ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
( งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลื่อมปี )
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีมติอนุมัติงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามเอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชรว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ นั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๓๑ (๒) (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงกาหนดแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้ห น่ วยงานจัดทาแผนปฏิบั ติ ราชการประจาปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ สอดคล้องกับ
แผนงาน ผลผลิต งาน โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้
๒. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
๒.๑ ให้ใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
๒.๑.๑ งบประมาณแผ่นดิน (รหัสงบประมาณขึ้นต้นด้วย ๑)
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี

๒.๑.๒ งบประมาณเงินรายได้ (รหัสงบประมาณขึ้นต้นด้วย ๒, ๓, ๔, ๕)
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงิน
และบัญชี
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ วันสุดท้ายของงบพัฒนาบุคลากร (ไปราชการ) ส่งเอกสารการ
เบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ วันสุดท้ายของรหัสงบประมาณที่ขึ้นต้นด้วย ๕ ส่งเอกสาร
การเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี
๒.๑.๓ งบประมาณกันเหลื่อมปี (รหัสงบประมาณขึ้นต้นด้วย A, B, C)
งบประมาณเงิน กั น เหลื่ อ มปี ให้ ด าเนิ น การตัด งบและเบิ กจ่ ายเงิน ได้ไม่ เกิน ๖ เดื อ น
ของปฏิทินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
๒.๑.๔ กรณี ส่ วนราชการหรือหน่วยงานใดที่มีการจัดดาเนิ นโครงการ/กิจกรรมภายหลังจาก
ระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ ๒.๑ ต้องคืนงบประมาณที่เหลือแก่มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามความจาเป็นต่อไป
เว้นแต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณนั้น โดยขอให้ทาความตกลงกับมหาวิทยาลัยเป็นรายโครงการไปถึง
วันที่ที่จะกาหนดให้ส่งหลักฐานทั้งหมด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๕ วัน ภายหลังจากโครงการเสร็จสิ้นลงแล้ว
๒.๒ ให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

-๒เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นรายไตรมาส
ร้อยละ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
รวม
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม
๙๖
๓๐.๒๙
๒๒.๐๐
๒๒.๐๐
๒๑.๗๑
รายจ่ายประจา
๙๘.๓๖
๓๓.๐๐
๒๒.๐๐
๒๒.๐๐
๒๑.๓๖
รายจ่ายงบลงทุน
๘๘
๒๑.๑๑
๒๒.๐๐
๒๒.๐๐
๒๒.๘๙
๒.๒.๑ งบดาเนินงาน มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้แต่ละหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ภายในไตรมาสที่ ๒
๒.๒.๒ งบลงทุ น เนื่ อ งจากการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณในงบรายจ่ า ยนี้ มี ร ะยะเวลาในการ
ดาเนิน การที่ล่าช้าและส่งผลต่อการเบิ กจ่ายในภาพรวม จึงขอให้ ห น่วยงานเร่งรัดการดาเนินการตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ดังนี้
๑) รายจ่ายในงบลงทุนทุกรายการ ต้องก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาได้ทันภายใน
ไตรมาสที่ ๑ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๐)
๒) รายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาทให้ เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ ๑ (เดือนธัน วาคม ๒๕๖๐) ทุกรายการ ยกเว้นรายการที่มีคุณ ลั กษณะพิ เศษหรือจัดหาจาก
ต่างประเทศ ให้ก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)
๓) รายการที่ไม่สามารถดาเนินการตามขั้นตอนทางพัสดุได้ทันตามมติคณะรัฐมนตรีหรือ
มาตรการที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการรวบรวมรายการเพื่อพิจารณารายการใหม่ ที่มี
ความจาเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการดาเนินการ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่า K เป็นต้น
๒.๒.๓ งบเงินอุดหนุน
๑) การบริหารโครงการวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศหรือหลักเกณฑ์และแนวทาง
ที่เกี่ยวข้องตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากาหนด
๒) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน มุ่งเน้นให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๖๐ ภายในไตรมาสที่ ๒
๒.๒.๔ งบรายจ่ายอื่น
๑) โครงการบริการวิชาการ มุ่งเน้นให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ ายโครงการให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ ๒ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)
๒) โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ภายในไตรมาสที่ ๒ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)
๓) โครงการอื่นๆ ให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน
๒.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้กันงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่
มีหนี้ผูกพัน
๓. การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย
การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ในการดาเนินงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่า และ
ความสอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของหน่วยงาน โดยไม่ทาให้เป้าหมายลดลงและต้องไม่ก่อให้เกิดรายการที่มี
ภาระค่าใช้จ่ายผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนี้
๓.๑ การปรั บ แผนการใช้จ่ ายงบประมาณของแผนปฏิ บัติ ราชการ ให้ ดาเนิ นการภายในวัน ที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๖๑

-๓๓.๒ การโอนหรือเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย (เฉพาะงบประมาณเงินรายได้) ให้ดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
๔. การรายงานผล
ให้หน่วยงานจัดทารายงานเพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๔.๑ ให้ ก องนโยบายและแผนรายงานผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณโดยใช้ ข้ อ มู ล จากระบบ MIS
(งบประมาณ) เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นรายเดือน
๔.๒ ให้หน่วยงานจัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ และตาม
ตัวชี้วัดผลสาเร็จตามที่ได้กาหนด พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ตามแบบฟอร์มที่กาหนดเป็นราย
ไตรมาสภายใน ๗ วัน นับแต่สิ้นไตรมาส ดังนี้
๔.๒.๑ ไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๒.๒ ไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๒.๓ ไตรมาสที่ ๓ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๒.๔ ไตรมาสที่ ๔ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๓ ให้หน่วยงานจัดทารายงานประจาปีที่แสดงถึงความสาเร็จในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
๕. การบริหารงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานกากับดูแ ลให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ ราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
สั่งการ
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

