
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง  
ประจำปี พ.ศ.2565  ครั้งที่ 2/2565  

วันจันทรท์ี ่13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
******************************************************************************************* 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) 
1.2 รายงานผลการจัดเก็บเงินรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ (ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ) 
1.3 การปรับลดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

(ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5) 

1.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖4  - ๓๑ พฤษภาคม 2565)  

1.5 กรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 

- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 (อนุมัติครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
   - 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง  
ประจำปี พ.ศ.2565  ครั้งที่ 2/2565  

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
******************************************************************************************* 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1  รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)   
 
  รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บรายได้เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ข้อมูล ณ วันที ่ 31 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดเก็บเงินรายได้รวมทั ้งสิ้น 
239,512,314 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.02 ของการประมาณรายรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และมีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณวงเงิน 121,854,392.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.90 ของวงเงินที่อนุมัติจัดสรรให้กับ
หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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ปีงบประมาณ/

ประมาณการ ปรับลด* คงเหลือจากการปรับลด

งบบ.กศ. 269,533,800.00     12,782,500.00     256,751,300.00     215,627,000.00     210,712,554.00     82.07             100,163,817.23     46.45

  - ปริญญาตรี 249,839,700.00      12,782,500.00      237,057,200.00      199,871,700.00      193,647,254.00      81.69              

  - โรงเรียนสาธิตฯ (ปฐมวัย) 19,533,500.00        -                     19,533,500.00        15,626,800.00        15,904,900.00        81.42              

  - โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม) -                       -                     -                       -                       1,107,600.00          -                 

  - ศูนย์การศึกษาพิเศษ 160,600.00            -                     160,600.00            128,500.00            52,800.00              32.88              

งบกศ.ปช. 48,469,750.00       2,129,100.00      46,340,650.00      38,775,800.00      28,799,760.00      62.15             21,690,574.99      55.94

  - ปริญญาตรี 27,900,350.00        1,157,900.00        26,742,450.00        22,320,300.00        17,881,460.00        66.87              

  - บัณฑิตวิทยาลัย 20,569,400.00        971,200.00          19,598,200.00        16,455,500.00        10,918,300.00        55.71              

รวมท้ังส้ิน 318,003,550.00     14,911,600.00     303,091,950.00     254,402,800.00     239,512,314.00     79.02             121,854,392.22     47.90

หมายเหตุ : 1. *ปรับลดประมาณการรายรับจากมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565

             2. ข้อมูลจากกองคลัง ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการด าเนินงานจัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประมาณการรายรับ
อนุมัติจัดสรร รายรับจริง

ร้อยละรายรับจริงต่อ

ประมาณการ
ผลเบิก

ร้อยละผลเบิกจ่าย

ต่อยอดอนุมัติจัดสรร
แหล่งงบ



ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.2 รายงานผลการจัดเก็บเงินรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ (ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ) 
 
 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้จัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปี

งบประมาณพ.ศ.2565 และไดข้ออนุมัติงบประมาณร้อยละ 70.00 ของประมาณการ วงเงิน 1,400,000 บาท 
โดยได้รับความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถาบันฯ ในการนี้จึงได้นำเสนอ
รายงานผลการจัดเก็บเงินรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ข้อมูล 
ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สถาบันสามารถจัดเก็บเงินรายได้รวมทั้งสิ ้นจำนวน 1,210,359.68 บาท 
จำแนกเป็นรายได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ จำนวน 911,151.00 บาท  รายได้จากการบริการทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย 222,683.00 บาท และรายได้อื่น ๆ จำนวน 76,525.68 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏ
ตามเอกสารที่แนบมานี้ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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ปีงบประมาณ/

รายการ ประมาณการ อนุมัติจัดสรร* รายรับจริง
ร้อยละรายรับจริงต่อ

ประมาณการ
ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละผลเบิกจ่ายต่อ
ยอดอนุมัติจัดสรร

รายได้สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 2,000,000.00    1,400,000.00       1,210,359.68        60.52               412,504.40       29.46

1. รายได้จากการปฏิบัติหน้าท่ีตามพันธกิจ 1,291,825.00    904,280.00         911,151.00          70.53               -                  -                

      - รายได้จากการจ าหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 991,308.00        693,920.00           556,210.00            56.11                -                    -                

      - รายได้จากการจ าหน่ายของท่ีระลึก 300,517.00        210,360.00           354,941.00            118.11              -                    -                

2. รายได้จากการบริการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 639,463.87       447,620.00         222,683.00          34.82               -                  -                

