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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ตามที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 มี
มติเห็นชอบและให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กอง
แผนงาน แจ้งคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ปรับปรุงตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 17/2560 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 หลังจากนั้นสรุป
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยก าหนด นั้น ส านักงานอธิการบดี ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแผน
ภาครับ และแผนงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

แผนภาครับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม
ทั้งสิ้น 594,622,700 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรจ านวน 
1,066,299,500 บาท (คิดเป็นร้อยละ 40.88 ของงบประมาณปี 2560) โดยในส่วนแผนภาครับเงินงบประมาณ
แผ่นดิน พิจารณาจากที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ส่วนแผนภาครับเงินรายได้ พิจารณาจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา เงินผลประโยชน์/รายรับจากการด าเนินงาน/เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และเงินสะสม/เงิน
เหลือจ่ายของหน่วยงาน จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน  315,418,200 บาท (ร้อยละ 53.05 ของ
งบประมาณทั้งหมด) และเงินรายได้ จ านวน 279,204,500 บาท (คิดเป็นร้อยละ 46.95 ของงบประมาณทั้งหมด) 
โดยงบงบเงินอุดหนุนมีกรอบงบประมาณรายจ่ายสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.70 ของงบประมาณทั้งหมด รองลงมา 
คือ งบด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 21.57  งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 11.21 งบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 8.56 และงบ
รายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 3.96 ตามล าดับ 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี ส ำนักงำนอธิกำรบดี  พ.ศ. 2560 – 2564  นี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แผนแม่บทในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนอธิกำรบดีในระยะ 5 ปีข้ำงหน้ำโดยแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ได้จัดท ำบน
พ้ืนฐำนของข้อมูลจำกกำรประมวลสภำพปัจจุบันและกำรประเมินของส ำนักงำนอธิกำรบดีและกำรวิเครำะห์จุด
แข็งจุดอ่อนโอกำสภำวะคุกคำม (SWOT ANALYSIS) และนโยบำยกำรพัฒนำของส ำนักงำนอธิกำรบดี แผนกล
ยุทธ์ฯ ฉบับนี้จัดท ำขึ้นโดยผ่ำนกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนต่ำงๆประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหำรได้แก่
ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำงำน และบุคลำกรหน่วยงำนต่ำงๆ ในส ำนักงำนอธิกำรบดีเพ่ือน ำเสนอ และรับฟัง
ข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ก่อนน ำเสนอขอควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่  6/2560 วันที่ 31 สิงหำคม 2560  

ส ำนักงำนอธิกำรบดี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับนี้จะเป็นเสมือนเข็มทิศแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปีของส ำนักงำนอธิกำรบดีต่อไป โดยในช่วงแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ส ำนักงำนอธิกำรบดีก ำหนดแผนกลยุทธ์ 2 ด้ำน ดังนี้ 

กลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูง 
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ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวช้ีวัด หน่วยงำนภำยไต้ ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

หน่วยวัด เป้ำหมำย
มหำวิทยำ
ลัย 2561 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรให้
มีประสิทธิภำพ 

1. องค์กรมีกำรพัฒนำและ
บริหำรงำนภำยใต้หลักธรร
มำภิบำล  

1. พัฒนำและบริหำรงำนภำยใต้หลักธรร
มำภิบำล 

1.ตัวบ่งชี้ 1.3 ภำวะผู้น ำ 
(คะแนนกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์
ประกันคุณภำพ) 

คะแนน 5.00 

    2. กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ของ
ผู้บริหำรที่เป็นลำยลักษณ์อักษร (กำร
จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในส ำนักงำน
อธิกำรบดี) 

2.ร้อยละของหน่วยงำนในส ำนักงำน
อธิกำรบดีที่มีกำรจัดท ำค ำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำร  

ร้อยละ 100.00 

    3.  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนสำกล โดยใช้
เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ  เพ่ือกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

3.ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน  

ระดับ 3.00 

    4. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและวิธีที่
เหมำะสมในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและ
ผลผลิตเพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
หลักของกระบวนงำน เช่น ระบบ
ส ำนักงำนอัตโนมัติ (Office 

4.1 ร้อยละของหน่วยงำนที่น ำระบบ 
E-meeting  มำใช้ 

ร้อยละ 20.00 

    4.2 ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต
เอกสำรที่ลดลงเมื่อเทียบกับกำรไม่น ำ
ระบบ E-meeting มำใช้ 

ร้อยละ 40.00 
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    Automation) ระบบเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ระบบ
กำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) 
เป็นต้น 

4.3 ร้อยละของหน่วยงำนที่น ำระบบ 
E-document มำใช้ 

ร้อยละ 20.00 

    4.4 ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต
เอกสำรที่ลดลงเมื่อเทียบกับกำรไม่น ำ
ระบบ E-document มำใช้ระบบ 

ร้อยละ  40.00 

    5. พัฒนำและบริหำรระบบงบประมำณ
และระบบกำรเงินให้มีเสถียรภำพ  

5.1 ระบบและกลไกกำรเงินและ
งบประมำณ  

คะแนน 5.00 

    6. ก ำหนดแนวทำงในกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น รวม
ศูนย์หรือกำรเช่ำเครื่องพิมพ์ (Printer) 
เป็นต้น 

6.1  ร้อยละของ ค่ำใช้จ่ำยงบ
ด ำเนินงำนลดลงเมื่อเทียบกับกำร
ด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ 

ร้อยละ 5.00 

    6.2 ร้อยละของคณะ/หน่วยงำนที่ใช้
ทรัพยำกรร่วมกัน 

ร้อยละ  80.00 

  2. เป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ เกิดเครือข่ำยควำม
ร่วมมือทั้งภำยในและ
ภำยนอก มหำวิทยำลัย และ
สร้ำงควำมเชื่อม่ันในกำร
ให้บริกำร 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำร
ควำมรู้เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ 

1.1 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่หน่วยงำน
เรียนรู้ 

คะแนน 5.00 
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  3. มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
กำรเรียนรู้และกำรท ำงำน 

1. พัฒนำระบบเพ่ือสร้ำงควำมผูกพัน
ระหว่ำงองค์กรกับบุคลำกร 
  

1.1 ระบบกำรให้บริกำรสำธำรณูปโภค
และรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร 
อย่ำงน้อยในเรื่องประปำไฟฟ้ำ ระบบ
ก ำจัดของเสีย กำรจัดกำรขยะ และ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่ำงๆ 
โดยให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ  80.00 

    2. พัฒนำระบบเพ่ือสร้ำงควำมผูกพัน
ระหว่ำงองค์กรกับบุคลำกร 

2.1 จ ำนวนกิจกรรมสร้ำงควำมผูกพัน
ระหว่ำงองค์กรกับบุคลำกร 

กิจกรรม 3.00 

กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนำ
บุคลำกรให้มีสมรรถนะ
สูง  

ส ำนักงำนอธิกำรบดีมี
บุคลำกรที่มีสมรรถนะสูง 
เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
สำมำรถขับเคลื่อนให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 

1. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรงำน
บุคคลให้มีประสิทธิภำพ 

1.1 หน่วยงำนในส ำนักงำนอธิกำรบดีมี
กระบวนงำนจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ตำมพันธกิจของหน่วยงำน  

ร้อยละ  80.00 

    2.  พัฒนำทักษะด้ำนกำรบริหำรให้แก่
ผู้บริหำรทุกระดับ รวมทั้งกำรพัฒนำ

2.1 จ ำนวนกิจกรรมที่จัดในกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนกำรบริหำรแก่ผู้บริหำร
ปัจจุบัน  

จ ำนวน
กิจกรรม 

2.00 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวช้ีวัด หน่วยงำนภำยไต้ ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

หน่วยวัด เป้ำหมำย
มหำวิทยำ
ลัย 2561 

    บุคลำกรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำร
เป็นผู้บริหำร  

2.2 จ ำนวนกิจกรรมที่จัดในกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำร
เป็นผู้บริหำร 

จ ำนวน
กิจกรรม 

2.00 

    3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรมี
ควำมก้ำวหน้ำตำมสำยงำนโดยกำร
เพ่ิมพูนคุณวุฒิศักยภำพและ
ประสบกำรณ์ 

3.1 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร คะแนน 5.00 
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แผนภำครับประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

แผนภำครับประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี รวม
ทั้งสิ้น 594,622,700 บำท ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ซึ่งงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรจ ำนวน 
1,066,299,500 บำท (คิดเป็นร้อยละ 40.88 ของงบประมำณปี 2560) โดยในส่วนแผนภำครับเงินงบประมำณ
แผ่นดิน พิจำรณำจำกที่ได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย ส่วนแผนภำครับเงินรำยได้ พิจำรณำจำกค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ เงินผลประโยชน์/รำยรับ จำกกำรด ำเนินงำน/เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก และเงินสะสม/
เงนิเหลือจ่ำยของหน่วยงำน ซึ่งสำมำรถสรุปรำยละเอียดแผนภำครับได้ดังตำรำงต่อไปนี้ 

ตำรำงที่  1 สรุปแผนภำครำยรับประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
เปรียบเทียบปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณ 

แหล่งงบประมำณ 
ปีงบประมำณ 

2560 
ปีงบประมำณ 

2561 
กำรเพิ่ม - ลด ร้อยละ 

1. งบประมำณแผ่นดิน 836,311,500 315,418,200 -520,893,300 -62.28 
2. งบประมำณเงิน
รำยได้ 

229,988,000 279,204,500 49,216,500 21.40 

รวม 1,066,299,500 594,622,700 -471,676,800 -40.88 

ตำรำงที่ 2 สรุปแผนภำครำยรับประจ ำปีงบประมำณ 2561 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ในส่วนเงิน
รำยได้เปรียบเทียบกับปีงบประมำณ 2560 จ ำแนกตำมรำยกำร 

แหล่งงบประมำณ  ปีงบประมำณ 
2560 

 ปีงบประมำณ 
2561  

กำรเพิ่ม-ลด  ร้อยละ 

          
1. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 139,650,800 123,473,000 -16,177,800 -11.58 
2. เงินผลประโยชน์/รำยรับจำก
กำรด ำเนินงำน/เงินสนับสนุนจำก
หน่วยงำนภำยนอก/เงินบริจำค/
รำยรับจำกกำรผิดสัญญำชดใช้ทุน/
ดอกเบี้ยรับและเงินยืมทุนส ำรอง
มหำวิทยำลัย 

79,514,800 110,221,000 30,706,200 38.62 

3. เงินสะสม/เงินเหลือจ่ำยของ
หน่วยงำน 

1,742,600 1,088,300 -654,300 -37.55 

รวม 220,908,200 234,782,300 13,874,100 6.28 
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ตำรำงท่ี 3 สรุปแผนภำครำยรับประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  จ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

หน่วยงำน แหล่งงบประมำณ รวมทั้งสิ้น 
งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ 

ค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ 

เงินผลระโยชน์/รำยรับจำกกำร
ด ำเนินงำน/ เงินสนับสนุนจำก

หน่วยงำนภำยนอก 

เงินสะสม/เงินเหลือ
จ่ำยของหน่วยงำน 

รวมเงินรำยได้ 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 315,418,200 123,473,000 110,221,000 1,088,300 279,204,500 594,622,700 
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กรอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 

แผนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี รวมทั้งสิ้น 594,622,700 บำท จ ำแนกเป็นงบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 315,418,200 บำท (ร้อย
ละ 53.05 ของงบประมำณทั้งหมด) และเงินรำยได้ จ ำนวน 279,204,500 บำท (คิดเป็นร้อยละ 46.95 ของ
งบประมำณทั้งหมด) โดยงบงบเงินอุดหนุนมีกรอบงบประมำณรำยจ่ำยสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.70 ของ
งบประมำณทั้งหมด รองลงมำ คือ งบด ำเนินงำน คิดเป็นร้อยละ 21.57  งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 11.21 งบ
บุคลำกร คิดเป็นร้อยละ 8.56 และงบรำยจ่ำยอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 3.96 ตำมล ำดับ แสดงรำยละเอียดได้ดัง
ตำรำงต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 4 สรุปกรอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย 

ประเภท
งบประมำณ 

งบประมำณ (บำท) ร้อยละ 

 เงินงบประมำณ
แผ่นดิน 

เงินรำยได้ รวม เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน 

เงิน
รำยได้ 

รวม 

1. งบบุคลำกร 40,914,100 9,989,300 50,903,400 6.88 1.68 8.56 
2. งบด ำเนินงำน 33,999,500 94,254,500 128,254,000 5.72 15.85 21.57 
3. งบลงทุน 47,053,400 19,603,500 66,656,900 7.91 3.30 11.21 
4. งบเงินอุดหนุน 169,891,400 155,357,200 325,248,600 28.57 26.13 54.70 
5. งบรำยจ่ำยอื่น 23,559,800 - 23,559,800 3.96 - 3.96 

รวม 315,418,200 279,204,500 594,622,700 53.05 46.95 100.00 
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ตำรำงท่ี 5 สรุปกรอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำแนกตำมพันธกิจ  

พันธกิจ งบประมำณรำยจ่ำย (บำท) ร้อยละ 
  เงินงบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได้  ผลรวมทั้งหมด  งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได้  รวม 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี             
1. สร้ำงบัณฑิตที่มีคุณภำพ มำตรฐำน มุ่งสู่
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 

          241,737,400           231,415,900     473,153,300  40.65 38.92 79.57 

2. สร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่น ำไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของประชำชนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

            50,121,000               6,025,500       56,146,500  8.43 1.01 9.44 

3. บริกำรวิชำกำรอย่ำงมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของประชำชนในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ 
ภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

            20,723,200             41,124,800       61,848,000  3.49 6.92 10.40 

4. ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
และสร้ำงควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมที่หลำกหลำย
ของภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

              2,836,600                 638,300         3,474,900  0.48 0.11 0.58 

รวม           315,418,200           279,204,500     594,622,700  53.05 46.95 100.00 
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ตำรำงท่ี 6 สรุปกรอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 

เมื่อพิจำรณำจ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) พบว่ำ ยุทธศำสตร์ที่มีกรอบงบประมำณรำยจ่ำยสูงที่สุดคือ ยุทธศำสตร์ที่ 1 (ร้อย
ละ 54.70) รองลงมำคือ ยุทธศำสตร์ที่ 5 (ร้อยละ 23.47) ยุทธศำสตร์ที่ 3 (ร้อยละ 10.40) ยุทธศำสตร์ที่ 2 (ร้อยละ 9.44) ยุทธศำสตร์ที่ 6 (ร้อยละ 1.04) ยุทธศำสตร์ที่ 4 
(ร้อยละ 0.64) และยุทธศำสตร์ที่ 7 (ร้อยละ 0.36) ตำมล ำดับ แสดงรำยละเอียดได้ดังตำรำงต่อไปนี้  

ประเด็นยุทธศำสตร์ งบประมำณรำยจ่ำย (บำท) ร้อยละ 
  งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม 

1. จัดกำรศึกษำที่ได้มำตรฐำนสำกล เพ่ือเป็นก ำลังใน
กำรพัฒนำประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภำคลุ่ม
น้ ำโขง 

      218,970,100      106,283,100    325,253,200  36.83 17.87 54.70 

2. พัฒนำงำนวิจัยแบบมุ่งเป้ำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้
และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน และสังคมในภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงอย่ำงยั่งยืน  

        50,121,000         6,025,500      56,146,500  8.43 1.01 9.44 

3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรบูรณำกำรงำนบริกำร
วิชำกำรอย่ำงมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
และเพ่ิม ศักยภำพของชุมชนและสังคม บนพื้นฐำน
ควำมพอเพียง เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

        20,723,200       41,124,800      61,848,000  3.49 6.92 10.40 

4. อนุรักษ์ สืบสำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดจิตส ำนึกรักท้องถิ่นและ
ประเทศชำติ 

         2,836,600           638,300       3,474,900  0.48 0.11 0.58 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ งบประมำณรำยจ่ำย (บำท) ร้อยละ 
  งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม 

5. บริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล สำมำรถ
ปรับตัวให้ทันกับพลวัตรกำรเปลี่ยนแปลง ยกระดับ
คุณภำพให้ เป็นมำตรฐำนสำกล และสร้ำง
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรท ำงำน
อย่ำงมีควำมสุข 

        22,767,300      116,807,200    139,574,500  3.83 19.64 23.47 

6. บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงเป็น
ระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไป 

 -         6,198,600       6,198,600  - 1.04 1.04 

7. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย มั่นคง 
ปลอดภัย เพื่อพัฒนำสู่ กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 

 -         2,127,000       2,127,000  - 0.36 0.36 

รวม       315,418,200     279,204,500    594,622,700  53.05 46.95 100.00 

ตำรำงท่ี 7 สรุปกรอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำแนกตำมประเภทโครงกำร 

ประเภทโครงกำร งบประมำณรำยจ่ำย (บำท) ร้อยละ 

  งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม 
1. งบบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน 22,767,300 116,807,200 139,574,500 3.83 19.64 23.47 
2. งำนประจ ำตำมภำรกิจของหน่วยงำน 170,851,100 50,784,900 221,636,000 28.73 8.54 37.27 
3. งำนพัฒนำตำมกลยุทธ์มหำวิทยำลัย 121,799,800 111,612,400 233,412,200 20.48 18.77 39.25 
รวม 315,418,200 279,204,500 594,622,700 53.05 46.95 100.00 
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ตำรำงท่ี 8 สรุปกรอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำแนกตำมหน่วยงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

หน่วยงำน งบประมำณรำยจ่ำย (บำท) ร้อยละ 
  งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได้ รวม 

กองกลำง 698,100 6,872,900 7,571,000 0.12 1.16 1.27 
กองกำรเจ้ำหน้ำที่ - 7,465,800 7,465,800 - 1.26 1.26 
กองคลัง 225,300 1,775,200 2,000,500 0.04 0.30 0.34 
กองบริกำรกำรศึกษำ 6,321,200 17,795,300 24,116,500 1.06 2.99 4.06 
กองแผนงำน - 1,744,600 1,744,600 - 0.29 0.29 
เลขำนุกำรอธิกำรบดี - 55,600 55,600 - 0.01 0.01 
ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ - 4,200,000 4,200,000 - 0.71 0.71 
ส่วนกลำงมหำวิทยำลัย 220,972,100 - 220,972,100 37.16 - 37.16 
ส่วนกลำงมหำวิทยำลัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 51,753,500 128,138,600 179,892,100 8.70 21.55 30.25 
ส่วนกลำงมหำวิทยำลัยด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 5,577,600 - 5,577,600 0.94 - 0.94 
ส่วนกลำงมหำวิทยำลัยด้ำนสังคมศำสตร์ 11,051,200 - 11,051,200 1.86 - 1.86 
ส่วนกลำงส ำนักงำนอธิกำรบดี 1,066,600 47,823,500 48,890,100 0.18 8.04 8.22 
ส ำนักงำนกฏหมำยและนิติกำร - 894,800 894,800 - 0.15 0.15 
ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน - 270,400 270,400 - 0.05 0.05 
ส ำนักงำนบริหำรกำยภำพและสิ่งแวดล้อม 270,000 7,782,500 8,052,500 0.05 1.31 1.35 
ส ำนักงำนบริหำรบัณฑิตศึกษำ 300,000 1,400,000 1,700,000 0.05 0.24 0.29 
ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศ - 1,665,100 1,665,100 - 0.28 0.28 
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หน่วยงำน งบประมำณรำยจ่ำย (บำท) ร้อยละ 
  งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได้ รวม 

ส ำนักงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ - 1,637,200 1,637,200 - 0.28 0.28 
ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 950,000 19,585,300 20,535,300 0.16 3.29 3.45 
ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพบุคลำกร - 16,807,000 16,807,000 - 2.83 2.83 
ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ 5,450,000 1,889,600 7,339,600 0.92 0.32 1.23 
ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรกำรวิจัย บริกำรวิชำกำรและ
ศิลปวัฒนธรรม 

10,782,600 8,470,000 19,252,600 1.81 1.42 3.24 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย - 2,013,100 2,013,100 - 0.34 0.34 
ส ำนักงำนสภำอำจำรย์ - 688,400 688,400 - 0.12 0.12 
ส ำนักงำนสระว่ำยน้ ำยอดเศรณี - 229,600 229,600 - 0.04 0.04 
รวมทั้งหมด 315,418,200 279,204,500 594,622,700 53.05 46.95 100.00 
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กรอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เปรียบเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

แผนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 594,622,700 บำท ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวน 471,676,800 บำท (ลดลง
คิดเป็นร้อยละ 40.83 ของงบประมำณปี 2560) เมื่อพิจำรณำจ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณ พบว่ำ งบประมำณแผ่นดิน มีกรอบงบประมำณรำยจ่ำยลดลง คิดเป็นร้อยละ 
62.22 โดยกำรลดลงของงบประมำณดังกล่ำว เป็นผลมำจำกงบด ำเนินงำน งบลงทุน และงบรำยจ่ำยอ่ืน ตำมล ำดับ ส่วนเงินรำยได้ มีกรอบงบประมำณเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อย
ละ 21.40 โดยกำรเพ่ิมขึ้นของงบประมำณดังกล่ำว เป็นผลมำจำกงบเงินอุดหนุน และงบลงทุน งบบุคลำกร และระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 20 กำรจัดท ำแผนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมำณกำรรำยรับในแต่ละปี ซึ่ งสำมำรถแสดงรำยละเอียดได้ดัง
ตำรำงต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 9 สรุปกรอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เปรียบเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมประเภทงบประมำณ 

ประเภท
งบประมำณ 

งบประมำณ 2560 งบประมำณ 2561 กำรเพ่ิม - ลด ร้อยละกำรเพ่ิม - ลด 

  เงินงบประมำณ
แผ่นดิน (บำท) 

เงินรำยได้ 
(บำท) 

รวม เงินงบประมำณ
แผ่นดิน (บำท) 

เงินรำยได้ 
(บำท) 

รวม เงินงบประมำณ
แผ่นดิน (บำท) 

เงินรำยได้ 
(บำท) 

รวม เงินงบประมำณ
แผ่นดิน (บำท) 

เงินรำยได้ 
(บำท) 

รวม 

1. งบบุคลำกร 239,433,500 8,837,100 248,270,600 40,914,100 9,989,300 50,903,400 -198,519,400 1,152,200 -197,367,200 -23.74 0.50 -23.24 

2. งบด ำเนนิงำน 34,500,300 106,746,300 141,246,600 33,999,500 94,254,500 128,254,000 500,800 -12,491,800 -11,991,000 - -5.43 -5.43 

