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(ณ ไตรมาส 4 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  
งานวเิคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 

ณ ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ าแนก

เป็น 4 แผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และ

แผนงานบูรณาการ รวมงบประมาณทั้งสิน้ 1,514.2060  ล้านบาท ดังนี้ 
 

แผนงาน 
งบได้รับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวมงบได้รับ 
รายจ่าย

ด าเนินงาน 
ร้อยละ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 912.3562 912.3562 100.00 - - 

- รายการค่าใชจ้่ายบุคลากร

ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด

ชวีติ 

912.3562 912.3562 100.00 - - 

2. แผนงานพื้นฐาน  462.4015 224.4547 48.54 237.9468 51.46 

- ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

325.8290 92.4379 28.37 233.3911 71.63 

- ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น

สังคมศาสตร์ 

23.4463 18.8906 80.57 4.5557 19.43 

- ผลงานการให้บริการวิชาการ 110.8612 110.8612 100.00  - 

- ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2.2650 2.2650 100.00 - - 

3. แผนงานยทุธศาสตร ์ 46.9176 46.9176 100.00 - - 

- โครงการพัฒนาและผลิต

ก าลังคนของประเทศเพื่อรองรับ

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

46.9176 46.9176 100.00 - - 

4. แผนงานบูรณาการ 92.5307 92.5307 100.00 - - 

- โครงการใชโ้อกาสจากเขต

เศรษฐกิจพเิศษ และการเชื่อมโยง

กับอนุภูมภิาค GMS BIMSTEC 

และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจ

ของภาค 

9.5000 9.5000 100.00 - - 
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แผนงาน 
งบได้รับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวมงบได้รับ 
รายจ่าย

ด าเนินงาน 
ร้อยละ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 

- โครงการพัฒนาการท่องเท่ียว

และธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มี

คุณภาพ สามารถสร้างมูลคา่เพ่ิม

อย่างย่ังยนื และกระจายประโยชน์

อย่างท่ัวถึง รวมท้ังต่อยอดการ

ผลิตสินค้าและบริการท่ีมีศักยภาพ

สูงดว้ยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

30.0000 30.0000 100.00 - - 

- โครงการยกระดับเป็นฐานการ

ผลิตเกษตรอนิทรีย์เชื่อมโยงสู่

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้าง

มูลค่าเพิ่มสูง 

11.4715 11.4715 100.00 - - 

- โครงการอนุรักษแ์ละฟื้นฟูป่าตน้

น้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบ

บริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสม

และเชื่อมโยงพืน้ท่ีเกษตรให้ท่ัวถึง 

ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพษิ

หมอกควันอยา่งยั่งยืน 

41.5592 41.5592 100.00 - - 

รวมทั้งสิ้น 1,514.2060 1,276.2592 84.29 237.9468 15.71 
 

 โดยมีผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผน จ าแนกเป็น  2  ส่วน คือส่วน

ของผลการปฏิบัติงาน และส่วนของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยสรุปดังตอ่ไปนี้ 
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ส่วนที่  1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตาม

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ดังน้ี 

 1. แผนงานพื้นฐาน มีรายละเอียดแยกตามภารกิจ 3 ด้านคือ การผลิตบัณฑิต 

การบริหารงานวิจัย การให้บริการวชิาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  

1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต  มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุน

งบประมาณเพื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต และการบริหารงานวิจัย 

จ าแนกเป็นด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหาร

งานวิจัย 325.8290 ล้านบาท และด้านสังคมศาสตร์ 23.4463 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผล

การด าเนินงานตามตัวชีว้ัด ดังนี้ 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ส าเร็จ

การศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ/์ผลผลิต หน่วยนับ แผน ผล 
เทียบแผนผล 

(เพ่ิม/ลด) 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ ์     

เชิงปริมาณ :         

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ 76.00 57.84 ต่ ากว่าแผน  

4.26 

เชิงคุณภาพ :      

ร้อยละของความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ 85.00 82.44 ต่ ากว่าแผน  

2.56 

เชิงคุณภาพ :      

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าศกึษาตอ่หรือ

ประกอบอาชพีอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 86.00 82.44 

 

ต่ ากว่าแผน  

3.56 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิตดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

เชงิปริมาณ       

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา* คน 2,297 1,945 ต่ ากวา่แผน 

352 

จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าใหม่** คน 2,664 1,735 ต่ ากวา่แผน 

929 

จ านวนนักศกึษาท่ีคงอยู*่** คน 9,040 7,444 ต่ ากวา่แผน  

1,596 

เชิงคุณภาพ     

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร 

 

 

ร้อยละ 100 100 บรรลุ 
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ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ/์ผลผลิต หน่วยนับ แผน ผล 
เทียบแผนผล 

(เพ่ิม/ลด) 