      - รายได้ค่าเช่าสถานท่ี 285,928.87        200,150.00           23,683.00              8.28                  -                  -                

      - รายได้จากการให้บริการวิชาการ 353,535.00        247,470.00           199,000.00            56.29                -                  -                

3. รายได้อ่ืน ๆ 68,711.13        48,100.00           76,525.68            111.37             -                  -                

      - เงินบริจาค 61,700.00          43,190.00             74,957.60              121.49              -                  -                

      - ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 7,011.13            4,910.00              1,568.08                22.37                -                  -                

รวมท้ังส้ิน 2,000,000.00    1,400,000.00       1,210,359.68        60.52               412,504.40       29.46

หมายเหตุ : 1. *อนุมัติจัดสรร สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้จัดสรรงบประมาณไว้ท่ีการบริหารจัดการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

             2. ข้อมูลจากสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565

รายงานผลการด าเนินงานจัดเก็บรายได้  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.3 การปรับลดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

(ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔  
ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5) 

 
   มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพภายในครอบครัวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงมี 
การลดค่าบำรุงการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ร้อยละ 10 ของค่าบำรุงการศึกษาให้กับนักศึกษา ลดลง
จำนวน 11,929260 บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ลดลงจำนวน 924,000 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 
14,911,600 บาท ทำให้ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากวงเงิน 318,003,550 
บาท คงเหลือ 303,091,950 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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ภาคปกติ ภาค กศ.ปช./พิเศษ รวม ภาคปกติ ภาค กศ.ปช./พิเศษ รวม ภาคปกติ ภาค กศ.ปช./พิเศษ รวม

1. อนุบาล-ประถมศึกษา 19,694,100       -                  19,694,100       -                 -                  -                 19,694,100   -                   19,694,100   100.00   

  - โรงเรียนสาธิต 19,533,500        -                   19,533,500        -                   -                   -                   19,533,500   -                   19,533,500   100.00   

  - ศูนย์การศึกษาพิเศษ 160,600            -                   160,600            -                   -                   -                   160,600       -                   160,600       100.00   

2. ปริญญาตรี 249,839,700     27,900,350       277,740,050     12,782,500       1,157,900         13,940,400       237,057,200 26,742,450        263,799,650 94.98

3. บัณฑิตศึกษา -                 13,085,400       13,085,400       -                 642,700            642,700           -             12,442,700        12,442,700   95.09     

4. ดุษฎีบัณฑิต -                 7,484,000         7,484,000        -                 328,500            328,500           -             7,155,500          7,155,500    95.61     

รวม 269,533,800     48,469,750       318,003,550     12,782,500       2,129,100         14,911,600       256,751,300 46,340,650        303,091,950 95.31

น ามาจัดสรรไม่เกิน ร้อยละ 80 215,627,020     38,775,760       254,402,780     10,226,020       1,703,280         11,929,260       205,401,040 37,072,520        242,473,560 95.31

* หมายเหตุ

  1. ปรับลดค่าบ ารุงการศึกษา 2/2564 ลง 10%

      - ค่าบ ารุงการศึกษาภาคปกติ ลดลง 11,880,500 บาท 11,880,500        902000

      - ค่าบ ารุงการศึกษา ภาค กศ.ปช. ลดลง 1,135,900 บาท 1,135,900          

      - ค่าบ ารุงการศึกษาบัณฑิตศึกษา ลดลง 642,700 บาท 642,700            

      - ค่าบ ารุงการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ลดลง 328,500 บาท 328,500            

      - รวมลดลง 13,987,600  บาท 13,987,600        12,782,500        

  2. ปรับลดค่าธรรมเนียมพิเศษ 2/2564 ลง 100%

     - ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคปกติ  ลดลง 902,000  บาท  1,705,000          

     - ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาค กศ.ปช.  ลดลง 22,000  บาท  22,000              

     - รวมลดลง 924,000  บาท  1,727,000          15,714,600        

  3. สรุปปรับลดค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ เทอม 2/2564 รวมท้ังส้ิน  14,911,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.69  ของประมาณการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2565

ตารางท่ี 1 ประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระดับการศึกษา
ค่าบ ารุงการศึกษา ปรับลดค่าบ ารุงการศึกษา 2/2564 (10%) ยอดงบประมาณคงเหลือ

ร้อยละ

(ปรับลดค่าบ ารุงการศึกษา 2/2564)



ภาคปกติ ภาค กศ.ปช./พิเศษ รวม ภาคปกติ ภาค กศ.ปช./พิเศษ รวม ภาคปกติ ภาค กศ.ปช./พิเศษ รวม