3. งบลงทุน 148,923,000 8,644,700 157,567,700 47,053,400 19,603,500 66,656,900 -101,869,600 10,958,800 -90,910,800 -12.18 4.76 -7.42 

4. งบเงินอดุหนุน 300,185,000 105,759,900 405,944,900 169,891,400 155,357,200 325,248,600 -130,293,600 49,597,300 -80,696,300 -15.58 21.57 5.99 

5. งบรำยจ่ำยอื่น 113,269,700 - 113,269,700 23,559,800 - 23,559,800 -89,709,900 - -89,709,900 -10.73 - -10.73 

รวม 836,311,500 229,988,000 1,066,299,500 315,418,200 279,204,500 594,622,700 -520,893,300 49,216,500 -471,676,800 -62.22 21.40 -40.83 
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ตำรำงท่ี 10 สรุปกรอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำแนกตำมหน่วยงำน แหล่งงบประมำณ และหมวดรำยจ่ำย 

หน่วยงำน แหล่งงบประมำณ งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน รวมท้ังหมด 

กองกลำง เงินงบประมำณแผ่นดิน - 498,100 - 200,000 - 698,100 

  เงินรำยได ้ - 6,402,900 - - 470,000 6,872,900 

กองกลำง ผลรวม  - 6,901,000 - 200,000 470,000 7,571,000 

กองกำรเจ้ำหน้ำที ่ เงินรำยได ้ 2,188,300 5,147,500 - - 130,000 7,465,800 

กองกำรเจ้ำหน้ำที ่ผลรวม  2,188,300 5,147,500 - - 130,000 7,465,800 

กองคลัง เงินงบประมำณแผ่นดิน - 225,300 - - - 225,300 

  เงินรำยได ้ - 1,464,900 - - 310,300 1,775,200 

กองคลัง ผลรวม  - 1,690,200 - - 310,300 2,000,500 

กองบริกำรกำรศึกษำ เงินงบประมำณแผ่นดิน - 714,000 - 5,607,200 - 6,321,200 

  เงินรำยได ้ 11,100,000 5,203,700 - - 1,491,600 17,795,300 

กองบริกำรกำรศึกษำ ผลรวม  11,100,000 5,917,700 - 5,607,200 1,491,600 24,116,500 

กองแผนงำน เงินรำยได ้ - 1,684,600 - - 60,000 1,744,600 

กองแผนงำน ผลรวม  - 1,684,600 - - 60,000 1,744,600 

เลขำนุกำรอธิกำรบด ี เงินรำยได ้ - 55,600 - - - 55,600 

เลขำนุกำรอธิกำรบด ีผลรวม  - 55,600 - - - 55,600 

ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร ์ เงินรำยได ้ - 4,200,000 - - - 4,200,000 

ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร ์ผลรวม  - 4,200,000 - - - 4,200,000 

ส่วนกลำงมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณแผ่นดิน 169,235,800 10,822,200 40,914,100 - - 220,972,100 
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หน่วยงำน แหล่งงบประมำณ งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน รวมท้ังหมด 

ส่วนกลำงมหำวิทยำลัย ผลรวม  169,235,800 10,822,200 40,914,100   - - 220,972,100 

ส่วนกลำงมหำวิทยำลัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี เงินงบประมำณแผ่นดิน 655,600 5,529,500 - - 45,568,400 51,753,500 

  เงินรำยได ้ 98,428,400 14,610,200 - - 15,100,000 128,138,600 

ส่วนกลำงมหำวิทยำลัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ีผลรวม  99,084,000 20,139,700 - - 60,668,400 179,892,100 

ส่วนกลำงมหำวิทยำลัยด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ เงินงบประมำณแผ่นดิน - 4,092,600 - - 1,485,000 5,577,600 

ส่วนกลำงมหำวิทยำลัยด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ ผลรวม  - 4,092,600 - - 1,485,000 5,577,600 

ส่วนกลำงมหำวิทยำลัยด้ำนสังคมศำสตร ์ เงินงบประมำณแผ่นดิน - 11,051,200 - - - 11,051,200 

ส่วนกลำงมหำวิทยำลัยด้ำนสังคมศำสตร ์ผลรวม  - 11,051,200 - - - 11,051,200 

ส่วนกลำงส ำนักงำนอธิกำรบด ี เงินงบประมำณแผ่นดิน - 1,066,600 - - - 1,066,600 

  เงินรำยได ้ 28,915,500 8,918,700 9,989,300 - - 47,823,500 

ส่วนกลำงส ำนักงำนอธิกำรบด ีผลรวม  28,915,500 9,985,300 9,989,300 - - 48,890,100 

ส ำนักงำนกฏหมำยและนิติกำร เงินรำยได ้ - 796,000 - - 98,800 894,800 

ส ำนักงำนกฏหมำยและนิติกำร ผลรวม  - 796,000 - - 98,800 894,800 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน เงินรำยได ้ - 270,400 - - - 270,400 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ผลรวม  - 270,400 - - - 270,400 

ส ำนักงำนบริหำรกำยภำพและสิ่งแวดล้อม เงินงบประมำณแผ่นดิน -  - 270,000 - 270,000 

  เงินรำยได ้ - 6,462,900 - - 1,319,600 7,782,500 

ส ำนักงำนบริหำรกำยภำพและสิ่งแวดล้อม ผลรวม  - 6,462,900 - 270,000 1,319,600 8,052,500 

ส ำนักงำนบริหำรบัณฑิตศึกษำ เงินงบประมำณแผ่นดิน -  - 300,000 - 300,000 
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หน่วยงำน แหล่งงบประมำณ งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน รวมท้ังหมด 

  เงินรำยได ้ - 1,400,000 - - - 1,400,000 

ส ำนักงำนบริหำรบัณฑิตศึกษำ ผลรวม  - 1,400,000 - 300,000 - 1,700,000 

ส ำนักงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศ เงินรำยได ้ - 1,665,100 - - - 1,665,100 

ส ำนักงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศ ผลรวม  - 1,665,100 - - - 1,665,100 

ส ำนักงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เงินรำยได ้ - 1,627,600 - - 9,600 1,637,200 

ส ำนักงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ผลรวม  - 1,627,600 - - 9,600 1,637,200 

ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ เงินงบประมำณแผ่นดิน -  - 950,000 - 950,000 

  เงินรำยได ้ 10,050,000 9,348,400 - - 186,900 19,585,300 

ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ ผลรวม  10,050,000 9,348,400 - 950,000 186,900 20,535,300 

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพบุคลำกร เงินรำยได ้ - 16,519,500 - - 287,500 16,807,000 

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพบุคลำกร ผลรวม  - 16,519,500 - - 287,500 16,807,000 

ส ำนักงำนวิเทศสมัพันธ์ เงินงบประมำณแผ่นดิน -  - 5,450,000 - 5,450,000 

  เงินรำยได ้ - 1,822,400 - - 67,200 1,889,600 

ส ำนักงำนวิเทศสมัพันธ์ ผลรวม  - 1,822,400 - 5,450,000 67,200 7,339,600 

ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรกำรวิจัย บริกำรวิชำกำรและ
ศิลปวัฒนธรรม 

เงินงบประมำณแผ่นดิน -  - 10,782,600 - 10,782,600 

เงินรำยได ้ 4,675,000 3,743,000 - - 52,000 8,470,000 

ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรกำรวิจัย บริกำรวิชำกำรและ
ศิลปวัฒนธรรม ผลรวม 

 4,675,000 3,743,000 - 10,782,600 52,000 19,252,600 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เงินรำยได ้ - 2,013,100 - - - 2,013,100 



~ 18 ~ 
 

หน่วยงำน แหล่งงบประมำณ งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน รวมท้ังหมด 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ผลรวม  - 2,013,100 - - - 2,013,100 

ส ำนักงำนสภำอำจำรย ์ เงินรำยได ้ - 668,400 - - 20,000 688,400 

ส ำนักงำนสภำอำจำรย ์ผลรวม  - 668,400 - - 20,000 688,400 

ส ำนักงำนสระว่ำยน้ ำยอดเศรณ ี เงินรำยได ้ - 229,600 - - - 229,600 

ส ำนักงำนสระว่ำยน้ ำยอดเศรณ ีผลรวม  - 229,600 - - - 229,600 

รวม  325,248,600 128,254,000 50,903,400 23,559,800 66,656,900 594,622,700 
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แผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

แผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จัดสรรตำมกรอบงบประมำณรำยจ่ำย และแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีประเด็นยุทธศำสตร์ทั้งหมด 2 ประเด็น
ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูง 
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ตำรำงท่ี 11 แผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำแนกตำมพันธกิจมหำวิทยำลัย ประเด็นยุทธศำสตร์ จ ำแนก
หน่วยงำน 

พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

1. สร้ำงบัณฑิตทีม่ี
คุณภำพ มำตรฐำน มุ่ง
สู่ควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ 

1. จัดกำรศึกษำที่
ได้มำตรฐำนสำกล 
เพื่อเป็นก ำลังใน
กำรพัฒนำ
ประเทศ และเป็น
ที่ยอมรับใน
ภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

ด้ำนกำรผลิต
บัณฑิต - งบ
บุคลำกร 

เงิน
งบประมำณ
แผ่นดนิ 

ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย 

โครงกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำ
กำรภำครัฐ ยกระดับ
คุณภำพกำรศกึษำและ
กำรเรียนรู ้

  119,114,800     40,914,100        160,028,900  

          โครงกำรบริหำรจัดกำร
ส่วนกลำง 

      10,822,200            10,822,200  

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย 
ผลรวม 

    119,114,800      10,822,200    40,914,100        170,851,100  

      เงิน
งบประมำณ
แผ่นดนิ 
ผลรวม 

      119,114,800      10,822,200    40,914,100        170,851,100  

      เงินรำยได ้ ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 

โครงกำรค่ำใช้จ่ำยเงนิ
ประจ ำต ำแหน่ง 

        4,300,000              4,300,000  

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 
ผลรวม 

          4,300,000              4,300,000  

        ส่วนกลำง
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

โครงกำรค่ำใช้จ่ำย
ค่ำจ้ำงพนกังำนใน
สถำบันอุดมศึกษำเงิน

    28,915,500        1,381,500      9,989,300          40,286,300  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

รำยได้และค่ำงจ้ำง
ลูกจ้ำงชัว่ครำวเงิน
รำยได้ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

        ส่วนกลำง
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
ผลรวม 

      28,915,500        1,381,500      9,989,300          40,286,300  

      เงินรำยได ้
ผลรวม 

        28,915,500        5,681,500      9,989,300          44,586,300  

    ด้ำนกำรผลิต
บัณฑิต - งบ
บุคลำกร 
ผลรวม 

        148,030,300      16,503,700    50,903,400        215,437,400  

    ด้ำนกำรผลิต
บัณฑิต - งบ
เพื่อกำรพัฒนำ
ศึกษำและจัด
กำรศกึษำ 

เงิน
งบประมำณ
แผ่นดนิ 

กองบรกิำร
กำรศกึษำ 

โครงกำรพัฒนำกำร
ให้บริกำรและจัดกำร
ข้อมูลทำงกำรศกึษำ 

          410,000                410,000  

        กองบรกิำร
กำรศกึษำ 
ผลรวม 

            410,000                410,000  

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 

โครงกำรเงนิอดุหนุน
ส ำหรับโครงกำรแนะ
แนวทำงกำรศกึษำ 

         60,000                   60,000  

          โครงกำรปฏิรูปหลกัสูตร 
สื่อและกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศกึษำ 

