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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2561 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2561 กองแผนงานเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และนําเสนอต่อที่ประชุมดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด  กองแผนงาน จึง
ได้ดําเนินการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลตามที่หน่วยงานจักต้องใช้ประกอบการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ซึ่งสามารถสรุปผลการขอรับจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนภาครับ และแผน
งบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

แผนภาครับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม
ทั้งสิ้น 568,221,950 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรจํานวน 
594,622,700 บาท (คิดเป็นร้อยละ 9.39 ของงบประมาณปี 2561) โดยในส่วนแผนภาครับเงินงบประมาณแผ่นดิน 
พิจารณาจากที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ส่วนแผนภาครับเงินรายได้ พิจารณาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เงิน
ผลประโยชน์/รายรับ จากการดําเนินงาน/เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และเงินสะสม/เงินเหลือจ่ายของ
หน่วยงาน จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 313,896,550 บาท (ร้อยละ 55.24 ของงบประมาณทั้งหมด) 
และเงินรายได้ จํานวน 254,325,400 บาท (คิดเป็นร้อยละ 44.76 ของงบประมาณทั้งหมด) โดยงบงบบุคลากรมี
กรอบงบประมาณรายจ่ายสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.56 ของงบประมาณทั้งหมด รองลงมา คือ งบดําเนินงาน คิด
เป็นร้อยละ 27.89 งบรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 14.72 และงบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 2.91 ตามลําดับ 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี ส ำนักงำนอธิกำรบดี  พ.ศ. 2560 – 2564  นี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแผน
แม่บทในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนอธิกำรบดีในระยะ 5 ปีข้ำงหน้ำโดยแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ได้จดัท ำบนพ้ืนฐำน
ของข้อมูลจำกกำรประมวลสภำพปัจจุบันและกำรประเมินสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำน
อธิกำรบดี โดยกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภำวะคุกคำม (SWOT ANALYSIS) และนโยบำยกำร
พัฒนำด้ำนต่ำงๆ ของส ำนักงำนอธิกำรบดี อีกทั้งผ่ำนกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนต่ำงๆ
ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหำร ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำส ำนักงำน และบุคลำกรหน่วยงำนต่ำงๆ ในส ำนักงำน
อธิกำรบดี ด้วยกำรน ำเสนอ และรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
และได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี ในกำรประชุมครั้งที่  6/2560 
เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2560  

โดยแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้
ก ำหนดแผนกลยุทธ์ 2 ด้ำน ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูง 
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ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวช้ีวัด หน่วยงำนภำยไต้ ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

หน่วยวัด เป้ำหมำย
มหำวิทยำ
ลัย 2562 

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 ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน ที่
สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนระดับ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี) 

2.ระดับควำมส ำเร็จในกำรวำงระบบ
กำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยของ
ระดับองค์กรสู่รำยบุคคล ที่สอดคล้อง
กับระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร  

ระดับ 5.00 

    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 
Automation) ระบบเอกสำร

4.2 ร้อยละค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต
เอกสำรประกอบกำรประชุมเทียบกับ
หำกต้องใช้เอกสำรในกำรประชุม 

ร้อยละ 50.00 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวช้ีวัด หน่วยงำนภำยไต้ ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

หน่วยวัด เป้ำหมำย
มหำวิทยำ
ลัย 2562 

    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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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวช้ีวัด หน่วยงำนภำยไต้ ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

หน่วยวัด เป้ำหมำย
มหำวิทยำ
ลัย 2562 

  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 2562 

    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. 2562 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

แผนภำครับประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี รวม
ทั้งสิ้น 568,221,950 บำท ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ซึ่งงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรจ ำนวน 
594,622,700 บำท (คิดเป็นร้อยละ 9.39 ของงบประมำณปี 2561) โดยในส่วนแผนภำครับเงินงบประมำณ
แผ่นดิน พิจำรณำจำกที่ได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย ส่วนแผนภำครับเงินรำยได้ พิจำรณำจำกค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ เงินผลประโยชน์/รำยรับ จำกกำรด ำเนินงำน/เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก และเงินสะสม/
เงินเหลือจ่ำยของหน่วยงำน ซึ่งสำมำรถสรุปรำยละเอียดแผนภำครับได้ดังตำรำงต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 1 สรุปแผนภำครำยรับประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนอธิกำรบดี เปรียบเทียบ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณ 

แหล่งงบประมำณ ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 เพิ่ม - ลด ร้อยละ 

1. งบประมำณแผ่นดิน 315,418,200 313,888,150 -1,530,050 -0.49 

2. งบประมำณเงินรำยได้ 279,204,500 254,333,800 -24,870,700 -8.91 

รวม 594,622,700 568,221,950 -26,400,750 -9.39 

ตำรำงที่ 2 สรุปแผนภำครำยรับประจ ำปีงบประมำณ 2562 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ในส่วนเงินรำยได้
เปรียบเทียบกับปีงบประมำณ 2561 จ ำแนกตำมรำยกำร 

แหล่งงบประมำณ ปีงบประมำณ 
2561 

ปีงบประมำณ 2562 กำรเพิ่ม-ลด ร้อยละ 

ประมำณกำร น ำไปตั้งประมำณกำร
รำยจ่ำย 

1. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 123,473,000 143,959,300 115,167,400 20,486,300 -6.73 

2. เงินผลประโยชน์/รำยรับจำก
กำรด ำเนินงำน/เงินสนับสนุน
จำกหนว่ยงำนภำยนอก/เงิน
บริจำค/รำยรับจำกกำรผิด
สัญญำชดใช้ทุน/ดอกเบี้ยรับและ
เงินยืมทุนส ำรองมหำวิทยำลัย 

110,221,000 101,357,700 93,705,300  - 8,863,300       -8.04 

3. เงินสะสม/เงินเหลือจ่ำยของ
หน่วยงำน 

1,088,300 422,800 422,800 -665,500 -61.15 

4. เงินทุนส ำรองมหำวิทยำลยั 44,422,200 45,038,300 45,038,300 616,100 1.39 

รวม 279,204,500 290,778,100 254,333,800 11,573,600 4.15 
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ตำรำงท่ี 3 สรุปแผนภำครำยรับประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  จ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

หน่วยงำน แหล่งงบประมำณ เงินทุนส ำรอง
มหำวิทยำลัย 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ 

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ เงินผลระโยชน์/รำยรับจำกกำร
ด ำเนินงำน/ เงินสนับสนุนจำก

หน่วยงำนภำยนอก 

เงินสะสม/เงินเหลือ
จ่ำยของหน่วยงำน 

รวมเงินรำยได้ 

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี 313,888,150 115,167,400 123,637,456 422,800 254,333,800 45,038,300 568,221,950 
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กรอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

แผนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี รวมทั้งสิ้น 568,221,950 บำท จ ำแนกเป็นงบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 313,888,150 บำท (ร้อย
ละ 55.24 ของงบประมำณทั้งหมด) และเงินรำยได้ จ ำนวน 254,333,800 บำท (คิดเป็นร้อยละ 44.76 ของ
งบประมำณทั้งหมด) โดยงบเงินอุดหนุนมีกรอบงบประมำณรำยจ่ำยสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.56 ของ
งบประมำณทั้งหมด ซึ่งเป็นผลมำจำกในงบเงินอุดหนุนยังประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร จ ำแนกเป็นงบ
แผ่นดิน ค่ำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย (อัตรำเดิม สนอ +เงินประจ ำต ำแหน่ง)  95,862,660 บำท และ
งบประมำณเงินรำยได้ (เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำจ้ำงพนักงำน) เป็นจ ำนวนเงิน  27,671,300 บำท รองลงมำ คือ 
งบด ำเนินงำน คิดเป็นร้อยละ 27.89 งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 14.72 และงบงบบุคลำกร คิดเป็นร้อยละ 9.92 
งบรำยจ่ำยอื่น คิดเปน็ร้อยละ 2.91 ตำมล ำดับ แสดงรำยละเอียดได้ดังตำรำงต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 4 สรุปกรอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย 

ประเภท
งบประมำณ 

งบประมำณ (บำท) ร้อยละ 

 เงินงบประมำณ
แผ่นดิน 

เงินรำยได้ รวม เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน 

เงิน
รำยได้ 

รวม 

1. งบบุคลำกร 47,001,190 9,387,000 56,388,190 8.27 1.65 9.92 

2. งบด ำเนินงำน 68,178,000 90,281,000 158,459,000 12.00 15.89 27.89 

3. งบลงทุน 83,347,100 274,600 83,621,700 14.67 0.05 14.72 

4. งบรำยจ่ำยอื่น 16,546,600 - 16,546,600 2.91 - 2.91 

5. งบเงินอุดหนุน 98,823,660 154,382,800 253,206,460 17.39 27.17 44.56 

รวม 313,896,550 254,325,400 568,221,950 55.24 44.76 100.00 
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ตำรำงท่ี 5 สรุปกรอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมพันธกิจ  

พันธกิจ งบประมำณรำยจ่ำย (บำท) ร้อยละ 

 เงินงบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได ้ ผลรวมทั้งหมด 
งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได ้ รวม 

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี       

1. สร้ำงบัณฑิตที่มีคุณภำพ มำตรฐำน มุ่งสู่ควำม
เป็นเลิศทำงวิชำกำรและวชิำชีพ 

294,573,750 204,957,400 473,153,300 40.65 38.92 79.57 

2. สร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่น ำไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนในภำค ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

