
การประชมุคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คร้ังท่ี 2/2564

วันพุธท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชมุ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา



ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่งที่ประธานแจง้ใหที้่ประชมุทราบ     

1.1 – 1.3 

ระเบียบวาระการประชมุ

ระเบยีบวาระที่ 2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุ 

2.1

ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่งสืบเนือ่งจากการประชมุครั้งก่อน 

-

ระเบยีบวาระที่ 4 เรือ่งเพือ่พจิารณา

4.1 

ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่งอื่น ๆ

-



ระเบยีบวาระท ี ่1
เรือ่งท ีป่ระธานแจง้ใหท้ ีป่ระชุมททราบ 



ระเบยีบวาระท่ี 1.1
1.1 ค าสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ที ่3982/2564

เรือ่ง แต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการและผูป้ฏิบติัหนา้ทีป่ระชมุใน

คณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลงั 

คณะกรรมการฯ มีหนา้ที่ ดงันี้  

1. ประสานงาน จดัท าเอกสารประชมุ จดัการประชุมรวมถงึการเบกิจ่ายให้

เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 

2. ปฏิบติังานอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้งตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 



ระเบยีบวาระท่ี 1.2
รายงานผลการด าเนินงานจดัเก็บรายไดเ้งินนอกงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ณ วนัที ่31 สิงหาคม 2564)
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สรุปผลการด าเนินงานจัดเก็บรายได ้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6

ปีงบประมาณ/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบ ประมาณการ* อนุมติจดัสรร รายรบัจริง*
รอ้ยละของ

ประมาณการ
ผลเบกิ

รอ้ยละของ

ประมาณการ 

งบ บ.กศ. 226,430,900.00 237,201,950.00 209,859,209.09 92.68 151,414,749.70 63.83

- ปริญญาตรี 207,726,300.00 222,238,310.00 193,084,909.09 92.95 

- โรงเรียนสาธิตฯ 18,555,000.00 14,844,000.00 16,653,300.00 89.75 

- ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 149,600.00 119,640.00 121,000.00 80.88 

งบ กศ.ปช. 47,538,600.00 52,318,250.00 51,980,500.00 109.34 30,485,088.47 58.27

- ปริญญาตรี 29,490,650.00 31,869,080.00 33,048,150.00 112.06 

- บณัฑิตวิทยาลยั 18,047,950.00 20,449,170.00 18,932,350.00 104.90

รวมทั้งส้ิน 273,969,500.00 289,520,200.00 261,839,709.09 95.57 181,899,838.17 62.83

หมายเหตุ : * หมายถงึ ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2564 ปรบัลดประมาณการตามมาตรการเยียวยาการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

ผลกการเบกิจ่าย ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2564
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ผลการด าเนินงานโครงการเงินกูเ้พื่อแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ

และสงัคมจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019

โครงการมาตรการการลดภาระค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาของ

นสิิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาภาครฐัและเอกชน

❑ ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาล จากส่วนลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาตามนโยบายรฐับาล นกัศึกษาที่ไดร้บัสิทธิส่วนลด

จ านวน 14,456 คน วงเงิน 49,271,100 บาท

❑ ส่ ว น ที่ มห า วิ ทย าลัยป รับ ลด ค่ า ธ ร รม เนี ยม  ว ง เ งิ น 

32,847,400 บาท 

❑ วงเ งินที่ปรับลดค่าธรรมเนียมให้น ักศึกษารวมทั้ ง ส้ิ น 

82,118,500 บาท 



ระเบยีบวาระท่ี 1.3
รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(1 ตุลาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564)



702.5467 (68.84%) 1,020.5381

599.4608

หน่วย : ล้านบาท

450.6558 (75.18%)

289.5202181.8998 (62.83%)

131.5571

ร้อยละ 
68.84

ภาพรวม
((1)+(2)+(3))

(1)งบประมาณแผ่นดิน

(2)งบเงินนอกงบประมาณ

(3)งบเงินรายได้อื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564

69.9910 (53.20%)
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หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564

270.8290 โครงการ U2T141.1778 (52.13%)

98.0218
งบเงินกันเหลื่อมปี 
2563 เพื่อใช้ 2564
(เฉพาะเงินรายได)้

74.3620 (75.86%)

ร้อยละ 
52.13

ร้อยละ 
75.86
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599.4608

115.7712

หน่วย : ล้านบาท

109.1267 (94.26%)

5.49433.7122 (67.57%)

177.2390

258.87064 (86.02%) 300.9561

ร้อยละ 
75.18

ภาพรวม

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564

450.6558 (75.18%)