        415,600                  415,600  

          โครงกำรอำสำพัฒนำ
ชนบท 

        180,000                  180,000  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 
ผลรวม 

          655,600                  655,600  

      เงิน
งบประมำณ
แผ่นดนิ 
ผลรวม 

            655,600          410,000              1,065,600  

      เงินรำยได ้ กองบรกิำร
กำรศกึษำ 

โครงกำรพัฒนำกำร
ให้บริกำรและจัดกำร
ข้อมูลทำงกำรศกึษำ 

          451,300                451,300  

          โครงกำรพัฒนำระบบ
กำรรับนักศกึษำ 

    11,100,000        2,923,700            14,023,700  

        กองบรกิำร
กำรศกึษำ 
ผลรวม 

      11,100,000        3,375,000            14,475,000  

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 

โครงกำรค่ำใช้จ่ำยพิธี
พระรำชทำนปริญญำ
บัตร 

      5,000,000                5,000,000  

          โครงกำรบรรเทำควำม
เดือดร้อนของนกัศึกษำ 
ณ หน่วยงำนจัดกำร
ศึกษำนอกที่ตั้ง จ.
มุกดำหำรที่จะย้ำยมำ
เรียนยัง ม.อุบลฯ 

          427,000                427,000  

          โครงกำรประกนั
อุบัติเหตุนกัศกึษำ
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำน ี

      3,031,300                3,031,300  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 
ผลรวม 

        8,031,300          427,000              8,458,300  

        ส ำนักงำน
บริหำร
บัณฑิตศึกษำ 

โครงกำรจัดท ำคู่มอื
นักศกึษำและหลกัสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษำ 

           76,000                 76,000  

          โครงกำรปฐมนิเทศ
นักศกึษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

           75,300                 75,300  

          โครงกำรประกวด
วิทยำนิพนธ์ดีเด่นระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

           72,000                 72,000  

          โครงกำรประชำสัมพนัธ์
กำรรับนักศกึษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ  

           50,000                 50,000  

          โครงกำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
บัณฑิตศึกษำ 

             5,000                   5,000  

          โครงกำรสอบวัดควำมรู้
ภำษำอังกฤษ
บัณฑิตศึกษำ  

           68,000                 68,000  

        ส ำนักงำน
บริหำร
บัณฑิตศึกษำ 
ผลรวม 

            346,300                346,300  

        ส ำนักงำน
พัฒนำคุณภำพ
กำรศกึษำ 

โครงกำรส่งเสริมกำรจัด
กำรศกึษำวิชำศกึษำ
ทั่วไป 

           54,500                 54,500  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

          โครงกำรส่งเสริมกำรบูร
ณำกำรกำรเรียนกำร
สอนกับกำรท ำงำน   

          234,400                234,400  

          โครงกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำหลักสตูรและกำร
เรียนรู ้

          500,000                500,000  

        ส ำนักงำน
พัฒนำคุณภำพ
กำรศกึษำ 
ผลรวม 

            788,900                788,900  

        ส ำนักงำน
พัฒนำนกัศึกษำ 

UBU JOBFAIR            103,000                103,000  

          โครงกำรกองทุนบ ำรุง
กีฬำและกจิกรรม
นักศกึษำ 

        7,615,400              7,615,400  

          โครงกำรปฐมนิเทศ
นักศกึษำใหม ่

          244,000                244,000  

          โครงกำรรณรงค์ป้องกนั
และแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในสถำนศึกษำ 

           90,000                 90,000  

          โครงกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนนิงำนเกี่ยวกับ
นักศกึษำประสบ
อุบัติเหตุบำดเจ็บ/
เสียชีวิต 

          100,000                100,000  

          โครงกำรสนับสนุน
ทุนกำรศกึษำ 

      3,000,000                3,000,000  

          โครงกำรสนับสนุน
ทุนกำรศกึษำจำกแหล่ง
ทุนภำยนอก 

      7,000,000                7,000,000  

        ส ำนักงำน
พัฒนำนกัศึกษำ 
ผลรวม 

      10,000,000        8,152,400            18,152,400  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

        ส ำนักงำนวิเทศ
สัมพันธ ์

โครงกำรจัดกิจกรรม
ส ำหรับนักศกึษำต่ำงชำต ิ

          200,000                200,000  

          โครงกำรจัดสอบวัด
ควำมรูท้ำงภำษำ 

           95,500                 95,500  

          โครงกำรสนับสนุนทุน
แลกเปลี่ยนส ำหรับ
นักศกึษำ ม.อุบลฯ 

          990,000                990,000  

        ส ำนักงำนวิเทศ
สัมพันธ ์ผลรวม 

          1,285,500              1,285,500  

      เงินรำยได ้
ผลรวม 

        29,131,300      14,375,100            43,506,400  

    ด้ำนกำรผลิต
บัณฑิต - งบ
เพื่อกำรพัฒนำ
ศึกษำและจัด
กำรศกึษำ 
ผลรวม 

          29,786,900      14,785,100            44,572,000  

    ด้ำนกำรผลิต
บัณฑิต - งบ
ลงทุน 

เงิน
งบประมำณ
แผ่นดนิ 

ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 

โครงกำรก่อสร้ำงรั้วรอบ
มหำวิทยำลัย ควำมยำว 
2 กม.   

          1,980,000        1,980,000  

          โครงกำรปรับปรุงถนน
และระบบจรำจร  

          3,920,000        3,920,000  

          โครงกำรปรับปรุงระบบ
จ่ำยน้ ำประปำกลุ่ม
อำคำรที่พักบุคลำกร 
และกลุม่อำคำรหอพกั
นักศกึษำ  

          2,000,000        2,000,000  

          โครงกำรปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้ำแสงสว่ำงภำยใน
มหำวิทยำลัย 

          2,000,000        2,000,000  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

          โครงกำรปรับปรุงระบบ
ระบำยน้ ำ 

          2,000,000        2,000,000  

          โครงกำรปรับปรุงอำคำร 
ระบบประกอบอำคำร 
และบริเวณโดยรอบกลุม่
อำคำรคณะวิชำด้ำน
วิทยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลยี  

          1,485,000        1,485,000  

          โครงกำรปรับปรุงอำคำร
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษำ 

          8,403,400        8,403,400  

          โครงกำรปรับปรุงอำคำร
ปฏิบัติกำรรวม   

         16,830,000      16,830,000  

          โครงกำรปรับปรุงอำคำร
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี 

          4,950,000        4,950,000  

          โครงกำรสถำนีจ่ำยน้ ำ
ส ำรองและเพิม่แรงดัน
น้ ำประปำ  

          2,000,000        2,000,000  

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 
ผลรวม 

           45,568,400      45,568,400  

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน
วิทยำศำสตร์
สุขภำพ 

โครงกำรปรับปรุงอำคำร 
ระบบประกอบอำคำร 
และบริเวณโดยรอบกลุม่
อำคำรคณะวิชำด้ำน
วิทยำศำสตร์สขุภำพ 

          1,485,000        1,485,000  

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน

            1,485,000        1,485,000  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

วิทยำศำสตร์
สุขภำพ ผลรวม 

      เงิน
งบประมำณ
แผ่นดนิ 
ผลรวม 

             47,053,400      47,053,400  

      เงินรำยได ้ กองกลำง โครงกำรจัดหำและ
บ ำรุงรักษำครุภัณฑ์  

             332,500          332,500  

        กองกลำง 
ผลรวม 

               332,500          332,500  

        กองกำร
เจ้ำหน้ำที ่

โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์
ของหนว่ยงำน 

              10,000           10,000  

        กองกำร
เจ้ำหน้ำที ่
ผลรวม 

                10,000           10,000  

        กองคลัง โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์
ของหนว่ยงำน 

             262,300          262,300  

        กองคลัง 
ผลรวม 

               262,300          262,300  

        กองบรกิำร
กำรศกึษำ 

โครงกำรบ ำรุงอำคำร
เรียนและ
โสตทัศนูปกรณ ์

             792,000          792,000  

          โครงกำรพัฒนำกำร
ให้บริกำรและจัดกำร
ข้อมูลทำงกำรศกึษำ 

              24,000           24,000  

        กองบรกิำร
กำรศกึษำ 
ผลรวม 

               816,000          816,000  

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน

โครงกำรจัดซือ้ครุภัณฑ์
ของมหำวทิยำลัย 

         15,100,000      15,100,000  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 
ผลรวม 

           15,100,000      15,100,000  

        ส ำนักงำน
กฏหมำยและ
นิติกำร 

โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์
ของหนว่ยงำน 

              30,000           30,000  

        ส ำนักงำน
กฏหมำยและ
นิติกำร ผลรวม 

                30,000           30,000  

        ส ำนักงำน
บริหำรกำยภำพ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงกำรบ ำรุงรักษำและ
พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค 

             797,800          797,800  

          โครงกำรปรับปรุงอำคำร
และระบบ
สำธำรณูปโภค 

             420,400          420,400  

        ส ำนักงำน
บริหำรกำยภำพ
และสิ่งแวดล้อม 
ผลรวม 

            1,218,200        1,218,200  

        ส ำนักงำน
พัฒนำนกัศึกษำ 

โครงกำรจัดหำและ
บ ำรุงรักษำครุภัณฑ์  

              81,900           81,900  

        ส ำนักงำน
พัฒนำนกัศึกษำ 
ผลรวม 

                81,900           81,900  

        ส ำนักงำนรกัษำ
ควำมปลอดภัย

โครงกำรค่ำใช้จ่ำยใน
กำรรักษำควำมปลอดภัย
มหำวิทยำลัย 

             287,500          287,500  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

และสวัสดิภำพ
บุคลำกร 

        ส ำนักงำนรกัษำ
ควำมปลอดภัย
และสวัสดิภำพ
บุคลำกร 
ผลรวม 

               287,500          287,500  

        ส ำนักงำน
ส่งเสริมบริหำร
กำรวจิัย 
บริกำรวิชำกำร
และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์
ของหนว่ยงำน 

              52,000           52,000  

        ส ำนักงำน
ส่งเสริมบริหำร
กำรวจิัย 
บริกำรวิชำกำร
และ
ศิลปวัฒนธรรม 
ผลรวม 

                52,000           52,000  

      เงินรำยได ้
ผลรวม 

             18,190,400      18,190,400  

    ด้ำนกำรผลิต
บัณฑิต - งบ
ลงทุน ผลรวม 

               65,243,800      65,243,800  

  1. จัดกำรศึกษำที่
ได้มำตรฐำนสำกล 
เพื่อเป็นก ำลังใน
กำรพัฒนำ
ประเทศ และเป็น
ที่ยอมรับใน

          177,817,200      31,288,800    50,903,400     65,243,800    325,253,200  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

ภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
ผลรวม 

  5. บริหำรจัดกำร
ภำยใต้หลักธรร
มำภิบำล สำมำรถ
ปรับตัวให้ทันกับ
พลวัตรกำร
เปลี่ยนแปลง 
ยกระดับคุณภำพ
ให้ เป็น
มำตรฐำนสำกล 
และสร้ำง
สภำพแวดลอ้มที่
เอื้อต่อกำรเรียนรู้
และกำรท ำงำน
อย่ำงมีควำมสขุ 

ด้ำนพัฒนำ
ระบบบริหำร
จัดกำร 

เงิน
งบประมำณ
แผ่นดนิ 

กองกลำง โครงกำรสนับสนุนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
ต่ำงๆ ของมหำวทิยำลัย 

