
ล ำดับ
ท่ี โครงกำร รับจัดสรร เบิกจ่ำย คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลสัมฤทธ์ิ

ปัญหำและอุปสรรค์ใน
กำรด ำเนินงำน

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

150,000        -               150,000       

2 โครงการครุศาสตร์สู่ชุมชน 200,000        -               200,000       
3 โครงการพัฒนาการศึกษาชายแดน 322,200        -               322,200       

4 โครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 100,000        -               100,000       

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุก
เพศทุกวัยในจังหวัดสุรินทร์

150,000        -               150,000       

6  รายการ ราชภัฏวิชาการ (สัมมนา
วิชาการ UGC)

100,000        100,000        -             เป็นเคร่ืองมือช้ีวัดคุณภาพ
นักศึกษาและอาจารย์

7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน 200,000        17,265          182,735        อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

8 วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น 200,000        200,000        -             เป็นเคร่ืองมือช้ีวัดคุณภาพ
นักศึกษาและอาจารย์

9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม
แนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

100,000        87,434          12,566  อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

10 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจ าปี 2561

200,000        -               200,000        โครงการจะด าเนินการในช่วง
เปิดภาคเรียน จะด าเนินการ
ในช่วงไตรมาส 3-4

 โครงการบริการวิชาการของ
คณะครุศาสตร์ เป็นโครงการท่ี
บริการสู่โรงเรียนจะด าเนินการ
ในช่วงไตรมาส 3-4  ซ่ึงอยู่ในช่วง
เปิดภาคเรียนจึงจะสามารถ
ด าเนินการได้

 ส่วนมากโครงการจะ
เร่ิมด าเนินการในช่วง
เปิดภาคเรียน จะ
ด าเนินการในช่วงไตร
มาส 3-4 จึงท าให้เกิด
ปัญหาในการเบิกจ่าย
ล่าช้า

ผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561



11 โครงการสนับสนุนอัน
เน่ืองมาจากพราะราชด าริ

600,000        215,550        384,450        โครงการจะด าเนินการในช่วง
เปิดภาคเรียน จะด าเนินการ
ในช่วงไตรมาส 3-4

12 อาร์ต ฟอร์ เอ็ด (Art for Ed) 50,000          -               50,000        
13 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมน าความรู้

สู่บูรณาการ ธ ารงงานจิตอาสา เพ่ือ
พัฒนาชุมชน

50,000          -               50,000        

14 พัฒนาวิชาการดนตรีสู่ท้องถ่ิน 50,000          -               50,000        
15 เผยแพร่การแสดงศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยและพ้ืนบ้านแก่ชุมชน
50,000          -               50,000        

16 ฝึกอบรมจัดท าฐานข้อมูลภูมิศาสตร์
เพ่ือการท่องเท่ียว

50,000          -               50,000        

17 เผยแพร่ความรู้พ้ืนฐานทางกฎหมาย
ท่ัวไปสู่ชุมชนท้องถ่ิน

50,000          -               50,000        

18  ห้องสมุดสู่ชุมชน 50,000          -               50,000        
19 รัฐประศาสนศาสตร์บริการวิชาการ 50,000          -               50,000        

20 ค่ายพัฒนาสังคม 50,000          50,000          -              มีการน าความรู้ไปพัฒนา
สังคม

21 ค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการสู่ชุมชน 50,000          20,000          30,000        

22 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิชาการ

150,000        -               150,000       

23 โครงการค่ายรักษ์ภาษาไทย 50,000          50,000          -              ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการรักษา
ไทย

 ส่วนมากโครงการจะ
เร่ิมด าเนินการในช่วง
เปิดภาคเรียน จะ
ด าเนินการในช่วงไตร
มาส 3-4 จึงท าให้เกิด
ปัญหาในการเบิกจ่าย
ล่าช้า