  1. ค่าบ ารุงการศึกษา 242,186,000     27,528,100       269,714,100     11,880,500       1,135,900         13,016,400       230,305,500 26,392,200        256,697,700 95.17

  - คณะครุศาสตร์ 71,293,000        -                   71,293,000        3,475,200          -                   3,475,200          67,817,800    -                    67,817,800    95.13

  - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 61,909,000        8,477,000           70,386,000        3,033,800          343,200             3,377,000          58,875,200    8,133,800            67,009,000    95.20

  - คณะวิทยาการจัดการ (4 ปี) 51,106,000        8,758,000           59,864,000        2,611,400          360,800             2,972,200          48,494,600    8,397,200            56,891,800    95.04

  - คณะวิทยาการจัดการ (2 ปี ต่อเน่ือง) 5,389,000          5,897,300           11,286,300        237,600            265,100             502,700            5,151,400      5,632,200            10,783,600    95.55

  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31,212,000        2,316,800           33,528,800        1,530,000          98,400               1,628,400          29,682,000    2,218,400            31,900,400    95.14

  - คณะสาธารณสุขศาสตร์ 11,791,000        -                   11,791,000        547,300            -                   547,300            11,243,700    -                    11,243,700    95.36

  - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4 ปี) 7,284,000          1,213,600           8,497,600          350,400            39,600               390,000            6,933,600      1,174,000            8,107,600      95.41

  - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (5 ปี) 1,650,000          1,650,000          63,600              -                   63,600              1,586,400      -                    1,586,400      96.15

  - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2 ปี ต่อเน่ือง) 552,000            865,400             1,417,400          31,200              28,800               60,000              520,800        836,600              1,357,400      95.77

 ตารางท่ี 2 รายละเอียดปรับลดงบประมาณค่าบ ารุงการศึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2564

ระดับการศึกษา
ค่าเทอมปกติ ปรับลดค่าเทอม 2/2564 (10%) ยอดงบประมาณคงเหลือ

ร้อยละ



ภาคปกติ ภาค กศ.ปช./พิเศษ รวม ภาคปกติ ภาค กศ.ปช./พิเศษ รวม ภาคปกติ ภาค กศ.ปช./พิเศษ รวม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2,142,000     22,000              2,164,000     796,000           22,000              818,000       1,346,000     -                   1,346,000     62.20    

  - สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 782,000        16,000               798,000        420,000            16,000               436,000        362,000        -                     362,000        45.36     

  - สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 526,000        6,000                 532,000        270,000            6,000                 276,000        256,000        -                     256,000        48.12     

  - สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (เทียบโอน 2 ปี) 834,000        -                    834,000        106,000            -                    106,000        728,000        -                     728,000        87.29     

รวม 2,142,000     22,000              2,164,000     796,000           22,000              818,000       1,346,000     -                   1,346,000     62.20    

* หมายเหตุ

    - คณะวิทยการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ เทอม 2/2564  818,000 บาท

      - ภาคปกติ เทอม 2/2564  796,000 บาท

      - ภาคกศ.ปช./พิเศษ เทอม 2/2564  22,000 บาท

ภาคปกติ ภาค กศ.ปช./พิเศษ รวม ภาคปกติ ภาค กศ.ปช./พิเศษ รวม ภาคปกติ ภาค กศ.ปช./พิเศษ รวม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 625,000       -                  625,000       106,000           -                  519,000       -                   625,000       100.00  

  - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 625,000        -                    625,000        106,000            -                    106,000        519,000        -                     519,000        83.04     

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 442,000       -                  442,000       -                 -                  -              442,000       -                   442,000       100.00  

  - สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 442,000        -                    442,000        -                   -                    -               442,000        -                     442,000        100.00   

รวม 1,067,000     -                  1,067,000     106,000           -                  106,000       961,000       -                   961,000       90.07    

* หมายเหตุ

    - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ เทอม 2/2564   106,000 บาท

      - ภาคปกติ เทอม 2/2564  106,000 บาท

ตารางท่ี 3 สรุปยอดปรับลดงบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2565
ภาคการศึกษาท่ี 2/2564

ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษตามประกาศ ยอดงบประมาณคงเหลือ
ร้อยละ

คณะวิทยาการจัดการ/หลักสูตร
จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ 2/2564 (100%)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ

ยอดงบประมาณปรับลด
ร้อยละ



ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

(๑ ตุลาคม ๒๕๖4 - ๓๑ พฤษภาคม 2565) 
 
