
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรร           
งบยุทธศาสตร ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 
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ข้อเท็จจริง ข้อสังเกต ปัญหาและข้อจ ากัด              
ที่ต้องร่วมกันแก้ไข/พัฒนา 

สถานการณ์การบริหารงบประมาณ              
ในระยะที่ผ่านมา  
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นโยบายอธิการบด ี
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1. ปฏิรูปเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Internet ความเร็วสูง และ Cloud                         
    สู่การเป็นมหาวิทยาลยัดิจิทัล 
2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและวัสดุอุปกรณ์สนบัสนุนการจัดการเรยีน 
    การสอนที่ทันสมัย 
3. จัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning และการการเรียน     
    การสอนแบบสองภาษา 
4. พัฒนาหลักสูตรบรูณาการข้ามศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบาย                  
    การพัฒนาประเทศ 
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นโยบายอธิการบดี (ต่อ) 
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5. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงในทศวรรษที่ 21                 
    รวมถึงการสร้างโรงเรยีนสาธิตมัธยมศึกษาให้ติดอันดับคณุภาพพรเีมี่ยม 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 
7. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน                 
    นอกวัยเรียน เช่น หลักสูตรพัฒนาผูบ้ริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิก อปท.                    
    หลักสูตรผู้สูงอายุ หลักสูตรอบรมอาชีพ ฯลฯ 
8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับจังหวัด หน่วยงาน และภาคเอกชน                        
    เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
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นโยบายอธิการบดี (ต่อ) 
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9. สร้างความมั่นคงในอาชีพและสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลยั                     
    ให้เหมาะสม 
10. กระจายอ านาจการบริหาร สร้างการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส  
     ตรวจสอบได้ 
11. ส่งเสริมการวิจัยเชิงพาณชิย์เพื่อแสวงหารายได้ 
12. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่                
     ร่วมกับการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา (พ.ศ. 2562-2565) 
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นโยบายการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ออกแบบระบบการจัดสรรงบประมาณให้มีการเชื่อมโยงระหว่างรองอธิการบดี                  

กับหน่วยงานขับเคลื่อน  
2. กระจายงบประมาณไปยังคณะ/หน่วยงาน โดยพิจารณาความสามารถในการบริหารจัดการ

โดยมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบแต่ละด้านเป็นผู้ก ากับดูแลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาอนุมัติโครงการให้ชัดเจน มีเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิ 
(OKR) ที่ผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการทั้งกระบวนการด าเนินงาน การรายงานผล                    
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เร็วกว่าที่ส านักงบประมาณก าหนด 1 ไตรมาส 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ เตรียมความพร้อม สรุปบทเรียน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอรายงาน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 



การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2563 ของ มรนม. 
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• แผ่นดิน 517.9927 ลบ. (ลดลงจากปี 62 ร้อยละ 21.39) 
• รายได้ 268.8253 ลบ. (ลดลงจากปี 62 ร้อยละ 5.92%) รายรับ 

 
 

รายจ่าย 
- รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 433.790 9 (ร้อยละ 55.13) 
- รายจ่ายตามภารกิจพ้ืนฐาน 264.2475 (ร้อยละ 33.58) 
- รายจ่ายจุดเน้นการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ 80.7146 (ร้อยละ 10.27) 
- รายจ่ายตามรายการค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน 8.0648 (ร้อยละ 1.02) 
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รายจ่ายจุดเน้นการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 63 

80.7146 
ลบ. 

แผ่นดิน 
44.5446 ลบ. 

รายได้ 
36.1700 ลบ. 

จัดสรรแล้ว     
14.7778 ลบ. 

จัดสรรแล้ว 
18.9677 ลบ. 

อยู่ระหว่างก าหนด 
หลักเกณฑ์วิธีการจัดสรร 

29.7668 ลบ. 

อยู่ระหว่างก าหนด 
หลักเกณฑ์วิธีการจัดสรร 

17.2023 ลบ. 
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แนวทางการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ปี 63  

งบประมาณแผ่นดิน 
29.7668 ลบ. 

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการร่วม          
(เดิม5/ใหม่....) 

โครงการตามบริบท 
(ตอบยุทธฯท้องถิ่น

ตอบยุทธฯม.) 

เงินรายได ้
17.2023 ลบ. 

โครงการพัฒนาตามนโยบาย         
และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติจัดสรร 

• ตอบสนองตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา/สอดคล้องกับนโยบายอธิการบดี 

• ก าหนดพื้นที่เป้าหมายตามที่จังหวัดมอบหมาย หรือพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 
• กิจกรรม/วิธีด าเนินการ มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด  
• จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้สอดคล้องกับกิจกรรม/วิธีด าเนินการ และแสดงให้เห็นถึง

ความคุ้มค่าของการด าเนินการ (แตกตัวคูณตามอัตราของกระทรวงการคลัง) 
• มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 



กิจกรรมกลุ่ม ช่วงบ่าย 
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แบ่งกลุ่มตาม 
คณะ/หน่วยงาน 

- เสนอโครงการตามยุทธศาสตร์                
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  (ใบงาน 1) 
- เสนอโครงการตามนโยบาย 
  และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ใบงาน 2) 
  กรอกข้อมูลลงในใบงานและส่งตัวแทนน าเสนอ) 



การส่งข้อเสนอโครงการ 

• เขียนข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  
   (ดาวน์โหลดในเว็บไซต์กองนโยบายและแผน) 
• ส่งเอกสารพร้อมไฟล์มาที่กองนโยบายและแผน  
    ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 62 
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การด าเนินการของมหาวทิยาลัย 
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สรุปค าขอเสนอ
คณะกรรมการจัดสรร

งบประมาณ 
……. ตุลาคม 2562 

เสนอ กบ. 
8 ตุลาคม 2562 

เสนอสภา ม. 
25 ตุลาคม 2562 



ติดต่อกองนโยบายและแผน 
น.ส.พัชรินทร์ พลเยี่ยม โทร. 1517, 08-6649-9355 
นายนรากร งาคชสาร โทร. 1517, 08-8355-7386 
อีเมล ์: plan.nrru@hotmail.com 
website : http://www.old.nrru.ac.th/plan 
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จบการน าเสนอ 

ซักถาม/เสนอแนะ 
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