
ส่วนที่ 1 
ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 10 หน่วยงาน เพื่อขับเคล่ือนโครงการรวม
งบประมาณท้ังส้ินจ านวน 789,513,560 บาท จากงบประมาณแผ่นดินจ านวน 661,929,800 บาท และเงินรายได้จ านวน 127,583,760 บาท โดยในระหว่างปีงบประมาณ
ส านักงบประมาณปรับลดงบประมาณรายการบุคลากรภาครัฐ  และมีการรับนักศึกษาเพิ่มเติมส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณเปล่ียนแปลง ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. งบประมาณแผ่นดิน 
  ส านักงบประมาณปรับลดงบประมาณรายการบุคลากรภาครัฐ จ านวน 6,550,100 บาท ส่งผลให้งบประมาณแผ่นดินคงเหลือได้รับจัดสรรท้ังส้ินจ านวน 655,379,700 บาท 

2. งบประมาณเงินรายได้ 
2.1 ระหว่างปงีบประมาณมหาวิทยาลับรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มเติมดังนี้ 

1) คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการ “จัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตตามบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรและต ารวจภูธรจังหวัด 
        โดยหน่วยงานดังกล่าวขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการเงินรายได้ในแต่ละ
แหล่งเงินเป็นจ านวน 3,897,447 บาท 
  2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอปรับลดประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายโครงการจัดการศึกษาตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
วิทยาลัยนานาชาติทาเลนต์กวางสี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับจ านวนงบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับดังนี ้
        1)  ปรับลดประมาณการรายรับจากจ านวน 2,790,000 บาท เป็น จ านวน 1,570,300 บาท งบประมาณลดลงจ านวน 1,219,700 บาท 
        2)  ปรับลดประมาณการรายจ่ายจากจ านวน 2,232,000 บาท เป็น จ านวน  1,256,200 บาท งบประมาณลดลงจ านวน 975,800  

   จากข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเปล่ียนแปลงเป็นภาพรวมงบประมาณท่ีจัดสรรท้ังส้ิน 785,885,107 บาท จาก
งบประมาณเงินแผ่นดินจ านวน 655,379,700 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 130,505,407 บาท  



19 
 

1. ภาพรวมงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต 
 

  

งบประมาณปี 2564

339,327,000.00

277,477,000.00

2.1  ผลผลิตท่ี 1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 189,159,700.00

      2.1.1 งบลงทุน 174,746,400.00

      2.1.2 ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 14,413,300.00

2.2  ผลผลิตท่ี 2 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 88,317,300.00

      2.2.1 งบลงทุน 77,802,000.00

      2.2.2 ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 7,938,000.00

      2.2.3 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 2,577,300.00

36,764,200.00

 - โครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์เพ่ือกำรพัฒนำท้องถ่ิน 36,764,200.00

1,811,500.00

 - โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลฯ 1,811,500.00

รวม 655,379,700.00

รายละเอียดการจัดสรร

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ

2. แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

3. แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม

4. แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
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2. ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 
 

แหล่งงบประมาณ 

ประมาณการรายรับ 

รวม 

ประมาณการรายจ่าย 

รวมจัดสรรจริง 
ร้อยละของ

ประมาณการ
รายรับ 

ประมาณการรายรับ
คงเหลือ 

ร้อยละ  
คงเหลือ 

ประมาณการรายรับ 
 (คร้ังที่ 1) 

ประมาณการ
รายรับ 

(จัดสรรระหว่างปี) 

จัดสรรไม่เกิน 
ร้อยละ 80ของ 

ประมาณการรายได้ 
(คร้ังที่ 1) 

จัดสรรไม่เกิน 
ร้อยละ 80ของประมาณการ

รายได้ (ระหว่างปี) 

เงินบ ารุงการศึกษา 
(บ.กศ.) 

122,111,100.00 - 122,111,100.00 97,688,880.00  97,688,880.00 80.00 24,422,220.00 20.00 

เงินจัดการศึกษาเพื่อ
บุคลากรประจ าการ 
(กศ.บป.) 

11,287,600.00 - 11,287,600.00 9,030,080.00  9,030,080.00 80.00 2,257,520.00 20.00 

เงินจัดการศึกษาระดับ
บัณฑติศึกษา (กศ.บศ.) 