เชิงเวลา     

ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ร้อยละ 80 84.68 สูงกวา่แผน 

ร้อยละ 4.68 

กจิกรรม :      
จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ล้านบาท 325.8290 325.8290 บรรลุ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : ล้านบาท 325.8290 325.8290 บรรล ุ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิตดา้นสังคมศาสตร ์     

เชิงปริมาณ       

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา* คน 2,353 2,287 ต่ ากว่าแผน 

66 

จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าใหม่** คน 2,264 1,823 ต่ ากว่าแผน 

441 

จ านวนนักศกึษาท่ีคงอยู*่** คน 8,562 7,377 ต่ ากว่าแผน 

1,185 

เชิงคุณภาพ     

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร 

ร้อยละ 100.00 100.00 บรรลุ 

เชิงเวลา     

ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ร้อยละ 84.00 97.20 สูงกว่าแผน 

ร้อยละ 13.20 

กจิกรรม :      
จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ล้านบาท 23.4463 23.4463 บรรลุ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : ล้านบาท 23.4463 23.4463 บรรลุ 
 

* จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562 (สะสม) 

** จ ำนวนนักศกึษำใหม่จะรำยงำนผล ณ ไตรมำส 3 (ปีกำรศึกษำ 1 /2563) 

*** จ ำนวนนักศกึษำคงอยู่ เป็นนักศกึษำรวมท้ังสิ้นในปีกำรศึกษำ 1/2563  
 

1.2 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ

สนับสนุนการให้บริการวชิาการ จ านวน 110.8612 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน  

- กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ 

66 โครงการ จ านวน 25.8253 ล้านบาท เพื่อด าเนินการจัดท าฐานเรียนรู้และการฝึกอบรมให้

ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปตามความต้องการและจ าเป็นเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งแก่ชมุชน  
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- กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา 3 กลุ่มโครงการ 

85.0359 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) กลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  5 โครงการ 

จ านวน 17.4425 ล้านบาท 2) กลุ่มยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 11 โครงการ 

จ านวน 23.6173  ล้านบาท และ 3) กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสมาร์ทฟาร์มและสังคมสี

เขียว 19 โครงการ  จ านวน 43.9761 ล้านบาท  

โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในผลผลิต : ผลงานการ

ให้บริการวิชาการ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ/์ผลผลิต หน่วยนับ แผน ผล 
เทียบแผนผล 

(เพ่ิม/ลด) 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ ์     

เชิงปริมาณ :         

ร้อยละของผู้เข้ารับบริการท่ีมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้า

รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 82.46 สูงกวา่แผน 

2.46 

เชิงคุณภาพ :     
ร้อยละของความพงึพอใจของผูรั้บบริการ/หนว่ยงาน/

องคก์รท่ีได้รับบริการวิชาการและวิชาชพีต่อประโยชน์

จากการบริการ 

ร้อยละ 80.00 81.78 สูงกวา่แผน 

1.78 

จ านวนโครงการบริการวิชาการ โครงการ 66 66 บรรลุ 

บรรลุ โครงการสนับสนุนนโยบายดา้นการศึกษา โครงการ 3 3 

จ านวนผู้รับบริการ คน 25,000 38,870 สูงกวา่แผน 

13,870 

เชิงคุณภาพ     

ร้อยละของความพงึพอใจของผูรั้บบริการในกระบวนการ

ให้บริการ 

ร้อยละ 80.00 84.44 สูงกวา่แผน 

4.44 

เชิงเวลา     

ร้อยละของโครงการท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 90.00 92.09 สูงกวา่แผน 

2.09 

กจิกรรม :      

เผยแพร่ความรู้งานงานบริการวิชาการและ

ประชาสัมพันธ์ 

ล้านบาท 25.8253 25.8253 บรรลุ 

ส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา ล้านบาท 85.0359 85.0359 บรรลุ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : ล้านบาท 110.8612 110.8612 บรรล ุ
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1.3 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุน

การเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 3 โครงการ 

จ านวน 2.2650 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในผลผลิต : ผลงาน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ/์ผลผลิต หน่วยนับ แผน ผล 
เทียบแผนผล 

(เพ่ิม/ลด) 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ ์     

เชิงคุณภาพ :     

ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชนข์องการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80 80 บรรลุ 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต     

เชิงปริมาณ     

โครงการศลิปวัฒนธรรม โครงการ 3 3 - 

จ านวนผู้รับบริการ คน 25,000 22,650 ต่ ากว่าแผน 

2,350  

เชิงคุณภาพ     

ร้อยละของโครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

ร้อยละ 90.00 90.00 - 

เชิงเวลา     

โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

ร้อยละ 90.00 90.00 - 

กจิกรรม :      

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ล้านบาท 2.2650 2.2650  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : ล้านบาท 2.2650 2.2650 บรรล ุ
 

  2. แผนงานยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับ

งบประมาณงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศเพื่อรองรับ

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 จ านวน 46.9176 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัด ดังนี ้

