
 

  

กองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
โดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 

 



 
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

ตามที่คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ได้มีการลงพื้นที่ตามโครงการเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณภาคร ั ฐประจำป ี งบประมาณ พ .ศ .  2563 ในชื่ อ“ก ิ จกรรม  คบจ .  Mobile Clinic”  

เพื ่อช ่วยผลักดันหน่วยงานที ่ร ับงบประมาณให้เตรียมความพร้อมการเบิกจ่ายและใช้จ่ายให้เป็นไป  

ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว  

รวมถึงให้คำปรึกษาในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา

ให้กับหน่วยงานในจังหวัด 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยกองนโยบายและแผน ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในจังหวัด 

นครราชสีมา จึงได้จัดโครงการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏนครราชส ีมา โดยคณะผ ู ้บร ิหารการคล ั งประจำจ ังหว ัด (คบจ. )  ขึ้น  

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 36.02.06 อาคาร 36 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรค และรับฟังข้อเสนอแนะ 

แนวฏิบัติที่ถูกต้องในการเบิกจ่ายงบประมาณจากคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)   

 การจัดอบรมในครั ้งนี ้ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั ่วไป ซึ ่งได้รับมอบหมายจาก

อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้มีการนำเสนอข้อมูลการบริหารงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และปัญหา  อุปสรรค 

ด้านการบริหารงบประมาณ โดย ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผู ้อำนวยการกองนโยบายและแผน รวมถึง

ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการ และชี้แจงปัญหา อุปสรรค 

 สําหรับข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่พบในการบริหารงบประมาณของคณะผู้บริหาร

การคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 

1. คบจ.มีการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ได้ยื่นขอเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐ เพ่ือช่วยลดปัญหาคู่สัญญาไม่มีคุณภาพ 

2. กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการพัฒนาและทดลองใช้ระบบ GFMIS ใหม่ เพื ่อช่วยลดปัญหา 

ข้อจำกัดของระบบ GFMIS 

3. คบจ.จะช ่วยเร ่งร ัด ต ิดตามการพิจารณา เร ื ่องอ ุทธรณ ์การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างท ี ่ม ีการยื่น 

ไปยังกรมบัญชีกลาง  

 



 
 

จากข้อเสนอแนะและมาตรการที่กำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยผู้รับผิดชอบโครงการ 

และคณะ/ สำนัก/ สถาบัน ยืนยันว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ  

ได้ตามเป้าหมาย คือร้อยละ 100.00 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

 

ชื่อโครงการ 

โครงการประช ุมเร ่ งร ัดต ิดตามการใช ้จ ่ายงบประมาณประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) 

หลักการและเหตุผล 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ในการดำเนินงานตามภารกิจหลักท้ังด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั ้งการบริหารจัดการนั ้น และเพื ่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ 
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ซึ่งมีหน้าที่ 
ในการช่วยผลักดันหน่วยงานที่รับงบประมาณให้เตรียมความพร้อมการเบิกจ่ายและใช้จ่ายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด รวมถึงให้คำปรึกษาแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงได้มีการจัด
กิจกรรมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกำหนดลงพื้นที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นั้น 

เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด กองนโยบายและแผนจึงเห็นควรจัดโครงการประชุมเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ขึ้น  

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  

 - คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

 - คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
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วิธีดำเนินการ 

  1. ประชุมชี้แจง รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 2. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ  

 ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 36.02.06 อาคาร 36 ชั้น 2  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี      

งบประมาณ    

 1. ค่าใช้สอย จำนวน 6,500 บาท  

 2. ค่าวัสดุ จำนวน 3,000 บาท   

      รวมงบประมาณท ั ้ งส ิ ้ น  9 ,500 บาท  (เก ้ าพ ันห ้าร ้ อยบาทถ ้วน ) โดยเบ ิกจ ่ ายจาก 

งบเงินกันเหลื่อมปี กศ.ปช. ของกองนโยบายและแผน  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู ้ร ับผิดชอบและผู้ที่เกี ่ยวข้องในการดำเนินงานมีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับแนวทาง 

การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้บรรลุเป้าหมาย 

 2. ผู้บริหารและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดของการดำเนินงาน 

และได้รับฟังข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล

กำหนด 
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ส่วนที่ 2 

กระบวนการดำเนินงาน 

 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)  จัดขึ้น 

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 36.02.06 อาคาร 36 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์  

และสังคมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

13.00-13.30 น. ลงทะเบียน 

13.30-14.00 น. กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)  

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป 

  (รับมอบหมายจากอธิการบดีฯ) 

และเปิดวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

14.00-14.30 น. แนะนำคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครราชสีมา (คบจ.) และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ 

“กิจกรรม คบจ. Mobile Clinic” โดย นายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง ผู้บริหารจากสำนักงานคลัง

เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา 

14.30-15.30 น. นำเสนอข้อมูลการบริหารงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และปัญหา อุปสรรคด้านการบริหาร

งบประมาณ โดย ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 

15.30-16.00 น. ให้ข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ และแนวทางแก้ไขปัญหา 

อุปสรรคที่พบ โดย คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครราชสีมา (คบจ.) 