          498,100                498,100  

        กองกลำง 
ผลรวม 

            498,100                498,100  

        กองคลัง โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทั่วไป 

          225,300                225,300  

        กองคลัง 
ผลรวม 

            225,300                225,300  

        กองบรกิำร
กำรศกึษำ 

โครงกำรพัฒนำกำร
ให้บริกำรและจัดกำร
ข้อมูลทำงกำรศกึษำ 

          304,000                304,000  

        กองบรกิำร
กำรศกึษำ 
ผลรวม 

            304,000                304,000  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 

โครงกำรจัดหำวัสดุ
กำรศกึษำ 

          713,700                713,700  

          โครงกำรบริหำรและ
จัดกำรส่วนกลำงด้ำน
วิทยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

        4,815,800              4,815,800  

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 
ผลรวม 

          5,529,500              5,529,500  

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน
วิทยำศำสตร์
สุขภำพ 

โครงกำรจัดหำวัสดุ
กำรศกึษำ 

        3,039,900              3,039,900  

          โครงกำรบริหำรและ
จัดกำรส่วนกลำงด้ำน
วิทยำศำสตร์สขุภำพ 

        1,052,700              1,052,700  

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน
วิทยำศำสตร์
สุขภำพ ผลรวม 

          4,092,600              4,092,600  

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน
สังคมศำสตร ์

โครงกำรจัดหำวัสดุ
กำรศกึษำ 

        3,381,600              3,381,600  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

          โครงกำรบริหำรและ
จัดกำรส่วนกลำงด้ำน
สังคมศำสตร ์

        7,669,600              7,669,600  

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน
สังคมศำสตร ์
ผลรวม 

        11,051,200            11,051,200  

        ส่วนกลำง
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

โครงกำรค่ำใช้จ่ำยใน
กำรรักษำควำมสะอำด
ด้ำนสังคมศำสตร ์

        1,066,600              1,066,600  

        ส่วนกลำง
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
ผลรวม 

          1,066,600              1,066,600  

      เงิน
งบประมำณ
แผ่นดนิ 
ผลรวม 

          22,767,300            22,767,300  

      เงินรำยได ้ กองกลำง โครงกำรควำมสัมพันธ์
กับหน่วยงำนและชมุชน 

          136,700                136,700  

          โครงกำรค่ำใช้จ่ำยค่ำ
สำธำรณูปโภค 

        2,232,000              2,232,000  

          โครงกำรค่ำใช้จ่ำยด้ำน
ยำนพำหนะส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย 

        1,796,200              1,796,200  

          โครงกำรบริหำรจัดกำร
งำนประสำนงำน 

          282,800                282,800  

          โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทั่วไป 

          312,000                312,000  

          โครงกำรบริหำรและ
จัดกำรส่วนกลำง (เงนิ
รำยได้) 

          552,000                552,000  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

          โครงกำรประชำสัมพนัธ์
เชิงรกุ 

          118,400                118,400  

          โครงกำรสนับสนุนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
ต่ำงๆ ของมหำวทิยำลัย 

           85,500                 85,500  

          โครงกำรสนับสนุนกำร
ผลิตส่ือประชำสัมพันธ์
มหำวิทยำลัย 

          369,000                369,000  

          โครงกำรสนับสนุนค่ำ
บ ำรุงสมำชกิหรือค่ำ
วำรสำรด้ำนต่ำงๆ ของ
มหำวิทยำลัย 

           60,000                 60,000  

        กองกลำง 
ผลรวม 

          5,944,600              5,944,600  

        กองกำร
เจ้ำหน้ำที ่

โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทั่วไป 

          161,200                161,200  

          โครงกำรสนับสนุนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
ต่ำงๆ ของมหำวทิยำลัย 

        1,491,700              1,491,700  

          โครงกำรเสริมสร้ำง
สวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
ของบุคลำกร 

           27,400                 27,400  

        กองกำร
เจ้ำหน้ำที ่
ผลรวม 

          1,680,300              1,680,300  

        กองคลัง โครงกำรค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงบลงทนุ 

          606,500                606,500  

          โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทั่วไป 

          536,200                536,200  

          โครงกำรปรับปรุงและ
พัฒนำระบบแผน
งบประมำณ พัสด ุ
กำรเงินกองทุน โดย

          181,000                181,000  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

เกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ำย 
ลักษณะ 3 มิต ิและ
ระบบบัญชีต้นทุน
กิจกรรมโดยควำม
ร่วมมอืทำงวิชำกำร 

          โครงกำรสนับสนุนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
ต่ำงๆ ของมหำวทิยำลัย 

           34,000                 34,000  

          โครงกำรสอบทำนควำม
ถูกตอ้งในกำรจดัท ำ
บัญชีรำยงำนทำงกำร
เงินระดับมหำวทิยำลัย 

          107,200                107,200  

        กองคลัง 
ผลรวม 

          1,464,900              1,464,900  

        กองบรกิำร
กำรศกึษำ 

โครงกำรบ ำรุงอำคำร
เรียนและ
โสตทัศนูปกรณ ์

          947,500                947,500  

          โครงกำรพัฒนำกำร
ให้บริกำรและจัดกำร
ข้อมูลทำงกำรศกึษำ 

          181,200                181,200  

        กองบรกิำร
กำรศกึษำ 
ผลรวม 

          1,128,700              1,128,700  

        กองแผนงำน โครงกำรจัดท ำ
สำรสนเทศและติดตำม
ผลกำรด ำเนนิงำนของ
มหำวิทยำลัย 

           17,300                 17,300  

          โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทั่วไป 

          188,100                188,100  

          โครงกำรประชุมสัมมนำ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผน
และผู้อ ำนวยกำรกอง
แผนงำน 

          400,000                400,000  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

          โครงกำรศึกษำและ
เตรียมควำมพรอ้มเพือ่
ปรับเปลี่ยนสภำพ
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนีเป็น
มหำวิทยำลัยในก ำกับ
ของรฐั 

        1,000,000              1,000,000  

          โครงกำรสนับสนุนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
ต่ำงๆ ของมหำวทิยำลัย 

           49,300                 49,300  

          โครงกำรสนับสนุนกำร
ผลิตส่ือประชำสัมพันธ์
มหำวิทยำลัย 

           29,900                 29,900  

        กองแผนงำน 
ผลรวม 

          1,684,600              1,684,600  

        เลขำนกุำร
อธิกำรบด ี

โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทั่วไป 

           55,600                 55,600  

        เลขำนกุำร
อธิกำรบด ี
ผลรวม 

             55,600                 55,600  

        ศูนย์เครื่องมือ
วิทยำศำสตร ์

โครงกำรบริหำรจัดกำร
ศูนย์เครื่องมือ
วิทยำศำสตร ์

        4,019,200              4,019,200  

        ศูนย์เครื่องมือ
วิทยำศำสตร ์
ผลรวม 

          4,019,200              4,019,200  

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 

โครงกำรค่ำใช้จ่ำย
ค่ำธรรมเนียมและกำร
จัดพิมพ์เอกสำรทำงกำร
เงินต่ำงๆ 

          195,600                195,600  

          โครงกำรค่ำใช้จ่ำยค่ำ
สมำชิกที่ประชมุรอง

           20,000                 20,000  



~ 36 ~ 
 

พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

อธิกำรบดีฝ่ำยคลังแห่ง
ประเทศไทย 

          โครงกำรค่ำใช้จ่ำยที่
ปรึกษำด้ำนกำรเงิน
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำน ี

          600,000                600,000  

          โครงกำรค่ำใช้จ่ำยใน
กำรรักษำควำมสะอำด 

          697,400                697,400  

          โครงกำรค่ำใช้จ่ำย
ผู้บริหำร 

        1,800,000              1,800,000  

          โครงกำรค่ำ
สำธำรณูปโภค 

        6,000,000              6,000,000  

          โครงกำรเงนิทนุส ำรอง
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำน ี

    44,422,200              44,422,200  

          โครงกำรเงนิส ำรองทั่วไป
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำน ี

      7,394,900                7,394,900  

          โครงกำรบริหำรจัดกำร
เอกสำรมหำวิทยำลัย 

          570,200                570,200  

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 
ผลรวม 

      51,817,100        9,883,200            61,700,300  

        ส่วนกลำง
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

โครงกำรค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจำ้งเหมำแรงงำน 

        4,311,300              4,311,300  

          โครงกำรค่ำใช้จ่ำยใน
กำรรักษำควำมสะอำด 

        2,036,900              2,036,900  

          โครงกำรวัสดรุวมศูนย์ 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

        1,010,900              1,010,900  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

          โครงกำรสวัสดกิำร
เครื่องดื่มบุคลำกร 

          178,100                178,100  

        ส่วนกลำง
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
ผลรวม 

          7,537,200              7,537,200  

        ส ำนักงำน
กฏหมำยและ
นิติกำร 

โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทั่วไป 

           92,000                 92,000  

          โครงกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนนิคดีต่ำงๆ และกำร
บังคับคด ี

          180,000                180,000  

          โครงกำรสนับสนุนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
ต่ำงๆ ของมหำวทิยำลัย 

          364,500                364,500  

        ส ำนักงำน
กฏหมำยและ
นิติกำร ผลรวม 

            636,500                636,500  

        ส ำนักงำน
ตรวจสอบ
ภำยใน 

โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทั่วไป 

           75,200                 75,200  

          โครงกำรสนับสนุนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
ต่ำงๆ ของมหำวทิยำลัย 

           72,400                 72,400  

        ส ำนักงำน
ตรวจสอบ
ภำยใน ผลรวม 

            147,600                147,600  

        ส ำนักงำน
บริหำรกำยภำพ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงกำรดแูลรกัษำ
อำคำรและครุภณัฑ์ของ
อำคำรเฉลิมพระเกียรต ิ
7 รอบ พระชนมพรรษำ 

          506,300                506,300  

          โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทั่วไป 

          289,700                289,700  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

          โครงกำรบริหำรและ
จัดกำรส่วนกลำง (เงนิ
รำยได้) 

           50,000                 50,000  

          โครงกำรบ ำรุงรักษำและ
พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค 

        5,532,700              5,532,700  

          โครงกำรสนับสนุนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
ต่ำงๆ ของมหำวทิยำลัย 

           84,200                 84,200  

        ส ำนักงำน
บริหำรกำยภำพ
และสิ่งแวดล้อม 
ผลรวม 

          6,462,900              6,462,900  

        ส ำนักงำน
บริหำร
บัณฑิตศึกษำ 

โคงกำรประกันคุณภำพ
ระดับบัณฑิตศึกษำ 

             5,000                   5,000  

          โครงกำรจัดท ำคู่มอืกำร
ปฏิบัติงำนด้ำน
บัณฑิตศึกษำ 

           20,000                 20,000  

          โครงกำรจัดท ำรวมเล่ม
บทคัดย่อวิทยำนิพนธ์
และกำรค้นคว้ำอิสระ 

             5,000                   5,000  

          โครงกำรจัดท ำรำยงำน
ประจ ำปี 

           10,000                 10,000  

          โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทั่วไป 

           80,000                 80,000  

          โครงกำรประชุม
ผู้บริหำรบัณฑิตศึกษำ
มหำวิทยำลัยของรัฐและ
มหำวิทยำลัยในก ำกับ
ของรฐัฯ (ทคบร.) 