2,836,200 8,758,000 56,146,500 8.43 1.01 9.44 

3. บริกำรวิชำกำรอย่ำงมสี่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของประชำชนในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

12,851,800 40,174,600 61,848,000 3.49 6.92 10.40 

4. ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิน่ 
และสร้ำงควำมเข้ำใจในวฒันธรรมที่หลำกหลำย
ของภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

3,634,800 435,400 3,474,900 0.48 0.11 0.58 

รวม 313,896,550 254,325,400 594,622,700 53.05 46.95 100.00 
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ตำรำงท่ี 6 สรุปกรอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 

เมื่อพิจำรณำจ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ของมหำวิทยำลัย พบว่ำ ยุทธศำสตร์ที่มีกรอบงบประมำณรำยจ่ำยสูงที่สุดคือ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 (ร้อยละ 87.91) รองลงมำคือ ยุทธศำสตร์ที่ 3 (ร้อยละ 9.33) ยุทธศำสตร์ที่ 2 (ร้อยละ 2.04) และยุทธศำสตร์ที่ 4 (ร้อยละ 0.72) ตำมล ำดับ แสดง
รำยละเอียดได้ดังตำรำงต่อไปนี้  

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

1. จัดกำรศึกษำที่ได้มำตรฐำนสำกล เพ่ือเป็นก ำลังใน
กำรพัฒนำประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภำคลุ่ม
น้ ำโขง 

 294,573,750   204,957,400   499,531,150  51.84 36.07 87.91 

2. พัฒนำงำนวิจัยแบบมุ่งเป้ำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้
และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนและสังคมในภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงอย่ำงยั่งยืน  

 2,836,200   8,758,000   11,594,200  0.50 1.54 2.04 

3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรบูรณำกำรงำนบริกำร
วิชำกำรอย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
และเพ่ิมศักยภำพของชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐำน
ควำมพอเพียง เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 12,851,800   40,174,600   53,026,400  2.26 7.07 9.33 

4. อนุรักษ์ สืบสำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดจิตส ำนึกรักท้องถิ่นและ
ประเทศชำติ 

 3,634,800   435,400   4,070,200  0.64 0.08 0.72 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ งบประมำณรำยจ่ำย (บำท) ร้อยละ 
  งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม 

รวม  313,896,550   254,325,400   568,221,950  55.24 44.76 100.00 

 

ตำรำงท่ี 7 สรุปกรอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำแนกตำมประเภทโครงกำร 

ประเภทโครงกำร งบประมำณรำยจ่ำย (บำท) ร้อยละ 

  งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม 

1. งำนบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน 36,446,700 31,228,600 67,675,300 6.41 5.50 11.91 

2. งำนประจ ำตำมภำรกิจของหน่วยงำน 218,206,350 213,642,500 431,848,850 38.40 37.60 76.00 

3. งำนพัฒนำตำมกลยุทธ์มหำวิทยำลัย 59,243,500 9,454,300 68,697,800 10.43 1.66 12.09 

รวม 313,896,550 254,325,400 568,221,950 55.24 44.76 100.00 
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ตำรำงท่ี 8 สรุปกรอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมหน่วยงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

หน่วยงำน งบประมำณรำยจ่ำย (บำท) ร้อยละ 
  งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได้ รวม 

กองกลำง  450,000   5,047,200   5,497,200  0.08 0.89 0.97 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่  234,900   5,622,500   5,857,400  0.04 0.99 1.03 

กองคลัง  -     1,760,100   1,760,100  - 0.31 0.31 

กองบริกำรกำรศึกษำ  3,510,000   19,252,500   22,762,500  0.62 3.39 4.01 

กองแผนงำน  -     466,900   466,900  - 0.08 0.08 

ส ำนักงำนกฎหมำยและนิติกำร  -     621,900   621,900  - 0.11 0.11 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  -     254,800   254,800  - 0.04 0.04 

ส ำนักงำนบริหำรกำยภำพและสิ่งแวดล้อม  -     7,410,000   7,410,000  - 1.30 1.30 

ส ำนักงำนบริหำรบัณฑิตศึกษำ  -     426,300   426,300  - 0.08 0.08 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศ  -     1,208,700   1,208,700  - 0.21 0.21 

ส ำนักงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  -     1,589,500   1,589,500  - 0.28 0.28 
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หน่วยงำน งบประมำณรำยจ่ำย (บำท) ร้อยละ 
  งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได้ รวม 

ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ  456,600   22,360,400   22,817,000  0.08 3.94 4.02 

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพบุคลำกร  -     14,645,500   14,645,500  - 2.58 2.58 

ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์  1,415,200   2,344,100   3,759,300  0.25 0.41 0.66 

ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรกำรวิจัย บริกำรวิชำกำรและ
ศิลปวัฒนธรรม 

 10,486,200   10,403,400   20,889,600  1.85 1.83 3.68 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย  -     1,951,900   1,951,900  - 0.34 0.34 

ส ำนักงำนสภำอำจำรย์  -     597,000   597,000  - 0.11 0.11 

หน้ำห้องอธิกำรบดี  -     45,000   45,000  - 0.01 0.01 

ส่วนกลางส านักงานอธิการบดี  -     44,720,200   44,720,200  - 7.87 7.87 

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย  219,545,450   -     219,545,450  38.64 - 38.64 

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  47,991,900   113,605,900   161,597,800  8.45 19.99 28.44 

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  18,346,600   -     18,346,600  3.23 - 3.23 
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หน่วยงำน งบประมำณรำยจ่ำย (บำท) ร้อยละ 
  งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได้ รวม 

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านสังคมศาสตร์  11,451,300   -     11,451,300  2.02 - 2.02 

รวมทั้งหมด  313,888,150   254,333,800   568,221,950  55.24 44.76 100.00 
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ตำรำงท่ี 9 สรุปกรอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เปรียบเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำแนกตำมประเภทงบประมำณ 

ประเภท
งบประมำณ 

งบประมำณ 2561 งบประมำณ 2562 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 47,001,190 9,387,000 56,388,190 -192,432,310 549,900 -191,882,410 -23.01 0.24 -22.77 

2. งบด ำเนนิงำน 34,500,300 106,746,300 141,246,600 68,178,000 90,281,000 158,459,000 33,677,700 -16,465,300 17,212,400 4.03 -7.16 -3.13 

3. งบลงทุน 148,923,000 8,644,700 157,567,700 83,347,100 274,600 83,621,700 -65,575,900 (8,370,100) -73,946,000 -7.84 -3.64 -11.48 

4. งบเงินอดุหนุน 300,185,000 105,759,900 405,944,900 98,823,660 154,382,800 253,206,460 -201,361,340 - -201,361,340 -24.08 - -24.08 

5. งบรำยจ่ำยอื่น 113,269,700 - 113,269,700 16,546,600 - 16,546,600 -96,723,100 - -96,723,100 -11.57 - -11.57 

รวม 836,311,500 229,988,000 1,066,299,500 313,896,550 254,325,400 568,221,950 -522,414,950 24,337,400 -498,077,550 -62.47 -10.56 -73.03 
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ตำรำงท่ี 10 สรุปกรอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 จ ำแนกตำมหน่วยงำน แหล่งงบประมำณ และหมวดรำยจ่ำย 

หน่วยงำน แหล่งงบประมำณ งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอ่ืน งบลงทุน รวมทั้งหมด 

กองกลำง เงินงบประมำณแผ่นดิน  450,000    450,000 

 เงินรำยได้  4,976,200   71,000 5,047,200 

กองกำรเจ้ำหน้ำที ่ เงินงบประมำณแผ่นดิน  234,900    234,900 

 เงินรำยได้ 1,188,300 4,434,200    5,622,500 

กองคลัง เงินรำยได้  1,701,600   58,500 1,760,100 

กองบริกำรกำรศึกษำ เงินงบประมำณแผ่นดิน    3,510,000  3,510,000 

 เงินรำยได้ 11,000,000 8,252,500    19,252,500 

กองแผนงำน เงินรำยได้  456,300   10,600 466,900 

ส่วนกลำงมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณแผ่นดิน 95,862,660 29,857,000 47,001,190 3,634,800 43,189,800 219,545,450 

ส่วนกลำงมหำวิทยำลัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เงินงบประมำณแผ่นดิน  19,211,100  60,000 28,720,800 47,991,900 

 เงินรำยได้ 99,139,900 14,466,000    113,605,900 

ส่วนกลำงมหำวิทยำลัยด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ เงินงบประมำณแผ่นดิน  6,910,100   11,436,500 18,346,600 

ส่วนกลำงมหำวิทยำลัยด้ำนสังคมศำสตร์ เงินงบประมำณแผ่นดิน  11,451,300    11,451,300 

ส่วนกลำงส ำนักงำนอธกิำรบด ี เงินรำยได้ 27,671,300 7,661,900 9,387,000   44,720,200 

ส ำนักงำนกฏหมำยและนิตกิำร เงินรำยได้  621,900    621,900 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน เงินรำยได้  254,800    254,800 

ส ำนักงำนบริหำรกำยภำพและสิ่งแวดลอ้ม เงินรำยได้  7,410,000    7,410,000 

ส ำนักงำนบริหำรบัณฑิตศึกษำ เงินรำยได้  426,300    426,300 
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หน่วยงำน แหล่งงบประมำณ งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบรำยจ่ำยอ่ืน งบลงทุน รวมทั้งหมด 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศ เงินรำยได้  1,208,700    1,208,700 