  ด าเนินการไปแล้ว 3 โครงการ 
 โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ
เป็นงานบริการวิชาการหลักสูตร์
 11  หลักสูตรด าเนินการในช่วง
ไตรมาส 3-4  ซ่ึงนักศึกษาเปิด
ภาคเรียนเดือน มิถุนายน



24 โครงการบริการวิชาการเร่ือง การ
บริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือ
การพัฒนาท่ีย่ังยืนตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา

600,000        10,095          589,905        โครงการจะด าเนินการในช่วง
เปิดภาคเรียน จะด าเนินการ
ในช่วงไตรมาส 3-4

25 การบริการวิชาการทางด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ชุมชน

300,000 252,438 47,562         อยู่ระหว่างด าเนินการจัด
โครงการ

26 การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแก่สังคม

300,000        -               300,000        จะด าเนินโครงการและเบิกจ่าย
ในช่วงไตรมาส 3-4

27 โครงการครูอาสา บริการวิชาการ และ
พัฒนาท้องถ่ิน

28,000.00         -               28,000.00     โครงการจะด าเนินการในช่วง 
เดือน ก.ค.2561

28 โครงการเพาะเล้ียงแหนแดงเพ่ือใช้เป็นปัจจัยการผลิตข้าวปลอดสารพิษและข้าวอินทรีย์ในท้องถ่ิน30,000.00         -               30,000.00     โครงการจะด าเนินการในช่วง 
เดือนมิถุนายน 2561

29 โครงการคลีนิคเกษตร เคล่ือนท่ี 20,000.00      20,000.00      -              ด าเนินการแล้ว ณ โรงเรียน
บ้านอาโพน อ.ชุมพลบุรี ในวันท่ี
 24-25 เมษายน 2561

 ส่วนมากโครงการจะ
เร่ิมด าเนินการในช่วง
เปิดภาคเรียน จะ
ด าเนินการในช่วงไตร
มาส 3-4 จึงท าให้เกิด
ปัญหาในการเบิกจ่าย
ล่าช้า



30 โครงการเทคนิคการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชในนาข้าวโดยเช้ือราปฏิปักษ์
 Trichoderma harzianum และ 
Beauveria bassiana

30,000.00      30,000.00      -             ด าเนินการแล้ว ณ อบต.เฉียง ใน
วันท่ี 20 มกราคม 2561

31 โครงการส่งเสริมการพ่ึงพาตนเอง
ของเกษตรกรผู้เล้ียงโค กระบือ โดย
ผลิตอาหารผสมเสร็จใช้เองภายใน
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

32,000.00      32,000.00      -             ด าเนินการแล้ว ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลศรี
ณรงค์ อ.ชุมพลบุรี วันท่ี 8 พ.ค.
2561

ชาวบ้านสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ด้วยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

32 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเล้ียงสัตว์
ในโรงเรียนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

28,000.00      28,000.00      -             ด าเนินการแล้วในโรงมัธยม
จังหวัดสุรินทร์วันท่ี 26-31 
มีนาคม 2561

นักเรียนนักศึกษาสารถ
รู้จักข้ันตอนและวิธีการ
เล้ียงสัตว์ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง33 โครงการครูอาสา บริการวิชาการ และ

พัฒนาท้องถ่ิน
32,000.00      32,000.00      -             ด าเนินการแล้ว ท่ีโรงเรียน

เช้ือเพลิง
มีการน าความรู้ไปพัฒนาท้องถ่ิน

34 Startup จากห้ิงสู่ห้าง 200,000        124,200        75,800        เป็นกิจกรรมลักษะการบริการ
วิชาการเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการวิจัยในงานเกษตร
เคล่ือนท่ี จะด าเนินการระหว่าง
วันท่ี 19-20 มิ.ย 2561 ณ 
โรงเรียนบ้านศาลา ต. เทพรักษา
 อ.สังขะ จ.สุรินทร์

 ส่วนมากโครงการจะ
เร่ิมด าเนินการในช่วง
เปิดภาคเรียน จะ
ด าเนินการในช่วงไตร
มาส 3-4 จึงท าให้เกิด
ปัญหาในการเบิกจ่าย
ล่าช้า