          150,000                150,000  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

          โครงกำรสนับสนุนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
ต่ำงๆ ของมหำวทิยำลัย 

           52,700                 52,700  

          โครงกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจต่อคณุภำพ
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

           11,000                 11,000  

          โครงกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจผู้ใช้บัณฑิต 

           10,000                 10,000  

        ส ำนักงำน
บริหำร
บัณฑิตศึกษำ 
ผลรวม 

            343,700                343,700  

        ส ำนักงำน
ประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำและ
สำรสนเทศ 

โครงกำรกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำรตำมค ำ
รับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร (ก.พ.ร.) 

           11,000                 11,000  

          โครงกำรน ำร่องกำร
พัฒนำองคก์รโดยใช้
เกณฑ์คุณภำพกำรศกึษำ
เพื่อกำรด ำเนนิงำนที่เป็น
เลิศ (EdPEx) 

          328,300                328,300  

          โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทั่วไป 

          136,100                136,100  

          โครงกำรประเมนิ
ผู้บริหำร 

          213,000                213,000  

          โครงกำรพัฒนำระบบ
และกลไกกำรประกัน
คุณภำพ  ระดับ
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

          254,500                254,500  

          โครงกำรระบบและกลไก
กำรประกนัคุณภำพ 
ระดับมหำวทิยำลัย 

          708,300                708,300  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

        ส ำนักงำน
ประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำและ
สำรสนเทศ 
ผลรวม 

          1,651,200              1,651,200  

        ส ำนักงำน
พัฒนำคุณภำพ
กำรศกึษำ 

โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทั่วไป 

          103,000                103,000  

          โครงกำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำ : กำรผลติ
บัณฑิต 

             3,300                   3,300  

          โครงกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำควำมร่วมมือกับ
เครือข่ำยอุดมศกึษำ 

           20,000                 20,000  

          โครงกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำหลักสตูรและกำร
เรียนรู ้

           19,200                 19,200  

          โครงกำรสนับสนุนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
ต่ำงๆ ของมหำวทิยำลัย 

          693,200                693,200  

        ส ำนักงำน
พัฒนำคุณภำพ
กำรศกึษำ 
ผลรวม 

            838,700                838,700  

        ส ำนักงำน
พัฒนำนกัศึกษำ 

โครงกำรจัดท ำเเผนกล
ยุทธส ำนกังำนพฒันำ
นักศกึษำ 2561-2565 

           31,400                 31,400  

          โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทั่วไป 

          686,800                686,800  

          โครงกำรบ ำรุงรักษำและ
ค่ำน้ ำมันรถพยำบำล
ฉุกเฉิน 

           52,000                 52,000  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

          โครงกำรเลี้ยงรับรอง
คณะผู้บริหำร
ทุนกำรศกึษำ 

           40,000                 40,000  

          โครงกำรสนับสนุนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
ต่ำงๆ ของมหำวทิยำลัย 

          149,800                149,800  

          โครงกำรอบรมกำร
บริหำรโครงกำรและกำร
ประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำ  

           28,600                 28,600  

        ส ำนักงำน
พัฒนำนกัศึกษำ 
ผลรวม 

            988,600                988,600  

        ส ำนักงำนรกัษำ
ควำมปลอดภัย
และสวัสดิภำพ
บุคลำกร 

โครงกำรค่ำใช้จ่ำยใน
กำรรักษำควำมปลอดภัย
มหำวิทยำลัย 

      16,519,500            16,519,500  

        ส ำนักงำนรกัษำ
ควำมปลอดภัย
และสวัสดิภำพ
บุคลำกร 
ผลรวม 

        16,519,500            16,519,500  

        ส ำนักงำนวิเทศ
สัมพันธ ์

โครงกำรจัดกำรประชมุ
ทำงวิชำกำรสมำคม
สถำบันกำรศึกษำขั้น
อุดมแห่งภมูิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
ประจ ำประเทศไทย 
(สออ.ประเทศไทย)  

          221,200                221,200  

          โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทั่วไป 

          136,700                136,700  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

          โครงกำรบริหำรและ
จัดกำรส่วนกลำง (เงนิ
รำยได้) 

          133,500                133,500  

          โครงกำรสนับสนุนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
ต่ำงๆ ของมหำวทิยำลัย 

             7,500                   7,500  

          โครงกำรสนับสนุนค่ำ
บ ำรุงสมำชกิหรือค่ำ
วำรสำรด้ำนต่ำงๆ ของ
มหำวิทยำลัย 

           38,000                 38,000  

        ส ำนักงำนวิเทศ
สัมพันธ ์ผลรวม 

            536,900                536,900  

        ส ำนักงำน
ส่งเสริมบริหำร
กำรวจิัย 
บริกำรวิชำกำร
และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

          550,000                550,000  

          โครงกำรสนับสนุนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
ต่ำงๆ ของมหำวทิยำลัย 

           15,100                 15,100  

        ส ำนักงำน
ส่งเสริมบริหำร
กำรวจิัย 
บริกำรวิชำกำร
และ
ศิลปวัฒนธรรม 
ผลรวม 

            565,100                565,100  

        ส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย 

โครงกำรจัด
ประชุมสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง  กำร
ก ำหนดทิศทำง
ยุทธศำสตร ์ และ

          153,400                153,400  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

นโยบำยของ
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำน ีสู่กำร
พัฒนำอย่ำงเปน็รูปธรรม 

          โครงกำรจัดหำชดุสูท
ตรำสัญลกัษณ์
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนีส ำหรับ
กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัย  

           72,000                 72,000  

          โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทั่วไป 

           13,400                 13,400  

          โครงกำรบริหำรและ
จัดกำรส่วนกลำง (เงนิ
รำยได้) 

           22,000                 22,000  

          โครงกำรปฐมนิเทศ
กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัย  

           89,000                 89,000  

          โครงกำรสนับสนุนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
ต่ำงๆ ของมหำวทิยำลัย 

        1,626,300              1,626,300  

          โครงกำรสนับสนุนกำร
ผลิตส่ือประชำสัมพันธ์
มหำวิทยำลัย 

           27,000                 27,000  

          โครงกำรสนับสนุนค่ำ
บ ำรุงสมำชกิหรือค่ำ
วำรสำรด้ำนต่ำงๆ ของ
มหำวิทยำลัย 

           10,000                 10,000  

        ส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย 
ผลรวม 

          2,013,100              2,013,100  

        ส ำนักงำนสภำ
อำจำรย์ 

โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทั่วไป 

           40,600                 40,600  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

          โครงกำรสนับสนุนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
ต่ำงๆ ของมหำวทิยำลัย 

          617,800                617,800  

        ส ำนักงำนสภำ
อำจำรย์ 
ผลรวม 

            658,400                658,400  

        ส ำนักงำนสระ
ว่ำยน้ ำยอด
เศรณ ี

โครงกำรบริหำรและ
จัดกำรสระว่ำยน้ ำยอด
เศรณ ี

          229,600                229,600  

        ส ำนักงำนสระ
ว่ำยน้ ำยอด
เศรณ ีผลรวม 

            229,600                229,600  

      เงินรำยได ้
ผลรวม 

        51,817,100      64,990,100          116,807,200  

    ด้ำนพัฒนำ
ระบบบริหำร
จัดกำร ผลรวม 

          51,817,100      87,757,400          139,574,500  

  5. บริหำรจัดกำร
ภำยใต้หลักธรร
มำภิบำล สำมำรถ
ปรับตัวให้ทันกับ
พลวัตรกำร
เปลี่ยนแปลง 
ยกระดับคุณภำพ
ให้ เป็น
มำตรฐำนสำกล 
และสร้ำง
สภำพแวดลอ้มที่
เอื้อต่อกำรเรียนรู้
และกำรท ำงำน
อย่ำงมีควำมสขุ 
ผลรวม 

            51,817,100      87,757,400          139,574,500  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

  6. บริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์อย่ำงเป็น
ระบบและ
ต่อเนื่องให้สอดรับ
กับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป 

ด้ำนพัฒนำ
ระบบบริหำร
ทรัพยำกร
มนุษย์ - สำย
วิชำกำร 

เงินรำยได ้ กองกำร
เจ้ำหน้ำที ่

โครงกำรกองทุนพัฒนำ
บุคลำกร 

      2,088,300                2,088,300  

          โครงกำรเชดิชูเกียรติ
บุคลำกร 

           88,700                 88,700  

          โครงกำรพัฒนำบุคลำกร         1,000,000              1,000,000  

          โครงกำรพัฒนำระบบ
และกลไกกำร
บริหำรงำนบุคคล 

           95,700                 95,700  

          โครงกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ก่อนเกษียณอำยุรำชกำร 

          132,800                132,800  

          โครงกำรเสริมสร้ำง
สวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
ของบุคลำกร 

        100,000          479,000                579,000  

          โครงกำรอบรมพัฒนำ
สมรรถนะของบุคลำกร 

          283,800                283,800  

        กองกำร
เจ้ำหน้ำที ่
ผลรวม 

        2,188,300        2,080,000              4,268,300  

        ส ำนักงำน
พัฒนำนกัศึกษำ 

โครงกำรเชดิชูเกียรติ
ผู้สร้ำงชื่อเสียงให้
มหำวิทยำลัยด้ำน
กิจกรรมและกฬีำ 

         30,000                   30,000  

        ส ำนักงำน
พัฒนำนกัศึกษำ 
ผลรวม 

           30,000                   30,000  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

        ส ำนักงำนสภำ
อำจำรย์ 

โครงกำรเชดิชูอำจำรย์
และบุคลำกรเก่งและดี 
ม.อุบลฯ 

           10,000                 10,000  

        ส ำนักงำนสภำ
อำจำรย์ 
ผลรวม 

             10,000                 10,000  

      เงินรำยได ้
ผลรวม 

          2,218,300        2,090,000              4,308,300  

    ด้ำนพัฒนำ
ระบบบริหำร
ทรัพยำกร
มนุษย์ - สำย
วิชำกำร 
ผลรวม 

            2,218,300        2,090,000              4,308,300  

    ด้ำนพัฒนำ
ระบบบริหำร
ทรัพยำกร
มนุษย์ - สำย
สนับสนุน 

เงินรำยได ้ กองกำร
เจ้ำหน้ำที ่

โครงกำรจัดกำรควำมรู้ 
Mini_UKM 

          187,700                187,700  

          โครงกำรเชดิชูเกียรติ
บุคลำกร 

           61,100                 61,100  

          โครงกำรพัฒนำระบบ
และกลไกกำร
บริหำรงำนบุคคล 

           37,000                 37,000  

          โครงกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ก่อนเกษียณอำยุรำชกำร 

          140,500                140,500  

          โครงกำรเสริมสร้ำง
สวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
ของบุคลำกร 

          243,000                243,000  

          โครงกำรอบรมพัฒนำ
สมรรถนะของบุคลำกร 

          717,900                717,900  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

        กองกำร
เจ้ำหน้ำที ่
ผลรวม 

          1,387,200              1,387,200  

        ศูนย์เครื่องมือ
วิทยำศำสตร ์

โครงกำรบริหำรจัดกำร
ศูนย์เครื่องมือ
วิทยำศำสตร ์

          180,800                180,800  

        ศูนย์เครื่องมือ
วิทยำศำสตร ์
ผลรวม 

            180,800                180,800  

        ส ำนักงำน
กฏหมำยและ
นิติกำร 

โครงกำรค่ำใช้จ่ำยใน
กำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนกฎหมำยและ
นิติกำร 