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ/์ผลผลิต หน่วยนับ แผน ผล 
เทียบแผนผล 

(เพ่ิม/ลด) 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ ์     

เชิงคุณภาพ :     

ร้อยละการด าเนนิงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 80 บรรลุ 
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ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ/์ผลผลิต หน่วยนับ แผน ผล 
เทียบแผนผล 

(เพ่ิม/ลด) 

เชิงปริมาณ    อยู่ระหว่าง

ด าเนินงาน จ านวนโครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศเพื่อ

รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

โครงการ 1 1 

กจิกรรม :      

ด าเนนิการพัฒนาการศกึษาเพื่อความย่ังยนื ล้านบาท 59.2358 59.2358 บรรลุ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : ล้านบาท 46.9176  46.9176  บรรล ุ
 

 

 3. แผนงานบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับ

งบประมาณภายใต้แผนงานบรูณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จ านวน 92.5307 ล้านบาท 

ประกอบด้วย 4 โครงการย่อยดังนี้ 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ/์ผลผลิต หน่วยนับ แผน ผล 
เทียบแผนผล 

(เพ่ิม/ลด) 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ ์     

เชิงคุณภาพ :     

ร้อยละการด าเนนิงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 80 บรรลุ 

1. โครงการใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการ

เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อ

ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

    

เชิงปริมาณ      

จ านวนโครงการใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ

การเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคฯ  GMS BIMSTEC และ AEC 

เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

โครงการ 2 2 บรรลุ 

กจิกรรม :      

ด าเนนิการโครงการใชโ้อกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ

การเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อ

ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ล้านบาท 9.5000 9.5000 บรรลุ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : ล้านบาท 9.5000 9.5000 บรรล ุ
2. โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการตอ่เนื่อง

ให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และ

กระจายประโยชน์อย่างท่ัวถึง รวมท้ังต่อยอดการผลิต

สินค้าและบริการท่ีมีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ

นวัตกรรม 
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ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ/์ผลผลิต หน่วยนับ แผน ผล 
เทียบแผนผล 

(เพ่ิม/ลด) 

เชิงปริมาณ      

จ านวนโครงการพัฒนาการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ

ตอ่เนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน 

และกระจายประโยชนอ์ย่างทั่วถึง รวมท้ังตอ่ยอดการผลิต

สินค้าและบริการท่ีมีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ

นวัตกรรม 

โครงการ 1 1 บรรลุ 

กจิกรรม :      

ด าเนินการโครงการพัฒนาการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ

ตอ่เนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน 

และกระจายประโยชนอ์ย่างทั่วถึง รวมท้ังตอ่ยอดการผลิต

สินค้าและบริการท่ีมีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ

นวัตกรรม 

ล้านบาท 30.0000 30.0000 บรรลุ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : ล้านบาท 30.0000 30.0000 บรรล ุ
3. โครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์

เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพิ่ม

สูง 

    

เชิงปริมาณ      

จ านวนโครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์

เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลคา่เพ่ิมสูง 

โครงการ 1 1 บรรลุ 

กจิกรรม :      

ด าเนินการโครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตร

อินทรีย์เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้าง

มูลค่าเพิ่มสูง 

ล้านบาท 11.4715 11.4715 บรรลุ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : ล้านบาท 11.4715 11.4715 บรรล ุ
4. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ 

จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยง

พื้นท่ีเกษตรให้ท่ัวถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ

หมอกควันอย่างย่ังยนื 

    

เชิงปริมาณ      

จ านวนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ าให้คงความ

สมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสมและ

เชื่อมโยงพื้นท่ีเกษตรให้ท่ัวถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหา

มลพิษหมอกควันอย่างย่ังยนื 

 

โครงการ 1 1 บรรลุ 
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ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ/์ผลผลิต หน่วยนับ แผน ผล 
เทียบแผนผล 

(เพ่ิม/ลด) 

กจิกรรม :      

ด าเนินการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ าให้คงความ

สมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสมและ

เชื่อมโยงพื้นท่ีเกษตรให้ท่ัวถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหา

มลพิษหมอกควันอย่างย่ังยนื 

ล้านบาท 41.5592 41.5592 บรรลุ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : ล้านบาท 41.5592 41.5592 บรรล ุ
 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วย

นับ 

ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

เทียบแผนผล 

(เพ่ิม/ลด) 

ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ พฒันาหรือแก้ไขปัญหาชุมชน

ท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกจิของประเทศ 

   

 

- ตัวช้ีวัดเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ/หนว่ยงาน/องคก์รท่ีได้รับบริการประโยชนจ์าก

องคค์วามรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใชห้รือแก้ปัญหาในพืน้ท่ี

ระดับภาค /(แผนงานบรูฯ ภาค) 

ร้อยละ 80 80 บรรลุ 

- ตัวช้ีวัดเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผู้รับบริการได้รับการ