 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  

(๑ ตุลาคม ๒๕๖4 - ๓๑ พฤษภาคม 2565) ประกอบด้วย  
 (1) ผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(เงินงวด) ในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 277,488,047 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.27 และ 
มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 81.74 อีกท้ังงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ประเภทงบลงทุน จำนวน 19,204,750 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 100.00  

 (2) งบประมาณเง ินรายได ้  ผลการเบ ิกจ ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 
124,525,021.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.95 จำแนกเป็นแหล่งงบ บ.กศ. (อนุมัติครั ้งที ่ 1) จำนวน 
102 ,834 ,446.05 บาท คิดเป ็นร ้อยละ 47.69 และ แหล่งงบ กศ.ปช. (อนุม ัต ิคร ั ้งท ี ่  1) จำนวน 
21,690,574.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.94   

(3) งบประมาณกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 88,004,316.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.03 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.5 กรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

ตามที่ ครม. ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เห็นชอบรายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อลงมติรับหลักการ
วาระแรก ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีมติเห็นชอบร่าง
พ.ร.บ. ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการดำเนินงานต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดเตรียมเอกสาร
สำหรับการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการฯ ในกรอบวงเงิน 492,111,100 บาท ลดลงจากพ.ร.บ.
งบประมาณพ.ศ.2565 จำนวน 1,005,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.20 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ
มานี้ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
   2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 

    ตามที่คณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖5   
เมื ่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.0๐ น. ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ชั ้น ๓  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นั้น 
    บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 หน้า
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้ จึงนำเสนอคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลังพิจารณาและ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖5 
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มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
    รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีพ.ศ.2565 
ครั้งที่ 1/2565   

----------------------------------------------------------- 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 

 
ผู้มาประชุม     
1. นายกงกฤช  หิรัญกิจ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.อดศิร  เนาวนนท์ อธิการบด ี รองประธานกรรมการ 
3. นายสุวัฒน์  จึงวิวัฒนาภรณ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ   กรรมการ 
4. นายสุพงษ์พิธ  รุ่งเป้า ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลยั กรรมการ 
5. นายสรุยุทธ  ศรีประเสริฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงบประมาณ การเงินการคลัง กรรมการ 
6. ผศ.ดร.รัฐกรณ์  คิดการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูด้ำรงตำแหน่งบริหาร กรรมการ 
7. ผศ.ดร.สมเกยีรติ  ทานอก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูด้ำรงตำแหน่งบริหาร กรรมการ 
8. อาจารย์อิศริย์  เดชตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.อานรรต  ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ 
10. ดร.ยุทธกร  ฤทธ์ิไธสง รองอธิการฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุและกายภาพ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.นฤเบศ  ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ กรรมการ 
12. ดร.โกสินทร์  ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เลขานุการ 

หมายเหตุ: ผูม้าประชุมลำดับที่ 1 และ 3 – 9  
    เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom cloud meeting  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางอารีรตัน์  แก่นกลาง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นายนรากร งาคชสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นายมังคลารตัน์  สำเนากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีประชุม 
4. นางสาวลักษมี  แก้ววงศ์ใหญ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีประชุม 
5. อาจารย์ขวญัอิสรา ภูมิศริิไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ผู้ช้ีแจง 
6. นางสาววรางคณา นามแสง หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ผู้ช้ีแจง 

 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  

นายกงกฤช  หิรัญกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม  
เมื่อเห็นว่าคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลังครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม  
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จากนั้นประธานฯ จึงมอบหมายให้ ดร.โกสินทร์  ชำนาญพล เลขานุการ ดำเนินการและแจ้งให้  
ที่ประชุมทราบตามลำดับ ดังต่อไปนี้  

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  วาระท่ี 1.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 50/2564  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง  
  ดร.โกสินทร์  ชำนาญพล เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุม ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
และครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564 จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการงบประมาณ การเงิน
การคลัง โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการ ให้ยกเลิกคำสั่งเดิม และใช้คำสั่งนี้แทน  

 มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 วาระที่ 1.2 รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 
 ดร. โกสินทร์  ชำนาญพล เลขานุการ ขออนุญาตให้ นางอารีรัตน์  แก่นกลาง รักษาราชการ

แทนผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอ  
 นางอารีรัตน์  แก่นกลาง แจ้งต่อที ่ประชุม รายงานทางการเงินจากการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน  

 ผลการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีรายได้ท้ังหมด 1,279,875,734.51 
บาท และมีรายจ่ายรวมทั้งหมด 1,249,925,182.84 บาท ทำให้มีรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  
จำนวนเงิน 29,950,551.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.14 พิจารณาภาพรวมของสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมี
สินทรัพย์รวมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คิดเป็นร้อยละ 1.67  
การวิเคราะห์หนี้สินของมหาวิทยาลัย มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คิดเป็นร้อยละ 29.36 
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีรายรับเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากได้รับงบประมาณ
จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลั ย) แต่เมื่อ
พิจารณารายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษารายรับต่ ำลงร้อยละ 21.01 เนื ่องจากมหาวิทยาลัยได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา การเลื่อนชำระ
ค่าลงทะเบียน งดเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563, 3/2563 
และ 1/2564  คณะกรรมการพิจารณาเอกสารประกอบและมีข้อสังเกตดังนี้  

 1) การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หากพิจารณาในภาพรวมรายได้ของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเบิกแทนกัน จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  
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 2) พิจารณาสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 แสดงงบรายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดรายรับจริงที่มหาวิทยาลัย
นำมาใช้ในการดำเนินงานกลับมีรายได้ที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ที่มีมาตรการ
ช่วยเหลือนักศึกษา ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่งเป็นรายได้หลักของมหาวิทยาลัย  

 3) การแสดงข้อมูลรายได้อื่น ๆ ที่เป็นรายได้จากการรับฝากโครงการ เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่เป็นรายได้จากโครงการที่เป็นที่ปรึกษาของโครงการต่าง ๆ ส่วนหนึ่งจากโครงการ 1 ตำบล 1 
มหาวิทยาลัย ที่จัดสรรเพิ่มเติมนอกจากงบประมาณแผ่นดิน และหลักสูตรป.บัณฑิต แม้ว่าจะมีร้อยละของ
รายรับที่เพ่ิมข้ึนแต่เป็นรายได้รับฝาก ไม่ใช่รายรับของมหาวิทยาลัย    

 มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 วาระที่ 1.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

(๑ ตุลาคม ๒๕๖4  - ๓๑ มกราคม 2565) 
 ดร. โกสินทร์  ชำนาญพล เลขานุการ นำเสนอต่อที ่ประชุมรายงานผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (๑ ตุลาคม ๒๕๖4  - ๓๑ มกราคม 2565)  
 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายทั ้งสิ ้น ร้อยละ 43.70 ต่ำกว่ าเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ร้อยละ 

51.00 และมีผลการใช้จ่ายร้อยละ 46.12 ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 56.24 เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 แต่รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ยังไม่สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 
เมื่อพิจารณาตามประเภทรายจ่าย งบบุคลากรมีผลการเบิกจ่ายสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.26 และพิจารณา
จากหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์  
กองคลัง และกองบริหารงานบุคคล ตามลำดับ ซึ่งผลการเบิกจ่ายส่วนใหญ่เป็นงบรายจ่ายประจำ  

 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน พ.ร.บ. ปีงบประมาณพ.ศ.2565 ความคืบหน้าในการดำเนินงานมี
การดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO) จำนวนเงิน 5,785,500 บาท และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 
579,800 บาท คิดเป็นเบิกจ่ายร้อยละ 6.00 หากพิจารณาจากสิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว) มีการเปลี่ยนแปลง
รายการ 1 รายการเนื่องจากขั้นตอนการเบิกจ่ายทางพัสดุ ชื่อรายการไม่ตรงกันจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง
รายการ มี 3 รายการที่อยู่ระหว่างการร่างรายงาน TOR มี 2 รายการอยู่ระหว่างการประมูลงานจัดซื้อจดัจ้าง 
(e-bidding) และมี 4 รายการที่อยู่ระหว่างการลงในสัญญา และแผนการดำเนินงานคาดว่าทุกรายการของ
สิ ่งก่อสร้างรายการเดียวจะดำเนินการลงนามในสัญญาแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2565  และ
งบประมาณกันเหลื่อมปีงบประมาณแผ่นดิน มีรายการครุภัณฑ์ 2 รายการและรายการสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ 
ความคืบหน้าในการดำเนินงาน รายการครุภัณฑ์เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว 1 รายการ และอีก 1 รายการอยู่
ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ ส่วนค่าที ่ดินสิ ่งก่อสร้าง  - ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทักษะฝึกอาชีพเด็ก
สติปัญญาและออทิสติก (DSC) เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด อยู่ระหว่างส่งมอบงาน 1 งวด จาก 4 งวดงาน  