20,651,000.00 4,189,000.00 24,840,000.00 16,520,800.00 2,680,960.00 19,166,128.00 77.16 5,673,872.00 22.84 

รายได้นักศึกษาจีน  
ทาเลนต์กวางสี 

1,570,300.00 - 1,570,300.00 1,256,200.00 - 1,256,200.00 80.00 314,100.00 20.00 

รายได้นักศึกษาจีน 
Fuqing Branch 

1,600,000.00 - 1,600,000.00 1,280,000.00 - 1,280,000.00 80.00 320,000.00 20.00 

รายได้นักศึกษาจีน 
Macheng Boda 
School 

1,040,000.00 - 1,040,000.00 832,000.00 - 832,000.00 80.00 208,000.00 20.00 

รายได้จากโครงการ 
MOU ต ารวจ 

 1,799,600.00 1,799,600.00  1,252,192.00 1,252,119.00 69.58 547,481.00 30.42 

รวมทั้งสิ้น 158,260,000.00 5,988,600.00 164,248,600.00 126,607,960.00 3,933,152.00 130,505,407.00 79.46 33,743,193.00 20.54 
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3. วงเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีได้รับการจัดสรรภาพรวมจ าแนกตามหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 

คณะครุศาสตร์ 7,465,100.00  25,654,868.00 33,119,968.00  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16,981,600.00  15,070,219.00 32,051,819.00  

คณะวิทยาการจัดการ 2,068,800.00  8,532,700.00 10,601,500.00  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,104,000.00  6,400,500.00 14,504,500.00  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8,868,000.00  4,341,500.00 13,209,500.00  

ส านักงานอธิการบดี 595,054,9000.00  55,042,000.00 650,096,900.00  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 6,500,000.00  8,010,880.00 14,510,880.00  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,960,000.00  5,902,740.00 8,862,740.00  

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 1,500,000.00  450,000.00 1,950,000.00  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 5,877,300.00  1,100,000.00 6,977,300.00  

รวม 655,379,700.00 130,505,407.00 785,885,107.00 
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4. แผนบริหารและติดตามงบประมาณ 

  มหาวิทยาลัยก าหนดแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เช่ือมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ระยะท่ี 1 (ปี พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 พร้อมท้ังระบุก าหนดการเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกไว้ในแต่ละไตรมาสอย่างชัดเจน โดยให้หน่วยงาน
ภายในท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณขับเคล่ือนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการดังกล่าว และก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้การ
บริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ดังนี ้

1. การบริหารและติดตามงบประมาณ  
2. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณ 
3. เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
4. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 4.1 การบริหารและติดตามงบประมาณ 
  เพื่อให้การบริหารและติดตามงบประมาณของหน่วยงาน และภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงให้หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 

 1) การบริหารและติดตามงบประมาณ ต้องรายงานผลการด าเนินงานงบประมาณทุกประเภทท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ทุกส้ินไตรมาส 1, 2, 
3 และ 4 ตามล าดับ คือ ไตรมาส 1 (วันท่ี 31 ธันวาคม 2563)  ไตรมาส 2 (วันท่ี 31 มีนาคม 2564) ไตรมาส 3 (วันท่ี 30 มิถุนายน 2564) และไตรมาส 4 (วันท่ี 30 กันยายน 2564) 
สรุปผลการด าเนินงาน โดยสังเคราะห์เป็นภาพรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน ส าหรับงบประมาณแผ่นดินต้องด าเนินโครงการให้เสร็จส้ินตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงบประมาณ ก าหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม  ร้อยละ 
100.00 และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 100.00 

2) รายจ่ายงบลงทุน จะต้องก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 ยกเว้นรายการท่ีมีคุณลักษณะพิเศษหรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ
ให้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 ท้ังนี้ให้แบ่งงวดงานและเบิกจ่ายให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง 
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กรณีการจัดหาครุภัณฑ์จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานท่ี/พื้นท่ีรองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการด าเนินการตามขั้นตอน
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน กรณีท่ีดินและส่ิงก่อสร้างต้องด าเนินการให้มีความพร้อมเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนพื้นท่ี สถานท่ีต้ัง ข้อก าหนดและขอบเขตของ
งาน (TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานท่ี/พื้นท่ีก่อสร้าง รวมถึงการด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