78.9461(44.54%)

งบรายจ่ายอื่น0.0000 (00.00%) 00.0000
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289.5202

208.0651

หน่วย : ล้านบาท

139.2970 (66.95%)

29.136712.1176 (41.59%)

46.0968

1.91933 (30.85%) 6.2214

ร้อยละ 
62.83

ภาพรวมงบเงินรายได้

บ.กศ. อนุมัติครั้งที่ 1

บ.กศ. อนุมัติครั้งที่ 2

กศ.ปช. อนุมัติครั้งที่ 1

กศ.ปช. อนุมัติครั้งที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564

181.8998 (62.83%)

28.5657(61.97%)

52.3182 ภาพรวม กศ.ปช. 30.4850(58.27%)

237.2019151.4147 (63.83%) ภาพรวม บ.กศ. 
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69.9910 (53.20%)

131.5571

หน่วย : ล้านบาท

26.4939 (87.75%)

117.8646

82.260663.9124 (77.70%)

6.0786 (12.33%) 49.2964

ร้อยละ
53.20

ภาพรวม

รายได้เงินรับฝาก

รายได้จัดหาผลประโยชน์ฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564 15



74.3620 (75.86%)

98.0218

84.4938

หน่วย : ล้านบาท

64.4617 (76.29%)

13.52799.9002 (73.18%)

ร้อยละ
75.86

ภาพรวม

เงินกันเหลื่อม บ.กศ. 

เงินกันเหลื่อม กศ.ปช.

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ส.ค. 2564

แหล่งงบประมาณ
งบที่ได้รับ

การอนุมัติกันฯ

ผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

เงินกันเหลื่อม บ.กศ. 84,493,872 64,461,793 76.29 18,398,779 21.78 1,633,300 1.93

เงินกันเหลื่อม กศ.ปช. 13,527,956 9,900,208 73.18 2,454,048 18.14 1,173,700 8.68

รวม 98,021,828 74,362,001 75.86 20,852,827 21.27 2,807,000 2.86
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ระเบยีบวาระท่ี 2
เร่ืองรับรองรายงานการประชมุ



ระเบยีบวาระท่ี 2.1

รายงานการประชมุครั้งที่ 1/2564

เมือ่วนัที่ 16 สิงหาคม 2564
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ระเบยีบวาระท่ี 3
เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชมุ

ครั้งก่อน
-



ระเบยีบวาระท่ี 4
เร่ืองเพือ่พจิารณา

4.1 ค าขอตั้ งงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 



หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

21

1.น าเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณจดัสรรรวมกนั

2.ประมาณการรายรบั จากจ านวนนกัศึกษา ภาคการศึกษาที ่2/2564 , 3/2564 และภาคการศึกษาที ่1/2565  

โดยปรบัลดจ านวนนกัศึกษา ใหใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากทีสุ่ด ซ่ึงพจิารณาการออกกลางคนั ดงันี้

จ านวนนกัศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที ่2/2564 จ านวนนกัศึกษาภาคการศึกษาเพือ่ปวงชน ภาคการศึกษาที ่2/2564

ปีที ่1-2 ปรบัลดรอ้ยละ 20.00 ปีที ่1-2 ปรบัลดรอ้ยละ 30.00

ปีที ่2-3 ปรบัลดรอ้ยละ 10.00 ปีที ่2-3 ปรบัลดรอ้ยละ 10.00

ปีที ่3-4 ปรบัลดรอ้ยละ 5.00 ปีที ่3-4 ปรบัลดรอ้ยละ 10.00

ปีที ่4-5 ปรบัลดรอ้ยละ 5.00 ปีที ่4-5 ปรบัลดรอ้ยละ 5.00

ปีที ่5    ปรบัลดรอ้ยละ 5.00

21



หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

22

3. จดัสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน รอ้ยละ 100.00 จดัสรรเงินนอกงบประมาณไม่เกินรอ้ยละ 80.00

ของประมาณการรายรบั

4. ประมาณการรายจ่ายบุคลากรภาครฐั ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าจา้งประจ า ค่าจา้งชัว่คราว ค่าตอบแทน

พนกังานราชการ เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายบุคลากร ค่าตอบแทนทีจ่่ายควบกบัเงินเดือน

5. น าส่วนทีเ่หลือจากรายจ่ายบุคลากรภาครฐั มาจดัสรร รายจ่ายตามภารกิจ/พนัธกิจพื้ นฐาน คณะ/

ส านกั/สถาบนั/ศูนย ์รายจ่ายจุดเนน้การพฒันา ตามแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