พัฒนาศักยภาพ และน าองค์ความรู้ไปสร้าง/พัฒนาอาชพี 

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการ / แผนงาน

ยุทธศาสตร์ 

ร้อยละ 50 50 บรรลุ 

ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รบั

โอกาสทางการศึกษาและมกีารเรียนรู้ตลอดชวีิตที่มี

คุณภาพ ตลอดจนมทีักษะและศักยภาพทีส่ามารถ

ตอบสนองความต้องการของประเทศตามเปา้หมาย

ยุทธศาสตร ์

   

 

- ตัวช้ีวัดเชงิปริมาณ : สนับสนุุนการด าเนนิงานตามพันธ

กิจหลักของมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน บริการ

วชิาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการวจิัย) /(แผนงาน

พื้นฐาน) 

ด้าน 4 4 บรรลุ 

- ตัวช้ีวัดเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพึงพอใจของนายจ้างท่ี

มตีอ่ผู้ส าเร็จการศึกษา /(แผนงานพืน้ฐาน) 

ร้อยละ 80 82.44 สูงกว่าแผน 

2.44 
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณส าหรับด าเนินการ 

ให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งสิ้น 1,514.2060 ล้านบาท แยก 4 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงาน

บุคลากรภาครัฐ 912.3562 ล้านบาท (ร้อยละ 60.25) แผนงานพื้นฐาน 462.4015 ล้านบาท 

(ร้อยละ 30.54) แผนงานยุทธศาสตร์ 46.9176 ล้านบาท (ร้อยละ 3.10) และแผนงาน 

บูรณาการ 92.5307 ล้านบาท (ร้อยละ 6.11)  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงบประมาณได้ก าหนดมาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้ส่วนราชการใช้ติดตามก ากับงบประมาณและ 

ผลการเบิกจ่าย โดยส านักงบประมาณได้ก าหนดแผน และเป้าหมายการเบิกจ่าย และ

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้ดังนี ้
 

ตารางท่ี 1  เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ที่น าส่ง และส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบ 

รายการ 
เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

รายจ่ายภาพรวม     

ล้านบาท (สะสม) 285.1706 850.9168 1258.6041 1514.206 

ร้อยละภาพรวม (สะสม) 18.83 56.20 83.12 100.00 

มาตรการสะสม 23.00 54.00 77.00 100.00 

รายจ่ายด าเนินงาน     

ล้านบาท (สะสม) 268.8988 755.0271 1042.0659 1276.2592 

ร้อยละรายจ่ายด าเนนิงาน (สะสม) 21.07 59.16 81.65 100.00 

มาตรการสะสม 28.00 58.00 80.00 100.00 

รายจ่ายลงทนุ     

ล้านบาท (สะสม) 16.2718 95.8897 216.5382 237.9468 

ร้อยละรายจ่ายลงทุน (สะสม) 6.84 40.30 91.00 100.00 

มาตรการสะสม 8.00 40.00 65.00 100.00 
 

ส าหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย

ก ากับของรัฐจึงได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น 2 หมวดรายจ่าย 

ประกอบด้วยงบบุคลากร และงบเงินอุดหนุน โดยส าหรับงบบุคลากรซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ซึ่งจะเป็นการ
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เบิกจ่ายจริงจากระบบ GFMIS เป็นรายเดือน ส าหรับงบประมาณที่ได้รับในลักษณะเงินอุดหนุน

จะใช้แผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณในการ

เบิกจ่าย ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 4 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ  GFMIS 

ดังนี้ 

รายการ งบได้รับ โอนเปล่ียน แปลง 

ผลการเบิกจ่าย 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

คงเหลอื 
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

รายจ่ายภาพรวม 1,514.2060 (0.4484) 1,513.6306 99.99 0.1270 0.01 

รายจ่ายด าเนนิงาน 1,276.2592 (0.4484) 1,275.6838 99.99 0.1270 0.01 

รายจ่ายลงทุน 237.9468 - 237.9468 100.00 - - 
 

จากงบได้รับทั้งสิ้น 1,514.2060 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 1,513.6306 ล้าน

บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของงบได้รับ) โดยมีการโอนงบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากร

ภาครัฐงบบุคลากรจ านวน 0.4484 ล้านบาท (ร้อยละ 0.03 ของงบได้รับ) และมีงบประมาณ

คงเหลือจากการเบิกจ่ายงบบุคลากรในระบบ GFMIS ทั้งสิ้น 0.1270 ล้านบาท (ร้อยละ 0.01 

ของงบได้รับ) ทั้งนี้ หากเทียบผลการเบิกจ่ายจากงบประมาณภายหลังโอนเปลี่ยนแปลงพบว่า

มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของงบประมาณดังกล่าว  

ดังนั้น พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่าย

งบประมาณต่ ากว่างบประมาณที่ได้รับรวมทั้งสิ้น 0.5754 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.04) 