3) หน่วยงานน าผลการประเมินโครงการไปเป็นแนวทางการพัฒนาหน่วยงานและเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 
4) ในกรณีท่ีมีการขอปรับแผนปฏิบัติการ หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการโอนหมวดรายจ่าย หรือเปล่ียนแปลงรายการในหมวดเดียวกัน การ 

โอนเงินระหว่างแผน  โอนเงินระหว่างหน่วยงาน การเพิ่มรายการใหม่/เปล่ียนแปลงรายการเดิม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารและ 
จัดการเงินรายได้ พ.ศ. 2557 หมวด 3 ข้อ 24 ก าหนดไว้ว่า “ให้หน่วยงานท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี และเมื่ออธิการบดีอนุมัติแล้วให้รายงานให้
สภามหาวิทยาลัยทราบ”  

 4.2 แนวปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณ  
  เพื่อให้การขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการบริหารงบประมาณ ท้ังงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากเงินรายได้ ให้

ด าเนินงานตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างประหยัด  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหาร
งบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  อีกท้ังเพื่อให้การติดตามและรายงานการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนการท่ีก าหนด ท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยก าหนดแนวปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณตามประเภทรายจ่าย ดังนี้ 

4.2.1 งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว ของพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย) เริ่มเบิกจ่ายได้ต้ังแต่ตุลาคม 2563–กันยายน 2564 
4.2.2 งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 

1) งบประมาณแผ่นดิน ให้หน่วยงานเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสท่ี 1 ให้มากท่ีสุดหรือ      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 32 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีหน่วยงาน          
ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย อาจจะถูกพิจารณาปรับลดงบประมาณจากส านักงบประมาณในปีถัดไป 

2) เงินรายได้มหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จส้ินตามแผนปฏิบัติการท่ีก าหนด 
3) ส าหรับค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์) ค่าเช่า และค่าจ้างเหมาบริการ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินก่อนเป็น  

ล าดับแรก แล้วจึงเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
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4.2.3 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 
1) หน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ ปฏิบัติตามแผนงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามท่ีส านักงบประมาณเห็นชอบอย่างเคร่งครัด (การจัดท าสัญญาจ้าง

และเบิกจ่ายงบประมาณ) 
2) ให้ทุกหน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรงบลงทุน ด าเนินการดังนี้ 
   2.1) ค่าครุภัณฑ์ ด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะท่ีถูกต้องชัดเจนเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ส่งมายัง

กองนโยบายและแผน ภายในวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2563 และด าเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จส้ินภายในไตรมาส 1 (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
   2.2) ปรับปรุง/ส่ิงก่อสร้าง หน่วยงานประสานกับกลุ่มงานพัสดุ ในการจัดท ารายละเอียดรูปแบบรายการ และด าเนินการจัดจ้างต่อไป โดยให้เริ่ม

ด าเนินการตั้งแต่ไตรมาส 1 
3) การด าเนินการจัดหาพัสดุทุกรายการ หน่วยงานจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลังและ/หรือของมหาวิทยาลัย 
4) รายการท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่สามารถด าเนินการตามขั้นตอนทางพัสดุได้ทัน ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือตามมาตรการท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด รายการนั้นอาจจะถูกรวบรวมเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารายการใหม่ท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการด าเนินการต่อไป 
4.2.4 งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอืน่ 

1) หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในหมวดเงินอุดหนุน จะต้องด าเนินการจ้างตามระเบียบและ
ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบท่ีส านักงบประมาณ และ/หรือมหาวิทยาลัยก าหนด และให้ด าเนินการตั้งแต่ (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

2) กรณีโครงการบริการวิชาการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการวิจัย และโครงการอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนดโครงการบริการวิชาการ  

นอกจากส่ิงท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น  เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกันมหาวิทยาลัยยังก าหนด
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีแนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
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ให้มีการเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในภาพรวมให้ด าเนินการใช้จ่ายในไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ 32        
ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 และไตรมาส 4 ร้อยละ 100 ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยจึงก าหนด
แนวปฏิบัติในการเบิก-จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ให้หน่วยงานคณะ/ศูนย์/ส านัก เจ้าของงบประมาณด าเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินก่อนใช้จ่ายจากเงินรายได้ เว้นแต่โครงการ/กิจกรรม 
ใดไม่มีวงเงินงบประมาณ 

