
ผลการจัดสรรงบประมาณ  

โครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2515 

 

 

 

วันพธุ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 เวลา 4.00 น. 

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนติ เศาณานนท ์อาคาร 4 ชั้น 3  

 

 



ความเปน็มา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อด าเนินโครงการการพัฒนาท้องถิ่น  

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   

วงเงินทั้งสิ้น 29,283,600 บาท 

     ณ 1 ตุลาคม 2514 มหาวิทยาลัยได้รับการจดัสรรงบประมาณมาแล้ว  

จ านวน 14,141,300 บาท คิดเป็น ร้อยละ  50.00% 
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31.9963 

29.7668 29.6762 
29.2836 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

เปรียบเทยีบผลการจดัสรรงบประมาณแผ่นดิน (พ.ศ.2562-2565) 

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิ่น   

- 2.2295  

-0.0906 

-0.3926 

ปีงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 
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ตัวชี้วดัและคา่เป้าหมาย 

 

ตามเอกสาร พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ..2515 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั 

ปีงบประมาณ 

ปี 2514 

ผล 

ปี 2515 

แผน 

เชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับการพัฒนามูลค่า ผลิตภัณฑ์ 54 25 

เชิงปริมาณ : จ านวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ หมู่บ้าน 1,454 10 

เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ คน 12,300 5,000 

เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม คน - 200 

เชิงปริมาณ : จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา โรงเรียน 223 100 

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนา คน - 100 

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 100 30 

เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 100 
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การด าเนินงานจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2515 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 (กลุ่มที ่1,2,5) 

วัน เดือน ปี การด าเนนิงาน 

22 สิงหาคม 2514 แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาจดัสรรงบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2515  

1 กันยายน 2514 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2514 ร่างกรอบTOR การจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2515 

4 กันยายน 2514 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2515 

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศ TOR และบุคลากรเสนอโครงการเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ  

4 ตุลาคม 2514  ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2514 พิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2515 

10 ตุลาคม 2514 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาโครงการ และส่งผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการ 

12 ตุลาคม 2514 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2514 พิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ 

15 ตุลาคม 2514 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2515  
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การด าเนินงานจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2515 

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครราชสมีา  

(กลุ่มที ่3,4,1,2,3) 

วัน เดือน ปี การด าเนินงาน 

22 กันยายน 2514 ประธานอนุกรรมการฯ และอธิการบดีประชุมทบทวน TOR และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

4 ตุลาคม 2514 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2514 พิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2515 

5-15 ตุลาคม 2514 ผู้รับผิดชอบหลักและผู้ร่วมด าเนินการจัดท าข้อเสนอโครงการ 

1 พฤศจิกายน 2514 คณะอนุกรรมการฯ ส่งผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ 

10 พฤศจิกายน  2514 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2514  พิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ 

11 พฤศจิกายน  2514 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2515  
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การด าเนนิงานจดัสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2515 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
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ติดตามผลการด าเนนิงาน 

ไตรมาสที่ 4 

ติดตามผลการด าเนนิงาน 

ไตรมาสที่ 3 

ติดตามผลการด าเนนิงาน 

ไตรมาสที่ 2 

- ผู้รับผิดชอบโครงการปรับโครงการตามข้อเสนอแนะ 

   จากอนุกรรมการฯ 

- ผู้รับผิดชอบโครงการทีไ่ดร้ับการจดัสรรงบประมาณ  

   ลงนาม MOU กับมหาวทิยาลัย 

- เสนอโครงการต่อทา่นอธกิารบดเีพือ่อนมุตัิโครงการ 

- ด าเนินการท าแผนปฏบิัติการเข้าระบบ MIS  

ติดตามผลการด าเนนิงาน 

ไตรมาสที่ 1 



การจัดสรรงบยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2515 

1. โครงการยกระดบัมาตรฐานผลิตภัณฑช์มุชนทอ้งถิ่นเพือ่ขยายตลาดภูมปิัญญา พัฒนาคณุภาพชวีิต 

และยกระดบัเศรษฐกจิฐานราก      

2. โครงการพฒันาคณุภาพชวีิตดว้ยหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงบนฐานความรักความสามคัค ีเข้าใจสิทธแิละหน้าที่

พลเมือง   

3. โครงการยกระดบัการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาคณุภาพโรงเรียนขนาดเลก็  

