
 
 

  
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

(งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลื่อมปี) 
 

 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีมติอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ตามเอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ นั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความ    
ในมาตรา ๓๑ (๒) (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
     ให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ
แผนงาน ผลผลิต งาน โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ 
 ๒. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
     ๒.๑ ให้ใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 
  ๒.๑.๑ งบประมาณแผ่นดิน (รหัสงบประมาณข้ึนต้นด้วย ๑) 
           วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
           วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี 
  ๒.๑.๒ งบประมาณเงินรายได้ (รหัสงบประมาณข้ึนต้นด้วย ๒, ๓, ๔, ๕) 
           วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
           วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงิน
และบัญชี 
           วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของงบพัฒนาบุคลากรและการไปราชการ และส่ง
เอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี 
           วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ วันสุดท้ายของรหัสงบประมาณที่ขึ้นต้นด้วย ๕ ส่งเอกสาร
การเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี 
  ๒.๑.๓ งบประมาณกันเหลื่อมปี (รหัสงบประมาณข้ึนต้นด้วย A, B, C) 
           งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ให้ดำเนินการตัดงบและเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน ๖ เดือน     
ของปฏิทินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 

 



  ๒.๑.๔ กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานใดที่มีการจัดโครงการ /กิจกรรมภายหลังจากระยะเวลาที่
กำหนดตามข้อ ๒.๑.๑ ถึง ๒.๑.๓ ต้องคืนงบประมาณที่เหลือแก่มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาตามความจำเป็นต่อไป 
เว้นแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณนั้น โดยขอให้ทำความตกลงกับมหาวิทยาลัยเป็นรายโครงการไปถึง
วันที่ที่จะกำหนดให้ส่งหลักฐานทั้งหมด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๕ วัน ภายหลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

    ๒.๒ ให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นรายไตรมาส 

เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ภาพรวม ร้อยละ ๒๓ ร้อยละ ๕๔ ร้อยละ ๗๗ ร้อยละ ๑๐๐ 
   รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๒๘ ร้อยละ ๕๘ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
   รายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ ๘ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 

  ๒.๒.๑  งบลงทุน เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณในงบรายจ่ายนี้  มีระยะเวลาในการ
ดำเนินการที่ล่าช้าและส่งผลต่อการเบิกจ่ายในภาพรวม จึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการตามระเบียบ        
ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด ดังนี้ 
  ๑) รายจ่ายในงบลงทุนทุกรายการ ต้องก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 
   ๒) รายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาทให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ทุกรายการ ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ ให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ และรายการปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามงวดงานภายในเดือน
กันยายน ๒๕๖๓ 
   ๓) รายการที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้ันตอนทางพัสดุได้ทันตามมติคณะรัฐมนตรีหรือ
มาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการรวบรวมรายการเพ่ือพิจารณารายการใหม่ที่มี
ความจำเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการดำเนินการ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่า K เป็นต้น 
  ๒.๒.๒  งบเงินอุดหนุน 
   ๑) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่จัดสรรให้คณะ /สำนัก /สถาบัน มุ่งเน้นให้หน่วยงานเร่งรัด
การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ภายในไตรมาสที่ ๓ (เดือนมถิุนายน ๒๕๖๓) 
   ๒) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มุ่งเน้น
ให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ภายในไตรมาสที่ ๓ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) 
   ๓) โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ภายในไตรมาสที่ ๓ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) 
   ๔) โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา สหกิจศึกษา และพัฒนากิจการนักศึกษา 
มุ่งเน้นให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ภายในไตรมาสที่ ๓ (เดือนมถิุนายน ๒๕๖๓) 

- ๒ - 



   ๕) โครงการต่างๆ จัดสรรให้คณะ /สำนัก /สถาบัน ในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๖) โครงการตามแผนงานบูรณาการมุ่งเน้นให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ ภายในไตรมาสที่ ๓ (เดือนมถิุนายน ๒๕๖๓)     

    ๒.๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้กันงบประมาณเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อมป ี
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  
 ๓. การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย 
     การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ในการดำเนินงานหรือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่า และ
ความสอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของหน่วยงาน โดยไม่ทำให้เป้าหมายลดลงและต้องไม่ก่อให้เกิดรายการที่มี
ภาระค่าใช้จ่ายผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนี้  
     ๓.๑ การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนปฏิบัติราชการ ให้ดำเนินการภายในวันที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 
     ๓.๒ การโอนหรือเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย (เฉพาะงบประมาณเงินรายได้) ให้ดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 ๔. การรายงานผล 
     ให้หน่วยงานจัดทำรายงานเพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
     ๔.๑ ให้กองนโยบายและแผนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS (ระบบ
บัญชี ๓ มิติของมหาวิทยาลัย) เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นรายเดือน 
      ๔.๒ ให้หน่วยงานจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ และตาม
ตัวชี้วัดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนด พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นราย
ไตรมาสภายใน ๗ วัน นับแต่สิ้นไตรมาส ดังนี้ 
  ๔.๒.๑  ไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ๔.๒.๒  ไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ๔.๒.๓  ไตรมาสที่ ๓ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ๔.๒.๔  ไตรมาสที่ ๔ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
      ๔.๓ ให้หน่วยงานจัดทำรายงานประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน 
๓๐ วัน นับต้ังแตว่ันสิ้นปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 

- ๓ - 



  

 

- ๔ - 