2. ให้หน่วยงานคณะ/ศูนย์/ส านัก เจ้าของงบประมาณด าเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ให้เป็นไปตามไตรมาสท่ีก าหนด 

3. ในการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เมื่อด าเนินการเสร็จส้ินตามแผนปฏิบัติการท่ีก าหนดไว้ให้ด าเนินการท าเรื่องเบิก-จ่ายส่งกลุ่มงานคลัง 

ส านักงานอธิการบดี ภายใน 15 วัน นับแต่วันเสร็จส้ินโครงการ/กิจกรรม 

4. ในการยืมเงินทดรองจ่ายเมื่อด าเนินการแล้วให้ท าเรื่องขอเบิก-จ่ายโดยเร็ว เมื่อพ้นก าหนดการคืนเงิน ให้กลุ่มงานคลัง ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติ 

ตามระเบียบว่าด้วยเงินยืมทันที 

5. ก าหนดวันสุดท้ายของการส่งเรื่องเบิก-จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

5.1 เงินงบประมาณแผ่นดินให้ส่งเรื่องเบิก-จ่าย ถึงกลุ่มงานคลัง ส านักงานอธิการบดีอย่างช้าภายในวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 

5.2 เงินรายได้ให้ส่งเรื่องเบิก-จ่าย ถึงกลุ่มงานคลัง ส านักงานอธิการบดี อย่างช้าภายในวันท่ี 20 สิงหาคม 2564 

 4.3 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
   ส านักงบประมาณก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ

ให้การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 และ
รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ส านักงบประมาณก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
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เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักงานประมาณ 

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

รวม ไตรมาสที่  1(ร้อยละ) ไตรมาสที่  2(สะสมร้อยละ) ไตรมาสที่  3 (สะสมร้อยละ) ไตรมาส  4 (สะสมร้อยละ) 

ภาพรวม 100 32 22   (54) 23  (77) 23   (100) 

- รายจ่ายลงทุน 100 20 20   (45) 20   (65) 35   (100) 

- รายจ่ายประจ า 100 36 21   (57) 23   (80) 20   (100) 

4.4 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงออก
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ก าหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ข้อ  1  ให้มหาวิทยาลัยมีระบบติดตามรายงานผลและกระบวนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ข้อ  2  การเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

(1)  ให้มีการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของส านักงบประมาณ 
(2)  รายการครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน จะต้องก่อหนี้ผูกพัน ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 และ

หรือให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาล 
(3)  กรณีรายการครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ ขอให้หน่วยงานเร่งด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 

เช่นเดียวกัน กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากเป็นรายการท่ีมีวงเงินสูงหรือครุภัณฑ์ท่ีมีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประ เทศ หรือจัดหาในลักษณะพิเศษ 
หรือมิได้ก าหนดแผนจัดซื้อจัดจ้างไว้ในไตรมาสท่ี 1 ก็ขอให้เร่งรัดด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(4)  ให้หน่วยงานด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี หากมิได้ด าเนินการจนลุล่วงเลยไตรมาสท่ีระบุไว้เกิน
สามสิบวันโดยไม่มีเหตุอันควร ให้ผลการอนุมัติใช้งบประมาณของโครงการนั้นส้ินสุดลง ในกรณีมีเหตุจ าเป็นให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติเล่ือนการใช้จ่ายงบประมาณต่ออธิการบดี
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กรณีมีการโอนเงินหมวดรายจ่ายหรือเปล่ียนแปลงรายการในหมวดเดียวกัน การโอนเงินระหว่างแผน โอนเงินระหว่างหน่วยงาน การเพิ่มรายการใหม่ หรือเปล่ียนแปลง
รายการเดิม จะต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในไตรมาสท่ี 3 โดยขออนุมัติต่ออธิการบดี 

ข้อ  3  หน่วยงานต้องติดตามการด าเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด พร้อมท้ังรายงานผลการด าเนินงานและปัญหา
อุปสรรคให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นประจ าทุกเดือนและทุกไตรมาส 

ข้อ  4  ให้มีการปรับลดงบประมาณของหน่วยงาน ท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด 
ข้อ  5  ส าหรับเงินคงเหลือของหน่วยงานในแต่ละไตรมาส ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ  6  ให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ข้อ  7  มหาวิทยาลัยจะน าผลการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป 