35 โครงการบริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน

100,000        -               100,000       

36 โครงการบริการสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม

100,000        -               100,000       

37 โครงการสร้างวความเข้มแข็งของฃุ
มชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

60,000          -               60,000        

38 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษ

1,560,000      -               1,560,000     โครงการจะด าเนินการไตรมาส 
3-4 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันตาม
แผน

39 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ 580,000        -               580,000        งบกลางสนับสนุนโครงการ
บริการวิชาการท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ระหว่างปี ท่ีไม่มีในแผนการ
ด าเนินงาน

 ส่วนมากโครงการจะ
เร่ิมด าเนินการในช่วง
เปิดภาคเรียน จะ
ด าเนินการในช่วงไตร
มาส 3-4 จึงท าให้เกิด
ปัญหาในการเบิกจ่าย
ล่าช้า

 โครงการจะเร่ิมด าเนินการ
ในช่วงเปิดภาคเรียน



40 การขับเคล่ือนเศรษฐกิจภาคบริการ
และด้วยการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรมตามเส้นทางน้ า จังหวัด
สุรินทร์ เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

4,200,000      2,437,717      1,762,283    
ด าเนินการตามแผนงาน 1. 
ทราบบริบทและความต้องการ
ของประชาชน/ชุมชน/
ผู้ประกอบการด้านการเพ่ิม
ศักยภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ด้านการท่องเท่ียว ด้านสินค้า
บริการ ใน 4 พ้ืนท่ี 2. สรุปความ
ต้องการ จัดท าและพัฒนา
หลักสูตรเพ่ืออบรมให้
ประชาชน/ชุมชน/ผู้ประกอบการ
 ใน 4 พ้ืนท่ี 1. ชุมชนท่องเท่ียว 
เมืองลีงโมเดล ต าบลเมืองลีง อ.
จอมพระ จ.สุรินทร์ 2. ชุมชน
ควายน้ า ห้วยล าพอก บ้านสะดีย์
 อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 3. วัดเขา
ศาลาและเข่ือนบ้านจรัส ต าบล
บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 4. 
ทะเลสาบทุ่งกุลา ต าบลไพรขลา
 อ าเภอชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

ประชาชน/ชุมชน/
ผู้ประกอบการ ได้องค์
ความรู้ด้านการจัดการ
ท่องเท่ียว การส่ือสาร
การตลาด ด้านบัญชี
การเงิน  สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือต่อยอด
อาชีพได้

1. จากการส ารวจพ้ืนท่ี
 ปัญหาอุปสรรคพบว่า 
ไม่สามารถจัดอบรม
ให้กับประชาชน/
ชุมชน/ผู้ประกอบการ 
ใน 4 พ้ืนท่ีได้ทันในไตร
มาสท่ี 2 เน่ืองจาก
กลุ่มเป้าหมายบางส่วน
ติดภารกิจเก็บเก่ียว
ผลผลิต เช่น ท า
การเกษตรตามฤดูกาล

41 โครงการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานและปัจจัยเอ้ือท่ีสนับสนุนการ
วิจัยและนวัตกรรม

500,000        162,199        337,802       มีบุคลากรทางการวิจัยเพ่ิม
จ านวนมากข้ึนนักวิจัยให้มี
ศักยภาพในด้านการวิจัยเพ่ิม
มากข้ึน

การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรเข้าร่วม
ประชุม/อบรม ด้านการ
วิจัย

 ไม่มี



42 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความม่ันคง และ
คุณภาพชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ

6,601,100      6,601,100      -             ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินงาน
ภายในโครงการการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
สร้างความเข้มแข็งด้านสังคม 
ชุมชน ความม่ันคง และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ ในไตรมาสท่ี ๓