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 
จำนวน 254,402,800 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 20.56 จำแนกตาม
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แหล่งงบประมาณ บ.กศ. ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 19.78 และงบประมาณ กศ.ปช. คิดเป็นร้อยละ 
23.89 เมื่อพิจารณางบประมาณรายได้อื่น ๆ แหล่งรายได้รับฝาก เบิกจ่ายร้อยละ 52.26 และงบประมาณ
รายได้จากการจัดหาผลประโยชน์ฯ ร้อยละ 4.75 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 
30.77 คณะกรรมการพิจารณาเอกสารประกอบ และมีข้อสังเกตดังนี้  

 1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน โดยเฉพาะงบลงทุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ยังคงมีความล่าช้า เนื่องจากบางรายการมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ โอนเปลี่ยนแปลงรายการครภุัณฑ์ 
และอยู ่ระหว่างการร่าง TOR การดำเนินการเพื ่อเตรียมการเบิกจ่ายงบประมาณรายการครุภัณฑ์ควรมี  
แนวทางการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่จัดทำคำขอและจัดเตรียมเอกสารให้มีความพร้อมต่อการเบิกจ่าย ไม่ให้
มหาวิทยาลัยมีความล่าช้า และผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  

 2) การเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ ควรมีการพิจารณารูปแบบการใช้งาน เทคโนโลยีของ
ครุภัณฑ์บางรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือตอบสนองการใช้งานของนักศึกษาหรือบุคลากรให้เป็นประโยชน์
สูงสุด  

 มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  วาระท่ี 1.4 รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)     
  ดร. โกสินทร์  ชำนาญพล เลขานุการ ขออนุญาตให้ ผศ.ดร.นฤเบศ  ลาภยิ่งยง รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ เป็นผู้นำเสนอ 
  ผศ.ดร.นฤเบศ  ลาภยิ่งยง นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เงินนอก
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
  ผลการจัดเก็บเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 
2564 ซึ่งผลการจัดเก็บรายได้ในภาพรวม จำนวน 89,695,380.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.21 ต่อวงเงิน
ประมาณการรายรับเงินรายได้ โดยจำแนกเป็นแหล่งงบ บ.กศ. จำนวน 78,704,230.00 บาท และแหล่งงบ 
กศ.ปช.จำนวน 10,991,150.00 บาท ระยะเวลาที่นักศึกษาจะชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับภาคปกติ 
สามารถชำระเงินได้ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2565 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ และบัณฑิตศึกษาระยะเวลาการ
ชำระเงินถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งทำให้วงเงินที่จัดเก็บจากนักศึกษายังไม่สิ้นสุดระยะเวลา จึงแจ้งต่อ
ที่ประชุมทราบ คณะกรรมการพิจารณาเอกสารเพ่ิมเติมและมีข้อสังเกตดังนี้  
  1) การประมาณการรายรับจากเงินรายได้ค่าบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการ
ลาออกกลางภาคเรียนของนักศึกษา (drop out) ซึ่งจะทำให้วงเงินในการจัดเก็บเงินรายได้ต่ำกว่าวงเงิน
ประมาณการรายรับ และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้   
  2) เห็นควรให้มหาวิทยาลัยแก้ไขข้อมูลประมาณการรายรับจากเงินรายได้เนื่องจากมีการปรับ
ลดค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2/2564 ร้อยละ 10.00 ทั้งนี้เพื่อให้
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วงเงินประมาณการรายรับสอดคล้องกับมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา และการจัดเก็บเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย  
  3) มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางหรือนโยบายในการแก้ไขปัญหานักศึกษาที่ลดลง จากการ
ปรับปรุงแผนการศึกษา หรือหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันจากจำนวนนักศึกษาที่ลดลง  
มีช่องทางการเรียนออนไลน์เพิ่มมากขึ้น และสถานการณ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย ให้มีแนวทางในการ
ดำเนินงานได้ต่อไป  