          159,500                159,500  

        ส ำนักงำน
กฏหมำยและ
นิติกำร ผลรวม 

            159,500                159,500  

        ส ำนักงำน
ตรวจสอบ
ภำยใน 

โครงกำรยกระดับขีด
ควำมสำมำรถและ
ประสิทธภิำพของหน่วย
ตรวจสอบภำยใน 

           94,200                 94,200  

          โครงกำรสนับสนุนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
ต่ำงๆ ของมหำวทิยำลัย 

           28,600                 28,600  

        ส ำนักงำน
ตรวจสอบ
ภำยใน ผลรวม 

            122,800                122,800  

        ส ำนักงำน
บริหำร
บัณฑิตศึกษำ 

โครงกำรประชุมสัมมนำ
กำรจดักำรเรียนรู้ด้ำน
บัณฑิตศึกษำ 

           20,000                 20,000  

        ส ำนักงำน
บริหำร
บัณฑิตศึกษำ 
ผลรวม 

             20,000                 20,000  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

        ส ำนักงำน
พัฒนำนกัศึกษำ 

โครงกำรเชดิชูเกียรติ
ผู้สร้ำงชื่อเสียงให้
มหำวิทยำลัยด้ำน
กิจกรรมและกฬีำ 

         20,000                   20,000  

        ส ำนักงำน
พัฒนำนกัศึกษำ 
ผลรวม 

           20,000                   20,000  

      เงินรำยได ้
ผลรวม 

             20,000        1,870,300              1,890,300  

    ด้ำนพัฒนำ
ระบบบริหำร
ทรัพยำกร
มนุษย์ - สำย
สนับสนุน 
ผลรวม 

               20,000        1,870,300              1,890,300  

  6. บริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์อย่ำงเป็น
ระบบและ
ต่อเนื่องให้สอดรับ
กับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป 
ผลรวม 

              2,238,300        3,960,300              6,198,600  

  7. พัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสือ่สำรที่
ทันสมัย มั่นคง 
ปลอดภัย เพื่อ
พัฒนำสู่ กำรเป็น
มหำวิทยำลัย
ดิจิทัล 

ด้ำนพัฒนำ
โครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำน
เทคโนโลยีสำร
สนสนเทศกำร
สื่อสำร 

เงินรำยได ้ กองกลำง โครงกำรจัดหำและ
บ ำรุงรักษำครุภัณฑ์  

             137,500          137,500  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

        กองกลำง 
ผลรวม 

               137,500          137,500  

        กองกำร
เจ้ำหน้ำที ่

โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์
ของหนว่ยงำน 

             120,000          120,000  

        กองกำร
เจ้ำหน้ำที ่
ผลรวม 

               120,000          120,000  

        กองคลัง โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์
ของหนว่ยงำน 

              48,000           48,000  

        กองคลัง 
ผลรวม 

                48,000           48,000  

        กองบรกิำร
กำรศกึษำ 

โครงกำรบ ำรุงอำคำร
เรียนและ
โสตทัศนูปกรณ ์

             550,000          550,000  

          โครงกำรพัฒนำกำร
ให้บริกำรและจัดกำร
ข้อมูลทำงกำรศกึษำ 

          700,000            62,300          762,300  

          โครงกำรพัฒนำระบบ
กำรรับนักศกึษำ 

              63,300           63,300  

        กองบรกิำร
กำรศกึษำ 
ผลรวม 

            700,000           675,600        1,375,600  

        กองแผนงำน โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์
ของหนว่ยงำน 

              60,000           60,000  

        กองแผนงำน 
ผลรวม 

                60,000           60,000  

        ส ำนักงำน
กฏหมำยและ
นิติกำร 

โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์
ของหนว่ยงำน 

              68,800           68,800  

        ส ำนักงำน
กฏหมำยและ
นิติกำร ผลรวม 

                68,800           68,800  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

        ส ำนักงำน
บริหำรกำยภำพ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์
ของหนว่ยงำน 

             101,400          101,400  

        ส ำนักงำน
บริหำรกำยภำพ
และสิ่งแวดล้อม 
ผลรวม 

               101,400          101,400  

        ส ำนักงำน
ประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำและ
สำรสนเทศ 

โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำร 

           13,900                 13,900  

        ส ำนักงำน
ประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำและ
สำรสนเทศ 
ผลรวม 

             13,900                 13,900  

        ส ำนักงำน
พัฒนำคุณภำพ
กำรศกึษำ 

โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์
ของหนว่ยงำน 

                9,600             9,600  

        ส ำนักงำน
พัฒนำคุณภำพ
กำรศกึษำ 
ผลรวม 

                  9,600             9,600  

        ส ำนักงำน
พัฒนำนกัศึกษำ 

โครงกำรจัดหำและ
บ ำรุงรักษำครุภัณฑ์  

             105,000          105,000  

        ส ำนักงำน
พัฒนำนกัศึกษำ 
ผลรวม 

               105,000          105,000  

        ส ำนักงำนวิเทศ
สัมพันธ ์

โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์
ของหนว่ยงำน 

              67,200           67,200  

        ส ำนักงำนวิเทศ
สัมพันธ ์ผลรวม 

                67,200           67,200  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

        ส ำนักงำนสภำ
อำจำรย์ 

โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์
ของหนว่ยงำน 

              20,000           20,000  

        ส ำนักงำนสภำ
อำจำรย์ 
ผลรวม 

                20,000           20,000  

      เงินรำยได ้
ผลรวม 

              713,900        1,413,100        2,127,000  

    ด้ำนพัฒนำ
โครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำน
เทคโนโลยีสำร
สนสนเทศกำร
สื่อสำร ผลรวม 

                713,900        1,413,100        2,127,000  

  7. พัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสือ่สำรที่
ทันสมัย มั่นคง 
ปลอดภัย เพื่อ
พัฒนำสู่ กำรเป็น
มหำวิทยำลัย
ดิจิทัล ผลรวม 

                  713,900        1,413,100        2,127,000  

1. สร้ำงบัณฑิตทีม่ี
คุณภำพ มำตรฐำน มุ่ง
สู่ควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ 
ผลรวม 

            231,872,600    123,720,400    50,903,400     66,656,900    473,153,300  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

2. สร้ำงองค์ควำมรู้
และนวัตกรรมทีน่ ำไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของประชำชนใน
ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนอื
และภูมิภำคลุม่น้ ำโขง 

2. พัฒนำงำนวิจัย
แบบมุ่งเป้ำเพื่อ
สร้ำงองค์ควำมรู้
และนวัตกรรม ที่
มุ่งเนน้กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของ
ประชำชน และ
สังคมในภูมิภำค
ลุ่มน้ ำโขงอย่ำง
ย่ังยืน  

ด้ำนพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรวิจัย 

เงิน
งบประมำณ
แผ่นดนิ 

ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย 

โครงกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน
ทำงกำรวิจัย 

    47,121,000              47,121,000  

          โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
วิจัย 

      3,000,000                3,000,000  

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย 
ผลรวม 

      50,121,000              50,121,000  

      เงิน
งบประมำณ
แผ่นดนิ 
ผลรวม 

        50,121,000              50,121,000  

      เงินรำยได ้ ส ำนักงำน
บริหำร
บัณฑิตศึกษำ 

โครงกำรสนับสนุนกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงำนวิจัยฯ        

           50,000                 50,000  

          โครงกำรอบรมกำรสถิติ
เพื่อกำรท ำวิจัย 

           30,000                 30,000  

          โครงกำรอบรมกำรสร้ำง
ทักษะกำรท ำวจิัยระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

           30,000                 30,000  

          โครงกำรอบรมกำร
สืบค้นข้อมูลและทกัษะ
กำรท ำวิจัย 

           30,000                 30,000  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

        ส ำนักงำน
บริหำร
บัณฑิตศึกษำ 
ผลรวม 

            140,000                140,000  

        ส ำนักงำน
ส่งเสริมบริหำร
กำรวจิัย 
บริกำรวิชำกำร
และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงกำร Research for 
Community วิจัยเพื่อ
ชุมชนสังคม 

      1,500,000                1,500,000  

          โครงกำรทนุอุดหนนุกำร
วิจัย 

      1,710,000                1,710,000  

          โครงกำรเผยแพร่และใช้
ประโยชน์จำก
ผลงำนวิจัย 

        180,000        1,108,400              1,288,400  

          โครงกำรพัฒนำ
มำตรฐำนงำนวิจัย 

          298,300                298,300  

          โครงกำรพัฒนำระบบ
บริหำรงำนวจิัย 

          848,800                848,800  

          โครงกำรสร้ำงนกัวิจัยรุน่
ใหม่ (ลูกไก่) 

        240,000                  240,000  

        ส ำนักงำน
ส่งเสริมบริหำร
กำรวจิัย 
บริกำรวิชำกำร
และ
ศิลปวัฒนธรรม 
ผลรวม 

        3,630,000        2,255,500              5,885,500  

      เงินรำยได ้
ผลรวม 

          3,630,000        2,395,500              6,025,500  

    ด้ำนพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถ

          53,751,000        2,395,500            56,146,500  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

ด้ำนกำรวิจัย 
ผลรวม 

  2. พัฒนำงำนวิจัย
แบบมุ่งเป้ำเพื่อ
สร้ำงองค์ควำมรู้
และนวัตกรรม ที่
มุ่งเนน้กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของ
ประชำชน และ
สังคมในภูมิภำค
ลุ่มน้ ำโขงอย่ำง
ย่ังยืน  ผลรวม 

            53,751,000        2,395,500            56,146,500  

2. สร้ำงองค์ควำมรู้
และนวัตกรรมทีน่ ำไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของประชำชนใน
ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนอื
และภูมิภำคลุม่น้ ำโขง 
 ผลรวม 

              53,751,000        2,395,500            56,146,500  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

3. บริกำรวิชำกำร
อย่ำงมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนำคุณภำพชวีิต
ของประชำชนในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนอื
และ 
ภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

3. ส่งเสรมิ 
สนับสนุนกำรบูร
ณำกำรงำน
บริกำรวิชำกำร
อย่ำงมีส่วนร่วม 
เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมเขม้แขง็และ
เพิ่ม ศกัยภำพของ
ชุมชนและสังคม 
บนพื้นฐำนควำม
พอเพียง เพือ่กำร
พัฒนำที่ย่ังยืน  

ด้ำนให้บริกำร
วิชำกำรและ
ถ่ำยทอด
เทคโนโลยี 

เงิน
งบประมำณ
แผ่นดนิ 

กองบรกิำร
กำรศกึษำ 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษำ 

        3,807,200          3,807,200  

          โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
นักศกึษำและบุคลำกร
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำน ี

        1,800,000          1,800,000  

        กองบรกิำร
กำรศกึษำ 
ผลรวม 

          5,607,200          5,607,200  

        ส ำนักงำน
บริหำร
บัณฑิตศึกษำ 

กำรประชุมวชิำกำร
น ำเสนอผลงำนวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษำ
แห่งชำติครั้งที ่44 (The 
44 th National 
Graduate Research 
Conference: 44th 
NGRC) และน ำเสนอ
ผลงำนวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษำนำนำชำติ 
ครั้งที่ 8 (The 8th 
International 
Graduate Research 
Conference: 8th 
IGRC2017) (ต่อ 

