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       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิตาม พ.ร.บ. จ านวน 493,116,600 บาท โดย ณ วันที่ 

1 ตุลาคม 2564 ได้รับการอนุมัติเป็นเงินงวด จ านวน 291,877,700 บาท จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย ดังนี้ 

3 

ประเภทงบรายจา่ย งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณที่ได้รับใช้จริง ร้อยละ 

งบบุคลากร 108,057,400 54,028,700 50.00 

งบด าเนินงาน 9,796,400 4,898,200 50.00 

งบลงทุน 90,638,900 90,638,900 100.00 

งบอุดหนุนทั่วไป 284,623,900 142,311,900 50.00 

งบรายจ่ายอ่ืน - - - 

รวมทั้งส้ิน 493,116,600 291,877,700 59.19 

       มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ/บริหารงบประมาณท่ีสอดคล้องกับแนวทางของส านักงบประมาณ  ดังนี้ 

  

แผนการใชจ้่าย 
งบประมาณฯ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
(ต.ค. 64 – ธ.ค. 64) (ม.ค. 65 – มี.ค. 65) (เม.ย. 65 – มิ.ย. 65) (ก.ค. 65 – ก.ย. 65) 

เบิกจ่าย* ใช้จ่าย** เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย 
ภาพรวม (ร้อยละ) 30.00 34.08 51.00 56.24 72.00 81.74 93.00 100.00 

รายจ่ายประจ า (ร้อยละ) 34.00 35.33 57.00 55.78 79.00 81.76 98.00 100.00 
รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ) 13.00 28.96 29.00 58.15 46.00 81.65 75.00 100.00 

หมายเหตุ : * เบิกจ่าย คือ วงเงินงบประมาณที่เบกิจ่ายในระบบ GFMIS 
 ** ใช้จ่าย คือ วงเงินงบประมาณที่ก่อหนีผู้กพัน (วางPO) ในระบบ GFMIS รวมกับวงเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายในระบบ GFMIS 



291.8777 

หน่วย : ล้านบาท 

ภาพรวม 

พื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

บุคลากรภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง 
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2565 4 

127.5621 (43.70%) 

134.6261 (46.12%) 

เบิกจ่ายร้อยละ 43.70 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 51.00  

ใช้จ่ายร้อยละ 46.12 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 56.24  

100.8949 
8.6964 (8.62%) 

15.4265 (15.29%) 

173.6480 
117.3540 (67.58%) 

117.3540 (67.58%) 

14.8918 
1.1196 (7.52%) 

1.1656 (7.83%) 

2.4430 0.3920 (16.05%) 

0.6799 (27.83%) 

หมายถึง ร้อยละการเบิกจ่าย        หมายถึง ร้อยละการใช้จ่าย 



291.8777 

หน่วย : ล้านบาท 

ภาพรวม 

งบบุคลากร 

งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุนทั่วไป 
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127.5621 (43.70%) 

134.6261 (46.12%) 

เบิกจ่ายร้อยละ 43.70 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 51.00  

ใช้จ่ายร้อยละ 46.12 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 56.24  

54.0287 39.0385 (72.26%) 

39.0385 (72.26%) 

4.8982 
0.6660 (13.60%) 

0.6660 (13.60%) 

90.6389 
0.5798 (0.64%) 

6.3653 (7.02%) 

142.3119 
87.2777 (61.33%) 

88.5561 (62.23%) 

หมายถึง ร้อยละการเบิกจ่าย 
         
หมายถึง ร้อยละการใช้จ่าย 

เปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจากงบประมาณแผน่ดนิภาพรวม 

- 
- (-%) 

- (-%) 
งบรายจ่ายอื่น 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายจริง 

งบบุคลากร 

30.60% 

งบด าเนินงาน 

0.52% 

งบลงทุน 

0.45% 
งบเงินอุดหนนุ 

68.43% 

ร้อยละการเบิกจ่าย 

หน่วย : ล้านบาท 



สรุปการใช้ งบประมาณแผน่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินงวด) จ าแนกตามหน่วยงาน  
(การบรรลุเป้าหมายเกณฑ์ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละการเบิกจ่าย 51.00 ร้อยละการใช้จ่าย 56.24) 
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ศูนย์วิทยาศาสตร ์

คณะพยาบาลศาสตร ์

กองอาคารสถานที่และบริการ 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาการจัดการ 

กองนโยบายและแผน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สถาบันภาษา 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

กองพัฒนานักศึกษา 

กองบริหารงานบุคคล 

กองคลัง 

คณะครุศาสตร์ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาพรวม 

ร้อยละการเบิกจ่าย* 

ร้อยละการใช้จ่าย** 

หมายเหตุ :  1. * ร้อยละการเบิกจ่าย คือ ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายในระบบ GFMIS 
               2. ** ร้อยละการใช้จ่าย คือ ร้อยละของงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน (วางPO) ในระบบ GFMIS รวมกับงบประมาณที่เบิกจ่ายในระบบ GFMIS 



 

รายการ 
 

จ านวน 
 

จัดสรร  
ก่อหนี้ผูกพัน 
(วาง PO) 

ผล 
การเบิกจ่าย 

ร้อยละ 
การเบิกจ่าย 

1. ค่าครุภัณฑ ์ 153 60.7914 5.7855 0.5798 6.00 

 - ด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 75 41.3027 1.9208 0.0830 0.20 