4. โครงการพฒันาฐานข้อมลูชมุชนเพือ่เสริมสมรรถนะภาคเีครือข่ายการพฒันาท้องถิ่น 

5. โครงการยกระดบัคณุภาพสงัคมสงูอายุและเตรียมความพร้อมสูว่ัยเกษยีณ 

1. โครงการสร้างอัตลกัษณบ์ัณฑติวิศวกรสงัคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดนิ 

2. โครงการสร้างครูของพระราชา 

3. โครงการพฒันาสมรรถนะภาษาองักฤษเพือ่ยกระดบัคณุภาพนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภัฏ 

ส าหรับศตวรรษ ที่ 21 

4. โครงการตามบริบทและยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

เป้าหมายการด าเนนิงาน 3 โครงการหลกั + 1 โครงการตามบริบท  
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กลุ่มโครงการ ผลการจดัสรรงบประมาณ จ านวนโครงการ คิดเปน็รอ้ยละ 

1.กลุม่โครงการยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชนทอ้งถิน่เพือ่ขยาย ตลาดภมูิปญัญาพฒันา

คุณภาพชวีติและยกระดับเศรษฐกจิฐานราก 

3,030,000 11 10.35 

2. กลุ่มโครงการพฒันาคณุภาพชีวติด้วยหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงบนฐานความรกัความ

สามัคคเีขา้ใจสทิธแิละหน้าทีพ่ลเมอืง 

1,400,000 2 4.78 

3. โครงการยกระดับการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาคณุภาพโรงเรยีนขนาดเล็ก  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

4. โครงการพฒันาฐานขอ้มูลชมุชนเพือ่เสรมิสมรรถนะภาคเีครอืขา่ยการพฒันาทอ้งถิน่ 1,000,000 2  3.41 

5. กลุ่มโครงการยกระดบัคณุภาพสังคมสงูอายุและเตรยีมความพรอ้มสูว่ัยเกษยีณ 210,000 5 2.42 

1. โครงการสรา้งอตัลักษณบ์ณัฑติวศิวกรสงัคม คนของพระราชาขา้ของแผน่ดนิ 1,413,350 1 6.72 

2. โครงการสรา้งครขูองพระราชา อยู่ระหว่างพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

3. โครงการพฒันาสมรรถนะภาษาองักฤษเพือ่ยกระดับคณุภาพนกัศกึษา 

มหาวทิยาลัยราชภฏัส าหรบัศตวรรษ ที่ 21 

3,000,000 

 
1 10.24 

4. โครงการตามบรบิทและยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย 2,200,000  4 2.51 

รวมทัง้สิ้น 13,308,350 31 45.45 

ผลการจดัสรรงบยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิน่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2515 
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เป้าหมายการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2515 

  โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่  

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2515 รายโครงการ ดังนี้ 

เบิกจ่ายสะสมไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 54.00 

เบิกจ่ายสะสมไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 77.00 

เบิกจ่ายสะสมไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 100.00 

 ก อ ง น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น  จ ะ ติ ด ต า ม ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ต า ม ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ก า ห น ด  

หากไม่สามารถด าเนินการตามเป้าหมายในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2515 ได้กองนโยบายและแผน 

จะวิเคราะห์รายโครงการและเสนอมหาวิทยาลัย ให้ยุบเลิกกิจกรรมภายในโครงการ เพื่อไปด าเนินงาน 

ในโครงการหรือกิจกรรมที่มีความพร้อมต่อไป   

                        ทั้งนี้  ต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ เสนอและได้รับการอนุมัติทั้งนี้  ให้ด าเนินการ 

ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2515 

ม.ค.              ก.พ.        มี.ค.       เม.ย.       พ.ค.        มิ.ย.        ก.ค.         ส.ค.     ก.ย.  
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ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. จัดกลุ่มโครงการตามโครงการหลกัของ ทปอ. โดยมี รองอธิการบดี/ผู้ชว่ยอธกิารบดี/  อธิการบดี/

เจา้หนา้ที่กองนโยบายและแผน เป็นคณะกรรมการก ากับตดิตามและประเมินผล 

2. การรายงานผล 

   - ระบบตดิตามการด าเนนิโครงการยุทธศาสตร์ฯ 

   - เล่มรายงาน 

   - One page 

   - Clip  ผลการด าเนินงาน  

3. การประเมินผล 

     คณะกรรมการจะด าเนนิการประเมินผลตาม วัตถุประสงค์และตวัชี้วัดของโครงการ 
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