พ.ศ. 2562-2565 (ฉบบัทบทวน สิงหาคม 2563) และรายจ่ายตามรายการค่าใชจ่้ายฉุกเฉิน

22



1. ประมาณการรายรับเงินรายได้ พ.ศ. 2565

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

261,812,150 269,533,800

57,698,550
48,469,750

บ.กศ. กศ.ปช

รวม 319,510,700 บาท รวม 318,003,550 บาท

ลดลงจากประมาณการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- 1,507,150 บาท
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น าเงินรายได้มาจัดสรรคร้ังท่ี 1/64 ไม่เกิน ร้อยละ 80.00

และ งบประมาณแผน่ดิน ร้อยละ 100.00

24

65.97%

34.03%

งบแผน่ดิน งบเงินรายได้

493.1166 ลบ.

254.4028 ลบ.

รวมงบประมาณท่ีน ามาจัดสรรท้ังส้ิน 

747.5194 ล้านบาท 

24
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บคุลากรภาครฐั, 

443,382,500.00 ตามภารกิจ/พนัธกิจพื้ นฐาน, 

252,456,600.00 

จุดเนน้แผนพฒันายุทธศาสตร,์ 

44,048,220.00 

ค่าใชจ่้ายฉุกเฉิน, 

7,632,080.00 

2. ผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รวมท้ังส้ินจ านวน 747,519,400 บาท 

33.78%

5.89%
1.02%

59.31%



26

บคุลากรภาครฐั. 

347,296,000.

ตามภารกิจ/พนัธกิจพื้ นฐาน. 

116,037,000.00

จุดเนน้แผนพฒันายุทธศาสตร.์ 

29,723,600.00
ค่าใชจ่้ายฉุกเฉิน. 

0.00

2. ผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(งบแผน่ดิน) 493,116,600 บาท 

70.44%

23.53%

6.03%
0.00%
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บคุลากรภาครฐั, 

96,086,500.00
ตามภารกิจ/พนัธกิจพื้ นฐาน, 

136,419,600.00

จุดเนน้แผนพฒันายุทธศาสตร,์ 

14,264,620.00

ค่าใชจ่้ายฉุกเฉิน, 

7,632,080.00

2. ผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(งบเงินรายได้) 254,402,800 บาท 

5.61%
3.00%

37.77%53.62%
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สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตามแผนรายจ่าย และแหล่งงบประมาณ  
ประเภทงบรายจ่าย งบแผ่นดิน งบ บ.กศ. งบ กศ.ปช./พิเศษ รวม รอ้ยละ

งบบุคลากร 337,499,600 94,539,200 1,547,300 433,586,100 58.00 

- เงินเดือน ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้งชัว่คราว ค่าตอบแทน

พนกังานราชการ

108,057,400 94,539,200 1,547,300 204,143,900 27.31 

- เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายบุคลากร 229,442,200 - - 229,442,200 30.69 

งบด าเนินงาน 9,796,400 84,192,790 30,519,910 124,509,100 16.65 

งบลงทุน 90,638,900 - - 90,638,900 12.13 

งบเงินอุดหนุน 55,181,700 4,791,400 251,700 60,224,800 8.06 

งบรายจ่ายอ่ืน - 32,103,610 6,456,890 38,560,500 5.16 

รวมทั้งส้ิน 493,116,600 215,627,000 38,775,800 747,519,400 100.00 

รอ้ยละ 65.97 28.85 5.18 100.00 
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ประเด็นเพือ่พจิารณา เห็นชอบ

1. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเอกสารค าขอตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

1.1 ประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ จ านวน 318,003,550 บาท และวงเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 493,116,600 บาท

รวมทั้งสิ้น 811,120,150 บาท

1.2 ผลการจัดสรรรายรับเงินนอกงบประมาณไม่เกนิร้อยละ 80.00 ของประมาณการ จ านวน 254,402,800 บาท และจัดสรร

งบประมาณแผ่นดินร้อยละ 100.00 จ านวน 493,116,600 บาท รวมทั้งสิ้น 747,519,400 บาท

2. อนุมัติกรอบรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ จ านวน 443,382,500 บาท

3. อนุมัติกรอบรายจ่ายตามภารกจิ/พันธกจิพ้ืนฐาน จ านวน 252,456,600 บาท

4. อนุมัติกรอบรายจ่ายจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ จ านวน 44,048,220 บาท 

5. อนุมัติกรอบรายจ่ายตามรายการค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน จ านวน 7,632,080 บาท 
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