ส ำนักงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เงินรำยได้  1,589,500    1,589,500 

ส ำนักงำนพัฒนำนกัศึกษำ เงินงบประมำณแผ่นดิน 180,000   276,600  456,600 

 เงินรำยได้ 9,000,000 13,340,400   20,000 22,360,400 

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพบุคลำกร เงินรำยได้  14,546,000   99,500 14,645,500 

ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ ์ เงินงบประมำณแผ่นดิน    1,415,200  1,415,200 

 เงินรำยได้ 1,431,200 897,900   15,000 2,344,100 

ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรกำรวิจยั บริกำรวิชำกำรและศิลปวัฒนธรรม เงินงบประมำณแผ่นดิน 2,781,000 55,200  7,650,000  10,486,200 

 เงินรำยได้ 4,917,100 5,486,300    10,403,400 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เงินรำยได้  1,951,900    1,951,900 

ส ำนักงำนสภำอำจำรย ์ เงินรำยได้ 35,000 562,000    597,000 

หน้ำห้องอธิกำรบด ี เงินรำยได้  45,000    45,000 

        

 



พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการจัดหาและ

บํารุงรักษาครุภัณฑ์

โครงการจัดหาและ

บํารุงรักษาครุภัณฑ์

งบลงทุน ครุภัณฑ์ แม่แรงแบบตะเข้ 2

 ตัน

                 11,000           11,000

รวม                 11,000          11,000

รวม                 11,000          11,000

รวม                 11,000          11,000

รวม                 11,000          11,000

ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม                  11,000           11,000

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนสนเทศการ

สื่อสาร

โครงการจัดหาและ

บํารุงรักษาครุภัณฑ์

โครงการจัดหาและ

บํารุงรักษาครุภัณฑ์

งบลงทุน ครุภัณฑ์ เครื่องแปลง

สัญญาณ LED  

(Media 

Converter 

สําหรับป้าย LED 

ผ่านสาย Fiber 

Optical Single 

mode)

                 60,000           60,000

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนสนเทศการสื่อสาร

 ผลรวม

                 60,000           60,000

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ค่าวัสดุรวมศูนย์ โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุรวมศูนย์                108,000         108,000

รวม               108,000        108,000

รวม               108,000        108,000

รวม               108,000        108,000

รวม               108,000        108,000

ค่าถ่ายเอกสาร โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                  18,000           18,000

รวม                 18,000          18,000

รวม                 18,000          18,000

รวม                 18,000          18,000

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ รวม                 18,000          18,000

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ไปราชการของ

ผู้บริหารกองกลาง

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ไปราชการ

                 15,000           15,000

รวม                 15,000          15,000

รวม                 15,000          15,000

รวม                 15,000          15,000

รวม                 15,000          15,000

สนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชน์

โครงการบริหารและ

จัดการส่วนกลาง (เงิน

รายได้)

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย เงินบริจาค                150,000         150,000

รวม               150,000        150,000

รวม               150,000        150,000

รวม               150,000        150,000

รวม               150,000        150,000

การรับรองแขกที่มา

เยี่ยมชม

มหาวิทยาลัย

โครงการบริหารและ

จัดการส่วนกลาง (เงิน

รายได้)

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารและ

เครื่องดื่ม และจ้าง

เหมาบริการต่างๆ

                 12,000           12,000

รวม                 12,000          12,000

ค่าวัสดุ ค่าของที่ระลึก/

ของขวัญ

                 50,000           50,000

รวม                 50,000          50,000

รวม                 62,000          62,000

รวม                 62,000          62,000

รวม                 62,000          62,000

การประชุม

คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                  42,000           42,000

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                 14,000           14,000

รวม                 56,000          56,000

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสนับสนุน

การประชุม

                 30,000           30,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ การประชุม โครงการสนับสนุนการ งบดําเนินงาน รวม                 30,000          30,000

รวม                 86,000          86,000

รวม                 86,000          86,000

รวม                 86,000          86,000

การประชุม

คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการ

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ไปราชการของ

กรรมการ

                 88,000           88,000

ค่าอาหารว่างและ

อาหารกลางวัน

                 28,000           28,000

รวม               116,000        116,000

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย

                 84,800           84,800

รวม                 84,800          84,800

รวม               200,800        200,800

รวม               200,800        200,800

รวม               200,800        200,800

การประชุม

คณะกรรมการ

ประจําสํานักงาน

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                  14,400           14,400

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   2,400            2,400

รวม                 16,800          16,800

ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม 

(กรรมการ/

เลขานุการ)

                 61,200           61,200

เบี้ยประชุม 

(ประธาน)

                 12,000           12,000

รวม                 73,200          73,200

รวม                 90,000          90,000

รวม                 90,000          90,000

รวม                 90,000          90,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ การจัดการความรู้

ของคณะกรรมการ

ประจําสํานักงาน

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                    9,000            9,000

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   5,300            5,300

รวม                 14,300          14,300

ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร                    8,400            8,400

รวม                   8,400            8,400

รวม                 22,700          22,700

รวม                 22,700          22,700

รวม                 22,700          22,700

ค่าจ้างเหมาซ่อม

บํารุงครุภัณฑ์ห้อง

ประชุม

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาซ่อม

บํารุงครุภัณฑ์ห้อง

ประชุม

                 30,000           30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม                 30,000          30,000

ค่าวัสดุใช้ในการ

ประชุม

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสํานักงาน/

ไฟฟ้า/โฆษณา

                 30,000           30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม                 30,000          30,000

ค่าใช้จ่ายประจํา

ของงานประสานงาน

โครงการบริหาร

จัดการงานประสานงาน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าซ่อมบํารุงวัสดุ

สํานกังาน

                 10,000           10,000

ค่ารถรับจ้าง                  42,000           42,000

ค่าส่งเอกสารรถไฟ                  36,000           36,000

รวม                 88,000          88,000

ค่าตอบแทน ค่าเช่าที่พัก                  54,000           54,000

ค่าอาหารทําการ

นอกเวลา

                 22,700           22,700
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายประจําของ โครงการบริหารจัดการ งบดําเนินงาน รวม                 76,700          76,700

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสํานักงาน                  12,000           12,000

รวม                 12,000          12,000

ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์                  30,000           30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม               206,700        206,700

รวม               206,700        206,700

รวม               206,700        206,700

ค่าโทรศัพท์ โครงการค่าใช้จ่ายค่า

สาธารณูปโภค

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ผู้บริหาร                  12,000           12,000

ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน                  12,000           12,000

ค่าโทรศัพท์เหมา

จ่าย

               924,000         924,000

รวม               948,000        948,000

รวม               948,000        948,000

รวม               948,000        948,000

รวม               948,000        948,000

ค่าไปรษณีย์ โครงการค่าใช้จ่ายค่า

สาธารณูปโภค

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าส่งเอกสาร                  48,000           48,000

รวม                 48,000          48,000

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์              1,080,000       1,080,000

รวม             1,080,000      1,080,000

รวม             1,128,000      1,128,000

รวม             1,128,000      1,128,000

รวม             1,128,000      1,128,000

ค่าบํารุงสมาชิก 

ทปอ.

โครงการสนับสนุนค่า

บํารุงสมาชิกหรือค่า

วารสารด้านต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบํารุง                  40,000           40,000

รวม                 40,000          40,000

รวม                 40,000          40,000

รวม                 40,000          40,000

รวม                 40,000          40,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ค่าบํารุงสมาชิก 

สออ.

โครงการสนับสนุนค่า

บํารุงสมาชิกหรือค่า

วารสารด้านต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบํารุง                  20,000           20,000

รวม                 20,000          20,000

รวม                 20,000          20,000

รวม                 20,000          20,000

รวม                 20,000          20,000

ค่าใช้จ่ายในการ

จัดทําเอกสาร

ประชาสัมพันธ(์สาร

โครงการสนับสนุนการ

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาจัดทํา

สื่อสิ่งพิมพ์

               120,000         120,000

รวม               120,000        120,000

รวม               120,000        120,000

รวม               120,000        120,000

รวม               120,000        120,000

โครงการจัดทําสื่อ

สิ่งพิมพ์

ประชาสัมพันธ์ปี 

2561 (ส.ค.ส./

่ ั

โครงการสนับสนุนการ

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาผลิต

สื่อประชาสัมพันธ์

ต่างๆ

                 60,000           60,000

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

ผลิตป้าย

ประชาสัมพันธ์

โครงการสนับสนุนการ

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาจัดทํา

ป้ายประชาสัมพันธ์

                 42,000           42,000

รวม                 42,000          42,000

รวม                 42,000          42,000

รวม                 42,000          42,000

รวม                 42,000          42,000

ซ่อมบํารุงจอภาพ 

LED

โครงการสนับสนุนการ

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าวสัดุ ค่าวัสดุซ่อมจอ LED                  60,000           60,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ซ่อมบํารุงจอภาพ LED โครงการสนับสนุนการ งบดําเนินงาน รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

การทําข่าว

ประชาสัมพันธ์

โครงการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าอาหารทําการ

นอกเวลาราชการ

                   7,600            7,600

รวม                   7,600            7,600

รวม                   7,600            7,600

รวม                   7,600            7,600

รวม                   7,600            7,600

ประชุม

คณะทํางาน

โครงการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                    4,300            4,300

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                     700               700