           300,000            300,000  



~ 56 ~ 
 

พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

        ส ำนักงำน
บริหำร
บัณฑิตศึกษำ 
ผลรวม 

             300,000            300,000  

        ส ำนักงำนวิเทศ
สัมพันธ ์

โครงกำรพัฒนำทกัษะ
ทำงด้ำนภำษำอังกฤษ
เพื่อยกระดับคุณภำพ
ของบัณฑิตมหำวทิยำลัย
อุบลรำชธำน ี

        5,450,000          5,450,000  

        ส ำนักงำนวิเทศ
สัมพันธ ์ผลรวม 

          5,450,000          5,450,000  

        ส ำนักงำน
ส่งเสริมบริหำร
กำรวจิัย 
บริกำรวิชำกำร
และ
ศิลปวัฒนธรรม 

 โครงกำร กำรสร้ำง
ผู้ประกอบกำร Startup 
อุบลรำชธำน ี

           524,900            524,900  

          กำรบูรณำกำรควำมรู้สู่
ชุมชนเพื่อพัฒนำอำชีพ
และส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐำนรำก 

        6,036,900          6,036,900  

          โครงกำรขับเคลือ่น
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยพลังนิสติ
นักศกึษำ 

            70,000             70,000  

          โครงกำรเครือข่ำยควำม
ร่วมมอืเพือ่กำรบรกิำร
วิชำกำรแก่ชุมชน  

           550,000            550,000  

          โครงกำรประชุมวิชำกำร 
มอบ. วจิัย ครั้งที่ 12 

           600,000            600,000  

          พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรงำนบรกิำร
วิชำกำรแก่ชุมชน

           100,000            100,000  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำน ีปี 2561 

          พัฒนำนกัวจิัยหน้ำใหม่
ก้ำวสู่มำตรฐำนระดับ
สำกล ประจ ำปี 2561 

           100,000            100,000  

          พัฒนำศักยภำพกำร
เรียนรูส้ ำหรับนกัเรียน
โรงเรียนเครือข่ำย
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำน ี

           544,200            544,200  

          อบรมเชิงปฏิบัติกำรสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน
และงำนฐำนทรัพยำกร
ท้องถิ่น ภำยใต้โครงกำร
อนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
ฯ 

           400,000            400,000  

          เอกสำรสนเทศเพือ่กำร
เผยแพร่และ
ประชำสัมพนัธ์งำนวิจัย 
บริกำรวิชำกำร และท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำน ี

           440,000            440,000  

        ส ำนักงำน
ส่งเสริมบริหำร
กำรวจิัย 
บริกำรวิชำกำร
และ
ศิลปวัฒนธรรม 
ผลรวม 

          9,366,000          9,366,000  

      เงิน
งบประมำณ

           20,723,200        20,723,200  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

แผ่นดนิ 
ผลรวม 

      เงินรำยได ้ ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 

โครงกำรอทุยำน
วิทยำศำสตร ์

    38,400,000              38,400,000  

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 
ผลรวม 

      38,400,000              38,400,000  

        ส ำนักงำน
บริหำร
บัณฑิตศึกษำ 

โครงกำรประชุมวิชำกำร
กำรน ำเสนอผลงำนวจิัย
ระดับบัณฑิตศึกษำ
แห่งชำติและนำนำชำต ิ

          550,000                550,000  

        ส ำนักงำน
บริหำร
บัณฑิตศึกษำ 
ผลรวม 

            550,000                550,000  

        ส ำนักงำน
พัฒนำนกัศึกษำ 

โครงกำรค่ำย ม.อุบลฯ 
วิชำกำร  

          207,400                207,400  

        ส ำนักงำน
พัฒนำนกัศึกษำ 
ผลรวม 

            207,400                207,400  

        ส ำนักงำน
ส่งเสริมบริหำร
กำรวจิัย 
บริกำรวิชำกำร
และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงกำรคลินกิ
เทคโนโลยี 

        300,000                  300,000  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

          โครงกำรที่ปรึกษำจัดท ำ
แผนยุทธศำสตรก์ลุ่ม
จังหวัดภำค
ตะวันออกเฉียงเหนอื
ตอนล่ำง 2 ระยะ 20 ปี 

        650,000                  650,000  

          โครงกำรเสริมสร้ำง
เกษตรกรด้ำนเกษตร
อินทรีย์ 

         95,000                   95,000  

          โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง กำรบูร
ณำกำรองค์ควำมรู้สูก่ำร
ปฏิบัติงำนจริง 

          922,400                922,400  

        ส ำนักงำน
ส่งเสริมบริหำร
กำรวจิัย 
บริกำรวิชำกำร
และ
ศิลปวัฒนธรรม 
ผลรวม 

        1,045,000          922,400              1,967,400  

      เงินรำยได ้
ผลรวม 

        39,445,000        1,679,800            41,124,800  

    ด้ำนให้บริกำร
วิชำกำรและ
ถ่ำยทอด
เทคโนโลยี 
ผลรวม 

          39,445,000        1,679,800     20,723,200        61,848,000  



~ 60 ~ 
 

พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

  3. ส่งเสรมิ 
สนับสนุนกำรบูร
ณำกำรงำน
บริกำรวิชำกำร
อย่ำงมีส่วนร่วม 
เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมเขม้แขง็และ
เพิ่ม ศกัยภำพของ
ชุมชนและสังคม 
บนพื้นฐำนควำม
พอเพียง เพือ่กำร
พัฒนำที่ย่ังยืน  
ผลรวม 

            39,445,000        1,679,800     20,723,200        61,848,000  

3. บริกำรวิชำกำร
อย่ำงมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนำคุณภำพชวีิต
ของประชำชนในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนอื
และภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
ผลรวม 

              39,445,000        1,679,800     20,723,200        61,848,000  

4. ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำทอ้งถิน่ และ
สร้ำงควำมเข้ำใจใน
วัฒนธรรมที่
หลำกหลำยของ
ภูมิภำคลุ่ม 
น้ ำโขง 

4. อนรุักษ์ สืบ
สำน ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
เพื่อให้เกิด
จิตส ำนกึรกั
ท้องถิ่นและ
ประเทศชำต ิ

ด้ำนสืบสำน 
เผยแพร่ ฟืน้ฟู
และอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

เงิน
งบประมำณ
แผ่นดนิ 

กองกลำง สืบสำนวัฒนธรรมและ
ประเพณีภำยใน
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 
ปีงบประมำณ 2561 

           200,000            200,000  



~ 61 ~ 
 

พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

        กองกลำง 
ผลรวม 

             200,000            200,000  

        ส ำนักงำน
บริหำรกำยภำพ
และสิ่งแวดล้อม 

 โครงกำรพฤกษำนรุกัษ์
มเหสักข ์นวมินทรำนุสร 

            70,000             70,000  

          โครงกำรอทุยำน
ศิลปวัฒนธรรมอีสำน
และลุ่มน้ ำโขง: ปรับ
พื้นที่ป่ำโดยรอบอทุยำน
ฯ 

           200,000            200,000  

        ส ำนักงำน
บริหำรกำยภำพ
และสิ่งแวดล้อม 
ผลรวม 

             270,000            270,000  

        ส ำนักงำน
พัฒนำนกัศึกษำ 

โครงกำรสำนสัมพันธ์
มิตรภำพ ไทย – ลำว  
ครั้งที่ 14   

           200,000            200,000  

          จิตอำสำท ำบุญ ตนุควำม
ดี วิธีธรรม ณ วดัหนอง
ป่ำพง 

           150,000            150,000  

          พิธีบำยศรีสู่ขวัญ
นักศกึษำใหม่ ม.อุบลฯ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561 

           100,000            100,000  

          วันร ำลกึแห่งควำมดี
ร่วมกับจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

            75,000             75,000  

          สดุดีวีรกรรมพระประ
ทุมวรรำชสรุิยวงศ์ ปี 
2561 

            75,000             75,000  

          สืบสำนประเพณีแห่
เทียนพรรษำจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

           350,000            350,000  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

        ส ำนักงำน
พัฒนำนกัศึกษำ 
ผลรวม 

             950,000            950,000  

        ส ำนักงำน
ส่งเสริมบริหำร
กำรวจิัย 
บริกำรวิชำกำร
และ
ศิลปวัฒนธรรม 

 กำรจัดงำนประชุม
วิชำกำร นิทรรศกำรต่ำง 
ๆ ของหน่วยงำนที่รว่ม
สนองพระรำชด ำริฯ  

           200,000            200,000  

          กำรจดัท ำเว็บไซต์ 
อพ.สธ.-มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำน ี

            50,000             50,000  

          กำรบริหำรโครงกำรและ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ในกิจกรรมต่ำง ๆ ของ 
อพ.สธ. และเครอืข่ำย 
อพ.สธ.  

           191,600            191,600  

          โครงกำรควำมร่วมมือ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกับ
จังหวัดอุบลรำชธำนีและ
หน่วยงำนอืน่ๆและตำม
นโยบำย 

           175,000            175,000  

          โครงกำรเฉลิมพระ
เกียรติพระบรมวงศำนุ
วง ประจ ำปี 2561 

           130,000            130,000  

          โครงกำรถวำยรำยงำน
พร้อมกับนทิรรศกำร 
อพ.สธ.ในพิธีพระรำทำน
ปริญญำบัตร ประจ ำปี 
2560 

            50,000             50,000  

          โครงกำรบริหำรจัดกำร
อุทยำนศิลปวฒันธรรม

           100,000            100,000  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

อีสำนและลุ่มน้ ำโขง ปะ
จ ำป ี2561 

          โครงกำรเผยแพร่งำน
บุญอีสำน บุญเดอืน 8 - 
12 และงำนบุญจุลกฐิน 

           270,000            270,000  

          โครงกำรเผยแพร่ผลงำน
โครงกำรอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ

            80,000             80,000  

          บริหำรงำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี ประจ ำปี 
2561 

           170,000            170,000  

        ส ำนักงำน
ส่งเสริมบริหำร
กำรวจิัย 
บริกำรวิชำกำร
และ
ศิลปวัฒนธรรม 
ผลรวม 

          1,416,600          1,416,600  

      เงิน
งบประมำณ
แผ่นดนิ 
ผลรวม 

            2,836,600          2,836,600  

      เงินรำยได ้ กองกลำง โครงกำรควำมสัมพันธ์
กับหน่วยงำนและชมุชน 

          458,300                458,300  

        กองกลำง 
ผลรวม 

            458,300                458,300  

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน

โครงกำรวนัส ำคัญของ
มหำวิทยำลัย 

        180,000                  180,000  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 

        ส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย
ด้ำน
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 
ผลรวม 

          180,000                  180,000  

      เงินรำยได ้
ผลรวม 

            180,000          458,300                638,300  

    ด้ำนสืบสำน 
เผยแพร ่ฟื้นฟู
และอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ผลรวม 

              180,000          458,300      2,836,600          3,474,900  

  4. อนรุักษ์ สืบ
สำน ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
เพื่อให้เกิด
จิตส ำนกึรกั
ท้องถิ่นและ
ประเทศชำติ 
ผลรวม 

                180,000          458,300      2,836,600          3,474,900  
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พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

นโยบำยกำร
จัดสรร 

แหล่ง
งบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำน
ย่อย 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 

4. ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำทอ้งถิน่ และ
สร้ำงควำมเข้ำใจใน
วัฒนธรรมที่
หลำกหลำยของ
ภูมิภำคลุ่ม 
น้ ำโขง ผลรวม 

                  180,000          458,300      2,836,600          3,474,900  

ผลรวมท้ังหมด             325,248,600    128,254,000    50,903,400   23,559,800   66,656,900    594,622,700  
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