เนื่องจากเป็นงบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากรซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้อง

เบิกจ่ายรายตามอัตราคนครอบที่มอียู่จรงิ  

ส าหรับผลการเบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาส 4 จากระบบ E-financial (ข้อมูล  

ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563) รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งสิ้น 1,355.7428 ล้านบาท 

(ร้อยละ 89.53) โดยมีการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 จ านวนทั้งสิ้น 98.7133 ล้านบาท  

(ร้อยละ 6.52) และคาดว่าคงเหลือและบางส่วนอยู่ระหว่างตรวจสอบยอดเพื่อกันเงินฯ โดยมี

รายละเอียดผลการเบิกจา่ยดังนี้ 
 

รายการ งบได้รับ 
จ่ายจริง GFMIS จ่ายจริง E-financial 

จ่ายจริง คงเหลือ ร้อยละ จ่ายจรงิ 
คงเหลือ/

ค้างเบิกจ่าย 
ร้อยละ 

รายจ่าย 

ภาพรวม (1) 

1,514.2060 1,513.6306 0.5754 99.96 1,355.7428 158.4632 89.53 

รายจ่าย 

ด าเนนิงาน 

1,276.2592 1,275.6838 0.5754 99.96 1,142.7778 133.4814 89.54 
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รายการ งบได้รับ 
จ่ายจริง GFMIS จ่ายจริง E-financial 

จ่ายจริง คงเหลือ ร้อยละ จ่ายจรงิ 
คงเหลือ/

ค้างเบิกจ่าย 
ร้อยละ 

รายจ่ายลงทุน 237.9468 237.9468 - 100.00 212.9650 24.9818 89.50 

กันเงินเบิกจ่าย

เหลื่อมปี 63 (2) 

- 98.7133 - 6.52 

คาดว่าคงเหลือ

และบางส่วนอยู่

ระหว่าง

ตรวจสอบยอด

เพ่ือกันเงินฯ  

- 59.7499 - 3.95 

 

  ส าหรับรายละเอียดรายการรายจ่ายลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าว จ านวน 237.9468 ล้านบาท โดยมีผลการจัดซื้อ

จัดจ้างลงนามในสัญญารวมทั้งสิ้น 228.3898 ล้านบาท มีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ

จัดจา้งจ านวน 9.5570 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการด าเนินงานและการใช้จ่าย

งบประมาณได้มีมติ เห็นชอบให้ส่วนงานโอนงบประมาณ  เหลือจ่ายดังกล่าวช าระเป็น 

ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วทั้งจ านวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หน่วยงาน   งบได้รบั (1)  
 ลงนามในสัญญา 

(2)  

 เหลือจ่าย 

(1)-(2)  

รวมท้ังสิ้น 237.9468 228.3898 9.5570 

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแมโ่จ ้ 86.9479 86.5120 0.4359 

คณะเทคโนโลยกีารประมงฯ  5.8173 3.5045 2.3128 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 11.1345 11.1026 0.0319 

คณะวิทยาศาสตร์ 39.0733 38.4792 0.5941 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 33.7300 33.0540 0.6760 

 คณะศิลปศาสตร์  3.1334 2.0397 1.0937 

 คณะเศรษฐศาสตร์  1.4223 0.6420 0.7803 

 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  2.2137 2.1895 0.0242 

 มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้– แพร่ฯ  15.4741 13.9206 1.5535 

 วทิยาลัยพลังงานทดแทน  38.5081 36.4535 2.0546 

 ส านักหอสมุด  0.4922 0.4922 - 

 คณะผลิตกรรมการเกษตร  237.9468 228.3898 9.5570 

ส าหรับผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project 

base ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวภายใต้ 

3 แผนงาน ประกอบด้วย 



1. แผนงานพื้นฐาน จ านวน 3 โครงการ ประกอบด้วยโครงการย่อยจ านวน รวม 37 โครงการ 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 
งบได้รับ  ผลเบิกจ่าย  คงเหลือ  

กันเงิน

เหลื่อมป ี
หมายเหต ุ

รวมทั้งสิ้น 85.0359 47.0172 ** 3.2157 34.803 **อยู่ระหว่างตรวจสอบยอด 

โครงการสรา้งเสริมความเข้มแข็งของสังคม (6 

โครงการย่อย) 

 17.4425 12.7782 2.0218 3.9387 
 

1. โครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยรุ่์นใหมด่้วย

กระบวนการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดศาสตร์

พระราชา : หลักสูตรผู้น าสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

อ.ดร.สุชาดา  สายธิ  

วทิยาลัยบริหารศาสตร์ 

2.5000 2.4679 0.0321 - ขยายระยะเวลาด าเนนิงาน

โครงการโดยไมม่กีารกันเงิน

เบิกจ่ายเหลื่อมปี 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชมุชนท้องถิ่นในการ

บริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพ

ชวีติ อ าเภอสันทราย โดยยึดหลักความก้าวหนา้ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และการพัฒนาท่ีย่ังยนื 

ผศ.ดร. สุริยจรัส เตชะ

ตันมนีสกุล  วทิยาลัย

บริหารศาสตร์   

5.0000 4.3608 0.6392 - ขยายระยะเวลาด าเนนิงาน

โครงการโดยไมม่กีารกันเงิน

เบิกจ่ายเหลื่อมปี 

3. โครงการ ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมย่ังยนื เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชวีติของเกษตรกร 

ผศ.ดร.ตะวัน  ฉัตรสูง

เนนิ ม.แมโ่จ-้แพร่ฯ  

2.8000 2.7972 0.0028   

4. โครงการปลูกผกัแลกคา่เทอม กองพัฒนานักศึกษา 2.5000 1.2038 1.2962 1.2962 กันเงินเบิกจ่ายเหลอืมปี  

5. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ 4.0 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลัย 

2.6425 - - 2.6425 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 
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โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 
งบได้รับ  ผลเบิกจ่าย  คงเหลือ  

กันเงิน

เหลื่อมป ี
หมายเหต ุ

6. โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน เพื่อรองรับ

การตรวจประเมิน/รับรอง และสนับสนุนการ

น ามาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ และมาตรฐาน

การปฏบัิตทิางการเกษตรท่ีดขีอง

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้ไปประยุกตใ์ชใ้นการ

ตรวจประเมินเพื่อการรับรองเกษตรกร 

ผู้อ านวยการสถาบัน

รับรองระบบการผลิต

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

ICAP 

2.0000 0.7951 1.2049 1.2049 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 

โครงการยกระดบัการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด

ชวีิต (12 โครงการย่อย) 

 23.6173 8.3426 15.2747 14.6669  

1. โครงการขับเคลื่อนและหนุนเสริมองคค์วามรู้

ศาสตร์พระราชสู่ชุมชนและสังคมอยา่งยั่งยืน 

อ.ดร.ปรมนิทร์ นาระทะ 

คณะผลิตกรรมฯ 

1.3000 0.8256 0.4744 -  

2. โครงการพัฒนาสมิทธิภาพท่ัวไปทาง

ภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

วทิยาลัยนานาชาติ 2.0000 1.0183 0.9817 0.9817 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 

3. โครงการศกึษาและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลีย้ง

เนื้อเยื่อพืชสมนุไพรท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียน

การสอน 

นางณิชาพล  บัวทอง  

ม.แมโ่จ-้ชุมพร 

0.7500 0.7489 0.0011 -  

4. โครงการ การยกระดับการศึกษามหาวทิยาลัย 

แมโ่จ ้เพื่อความเป็นนานาชาตใินยุค Thailand 4.0 

ผู้อ านวยการส านัก

บริหารและพัฒนา

วชิาการ 

4.0000 0.1646 3.8354 3.8354 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 
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โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 
งบได้รับ  ผลเบิกจ่าย  คงเหลือ  

กันเงิน

เหลื่อมป ี
หมายเหต ุ

5. โครงการ MJU Co-learning space & Co-working 

space 

ส านักหอสมุด 2.0000 0.7951 1.2049 1.2049 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 

6. โครงการ ส่งเสริมคุณภาพการจดัการเรียนการ

สอนของอาจารย์สูค่วามเป็นอาจารย์มืออาชีพ 

ผู้อ านวยการส านัก

บริหารและพัฒนา

วชิาการ 

0.7500 0.1051 0.6449 0.6449 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 

7. โครงการ การสง่เสริมการเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์จริง Work-Integrated Learning ท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน 

ผู้อ านวยการส านัก

บริหารและพัฒนา

วชิาการ 

3.0000 - 3.0000 3.0000 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 

8. โครงการพัฒนา DQ – Digital Intelligence (ความ

อัจฉรยิะทางเทคโนโลยดีิจิทัล) เพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอนในทศวรรษท่ี 21 

คณะสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

0.6346 0.6203 0.0143 -  

9. โครงพัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจทัิลและดิจทัิล

แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด

ชวีติ 

คณะสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

3.0000 2.8827 0.1173 -  

10. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนส าหรับการ

เรียนการสอนออนไลน์ เพื่อการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ (MJU MOOC) 

กองเทคโนโลยดีิจิทัล 2.0000 - 2.0000 2.0000 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 

11. โครงการรักเรา รักษช์ุมชน  อ.ปณิธี  บุญสา  

ม.แมโ่จ-้แพร่ฯ 

1.1827 1.1820 0.0007 -  
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โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 
งบได้รับ  ผลเบิกจ่าย  คงเหลือ  