รวม                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

โครงการเชิดชู

เกียรติผู้สร้างเชื่อ

โครงการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาจัดทํา

ของรางวัล

                 25,000           25,000

รวม                 25,000          25,000

รวม                 25,000          25,000

รวม                 25,000          25,000

รวม                 25,000          25,000

ความร่วมมือกับ

สื่อมวลชนและ

โครงการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าลงโฆษณา/

ประชาสัมพันธ์

                 48,000           48,000

ค่าเลี้ยงรับรอง                  36,000           36,000

ค่าอาหาร/ค่าที่พัก                  15,000           15,000

รวม                 99,000          99,000

รวม                 99,000          99,000

รวม                 99,000          99,000

รวม                 99,000          99,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

่ ้

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ กิจกรรมการ

เผยแพร่ผ่านสื่อ

โครงการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าหนังสือพิมพ์

รายวัน

                 18,600           18,600

รวม                 18,600          18,600

รวม                 18,600          18,600

รวม                 18,600          18,600

รวม                 18,600          18,600

ค่าใช้จ่ายค่าน้ํามัน

เชื้อเพลิงไตรมาส 

1-3

โครงการค่าใช้จ่าย

ด้านยานพาหนะ

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง                450,000         450,000

รวม               450,000        450,000

รวม               450,000        450,000

รวม               450,000        450,000

รวม               450,000        450,000

ค่าใช้จ่ายค่าน้ํามัน

เชื้อเพลิงไตรมาส 4

โครงการค่าใช้จ่าย

ด้านยานพาหนะ

ส่วนกลางมหาวทิยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง                150,000         150,000

รวม               150,000        150,000

รวม               150,000        150,000

รวม               150,000        150,000

รวม               150,000        150,000

ค่าอาหารทําการ

นอกเวลาราชการ

ของพนักงานขับรถ

สวัสดิการรับ-ส่ง

บุคลากร

โครงการค่าใช้จ่าย

ด้านยานพาหนะ

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าอาหารทําการ

นอกเวลา

                 13,200           13,200

รวม                 13,200          13,200

รวม                 13,200          13,200

รวม                 13,200          13,200

รวม                 13,200          13,200

ค่าอาหารทําการ

นอกเวลาราชการ

ของพนักงานขับรถ

(เสาร์-อาทิตย์)

โครงการค่าใช้จ่าย

ด้านยานพาหนะ

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าอาหารทําการ

นอกเวลา

                 25,200           25,200
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ค่าอาหารทําการนอก โครงการค่าใช้จ่ายด้าน งบดําเนินงาน รวม                 25,200          25,200

รวม                 25,200          25,200

รวม                 25,200          25,200

รวม                 25,200          25,200

ค่าใช้จ่ายค่า

ประกันภัยรถยนต์

โครงการค่าใช้จ่าย

ด้านยานพาหนะ

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเบี้ยประกันภัย

รถยนต์

               140,000         140,000

รวม               140,000        140,000

รวม               140,000        140,000

รวม               140,000        140,000

รวม               140,000        140,000

ค่าใช้จ่ายซ่อม

บํารุงรักษา

ยานพาหนะ

โครงการค่าใช้จ่าย

ด้านยานพาหนะ

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าวสัดุ ค่าวัสดุ                600,000         600,000

รวม               600,000        600,000

รวม               600,000        600,000

รวม               600,000        600,000

รวม               600,000        600,000

ค่าซ่อมปรับปรุงสี/

อุปกรณ์ภายใน

และนอกตัวรถบัส

โครงการค่าใช้จ่าย

ด้านยานพาหนะ

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ                200,000         200,000

รวม               200,000        200,000

รวม               200,000        200,000

รวม               200,000        200,000

รวม               200,000        200,000

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

               450,000              4,720,800       5,170,800

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

               450,000              4,791,800       5,241,800
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

               450,000              4,791,800       5,241,800

4. ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และสร้าง

ความเข้าใจในวัฒนธรรม

ที่หลากหลายของภูมิภาค

่ ้ํ โ

4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิด

จิตสํานึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ

ด้านสืบสานเผยแพร่ฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

โครงการทําบุญวัน

ขึ้นปีใหม่ 2562

โครงการความสัมพันธ์

กับหน่วยงานและชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ปัจจัยถวายพระ                    4,500            4,500

อาหารและเครื่องดื่ม                  50,000           50,000

รวม                 54,500          54,500

ค่าตอบแทน ค่าอาหารทําการ

นอกเวลา

                   3,150            3,150

รวม                   3,150            3,150

ค่าวัสดุ ค่าป้ายไวนีล/ค่า

สังฆทานและวัสดุ

สิ้นเปลือง

                 10,000           10,000

รวม                 10,000          10,000

รวม                 67,650          67,650

รวม                 67,650          67,650

รวม                 67,650          67,650

โครงการทําบุญวัน

สถาปนา 2562

โครงการความสัมพันธ์

กับหน่วยงานและชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ปัจจัยตักบาตร                    7,600            7,600

อาหารและเครื่องดื่ม                  50,000           50,000

รวม                 57,600          57,600

ค่าตอบแทน ค่าอาหารทําการ

นอกเวลา

                   3,150            3,150

รวม                   3,150            3,150

ค่าวัสดุ ค่าป้ายไวนีลและ

วัสดุสิ้นเปลือง

                 10,000           10,000

รวม                 10,000          10,000

รวม                 70,750          70,750

รวม                 70,750          70,750
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสืบสานเผยแพร่ฟื้นฟูและ รวม                 70,750          70,750

การร่วมงานพิธี

การ/วันสําคัญของ

ชาติกับหน่วยงาน

โครงการความสัมพันธ์

กับหน่วยงานและชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าพวงมาลาและ

เงินบริจาค

                 12,000           12,000

รวม                 12,000          12,000

ค่าตอบแทน ค่าอาหารทําการ

นอกเวลาราชการ

                 30,000           30,000

รวม                 30,000          30,000

ค่าวัสดุ ค่าอาหารแห้งตัก

บาตร

                 75,000           75,000

รวม                 75,000          75,000

รวม               117,000        117,000

รวม               117,000        117,000

รวม               117,000        117,000

ด้านสืบสานเผยแพร่ฟื้นฟูและ

อนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรม ผลรวม

               255,400         255,400

4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิด

จิตสํานึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ 

ผลรวม

               255,400         255,400

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้าง

ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่

หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขง ผลรวม

               255,400         255,400

ผลรวมทั้งหมด               450,000             5,047,200      5,497,200
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการตรวจ

สุขภาพประจําปี

โครงการเสริมสร้าง

สวัสดิการและสวัสดิ

ภาพของบุคลากร

งบดําเนินงาน ค่าใชส้อย ค่าตรวจสุขภาพ                    6,000            6,000

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   3,500            3,500

รวม                   9,500            9,500

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                      500               500

รวม                     500              500

รวม                     500                   9,500          10,000

รวม                     500                   9,500          10,000

รวม                     500                   9,500          10,000

โครงการกองทุน

พัฒนาบุคลากร ปี 

2562

โครงการกองทุน

พัฒนาบุคลากร

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายอุดหนุน              1,088,300       1,088,300

รวม             1,088,300      1,088,300

รวม             1,088,300      1,088,300

รวม             1,088,300      1,088,300

รวม             1,088,300      1,088,300

โครงการเชิดชู

เกียรติบุคลากร

โครงการเชิดชูเกียรติ

บุคลากร

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาจัดทํา

วิดีทัศน์

                   3,500            3,500

ค่าจ้างเหมาติดตั้ง

ป้าย/รื้อถอน/ป้าย

เวที

                   1,000            1,000

ค่าอาหารกลางวัน

(คณะอนุกรรม

พิจารณาคัดเลือก

บุคลากรดีเด่น)

                   1,000            1,000

ค่าอาหารทําการ

นอกเวลา (๒๐๐.-x

 ๑๒ คน)

                   2,000            2,000

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการเชิดชู

เกียรติบุคลากร

โครงการเชิดชูเกียรติ

บุคลากร

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม(จัดพิธีรับ

เครื่องราชฯ/

บุคลากรดีเด่น)

                   6,000            6,000

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม(ประชุม

คณะกรรมการ)

                   3,800            3,800

รวม                 17,300          17,300

ค่าตอบแทน รางวัลสําหรับ

บุคลากรดีเด่นด้าน

กีฬา

                 60,000           60,000

รางวัลสําหรับ

บุคลากรดีเด่นด้าน

ปฏิบัติงาน

                 30,000           30,000

รวม                 90,000          90,000

ค่าวัสดุ ค่าจ้างทําเข็มเชิดชู

เกียรติ

                 28,000           28,000

ค่าถ่ายเอกสาร                    2,500            2,500

ค่าป้ายไวนิล 1.ป้าย

เวที  2.ป้ายต้อนรับ

                   4,000            4,000

ค่าสั่งทําโล่เชิดชู

เกียรติ

                 20,000           20,000

รวม                 54,500          54,500

รวม               161,800        161,800

รวม               161,800        161,800

รวม               161,800        161,800

โครงการ

แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การ

ทํางานก่อน

เกษียณอายุราชการ

 ประจําปี

งบประมาณ 2562

โครงการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การ

ทํางานก่อน

เกษียณอายุราชการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ

ดนตรี การแสดง

และรําอวยพร

                   8,000            8,000

30



พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

่ ้

ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการ

แลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าตกแต่งสถานที่

บริเวณจัดงาน

                 60,000           60,000

ค่าตอบแทนทําวีดิ

ทัศน์และแนะนํา

ประวัติผู้เกษียณ

                   6,000            6,000

ค่าทําบุญถวายพระ                  15,000           15,000

ค่าทําพานบายศรี                    6,000            6,000

ค่าอาหารว่าง

ประชุมเตรียมงาน

คณะทํางาน

                   2,100            2,100

รวม                 97,100          97,100

ค่าตอบแทน ค่าจัดทําป้ายเวที

และไวนิล

ประชาสัมพันธ์

                   2,500            2,500

ค่าตอบแทน

พราหมณ์สําหรับสู่

ขวัญ

                   6,000            6,000

รวม                   8,500            8,500

ค่าวัสดุ ค่าของที่ระลึก

สําหรับผู้เกษียณ

                 24,000           24,000

ค่าจัดทําโล่                  24,000           24,000

ค่าสมุดลงนาม

แสดงความยินดีให้ผู้

เกษียณ

                   4,200            4,200

ค่าหนังสือแสดง

ประวัติและผลงาน

                 40,000           40,000

ดอกไม้สําหรับผู้

เกษียณ

                   3,000            3,000

รวม                 95,200          95,200

รวม               200,800        200,800

รวม               200,800        200,800

รวม               200,800        200,800
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการเยี่ยมป่วย 