 มติที่ประชุม รับทราบ  
 
  วาระที่ 1.5  สรุปคำของบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
  ดร. โกสินทร์  ชำนาญพล เลขานุการ ขออนุญาตให้ ผศ.ดร.นฤเบศ  ลาภยิ่งยง รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ เป็นผู้นำเสนอ 
  ผศ.ดร.นฤเบศ  ลาภยิ่งยง แจ้งต่อที่ประชุม การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที ่สำนักงบประมาณได้กำหนดเกณฑ์และ  
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการส่ง 
คำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยมหาวิทยาลัย
ได้จัดทำคำของบประมาณวงเงินทั้งสิ ้น 956,865,100 บาท เพิ่มขึ้นจาก พ.ร.บ.งบประมาณ ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2565 ที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 94.05   
  การดำเนินการส่งคำของบประมาณให้กับสำนักงบประมาณมีข้อเสนอให้ปรับปรุงกรอบวงเงิน
คำของบลงทุนให้เหลือเพียง 90,000,000 บาท เพื่อเป็นคัดเลือกรายการที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยก่อนการปรับลดจากสำนักงบประมาณ จากนั้นคณะกรรมการพิจารณาเอกสารประกอบและ
มีข้อสังเกตดังนี้  
  1) การจัดทำคำของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีรายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่เป็น
รายการก่อสร้างอาคารใหม่ มหาวิทยาลัยควรคำนึงถึงการประโยชน์ของอาคารสูงสุด เนื่องจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การเรียนการสอนของนักศึกษาเปลี ่ยนแปลงเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ อาจมีการพิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์การใช้งานเพิ่มเติม  

 มติทีป่ระชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีพ.ศ. 2564  
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต  
เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
นั้น  
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  เลขานุการ ได้จ ัดทำรายงานการประชุมเสร็จเร ียบร้อย จำนวน 6 หน้า จ ึงนำเสนอ
คณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือพิจารณาและรับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2564 ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติรับรองการประชุมโดยไม่
มีการแก้ไข 
   มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
  -ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  วาระที่ 4.1 คำขอตั้งงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เงินรายได้จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินสถาบันวิจัย 
ไม้กลายเป็นหินฯ)   
  ดร. โกสินทร์  ชำนาญพล เลขานุการ ขออนุญาตให้ ผศ.ดร.นฤเบศ  ลาภยิ่งยง รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ เป็นผู้นำเสนอ 
  ผศ.ดร.นฤเบศ  ลาภยิ่งยง แจ้งต่อที่ประชุม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาได้จัดสรรงบประมาณ ให้สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เพื่อดำเนินงานตามพันธกิจและสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปแล้วทั้งสิ้น 14 ,175,700 บาท จำแนก 4 แหล่งงบประมาณ 
ประกอบด้วย (1) งบประมาณตามคำขอตั ้งงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 9,375,700.00 บาท  
(2) งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 
1,500,000.00 บาท (3) งบประมาณจากจังหวัด โครงการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของโคราช 
เมืองไมซ์ (Korat MICE City) เพื่อเชื่อมโยงไมซ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านกลไกสถาบันเครือข่ายไมซ์
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1,400,000 บาท และ (4) งบประมาณที่ขออนุมัติใช้เพิ่มเติมจากงบประมาณ
กันเหลื่อมปี (บ.กศ.) จำนวน 1,900,000.00 บาท  
  ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  
จึงได้จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการประมาณการรายรับ เงินรายได้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
สถาบัน (สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 2,000,000 บาท และ 
ได้ขออนุมัต ิงบประมาณร้อยละ 70.00 ของประมาณการรายรับ วงเง ิน 1,400,000 บาท เพื ่อนำ
งบประมาณมาบริหารจัดการภายในสถาบันฯ โดยเฉพาะในส่วนของสาธารณูปโภคและค่าจ้างชั่วคราว ซึ่งผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เรียบร้อยแล้ว  
  นายกงกฤช  หิรัญกิจ ประธานกรรมการ มีข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของสถาบันวิจัย
ไม้กลายเป็นหินฯ รวมทั้งสิ ้น 14,175,700 บาท และจะได้ร ับเพิ ่มอีก 1 ,400,000 บาท สถาบันฯ  
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มีการจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หรือวิเคราะห์รายจ่ายที่จำเป็นไว้หรือไม่ 
เพื่อให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย นอกจากนี้งบประมาณจากการประมาณการรายรับที่มี
การขออนุมัติใช้งบประมาณ ร้อยละ 70.00 หากสถาบันสามารถจัดเก็บได้ร้อยละ 100.00 จากวงเงิน
ประมาณการรายรับ งบประมาณส่วนที่ยังคงเหลือจะเป็นการจัดเก็บงบประมาณอย่างไร   
  อาจารย์ขวัญอิสรา  ภูมิศิริไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ชี้แจง 
ต่อประธานและคณะกรรมการ เกี่ยวกับประมาณการรายจ่ายของสถาบันฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายพื้นฐาน 
ค่าจ้างชั่วคราว และค่าสาธารณูปโภค จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  
จึงจำเป็นต่อการขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม  
  ผศ.ดร.นฤเบศ  ลาภยิ่งยง ชี้แจงเพิ่มเติมจากข้อมูลประมาณการรายจ่ายของสถาบันวิจัย 
ไม ้กลายเป็นหินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที ่ ได ้ร ับจ ัดสรรทั ้งหมด 14 ,175 ,700 บาท  
เป็นงบประมาณแผ่นดิน ส่วนใหญ่เป็นงบจากรายการครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง และงบประมาณจากจังหวัด 
หากพิจารณาแล้วงบประมาณที่คงเหลือของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ที่เป็นค่าใช้จ่ายในงบพื้นฐานยัง  
ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการสถาบันฯ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติใช้งบประมาณเพ่ิมเติม และสำหรับเงินรายได้
สถาบันฯ หากสถาบันสามารถจัดเก็บเงินรายได้ร้อยละ 100.00 งบประมาณส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30.00 
จะถูกจัดเก็บในบัญชีของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ซ่ึงเป็นเงินสะสมของสถาบันฯ  
  จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารคำขอตั้งงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เงินรายได้จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ) โดยคณะกรรมการพิจารณาเอกสารและมีข้อสังเกตดังนี้ 
  1) สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามพันธกิจ
และสนับสนุนยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากแหล่งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย และแหล่งอื่น ๆ ซึ่งได้รับการจัดสรรไปแล้วทั้งสิ้น 14,175,700 บาท และจะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน 1,400,000 บาท รวมเป็น 15,575,700 บาท ทั้งนี้สถาบันฯ ควรมี
การประมาณการรายจ่ายตลอดทั้งปีงบประมาณเพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อสถาบันฯ โดยเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายประจำ และเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณได้เพียงพอ 
  2) สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ขอใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 70.00 จากการประมาณ
การรายรับของสถาบันฯ มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้จัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ที่ยังเหลืออีกร้อยละ 30.00 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันฯ ต่อไป 
  มติที ่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบกรอบวงเงินประมาณการรายรับงบประมาณของ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ วงเงิน 2,000,000 บาท และเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณการรายจ่าย 
ร้อยละ 70.00 ของประมาณการรายรับงบประมาณ วงเงิน 1,400,000 บาท และให้นำเสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
   





ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังก่อน  
   - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
   4.1 คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(อนุมัติครั้งท่ี 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

  มหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

1. ประมาณการรายรับคณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ฝ่ายมัธยม  

2. ประมาณการรายรับ จากจำนวนนักศึกษา ภาคการศึกษาที ่ 1/2565 โดยใช้
แผนการรับนักศึกษา และปรับลดร้อยละ 20.00 ส่วนโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม
ใช้จำนวนนักเรียนจริง  

3. จัดสรรเงินนอกงบประมาณไม่เกินร้อยละ 80.00 ของประมาณการรายรับ  
4. ประมาณการรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว 

ค่าตอบแทนที่จ่ายควบกับเงินเดือน  
5. นำส่วนที่เหลือจากรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ มาจัดสรรรายจ่ายตามภารกิจ/พันธกิจ

พ้ืนฐานของหน่วยงาน  
จากแนวทางการหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบมีการอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) ผลการจัดสรรจำแนกตามแผนรายจ่าย ดังนี้ 

แผนรายจ่าย/แหล่งงบประมาณ 
เงินรายได้ 

รวม ร้อยละ 
บ.กศ. กศ.ปช./พิเศษ 

งบบุคลากร 3,232,380 - 3,232,380 49.29 
งบดำเนินงาน 2,961,620 - 2,961,620 45.16 
งบลงทุน 264,400 - 264,400 4.03 
งบเงินอุดหนุน 100,000 - 100,000 1.52 
งบรายจ่ายอื่น - - - - 

รวมท้ังสิ้น 6,558,000 - 6,558,000 100.00 
ร้อยละ 100.00 - 100.00 

 

 
  ประเด็นพิจารณา  
  1. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2 ) 

1.1 ประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ จำนวน 8,197,500 บาท  
1.2 ผลการจัดสรรรายรับเงินนอกงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 80.00 ของประมาณการ

 จำนวน 6,558,000 บาท 
  2. อนุมัติกรอบรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน 3,232,380 บาท  

3. อนุมัติกรอบรายจ่ายตามภารกิจ/พันธกิจพ้ืนฐาน จำนวน 3,325,620 บาท 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ 
   - ไม่มี - 
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