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มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ทั้งนี้เพ่ือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนสามารถ
ด าเนินการตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยมติคณะกรรมการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้านการเงิน งบประมาณ การจัดหารายได้และผลประโยชน์           
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ระเบียบวาระที่         
5.1 การบริหารจัดการงบประมาณ ปี  2560 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย              
ครั้งที่ 18/2559 วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบมาตรการ   
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ เห็นควรก าหนด    
แนวทางการบริหารงบประมาณ ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ ายงบประมาณรายจ่าย           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 

 1. การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

  ให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแนวทางการ
ด าเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ดังนี้ 

1.1 จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน และรายไตรมาส   
ส่งให้ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม 

1.2 การจัดท าแผนดังกล่าวตามข้อ 1.1 จะต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นรายไตรมาสตามที่ก าหนดไว้ในมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

 1.2.1  งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืนที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบรายจ่ายประจ า ในส่วนที่เป็นยุทธศาสตร์และภารกิจของหน่วยงาน จะต้องเริ่มด า เนินงานและเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 

 1.2.2  รายจ่ายที่ได้ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาให้ค านึงถึง
ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับและระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ควรจัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 ให้ได้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 1.2.3  รายจ่ายในลักษณะงบลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด จะต้องจัดท า
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีระยะเวลาด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
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 (1)  รายการจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 1,000 ล้านบาท จะต้อง       

ก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (ภายใน 31 ธันวาคม 2559 และหากเป็นรายการ  
ที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท จะต้องสามารถด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายใน
ไตรมาสที่ 1 ยกเว้นเป็นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ ให้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ ให้ก าหนดแบ่งงวดงานและเบิกจ่ายให้เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานจริง 
  (2)  รายการจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท จะต้องก่อหนี้
ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 และเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับงวดงาน 
 
 
 
   

 2. การบริหารงบประมาณ  
  

 2.1 ให้หน่วยงานเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ โดยให้ด าเนินการตามหนังสือเวียนคณะกรรมการว่าด้วย     
การพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 316 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ        
เพ่ือเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560             
มีผลบังคับใช้ ตามหนังสือที่อ้างถึง โดยให้มีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2560 จากส านักงบประมาณแล้ว 
 2.2 ให้หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย   
และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน/โครงการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข โดยให้จัดส่งรายงานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
เป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพ่ือกองนโยบายและแผนจะได้ติดตามประเมินผลการด าเนินงานระหว่างการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ และรวบรวมรายงานดังกล่าวเสนอต่อผู้บริหารเป็นรายเดือนและรายไตรมาสต่อไป 
 2.3 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานติดตามและก ากับดูแลให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติ          
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด 
 2.4 ให้หน่วยงานที่มีเงินกันเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและ
เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ยกเว้นงบก่อสร้าง 
 2.5 กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนจะต้องด าเนินการ ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย อธิการบดีอาจพิจารณามอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
  2.6 ให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามประกาศ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 เพ่ือรวบรวมเสนอ
ผู้บริหารพิจารณา 
  2.7 ให้หน่วยงานจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตาม
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติราชการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 เพ่ือ
รวบรวมให้ผู้บริหารพิจารณา 
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 3. มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ก าหนด และมีประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัย
จึงได้ก าหนดมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้หัวหน้า
หน่วยงานใช้ในการติดตามและก ากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน โดยเคร่งครัด 
ดังนี้ 

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม           
ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98 และรายจ่ายลงทุนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 87 ของวงเงินงบประมาณ 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมายการบิกจ่าย ประมาณร้อยละ รวมท้ังสิ้น ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

 - ภาพรวม ประมาณร้อยละ 96 30 22 21 23 

 - รายจา่ยประจ า ประมาณร้อยละ 98 33 22 21 22 

 - รายจา่ยลงทุน ประมาณร้อยละ 87 19 22 22 24 

  
  2. การเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุนผู้เสนอจะต้อง    
มีความพร้อมในการด าเนินการสอดคล้องตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด เช่น รายละเอียด
คุณลักษณะ การเสนอราคาของผู้รับจ้าง 3 ราย ความพร้อมของสถานที่ด าเนินการ เหตุผลความต้องการ    
โดยมีระยะเวลาด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 กรณีรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน 
จะต้องก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (ภายใน 31 ธันวาคม 2559) เท่านั้น 
และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท จะต้องสามารถด าเนินการและเบิกจ่าย
งบประมาณให้ เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่  1 ยกเว้นเป็นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหา                
จากต่างประเทศ ให้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้      
ให้ก าหนดแบ่งงวดงานและเบิกจ่ายให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงด้วย 
  2.2 กรณีรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ ขอให้หน่วยงาน
เร่งด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 เช่นเดียวกัน 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือเร่งรัดการด าเนินงาน 
 4. รองอธิการบดีแต่ละฝ่ายให้ก ากับดูแลขับเคลื่อนการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ในแต่ละยุทธศาสตร์ที่อยู่ภายใต้การก ากับ 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการ    
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
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 6. จัดท ารายงาน เพ่ือรายงานให้กับส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา ตามก าหนดเวลา 
 7. หน่วยงานต้องทราบและตระหนักถึงผลกระทบที่จะได้รับจากพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย เมื่อการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 8. ส าหรับรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน/ขยายกันเงิน ให้หน่วยงานเร่งรัดการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (ภายใน 31 ธันวาคม 2559) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 9. หัวหน้าหน่วยงาน ต้องดูแลและก ากับติดตามการด าเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคให้กองนโยบายและแผน 
รวมทั้งคณะกรรมการติดตามฯ เป็นประจ าทุกเดือนและไตรมาส 
 10. กรณีที่ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและหรือมีการปรับแผน หรือยกเลิก ให้หน่วยงานระบุ
สาเหตุและชี้แจงต่อรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลและแจ้งกองนโยบายและแผน 
     11. มหาวิทยาลัยจะน าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในปีต่อไป 