เยี่ยมคลอด

บุคลากรสํานักงาน

โครงการเสริมสร้าง

สวัสดิการและสวัสดิ

ภาพของบุคลากร

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่ากระเช้าของขวัญ                  30,000           30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม                 30,000          30,000

โครงการกองทุน

สวัสดิการ

โครงการเสริมสร้าง

สวัสดิการและสวัสดิ

ภาพของบุคลากร

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินสมทบการ

จัดตั้งกองทุน

               100,000         100,000

รวม               100,000        100,000

รวม               100,000        100,000

รวม               100,000        100,000

รวม               100,000        100,000

โครงการกีฬาสกอ.

(มหาวิทยาลัยราช

ภัฎสุราษฎร์ธานี)

โครงการเสริมสร้าง

สวัสดิการและสวัสดิ

ภาพของบุคลากร

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าที่พัก                144,000         144,000

ค่าธรรมเนียมที่

สถาบันเจ้าภาพ

เรียกเก็บ

                 10,000           10,000

ค่าธรรมเนียมใน

การสมัครแยก

ประเภทกีฬา

                 30,000           30,000

ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้

ประสานงาน/พขร.

                 21,600           21,600

ค่าประกันอุบัติเหตุ                  22,500           22,500

ค่าเลี้ยงรับรอง

สําหรับผู้บริหาร

และนกักีฬา

                 30,000           30,000

ค่าสนับสนุนนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขัน

                 30,000           30,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

่ ้

ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการกีฬาสกอ.

(มหาวิทยาลัยราช

โครงการเสริมสร้าง

สวัสดิการและสวัสดิ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                 19,500           19,500

รวม               307,600        307,600

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    1,000            1,000

ค่าน้ําดื่ม                    3,900            3,900

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

(รถตู้ 1 คัน, รถบัส 

2 คัน)

                 40,000           40,000

ค่าเสื้อนักกีฬา                  37,500           37,500

รวม                 41,000                 41,400          82,400

รวม                 41,000               349,000        390,000

รวม                 41,000               349,000        390,000

รวม                 41,000               349,000        390,000

โครงการฌาปนกิจ

สงเคราะห์

โครงการเสริมสร้าง

สวัสดิการและสวัสดิ

ภาพของบุคลากร

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย คา่ช่วยเหลือ

ฌาปนกิจศพ

               250,000         250,000

รวม               250,000        250,000

รวม               250,000        250,000

รวม               250,000        250,000

รวม               250,000        250,000

โครงการการเข้า

ร่วมสัมมนาสมาชิก

เครือข่ายองค์การ

การเรียนรู้ 

โครงการจัดการความรู้

 Mini_UKM

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าที่พักผู้เข้าร่วม                  30,000           30,000

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง                  30,000           30,000

ค่าเบี้ยเลี้ยง

ผู้เข้าร่วมโครงการ

                 18,000           18,000

ค่าเบี้ยเลี้ยง

พนักงานขับรถยนต์

                   9,000            9,000

ค่าลงทะเบียนของ

มหาวิทยาลัย

                 30,000           30,000

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   1,700            1,700
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการการเข้าร่วม โครงการจัดการความรู้ งบดําเนินงาน รวม               118,700        118,700

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสํานักงาน                  14,000           14,000

ถ่ายเอกสาร                    1,000            1,000

รวม                 15,000          15,000

รวม                 15,000               118,700        133,700

รวม                 15,000               118,700        133,700

รวม                 15,000               118,700        133,700

โครงการคัดเลือก/

สอบคัดเลือก

พนักงาน

มหาวิทยาลัยสังกัด

ํ ั ิ ี

โครงการพัฒนาระบบ

และกลไกการ

บริหารงานบุคคล

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                     400               400

รวม                     400              400

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

กรรมการสอบ

คัดเลือก

                 75,000           75,000

รวม                 75,000          75,000

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

รวม                   5,000                 75,400          80,400

รวม                   5,000                 75,400          80,400

รวม                   5,000                 75,400          80,400

โครงการปฐมนิเทศ

บุคลากรใหม่

โครงการพัฒนาระบบ

และกลไกการ

บริหารงานบุคคล

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                  15,000           15,000

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   7,000            7,000

รวม                 22,000          22,000

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร                    1,800            1,800

ค่าตอบแทน

วิทยากร (สาย

วิชาการ)

                   4,800            4,800
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการปฐมนิเทศ

บุคลากรใหม่

โครงการพัฒนาระบบ

และกลไกการ

บริหารงานบุคคล

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

วิทยากร (สาย

สนับสนุน)

                   4,800            4,800

รวม                 11,400          11,400

ค่าวัสดุ ค่าจัดทําป้ายไวนิล                    1,500            1,500

ค่าถ่ายเอกสาร                    5,000            5,000

ค่าวัสดุสํานักงาน                    7,500            7,500

รวม                 12,500                   1,500          14,000

รวม                 12,500                 34,900          47,400

รวม                 12,500                 34,900          47,400

รวม                 12,500                 34,900          47,400

โครงการพัฒนา

บุคลากรประเภท

วิชาการด้านการ

จัดทําผลงานทาง

วิชาการเพื่อขอ

กําหนดตําแหน่ง

ทางวิชาการ

โครงการอบรมพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางวิทยากร                  20,000           20,000

ค่าอาหารกลางวัน                  57,600           57,600

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   4,200            4,200

รวม                 81,800          81,800

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร                  14,400           14,400

รวม                 14,400          14,400

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    2,500            2,500

ค่าป้ายไวนิล                    1,500            1,500

รวม                   2,500                   1,500            4,000

รวม                   2,500                 97,700        100,200

รวม                   2,500                 97,700        100,200

รวม                   2,500                 97,700        100,200
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการพัฒนา

ทักษะความรู้

ความสามารถของ

บุคลากรสาย

ั

โครงการอบรมพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางวิทยากร                  12,000           12,000

ค่าที่พักวิทยากร                    2,400            2,400

ค่าเลี้ยงรับรอง

วิทยากร

                   2,000            2,000

ค่าอาหารกลางวัน                  48,000           48,000

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                 28,000           28,000

รวม                 92,400          92,400

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร                  14,400           14,400

รวม                 14,400          14,400

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    3,500            3,500

รวม                   3,500            3,500

รวม                   3,500               106,800        110,300

รวม                   3,500               106,800        110,300

รวม                   3,500               106,800        110,300

โครงการพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุนด้านการ

จัดทําผลงาน เพื่อ

ขอกําหนดตําแหน่ง

ึ้

โครงการอบรมพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางวิทยากร                    6,000            6,000

ค่าที่พักวิทยากร                    4,500            4,500

ค่าเลี้ยงรับรอง

วิทยากร

                   2,000            2,000

ค่าอาหารกลางวัน                  48,000           48,000

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                 28,000           28,000

รวม                 88,500          88,500

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร                  10,800           10,800
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการพัฒนา โครงการอบรมพัฒนา งบดําเนินงาน รวม                 10,800          10,800

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    3,500            3,500

ค่าป้ายไวนิล                    1,500            1,500

รวม                   3,500                   1,500            5,000

รวม                   3,500               100,800        104,300

รวม                   3,500               100,800        104,300

รวม                   3,500               100,800        104,300

โครงการ

ประชุมสัมมนา

ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานด้าน

โครงการอบรมพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                  28,000           28,000

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                 19,600           19,600

รวม                 47,600          47,600

รวม                 47,600          47,600

รวม                 47,600          47,600

รวม                 47,600          47,600

 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการเพิ่ม

ประสิทธภิาพการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

สังกัดสํานักงาน

อธิการบดี (OD)

โครงการอบรมพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                  35,400           35,400

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                 10,300           10,300

รวม                 45,700          45,700

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร                    7,200            7,200

รวม                   7,200            7,200

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    3,500            3,500

ค่าป้ายไวนิล                    1,500            1,500
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โครงการอบรมเชิง โครงการอบรมพัฒนา งบดําเนินงาน รวม                   3,500                   1,500            5,000

รวม                   3,500                 54,400          57,900

รวม                   3,500                 54,400          57,900

รวม                   3,500                 54,400          57,900

 โครงการอบรม

ผู้บริหารระดับสูง/

กลาง/ต้น

โครงการพัฒนา

บุคลากร

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้สอย                500,000         500,000

รวม               500,000        500,000

รวม               500,000        500,000

รวม               500,000        500,000

รวม               500,000        500,000

ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม                  87,000              3,325,700       3,412,700