16.00-16.30น. เปิดเวทีซักถาม สรุปผล 
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ส่วนที่ 3 

ผลการดำเนินงาน 

 
 

จากการดำเนินโครงการตามรายละเอียดในบทที่ 2 สามารถสรุปองค์ความรู้ ประเด็นปัญหา อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขจากคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ได้ดังนี้ 

1. คณะผู ้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) มีบทบาท หน้าที ่ในการสนับสนุนเศรษฐกิจขอ ง 

ส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในอันที ่จะช่วยสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด  

แบบบูรณาการ เพื่อให้การส่งต่อนโยบายจากกระทรวงการคลังลงสู่ภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว  

สอดรับกับการดำเนินงานในปัจจุบัน และเพื่อให้การดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำ

จังหวัด (คบจ.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการลงพื ้นที่ตามโครงการเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในชื่อ“กิจกรรม คบจ. Mobile Clinic” เพ่ือช่วย

ผลักดันหน่วยงานที่รับงบประมาณให้เตรียมความพร้อมการเบิกจ่ายและใช้จ่ายให้เป็นไปตาม

เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

รวดเร็ว รวมถึงให้คำปรึกษาในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจน

แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานในจังหวัด ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นหน่วยงาน

ราชการในจังหวัดนครราชสีมาที ่ได้ร ับการจัดสรรงบประมาณทั ้ง Function และ Area ดังนั้น 

ทางคบจ. จึงเห็นสมควรที่จะเข้าตรวจเยี่ยม เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

2. แนวทางการบริหารงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคในการบร ิหาร

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สรุปได้ ดังนี ้

2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ปรับลดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวน 11 ,502 ,700 บาท เน ื ่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคต ิดต่อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้งบประมาณแผ่นดินที ่สามารถเบิกจ่ายได้  

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 มีจำนวน 495,189,300 บาท  

2.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2  

ร้อยละ 53.55 ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 77.00) 

2.3 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 15.40 

2.4 สถานะงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าครุภัณฑ์มีรายการ 

ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน (วาง PO) 3 รายการ เนื่องจากทั้ง 3 รายการได้ดำเนินการจัดซื้อ 

จัดจ้างไป เมื ่อต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และมีบริษัทได้ เสนอเรื ่องให้ทบทวน  

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง แต่เนื ่องจากจะใช้เวลานาน 
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มหาวิทยาลัยจึงยกเลิกประกาศผู้ชนะครั้งที่ 1 ทั้ง 3 รายการ และขณะนี้อยู่ระหว่าง 

การจัดซื้อจัดจ้างใหม่  

2.5 สถานะงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

มีงบผูกพันข้ามปี 1 รายการ ได้แก่ อาคารหอพักนักศึกษามีทั้งหมด 28 งวด (เบิกจ่ายไป

แล้ว 10 งวด) 

2.6 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 2.91  

ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือเกิดการระบาดของโรค COVID-19 จึงไม่สามารถดำเนินการ

ฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ได้ 

2.7 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

มีผลการเบิกจ ่ายร ้อยละ 10.01  ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือเก ิดการระบาดของ 

โรค COVID-19 จึงไม่สามารถดำเนินการฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ได้ 

2.8 ภาพรวมปัญหา อุปสรรค ด้านการบริหารงบประมาณ  

- พระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้ล่าช้า 

- สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การดำเน ินโครงการ/กิจกรรม  

ไม่เป็นไปตามแผน 

2.9 ข้อเสนอแนะ/มาตรการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 

- มีคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

- มหาวิทยาลัยกำหนดให้หน่วยงาน คณะ ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการโครงการ  

ให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 

- ไม่อนุญาตให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หากไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน 

2.10 จากข้อมูลข้อเสนอแนะและมาตรการที่กำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

โดยผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะ/ สำนัก/ สถาบัน  ยืนยันว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย คือร้อยละ 100.00 
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3. ประเด็น ปัญหา อุปสรรคที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามท่ีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ได้นำเสนอ

และทางคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข สรุปได้ ดังนี้ 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากคบจ. 
1) คู่สัญญาไม่มีคุณภาพ  