ได้งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
พัฒนาองค์ความรู้ และ
สามารถน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน รวมถึง
สามารถน าผลงานวิจัยท่ี
เป็นทุนทางสังคมพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมบน
ฐานรากการศึกษาและการ
เรียนรู้ และส่งเสริมการ
เข้าถึงทรัพยากร และขจัด
อุปสรรคสร้างความ
ร่วมมือระหว่างกันใน
อาเซียน ให้ย่ังยืนต่อไป  
และสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้พัฒนาการเรียน
การสอน และจัดท าเป็น
เอกสารต าราเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการลงสู่

 ไม่มี



43 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

623,120        338,387        284,733       เบิกจ่ายค่าหนังสือเรียน  ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน   ในเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๑ (ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑)

ผู้เรียนได้รับการศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ท่ีหลักสูตรก าหนดและมี
คุณภาพสูงข้ึน

งบประมาณท่ีได้รับการ
อนุมัติ มียอดโอนรวม 
 ๒ ไตรมาสเพียง ๕๐
 % ของจ านวนเงิน
ท้ังหมดจึงท าให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ

44 วิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้ท่ีมี
ศักยภาพ

4,265,400      4,265,400      -             ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินงาน
ภายในโครงการวิจัยเพ่ือสร้าง 
สะสมองค์ความรู้ท่ีมีศักยภาพ 
ในไตรมาสท่ี ๓

ได้งานวิจัยท่ีน าผลผลิต 
ในการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมลงสู่ชุมชน 
สามารถตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ  น าเสนอและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่
สาธารณชน และสามารถ
น าไปจดลิขสิทธ์ิ         
อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 
เพ่ือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ได้ต่อไป

 ไม่มี



45 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ

886,400        886,400        -             ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินงาน
ภายในโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ  ในไตรมาสท่ี ๓

ได้งานวิจัยท่ีเป็นผลิตผล
องค์ความรู้ ด้าน
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ต่าง ๆ และสามารถน า
องค์ความรู้ท่ีได้ไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
 และสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้พัฒนาการ
เรียนการสอน และจัดท า
เป็นเอกสารต าราเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการลงสู่
ท้องถ่ินและชุมชนได้

 ไม่มี

46 จัดโครงการเทศกาลแลกเปล่ียน
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ SICE : 
Surin International Cultural 
Exchange 2018 (คร้ังท่ี 2) 
ระหว่างวันท่ี 25-31 มกราคม 
2561

3,000,000      2,889,419      110,581       สศว. ได้จัดงานเทศกาล
แลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ SICE : Surin 
International Cultural 
Exchange 2018 (คร้ังท่ี 2) 
ระหว่างวันท่ี 25-31 มกราคม 
2561 ส าเร็จโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ได้เป็นท่ีรู้จักมาก
ข้ึนในระดับนานาชาติและได้
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ไทยกับนานาประเทศ

มีการแลกเปล่ียนและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

47 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ินในประเทศ
และต่างประเทศ

600,000        52,200          547,800        เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

มีการแลกเปล่ียนและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม



48 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

400,000        207,582        192,418       ผู้บริหาร บุคลากร ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม และนักศึกษาได้
ร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ 
ด้านวัฒนธรรมและมีความเข้าใจ
ในการส่ือสาร ก าหนดขอบข่าย
ลักษณะกิจกรรมต่างๆในการ
ร่วมมือกันระหว่างองค์กร

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

49 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

200,000        72,180          127,820       สศว. ได้ส่งเสริม อนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
จังหวัดสุรินทร์นักเรียน
ระดับประถม ระดับมัธยม 
นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

นักเรียนระดับประถม
ระดับมัธยม นักศึกษา
และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์

28,298,220   19,181,566   9,116,655   รวม
            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงาน  พบว่าโครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการอยู่ระหว่างนักเรียนปิดภาคเรียน  จึงท าให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามนโยบาย
ท่ีส านักงบประมาณก าหนด  และคาดว่าจะม่ีการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส  3-4  
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