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ การบริหารจัดการ

ในกองการเจ้าหน้าที่

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไป

ราชการบุคลากร

                 85,000           85,000

รวม                 85,000          85,000

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                  42,000           42,000

วัสดุสํานักงาน                  68,400           68,400

รวม               110,400        110,400

รวม               110,400                 85,000        195,400

รวม               110,400                 85,000        195,400

รวม               110,400                 85,000        195,400

คณะกรรมการ

สวัสดิการ

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   3,800            3,800

รวม                   3,800            3,800

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม                  31,200           31,200

รวม                 31,200          31,200

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    1,500            1,500

รวม                   1,500            1,500

รวม                   1,500                 35,000          36,500

รวม                   1,500                 35,000          36,500

รวม                   1,500                 35,000          36,500
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณะกรรมการ

สวัสดิการที่พักอาศัย

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   9,700            9,700

รวม                   9,700            9,700

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                      900               900

รวม                     900              900

รวม                     900                   9,700          10,600

รวม                     900                   9,700          10,600

รวม                     900                   9,700          10,600

คณะกรรมการ

กลั่นกรองการขอ

อนุมัติปรับกรอบ

อัตรากําลังบุคลากร

 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                    2,100            2,100

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                     500               500

รวม                   2,600            2,600

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม                  21,000           21,000

รวม                 21,000          21,000

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                      900               900

รวม                     900              900

รวม                     900                 23,600          24,500

รวม                     900                 23,600          24,500

รวม                     900                 23,600          24,500

คณะกรรมการสรร

หา(คณบดีคณะ

เภสัชศาสตร์)

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไป

ราชการของ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

                 40,000           40,000

ค่าเลี้ยงรับรอง

(อาหารเช้าและ

อาหารเยน็)

                   3,000            3,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

่ ้

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณะกรรมการสรร

หา(คณบดีคณะ

โครงการสนับสนุน

การประชุม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน

นอกสถานที่

                   1,200            1,200

ค่าอาหารกลางวัน

ในสถานที่

                   1,400            1,400

ค่าอาหารกลางวัน

ในสถานที่ (ผู้ตอบ

รับการทาบทาม)

                     600               600

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                     600               600

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม (ผู้ตอบ

รับการทาบทาม)

                     400               400

รวม                 47,200          47,200

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการ

                   8,000            8,000

ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ

                   6,000            6,000

ค่าเบี้ยประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

                     600               600

รวม                 14,600          14,600

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                      800               800

รวม                     800              800

รวม                     800                 61,800          62,600

รวม                     800                 61,800          62,600

รวม                     800                 61,800          62,600

คณะกรรมการสรร

หา(คณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตร์)

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไป

ราชการของ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

                 60,000           60,000

ค่าเลี้ยงรับรอง

(อาหารเช้าและ

อาหารเย็น)

                   4,500            4,500
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

่ ้

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณะกรรมการสรร

หา(คณบดีคณะ

โครงการสนับสนุน

การประชุม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน

นอกสถานที่

                   1,800            1,800

ค่าอาหารกลางวัน

ในสถานที่

                   2,200            2,200

ค่าอาหารกลางวัน

ในสถานที่ (ผู้ตอบ

รับการทาบทาม)

                     600               600

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                     800               800

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม (ผู้ตอบ

รับการทาบทาม)

                     400               400

รวม                 70,300          70,300

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการ

                 12,000           12,000

ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ

                   9,000            9,000

ค่าเบี้ยประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

                     900               900

รวม                 21,900          21,900

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    1,500            1,500

รวม                   1,500            1,500

รวม                   1,500                 92,200          93,700

รวม                   1,500                 92,200          93,700

รวม                   1,500                 92,200          93,700

คณะกรรมการสรร

หา(คณบดีคณะ

บริหารศาสตร์)

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไป

ราชการของ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

                 60,000           60,000

ค่าเลี้ยงรับรอง

(อาหารเช้าและ

อาหารเย็น)

                   4,500            4,500
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

่ ้

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณะกรรมการสรร

หา(คณบดีคณะ

โครงการสนับสนุน

การประชุม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน

นอกสถานที่

                   1,800            1,800

ค่าอาหารกลางวัน

ในสถานที่

                   2,200            2,200

ค่าอาหารกลางวัน

ในสถานที่ (ผู้ตอบ

รับการทาบทาม)

                     600               600

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                     800               800

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม (ผู้ตอบ

รับการทาบทาม)

                     400               400

รวม                 70,300          70,300

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการ

                 12,000           12,000

ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ

                   9,000            9,000

ค่าเบี้ยประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

                     900               900

รวม                 21,900          21,900

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    1,500            1,500

รวม                   1,500            1,500

รวม                   1,500                 92,200          93,700

รวม                   1,500                 92,200          93,700

รวม                   1,500                 92,200          93,700

คณะกรรมการสรร

หา(คณบดีคณะ

รัฐศาสตร์)

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไป

ราชการของ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

                 40,000           40,000

ค่าเลี้ยงรับรอง

(อาหารเช้าและ

อาหารเย็น)

                   3,000            3,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

่ ้

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณะกรรมการสรร

หา(คณบดีคณะ

โครงการสนับสนุน

การประชุม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน

นอกสถานที่

                   1,200            1,200

ค่าอาหารกลางวัน

ในสถานที่

                   1,400            1,400

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                     400               400

รวม                 46,000          46,000

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการ

                   8,000            8,000

ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ

                   6,000            6,000

ค่าเบี้ยประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

                     600               600

รวม                 14,600          14,600

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                      800               800

รวม                     800              800

รวม                     800                 60,600          61,400

รวม                     800                 60,600          61,400

รวม                     800                 60,600          61,400

คณะกรรมการสรร

หา(ผู้อํานวยการ

สํานักวิทยบริการ)

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวทิยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไป

ราชการของ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

               120,000         120,000

ค่าเลี้ยงรับรอง

(อาหารเช้าและ

อาหารเย็น)

                   9,000            9,000

ค่าอาหารกลางวัน

นอกสถานที่

                   1,800            1,800

ค่าอาหารกลางวัน

ในสถานที่

                   2,500            2,500

ค่าอาหารกลางวัน

ในสถานที่ (ผู้ตอบ

รับการทาบทาม)

                     600               600
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

่ ้

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณะกรรมการสรร

หา(ผู้อํานวยการ

โครงการสนับสนุน

การประชุม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   1,000            1,000

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม (ผู้ตอบ

รับการทาบทาม)

                     400               400

รวม               135,300        135,300

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการ

                   9,000            9,000

ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

                 12,000           12,000

ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ

                   4,500            4,500

ค่าเบี้ยประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

                     900               900

รวม                 26,400          26,400

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    1,500            1,500

รวม                   1,500            1,500

รวม                   1,500               161,700        163,200

รวม                   1,500               161,700        163,200

รวม                   1,500               161,700        163,200

คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย

ประเภทผู้บริหาร

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                     700               700

รวม                     700              700

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                      300               300

รวม                     300              300

รวม                     300                     700            1,000

รวม                     300                     700            1,000

รวม                     300                     700            1,000

คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย

ประเภทคณาจารย์

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

(คณะกรรมการ)

                   1,500            1,500
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย

ประเภทคณาจารย์

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

(คณะอนุกรรมการ)

                   1,200            1,200

รวม                   2,700            2,700

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    1,000            1,000

รวม                   1,000            1,000

รวม                   1,000                   2,700            3,700

รวม                   1,000                   2,700            3,700

รวม                   1,000                   2,700            3,700

คณะกรรมการสรร

หา(อธิการบดี)

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจัดทําป้ายเวที

และไวนิล

ประชาสัมพันธ์

                   9,000            9,000

ค่าเดินทางไป

ราชการของ

กรรมการ

                 24,000           24,000

ค่าเดินทางไป

ราชการของ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

               300,000         300,000

ค่าเลี้ยงรับรอง

(อาหารเช้าและ

อาหารเย็น)

                 22,500           22,500

ค่าอาหารกลางวัน

ในสถานที่

                   5,400            5,400

ค่าอาหารกลางวัน

ในสถานที่ (ผู้ตอบ

รับการทาบทาม)

                     600               600

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   2,500            2,500

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม (ผู้ตอบ

รับการทาบทาม)

                     400               400
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณะกรรมการสรร

หา(อธิการบดี)

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม (แสดง

วิสัยทัศน์)

                 17,500           17,500

รวม               381,900        381,900

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการ

                 20,000           20,000

ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

                 25,000           25,000

ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ

                 15,000           15,000

ค่าเบี้ยประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

                   3,000            3,000

รวม                 63,000          63,000

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                  10,500           10,500

รวม                 10,500          10,500

รวม                 10,500               444,900        455,400

รวม                 10,500               444,900        455,400

รวม                 10,500               444,900        455,400

เลือกตั้งสภาอาจารย์ โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

(กรรมการสภา

อาจารย์)

                   1,700            1,700

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

(คณะกรรมการ)

                   1,200            1,200

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

(คณะอนุกรรมการ)

                   1,700            1,700

รวม                   4,600            4,600

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                      900               900

รวม                     900              900

รวม                     900                   4,600            5,500
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ เลือกตั้งสภาอาจารย์ รวม                     900                   4,600            5,500

รวม                     900                   4,600            5,500

คณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ

ทําหน้าที่

ประเมินผลงานทาง

วิชาการ และ

จริยธรรมและ

จรรยาบรรณทาง

วิชาการ

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                  25,000           25,000

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   3,800            3,800

เดินทางไปราชการ

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  

(เครื่องบิน)

               150,000         150,000

เดินทางไปราชการ

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  (รถ

รับจ้าง กทม.)