เกิดปัญหาการทิ้งงาน 
 

คบจ.ชี้แจงว่าขณะนี้ม ีการลงพื ้นที ่ตรวจสอบ
คุณสมบัต ิของผู ้ประกอบการที ่ ได ้ย ื ่นขอเป็น
ค ู ่ ส ั ญ ญ า ก ั บ ห น ่ ว ย ง า น ข อ ง ร ั ฐ  ห า ก พบ
ผ ู ้ประกอบการท ี ่ ไม ่ม ีค ุณภาพจะดำเน ินการ 
ตามขั้นตอนและตัดสิทธิ์ต่อไป โดยกรมบัญชีกลาง
กำลังจะออกประกาศฉบับใหม่ที่มีการให้ใบเหลือง 
ใบแดง แก่ผ ู ้ประกอบการ โดยพิจารณาจาก 
ผลการดำเนนิงาน 
 

2) ระบบการบริหารงานการเงิน  
การคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มีเพียง 2 USERS ทำให้ 
เกิดปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
การบันทึกข้อมูลเกิดความล่าช้า 
เนื่องจากไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
 

คบจ.ชี้แจงว่าขณะนี้กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่าง 
การพัฒนาและทดลองใช้ระบบใหม่ คาดว่าจะ 
เริ่มใช้ได้ในเร็วๆนี้ และจะช่วยลดปัญหาข้อจำกัด 
ของระบบ GFMIS 

3) การอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างไปยัง
กรมบัญชีกลางใช้ระยะเวลานาน  
ทำให้เกิดความล่าช้าหรือเสียหาย 
ต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

ตัวแทนสำนักงานคลังเขต 3 ให้คำแนะนำว่า 
หากเกิดกรณีเช่นนี้ ขอให้ส่วนราชการแจ้งเลขที่
หนังสือไปยังคบจ.เพ่ือจะช่วยเร่งรัด ติดตามให้อีก
ทางหนึ่ง และในอนาคตอาจมีการปรับเปลี่ยน
หลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์  
ให้เร็วขึ้น 
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4. ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ และ อ.วันวิสาข์ ธรรมวิชา รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับ 

การจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งพบว่าอยู่ในระหว่างเร่งดำเนินงานและจะทยอย

เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 แต่ยืนยันว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณจะมีผลงานบรรลุ

วัตถุประสงค์และเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 100.00 

 

ข้อเสนอะแนะอ่ืนๆ และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน จากคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) 

1. การออกใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา กรณีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาระดับ 

ชั้นบริบาลไม่สามารถเบิกค่าศึกษาเล่าเรียนได้ เนื่องจากเป็นระดับต่ำกว่าชั้นอนุบาล และไม่สามารถ

เบิกได้ก่อนวันเปิดภาคเรียนซึ่งมีกำหนดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

2. ข้าราชการเกษียณอายุราชการที่ได้รับบำนาญ หากได้รับต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ปรับเป็น 

เดือนละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ให้ผู้รับบำนาญไปแสดงตนเพื่อยื่นคำขอเบิกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ย

บำนาญที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญก่อน เพ่ือให้ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญแจ้งกรมบัญชีกลางต่อไป 

3. สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์เรื่อง 

- การยื ่นแบบภาษีสรรพาสามิตให้ขยายกำหนดเวลาการยื ่นแบบรายการภาษีและชำระภาษี  

โดยให้ผู ้ประกอบกิจการสถานบริการยื ่นแบบรายการภาษีและชำระภาษี ภายในวันที ่ 15 

กรกฎาคม พ.ศ.2563 

- หน่วยงานที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์สามารถทำหนังสือ 

แจ้งขอความอนุเคราะห์ได้จากทางสรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดฯ 

- สรรพสามิตพื ้นที ่จ ังหวัดนครราชสีมายินดีร ับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 

4. สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครราชสีมา ให้คำแนะนำว่ารถราชการควรมีการทำประกันภัย และหากมีข้อ

สงสัยในเรื่องการประกันภัยทุกประเภทสามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1186 

5. สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีเป็นการทั่วไป ที่ต้องยื่น

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ขยายเวลาออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 
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ภาคผนวก 

ภาพกิจกรรม 
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1.คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด

นครราชสีมา (คบจ.) ในการลงพ้ืนที่โครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 “กิจกรรม คบจ. Mobile Clinic” 

 

2.รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีฯ 

กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครราชสีมา (คบจ.) 
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3. ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผูอ้ำนวยการกองนโยบายและแผน กล่าวรายงานแนวทางการบริหารงบประมาณ  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและปัญหา อุปสรรคด้านการบริหารงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ ผู้รบัผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการ และปัญหา อุปสรรค 
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5.นายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง  ผู้บริหารจากสำนักงานคลังเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ 

“กิจกรรมคบจ. Mobile Clinic” และทางคบจ. ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาจากปัญหา อุปสรรค 

ในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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6.ผู้บริหารและบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

 

 

 