กันเงิน

เหลื่อมป ี
หมายเหต ุ

12. โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นดิจทัิลเพื่อสง่เสริม

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  Digital CO-

Learning Space (DCLs) 

ส านักบริหารและพัฒนา

วชิาการ 

3.0000 - 3.0000 3.0000 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 

โครงการสมาร์ทฟาร์มและสังคมสีเขยีว (19 

โครงการย่อย) 

  43.9761 25.8964 18.0797 16.1974  

1. โครงการเรียนรู้ต้นแบบ smart farming แบบครบ

วงจร 

ผศ.ดร.ปรีดา   

นาเทเวศน ์คณะผลิตฯ 

3.0000 1.8268 1.1732 1.1732 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 

2. โครงการ ยกระดับการผลิตกาแฟคุณภาพอินทรีย์

ปีท่ี 2 

อ. ดร. วาสนา วิรุญ

รัตน์ คณะผลิตฯ 

1.5000 1.4970 0.0030 -  

3. โครงการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหมใ่ห้มี

ความสามารถดา้นการผลิต เพิ่ม+B166+B146 

ผศ.ดร.เนตรนภา 

อนิสลุด คณะผลิตฯ  

1.3000 1.2885 0.0115 -  

4. โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มคีวามสามารถใน

การยกระดับการผลิตกลา้กาแฟอินทรีย์ ภายใต้

สภาพการปลูกกาแฟใตร่้มไมใ้นพื้นท่ีโครงการ

พระราชด ารเิพื่อเพิ่มโอกาสการแขง่ขัน 

ผศ.ดร.วชิญภ์าส สัง

พาลี คณะผลิตฯ 

1.0000 1.0000 - -  

5. โครงการการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารใช้

เชื้อจุลินทรีย์เพื่อเกษตรอนิทรีย์ตามแนว

พระราชด าร ิในพืน้ท่ี 8 จังหวัดภาคเหนอืตอนบน 

ผศ.ดร.ฐปน  ชื่นบาล 

คณะวิทยาศาสตร์ 

2.0000 1.1721 0.8279 -  



5 

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 
งบได้รับ  ผลเบิกจ่าย  คงเหลือ  

กันเงิน

เหลื่อมป ี
หมายเหต ุ

6. โครงการการสง่เสริมการบริหารจัดการระบบ

นเิวศชุมชนสีเขียวอย่างย่ังยืน  

ผศ.น าพร ปัญโญใหญ่ 

คณะวิศวกรรมฯ  

1.8000 1.6173 0.1827 -  

7. โครงการ ส่งเสริมการผลิตเกษตรอนิทรีย์ดว้ยถ่าน

ชวีภาพและสารชีวภาพ 

ผศ.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริ

อ านวย คณะวิศวกรรม

ฯ 

2.0000 1.8564 0.1436 -  

8. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอนิทรีย์ต้นแบบ 

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Organic-Green-Eco 

University ของมหาวิทยาลัยแมโ่จ-้แพร่ เฉลิม

พระเกยีรติ 

ผศ.ดร.ตะวัน  ฉัตรสูง

เนนิ ม.แมโ่จ-้แพร่ 

2.8000 2.7841 0.0159 0.0159 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 

9. โครงการส่งเสริมการผลิตกา๊ซชวีภาพจากขยะ

อนิทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน 

อ. ดร. รจพรรณ นิรัญ

ศลิป์ วิทยาลัยพลังงาน 

1.0000 0.9596 0.0404 -  

10. โครงการตน้แบบการบูรณาการการบริการ

วชิาการกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสมารท์

ฟาร์ม และหรือสังคมสเีขียว 

ผศ. ดร. สราวุธ พลวงษ์

ศรี   วทิยาลัยพลังงาน 

1.5000 1.4306 0.0694 -  

11. โครงการ ถา่ยทอดเทคโนโลย ีSmart Farming พชื

เศรษฐกิจเพื่อยกระดับและพัฒนาคนสู่ Smart 

Farmer 

ผศ.ดร.โชตพิงศ์   

กาญจนประโชติ  

คณะวิศวกรรมฯ  

1.5000 1.0984 0.4017 0.4017 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 

12. โครงการกาด 2477 รองอธิการบดี (ผศ.ดร. 