               100,000         100,000

รวม               278,800        278,800

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ

                 50,000           50,000

ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ

                 37,500           37,500

ค่าเบี้ยประชุม

เลขานุการ

                   7,500            7,500

เงินสมนาคุณ

คณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

(อ่านผลงาน) ต.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

               150,000         150,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ

ทําหน้าที่

ประเมินผลงานทาง

วิชาการ และ

ิ

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินสมนาคุณ

คณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

(อ่านผลงาน) ต.

รองศาสตราจารย์

               135,000         135,000

เงินสมนาคุณ

คณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

(อ่านผลงาน) ต.

ศาสตราจารย์

                 45,000           45,000

รวม               425,000        425,000

ค่าวัสดุ ถ่ายเอกสาร                    3,800            3,800

รวม                   3,800            3,800

รวม                   3,800               703,800        707,600

รวม                   3,800               703,800        707,600

รวม                   3,800               703,800        707,600

คณะกรรมการ

พิจารณาตําแหน่ง

ทางวิชาการ

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไป

ราชการของ

คณะกรรมการ (รถ

รับจ้าง)

                 33,000           33,000

ค่าเดินทางไป

ราชการของฝ่าย

เลขานุการ (ค่า

เครื่องบิน+รถ

รับจ้าง)

                 30,000           30,000

ค่าอาหารกลางวัน                  18,200           18,200

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   4,200            4,200

รวม                 85,400          85,400

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ

               132,000         132,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณะกรรมการ

พิจารณาตําแหน่ง

ทางวิชาการ

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม

ประธาน

คณะกรรมการ

                 18,000           18,000

ค่าเบี้ยประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

                   6,000            6,000

ค่าเบี้ยประชุม

เลขานุการ

                   6,000            6,000

รวม               162,000        162,000

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    7,500            7,500

รวม                   7,500            7,500

รวม                   7,500               247,400        254,900

รวม                   7,500               247,400        254,900

รวม                   7,500               247,400        254,900

คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล 

(ก.บ.บ.)

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                  40,000           40,000

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                 14,000           14,000

รวม                 54,000          54,000

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                  24,000           24,000

รวม                 24,000          24,000

รวม                 78,000          78,000

รวม                 78,000          78,000

รวม                 78,000          78,000

คณะกรรมการ

ส่งเสริมสนับสนุน

การดําเนินงานด้าน

การบริหารงาน

และพัฒนาบุคลากร

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                    6,600            6,600

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   7,900            7,900

รวม                 14,500          14,500

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    3,000            3,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณะกรรมการส่งเสริม โครงการสนับสนุนการ งบดําเนินงาน รวม                   3,000            3,000

รวม                 17,500          17,500

รวม                 17,500          17,500

รวม                 17,500          17,500

การประชุม

ผู้ปฏิบัติงานด้าน

บริหารงานบุคคล

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                 10,800           10,800

รวม                 10,800          10,800

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    3,000            3,000

รวม                   3,000            3,000

รวม                   3,000                 10,800          13,800

รวม                   3,000                 10,800          13,800

รวม                   3,000                 10,800          13,800

คณะกรรมการ

ดําเนินการเพื่อ

พิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลให้ดํารง

ํ ่ ึ้

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   1,100            1,100

รวม                   1,100            1,100

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ

                 10,500           10,500

ค่าเบี้ยประชุม

ประธาน

คณะกรรมการ

                   3,000            3,000

ค่าเบี้ยประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

                   1,200            1,200

ค่าเบี้ยประชุม

เลขานุการ

                     900               900

รวม                 15,600          15,600

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    1,100            1,100

รวม                   1,100            1,100

รวม                   1,100                 16,700          17,800

รวม                   1,100                 16,700          17,800

รวม                   1,100                 16,700          17,800

50



พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณะกรรมการ

บริหารกองทุน

พัฒนาบุคลากร

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   4,200            4,200

รวม                   4,200            4,200

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ

                 12,000           12,000

ค่าเบี้ยประชุม

ประธาน

คณะกรรมการ

                   4,000            4,000

ค่าเบี้ยประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

                   1,000            1,000

ค่าเบี้ยประชุม

เลขานุการ

                   1,500            1,500

รวม                 18,500          18,500

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    1,800            1,800

รวม                   1,800            1,800

รวม                 24,500          24,500

รวม                 24,500          24,500

รวม                 24,500          24,500

คณะกรรมการร

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ

ทําหน้าที่

ประเมินผลงาน 

และจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ (สาย

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินสมนาคุณ

คณะกรรมการ

                 90,000           90,000

รวม                 90,000          90,000

รวม                 90,000          90,000

รวม                 90,000          90,000

รวม                 90,000          90,000

คณะกรรมการ

ประเมินค่างาน

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   4,500            4,500

รวม                   4,500            4,500
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณะกรรมการประเมิน โครงการสนับสนุนการ รวม                   4,500            4,500

รวม                   4,500            4,500

รวม                   4,500            4,500

โครงการประชุม

ใหญ่สามัญ

ประจําปีสมาชิก

สวัสดิการ

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

ประจําปี

โครงการเสริมสร้าง

สวัสดิการและสวัสดิ

ภาพของบุคลากร

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไป

ราชการของวิทยากร

                 12,000           12,000

ค่าที่พักวิทยากร                    1,600            1,600

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                 10,500           10,500

รวม                 24,100          24,100

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร                    4,800            4,800

รวม                   4,800            4,800

รวม                 28,900          28,900

รวม                 28,900          28,900

รวม                 28,900          28,900

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

               147,900              2,296,800       2,444,700

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

               234,900              5,622,500       5,857,400

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

               234,900              5,622,500       5,857,400

ผลรวมทั้งหมด               234,900             5,622,500      5,857,400
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต ครุภัณฑ์สํานักงาน โครงการจัดหา

ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

งบลงทุน ครุภัณฑ์ เครื่องคํานวณตั้ง

โต๊ะแบบมีกระดาษ

                   3,500            3,500

ตู้เหล็ก 2 บานเปิด                  55,000           55,000

รวม                 58,500          58,500

รวม                 58,500          58,500

รวม                 58,500          58,500

รวม                 58,500          58,500

ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม                  58,500           58,500

ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานประจําตาม

ภารกิจของ

หน่วยงาน

โครงการสอบทาน

ความถูกต้องในการ

จัดทําบัญชีรายงาน

ทางการเงินระดับ

ิ ั

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าที่พักเดินทางไป

ราชการ

                 17,400           17,400

ค่าที่พักเดินทางไป

ราชการ (กีฬา

บุคลากร) กรณีพัก

ข้างนอก

                 30,000           30,000

ค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทางไปราชการ

                   5,800            5,800

ค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทางไปราชการ

 (กีฬาบุคลากร)

                 14,400           14,400

ค่าพาหนะเดินทาง

ไปราชการ

                 48,000           48,000

ค่าลงทะเบียน                  60,000           60,000

รวม               175,600        175,600

รวม               175,600        175,600

รวม               175,600        175,600

รวม               175,600        175,600

ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม                175,600         175,600

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ค่าถ่ายเอกสารรวม

ศูนย์กองคลัง

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                144,000         144,000

รวม               144,000        144,000

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ค่าถ่ายเอกสารรวม โครงการบริหารจัดการ รวม               144,000        144,000

รวม               144,000        144,000

รวม               144,000        144,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

กองคลัง

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์                  95,000           95,000

รวม                 95,000          95,000

รวม                 95,000          95,000

รวม                 95,000          95,000

รวม                 95,000          95,000

วัสดุบริหารกองคลัง โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน                120,000         120,000

รวม               120,000        120,000

รวม               120,000        120,000

รวม               120,000        120,000

รวม               120,000        120,000

การประชุมเชิง

ปฎิบัติการทบทวน

แผนกลยุทธ์

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าที่พัก                  84,100           84,100

ค่าเบี้ยเลี้ยง                  20,900           20,900

ค่าพาหนะเดินทาง

ไปราชการ

               116,000         116,000

ค่าลงทะเบียน                145,000         145,000

ค่าอาหารกลางวัน

(ประชุมกองคลัง)

                 28,200           28,200

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม (ประชุม

กองคลัง)

                 39,500           39,500

รวม               433,700        433,700

รวม               433,700        433,700

รวม               433,700        433,700
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ การประชุมเชิง

ปฎิบัติการทบทวน

แผนกลยุทธ์

หน่วยงาน

โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบแผน

งบประมาณ พัสดุ 

การเงินกองทุน โดย

เกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 

ลักษณะ 3 มิติ และ

ระบบบัญชีต้นทุน

กิจกรรมโดยความ

ร่วมมอืทางวิชาการ

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

วิทยากร(ที่ปรึกษา

 จาก ม.ขอนแก่น)

                 27,000           27,000

รวม                 27,000          27,000

รวม                 27,000          27,000

รวม                 27,000          27,000

รวม               460,700        460,700

การให้คําปรึกษา

ของที่ปรึกษาด้าน

การเงิน ฯเพื่อ

พัฒนาระบบ

การเงินการคลัง

และพัสดุของ

มหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบแผน

งบประมาณ พัสดุ 

การเงินกองทุน โดย

เกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 

ลักษณะ 3 มิติ และ

ระบบบัญชีต้นทุน

กิจกรรมโดยความ

ร่วมมือทางวิชาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าที่พัก(ที่ปรึกษา)

(ที่ปรึกษา จาก ม.