 - ด้านสังคมศาสตร์ 23 8.5739 3.2030 0.4968 5.79 

 - ด้านวิทยาศาสตร์ – สุขภาพ 55 10.9148 0.6617 - - 

2. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 13 29.8475 - - - 

 - ปีเดียว 13 29.8475 - - - 

 - ผูกพันข้ามปี - - - - - 

รวม 166 90.6389 5.7855 0.5798 0.64 

หน่วย : ล้านบาท 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว) 
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อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงรายการ 

- ก่อสร้างอาคารห้องน้ าสถาบันวิจัยไม้กลายเปน็หนิฯ   

อยู่ระหว่างร่าง TOR 

- ปรับปรุงอาคาร 13   -  ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการงานนทิรรศการ 

- ปรับปรุงระบบเมนประปา ติดตั้งตาขายกันนก และระบบระบายอากาศฯ 

อยู่ระหว่างรายงาน TOR 

- การปรับปรุงห้องปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์ อาคาร 11 ชั้น 2 - ปรับปรุงหอ้งปฏิบตัิการด้านส่ิงแวดล้อม 

- ปรับปรุงหอ้งปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์เพื่อการพฒันาและยกระดับการเรียนการสอนด้านเคมี 

 

อยู่ระหว่าง e-bidding 

- การปรับปรุงห้องปฏิบตัิการบริการงานตรวจวเิคราะหท์างจุลชวีวิทยาอาคา 24 ชั้น 4          

- งานปรับปรุงห้องปฏิบตัิการ 11.41  

อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 

- งานปรับปรุงห้องปฏิบตัิการผังเมือง   -  ปรับปรุงหอ้งน้ าอาคาร 22 ชั้น 2,3,4,5,7 และ 8     

- ซ่อมแซม ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินรอบอาคารพพิิธภัณฑ ์1,2 และ 3              -  ปรับปรุงอาคารวิจัย 2 และอาคารพัสดุ 
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 งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 19,204,750 บาท ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เบิกจ่ายได้ 9,783,600 บาท    
คิดเป็นร้อยละ 50.94 โดยมีรายการดังนี้ 

รายการที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     - กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
(Scanning electron microscope)  
     - เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยว 
เบนรังสีเอ็กซ์ (X-Ray Diffractometer,XRD) 

19,204,750 
11,488,000 
11,488,000 
5,820,000 

 
5,668,000 

 

9,783,600 
5,668,000 
5,668,000 

- 
 

5,668,000 

50.94 
49.34 
49.34 

- 
 

100.00 

9,421,150 
5,820,000 
5,820,000 
5,820,000 

 
- 

ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 - ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทักษะฝึกอาชีพเด็กสติปัญญา
และออทิสติก (DSC) 

7,716,750 
7,716,750 
7,716,750 

4,115,600 
4,115,600 
4,115,600 

53.33 
53.33 
53.33 

3,601,150 
3,601,150 
3,601,150 
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สถานะงบลงทุน งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ 

ค่าครุภัณฑ์    - กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope) (อยู่ระหว่างตรวจรับครุภัณฑ์)   

ค่าที่ดินส่ิงก่อสร้าง  - ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทักษะฝึกอาชีพเด็กสติปญัญาและออทิสติก (DSC)  

                          (เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด อยู่ระหว่างส่งมอบ 1 งวด จาก 4 งวดงาน) 

 
 

เบิกจ่ายเสร็จส้ิน 

ค่าครุภัณฑ์    - เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเล้ียวเบนรังสีเอ็กซ์ (X-Ray Diffractometer,XRD) 
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       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับจดัสรรงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 254,402,800 บาท จ าแนกตามประเภทงบ

รายจ่าย ดังนี้ 
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ประเภทงบ

รายจ่าย 

งบประมาณ  

ร้อยละ บ.กศ. กศ.ปช. รวม 

งบบุคลากร 94,539,200 1,547,300 96,086,500 37.77 

งบด าเนินงาน 84,192,790 30,519,910 114,712,700 45.09 

งบลงทุน - - - - 

งบอุดหนุนทั่วไป 4,791,400 251,700 5,043,100 1.98 

งบรายจ่ายอ่ืน 32,103,610 6,456,890 38,560,500 15.16 

รวมทั้งส้ิน 215,627,000 38,775,800 254,402,800 100.00 

       มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยติดตามแผนปฏิบัติการงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยต้องบรรลุเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของแผนรายไตรมาส และภาพรวม    
ร้อยละ 80 



52.3163 (20.56%) 254.4028 

215.6270 

หน่วย : ล้านบาท 

42.6482 (19.78%) 

38.7758 9.6681 (23.89%) 

ภาพรวม 

บ.กศ. (อนุมัติครั้งท่ี 1) 

กศ.ปช. (อนุมัติครั้งที่ 1) 
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36.0512 (37.80%) 95.3673 

64.9848 

หน่วย : ล้านบาท 

34.6082 (53.26%) 

30.3825 1.4430 (4.75%) 

ภาพรวม 

รายได้รับฝาก 

รายได้จัดหาผลประโยชน์ฯ 
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23.6165 (30.77%) 76.7430 

61.1011 

หน่วย : ล้านบาท 

20.4359 (33.44%) 

15.6418 3.1806 (20.33%) 

ภาพรวม 

กันเหล่ือม บ.กศ. 

กันเหลื่อม กศ.ปช. 
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