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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
คร้ังที่ ๔/๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ   ห้องประชุมทรัพย์คิรี  ช้ัน ๓ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

รายนามผู้มาประชุม 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช  รักษาราชการแทนอธิการบดี 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์  อินทร์ศิริพงษ์  รองอธิการบดี 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  อุสายพันธ์  รองอธิการบดี 
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล  แอร่มหล้า  รองอธิการบดี 

     ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ  กองตูม  ผู้ช่วยอธิการบดี 
     ๖.   อาจารย์ ดร.นพดล  ทุมเช้ือ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
     ๗. อาจารย์ ดร.ประไพร  จันทะบัณฑิต  ผู้ช่วยอธิการบดี 
   ๘. อาจารย์ ดร.บุรินทร์  นรินทร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ี ร.ต.ดร.วสันต์ นาคเสนีย์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๑๐. อาจารย์นิตยา  เรืองมาก  แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ  ศุภสุวรรณ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๒. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ  แสนเมือง  แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  สุขแสวง  คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 
 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย  ธุระแพง  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ๑๕. อาจารย์ปิยะวด ี พงษ์สวัสด์ิ  แทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ 
 ๑๖. อาจารย์ ดร.สันติ  รักษาวงศ์  แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา  ลิขิตยิ่งวรา  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๑๘. อาจารย์พัฐจักร  พร้าวไธสง    แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
 ๑๙. นายพูนชัย  คทาวัชรกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
๑.     อาจารย์ ดร.  อาคม  เจริญสุข   รองอธิการบดี ลาป่วย 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม         

๑. 
 ๒. 
 ๓. 
 ๔. 

นางสาวปราณี  สุขเกษม 
นางนัทธมน  เจริญลาภทวี 
นางสาวนันท์นภัส  มีถาวร 
นางสาวขัตติยา  มีจันทร์ 

ผู้อำนวยการนโยบายและแผน 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบใน 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 

 
 
 

 ๕. ว่าท่ี ร.ต.ไพศาล  จันทร์เจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  
 

       
      

       
       

 



 
๒  

 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๒๐ น. ก่อนการประชุม เปิดวีดีโอ บทนำสวดบูชาพระรัตนตรัยและบทแผ่เมตตา   

๔.๓  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑   
ตุลาคม  ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ (ณ สิ้นไตรมาส ๒) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์  อินทร์ศิริพงษ์  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณ และ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้ข้อมูลว่า ตามท่ี มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
จำนวน ๓๒๗,๐๓๗,๔๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๓๓,๗๓๑,๐๖๐ บาท 
(๗๑,๘๘๐,๑๐๐+๖๘๓,๕๒๐+๑๒,๕๕๔,๐๐๐+๓๓,๖๑๓,๔๔๐) รวมสองส่วน มหาวิทยาลัยมีวงเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ จำนวน ๔๖๐,๗๖๘,๔๖๐ บาท (ส่ีร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันส่ีร้อยหกสิบ
บาท) 

การนี้ มหาวิทยาลัย  โดยกองโยบายและแผนได้รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ระหว่างวันท่ี ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ (ณ ส้ินไตรมาส ๒) โดยสรุป
ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในสองไตรมาสแรก ดังนี้ 
 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

การเบิกจ่าย  
ณ สิ้นไตรมาส ๒ 

คงเหลือ ร้อยละ ๕๔ 

งบประมาณแผ่นดิน ๓๒๗,๐๓๗,๔๐๐.๐๐ ๑๑๓,๖๗๗,๔๓๘.๑๔ ๒๑๓,๓๕๙,๙๖๑.๘๖ ๓๔.๗๖ 
เงินรายได้ (ปกติ) ๗๑,๘๘๐,๑๐๐.๐๐ ๓๐,๖๓๒,๕๔๓.๐๔ ๔๑,๒๔๗,๕๕๖.๙๖ ๔๒.๖๒ 
เงินรายได้ (บัณฑิตวิทยาลัย) ๑๕,๖๘๓,๕๒๐.๐๐ ๒,๑๕๑,๕๒๓.๓๗ ๑๓,๕๓๑,๙๙๖.๖๓ ๑๓.๗๒ 
เงินรายได้ (โครงการจัดการศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี) 

๑๒,๕๕๔,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๖๑,๙๓๒.๗๒ ๘,๖๙๒,๐๖๗.๒๘ ๓๐.๗๖ 

เงินรายได้สะสม ๓๓,๖๑๓,๔๔๐.๐๐ ๙,๔๘๗,๖๗๘.๖๑ ๒๔,๑๒๕,๗๖๑.๓๙ ๒๘.๒๓ 
รวมทั้งสิ้น ๔๖๐,๗๖๘,๔๖๐.๐๐ ๑๕๙,๘๑๑,๑๑๕.๘๘ ๓๐๐,๙๕๗,๓๔๔.๑๒ ๓๔.๖๘ 

 
  พร้อมนี้ได้สรุปงบประมาณตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ เพื่อเร่งรัดและกำกับติดตาม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง การเบิกจ่าย ณ สิ้น ไตรมา ๒ คงเหลือ ร้อยละ  
งบประมาณแผ่นดิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๔๘๑,๐๔๓.๑๒ ๒๔,๕๑๘,๙๕๖.๘๘ ๑๘.๒๗ 
 

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ระหว่างวันท่ี ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓      
(ณ ส้ินไตรมาส ๒) 

  นายพูนชัย  คทาวัชรกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า งบลงทุน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ มีท้ังหมดจำนวน ๖๑ รายการ รวมงบประมาณท้ังส้ิน ๗๘,๖๔๐,๗๐๐ บาท ขณะนี้ จำนวน ๒๓  
 
รายการ ได้ก่อหนี้ผูกพันและลงนามสัญญากับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๓๔๑,๒๙๗ บาท ส่วน
อีกรายการท่ียังไม่สามารถดำเนินการคือรายการปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์การแสดงและเครื่องดนตรี งบประมาณ จำนวน 
๖๕๐,๐๐๐ บาท ขั้นตอนขณะนี้อยู่ท่ีคณะกรรมการตรวจรูปแบบรายการ ซึ่งได้สอบถามจากผู้เกี่ยวข้องทราบว่ามีการ



 
๓ แก้ไขรูปแบบรายการหลายครั้ง คาดว่าจะไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน และส่วนอีก ๓๖ รายการ ขณะนี้ เข้า

กระบวนการทางพัสดุเรียบร้อยท้ังหมดแล้ว 
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีมติเห็นชอบ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ณ ส้ินไตรมาส ๒) ส่วนเงิน
เหลือจ่ายของงบลงทุน มอบผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีจัดทำบันทึกรายงานข้อมูลเงินเหลือจ่าย งบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการอนุมัติใหจ่้ายเป็นค่าสาธารณูปโภคต่อไป 
  

ปิดประชุมเวลา เวลา ๑๗.๒๐ น. 

    นางนัทธมน    เจริญลาภทวี  ผู้จดบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 
    นางสาวปราณี    สุขเกษม ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 