ทองเลียน บัวจูม) 

2.0000 1.7191 0.2809 0.2809 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 
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โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 
งบได้รับ  ผลเบิกจ่าย  คงเหลือ  

กันเงิน

เหลื่อมป ี
หมายเหต ุ

13. สร้างและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรกร

อนิทรีย์และเกษตรปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงสู่

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพิ่ม  

คณบดีคณะ

บริหารธุรกิจ 

5.0000 4.3963 0.6037 -  

14. การพัฒนาผู้ประกอบการนักศกึษาด้านนวัตกรรม

การเกษตรและอาหาร สู่ Thailand 4.0 อย่าง

ยั่งยืน 

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ  2.0000 - 2.0000 2.0000 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 

15. โครงการยกระดับคุณภาพการศกึษาดว้ย

กระบวนการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการเกษตร

อนิทรีย์ (Organic Agripreneurship) สมัยใหม่ เพื่อ

เตรียมความพร้อมให้กับนักศกึษามหาวทิยาลัยแม่

โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ และมหาวิทยาลัยแม่

โจ-้ชุมพร สู่สังคมศตวรรษท่ี 21 

ผศ.ดร.ตะวัน   

ฉัตรสูงเนนิ  

ม.แมโ่จ-้แพร่ 

1.2000 1.0332 0.1668 0.1668 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 

16. การบริหารจัดการองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัย 

แมโ่จ ้

ส านักวิจัยฯ  0.7600 0.5773 0.1827 0.1827 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 

17. โครงการมหาวทิยาลัยมุง่สู่มหาวทิยาลัยสีเขียว 

(Green University) 

คณะกรรมการ green 

U  

3.0000 1.6398 1.3602 1.3602 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 

18. โครงการพัฒนากายภาพและภูมทัิศน์

มหาวทิยาลัยแมโ่จ้สู่มหาวิทยาลัยเชงินเิวศน์ 

คณะกรรมการ green 

U / คณะกรรมการ

อนุรักษพ์ลังงาน ม. 

5.0000 - 5.0000 5.0000 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 
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โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 
งบได้รับ  ผลเบิกจ่าย  คงเหลือ  

กันเงิน

เหลื่อมป ี
หมายเหต ุ

19. โครงการ การจัดการปัญหาหมอกควันอยา่งยั่งย่ืน

โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน  

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 5.6161 - 5.6161 5.6161 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 

 

2. แผนงานยุทธศาสตร์ จ านวน 1 โครงการ  

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 
งบได้รับ  ผลเบิกจ่าย  คงเหลือ  กันเงินเหลื่อมป ี หมายเหต ุ

1. โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ 

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

รองอธิการบดี  

(รศ.ดร.ญาณิน   

โอภาสพัฒนกิจ),  

ผศ.ดร.ปรีดา   

นาเทเวศน์ 

46,917,600 6.7152 40.2024 40.2024 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 
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3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จ านวน 5 โครงการ  

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 
งบได้รับ  ผลเบิกจ่าย  คงเหลือ  กันเงินเหลื่อมป ี หมายเหต ุ

รวมทั้งสิ้น 59.8305 27.2002 27.2002  

1. โครงการอนุรักษแ์ละฟื้นฟูป่าตน้น้ าให้คงความ

สมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสม

และเชื่อมโยงพืน้ท่ีเกษตรให้ท่ัวถึง ป้องกันและแกไ้ข

ปัญหามลพษิหมอกควันอย่างย่ังยนื 

ดร.สริิยุพา 

เลิศกาญจนาพร 

ม.แมโ่จ-้แพร่ 

4.0000 3.8296 0.1704 0.1704 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 

2. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนอืตอนบนสู ่

Startup ด้วย Product Champion 

ดร.น้ าฝน  รักประยูร 

ม.แมโ่จ-้แพร่ฯ 

5.5000 3.6511 1.8489 3.6511 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 

3. โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ

ตอ่เนื่องให้มคีุณภาพ สามารถสร้างมูลคา่เพ่ิมอย่าง

ยั่งยืน และกระจายประโยชนอ์ย่างทั่วถึง รวมท้ังต่อ

ยอดการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีศักยภาพสูงดว้ย

ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ภาคเหนอื 

ดร. กีรต ิ 

ตระการศริิวานิช 

คณะทอ่งเท่ียวฯ 

30.0000 12.9752 17.0248 17.0248 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 

4. โครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอนิทรีย์

และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูปท่ีสร้างมูลคา่ 

เพิ่มสูง 

รศ.ดร.เสมอขวัญ 

ตันตกิุล 

คณะวิศวกรรมฯ  

 

11.4715 

 

 

9.6598 1.8117 1.8117 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 
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โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 
งบได้รับ  ผลเบิกจ่าย  คงเหลือ  กันเงินเหลื่อมป ี หมายเหต ุ

5. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มภาคเหนอื 

ผศ.ดร.ธเนศ  ไชยชนะ 

วทิยาลัยพลังงานฯ

ทดแทน 

41.5592 33.3659 8.1933 8.1933 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 63 

 

 ทั้งนี้เนื่องจากอยู่ระหว่างสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะดังกล่าวแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรุปรายงานผลการด าเนินงานและเคลียร์ยอดงบประมาณคงเหลือภายใต้โครงการ และ 

กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่ได้รับการขยายระยะเวลาด าเนินงานโครงการถึง 31 ธันวาคม 2563  ทั้งนี้หากผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการเสร็จเรี ยบร้อยแล้วจะได้

น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป  