ขอนแก่น)

                 87,000           87,000

ค่าพาหนะเดินทาง

ไปราชการ(ที่

ปรึกษา จาก ม.

ขอนแก่น)

                 20,000           20,000

ค่าอาหารกลางวัน 

(ประชุมเครือข่าย

การเงินพัสดุ)

                 10,000           10,000

ค่าอาหารกลางวัน

(ที่ปรึกษา จาก ม.

ขอนแก่น

               126,000         126,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ การให้คําปรึกษา

ของที่ปรึกษาด้าน

การเงิน ฯเพื่อ

โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบแผน

งบประมาณ พัสดุ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารเย็น(ที่

ปรึกษา จาก ม.

ขอนแก่น

                 18,000           18,000

ค่าอาหารว่าง(ที่

ปรึกษา จาก ม.

ขอนแก่น)

                 42,000           42,000

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม(ประชุม

เครือข่ายการเงิน

พัสดุ)

                 14,000           14,000

รวม               317,000        317,000

รวม               317,000        317,000

รวม               317,000        317,000

รวม               317,000        317,000

บริหารสัญญา

ก่อสร้าง

โครงการค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงบลงทุน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                  60,000           60,000

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

               157,800         157,800

รวม               217,800        217,800

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

ตรวจงานจ้าง

                 54,500           54,500

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

ประกวดราคา

                 72,000           72,000

ค่าตอบแทน

ประธาน

คณะกรรมการ

ประกวดราคา

                 15,000           15,000

รวม               141,500        141,500

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                  30,000           30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม               389,300        389,300
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ บริหารสัญญาก่อสร้าง รวม               389,300        389,300

รวม               389,300        389,300

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

             1,526,000       1,526,000

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

             1,760,100       1,760,100

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

             1,760,100       1,760,100

ผลรวมทั้งหมด             1,760,100      1,760,100
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการบริการ

ด้านการเรียนการ

สอน GE

โครงการพัฒนาการ

ให้บริการและจัดการ

ข้อมูลทางการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าจัดทําเอกสาร

การเรียนการสอน

 GE แบบบูรณาการ

                 24,000           24,000

รวม                 24,000          24,000

รวม                 24,000          24,000

รวม                 24,000          24,000

รวม                 24,000          24,000

โครงการเตรียม

ความพร้อม

ทางด้านวิชาการ

และการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัยแก่

นักศึกษาใหม่ 

ประจําปีการศึกษา

โครงการพัฒนาการ

ให้บริการและจัดการ

ข้อมูลทางการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                  15,000           15,000

ค่าอาหารว่าง                    9,000            9,000

รวม                 24,000          24,000

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ

                 25,000           25,000

ค่าตอบแทน

นักศึกษาช่วยงาน

                 76,800           76,800

ค่าตอบแทน

วิทยากร

               650,000         650,000

รวม               751,800        751,800

ค่าวัสดุ ค่าจัดทําเอกสาร

ประกอบการสอน

               285,000         285,000

รวม               285,000        285,000

รวม             1,060,800      1,060,800

รวม             1,060,800      1,060,800

รวม             1,060,800      1,060,800

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนา

ปรับปรุงและ

ซ่อมแซมวัสดุ

ครุภัณฑ์

โครงการบํารุงอาคาร

เรียนและ

โสตทัศนูปกรณ์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างทําความ

สะอาด

เครื่องปรับอากาศ

อาคารเรียนรวม 

4,5

                 99,600           99,600

ค่าปรับปรุง 

ซ่อมแซมวัสดุ 

ครุภัณฑ์ประจํา

อาคารเรียนรวม

                 75,000           75,000

รวม               174,600        174,600

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุทําความ

สะอาดอาคาร

เรียนรวม

               200,000         200,000

ค่าวัสดุสื่อ โสต                  50,000           50,000

ค่าหลอด

โปรเจคเตอร์

               250,000         250,000

รวม               500,000        500,000

รวม               674,600        674,600

รวม               674,600        674,600

รวม               674,600        674,600

จัดนิทรรศการ

ตลาดหลักสูตร

โครงการจัด

นิทรรศการตลาดนัด

หลักสูตร ครั้งที่ 23(

เข้าร่วมกิจกรรม ณ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

ั่ ป )

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเช่าบูธนิทรรศ

การของ

มหาวิทยาลัย

                 10,000           10,000

ค่าที่พัก                  16,000           16,000

ค่าเบี้ยเลี้ยง                    7,200            7,200

รวม                 33,200          33,200

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง                  10,000           10,000

รวม                 10,000          10,000

รวม                 43,200          43,200

รวม                 43,200          43,200
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต จัดนิทรรศการ

ตลาดหลักสูตร

โครงการจัด

นิทรรศการตลาดนัด

หลักสูตร ครั้งที่ 23 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา(บันทึก

เทป/ถ่ายทอด)

                   1,500            1,500

ค่าจ้างเหมาบริการ

(การแสดง)

                 10,000           10,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

(ของที่ระลึก

สําหรับสถาบัน)

                 15,000           15,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

(ของรางวัล/เล่น

เกมส์)

                   5,000            5,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

(จัดทําspot

โฆษณา)

                     500               500

ค่าจ้างเหมาบริการ

(จัดทําใบประกาศ)

                   6,000            6,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

(จ้าง

เหมาบูธนิทรรศ

การ)

               260,300         260,300

ค่าจ้างเหมาบริการ

(ทําความสะอาด)

                   3,000            3,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

(ผลิตวีดีทัศน์)

                   5,000            5,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

(ไวนิล

ประชาสัมพันธ์

โฆษณา)

                   6,000            6,000

ค่าที่พัก                      800               800

ค่าเบี้ยเลี้ยง                      200               200

ค่าพาหนะ                    3,500            3,500

ค่าอาหารกลางวัน                  42,500           42,500
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

่ ้

ด้านการผลิตบัณฑิต จัดนิทรรศการ

ตลาดหลักสูตร

โครงการจัด

นิทรรศการตลาดนัด

้ ่

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                 37,100           37,100

รวม               396,400        396,400

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ 

(ฝ่ายประสานงาน)

                   9,000            9,000

ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ(ฝ่าย

พิธีการและต้อนรับ)

                   4,100            4,100

ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ

(พนักงานขับรถ)

                   2,400            2,400

ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ(รปภ.)

                   2,000            2,000

ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ

(สาธารณูปโภค)

                   5,000            5,000

ค่าตอบแทน

นักศึกษาช่วยงาน

                 27,000           27,000

ค่าตอบแทน

วิทยากร

                   3,600            3,600

ค่าตอบแทน

สื่อมวลชน

                   3,000            3,000

รวม                 56,100          56,100

รวม               452,500        452,500

รวม               452,500        452,500

รวม               495,700        495,700
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต แนะแนวการศึกษา

ต่อ

โครงการแนะแนว

การศึกษาต่อในกลุ่ม

พื้นที่อีสานตอนใต้ 10

 จังหวัด(พื้นที่อีสาน

ตอนใต้) สําหรับการ

คัดเลือกฯ ปีการศึกษา

 2562

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ

 (ของที่ระลึก

สถานศึกษา)

                 75,000           75,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

(จัดทําของที่ระลึก

สัญลักษณ์ ม.อบ 

(สําหรับกิจกรรม/

เล่นเกมส์))

                 72,500           72,500

ค่าจ้างเหมาบริการ

(จัดทําถุงพลาสติก

 สําหรับบรรจุ

แผ่นพับ/สื่อใน

การจัดกิจกรรม

(สําหรับกิจกรรม/

เล่นเกมส์))

                 30,000           30,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

(จัดทําปากกา

สัญลักษณ์ ม.อบ.

(สําหรับกิจกรรม/

เล่นเกมส์))

                 20,000           20,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

(จัดทําสมุดโน๊ต 

สัญลักษณ์ ม.อบ. 

(สําหรับกิจกรรม/

เล่นเกมส์)

                 20,000           20,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต แนะแนวการศึกษา

ต่อ

โครงการแนะแนว

การศึกษาต่อในกลุ่ม

พื้นที่อีสานตอนใต้ 10

 จังหวัด(พื้นที่อีสาน

ตอนใต้) สําหรับการ

ั ื  ปี ึ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ

(จัดทําเสื้อ (logo 

มหาวิทยาลัย) 

(สําหรับกิจกรรม/

เล่นเกมส์))

                 45,000           45,000

ค่าที่พัก                  76,800           76,800

ค่าเบี้ยเลี้ยง                  23,000           23,000

ค่าอาหารกลางวัน                  16,000           16,000

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                 28,000           28,000

รวม               406,300        406,300

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง                  30,000           30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม               436,300        436,300

รวม               436,300        436,300

รวม               436,300        436,300

บริหารจัดการ

ทดสอบศูนย์สอบ

โครงการบริหาร

จัดการทดสอบศูนย์

สอบมหาวิทยาลัย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงาน

           11,000,000     11,000,000

รวม           11,000,000    11,000,000

รวม           11,000,000    11,000,000

รวม           11,000,000    11,000,000

รวม           11,000,000    11,000,000

บริหารคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

โครงการบริหารการ

คัดเลือกบุคคลเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจําปี

การศึกษา 2562

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ                594,000         594,000

ค่าจ้างเหมาบริการ                    6,000            6,000

ค่าใช้สอย                  90,000           90,000

ค่าที่พัก                    7,200            7,200

ค่าเบี้ยเลี้ยง                    2,200            2,200

ค่าพาหนะ                  27,000           27,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านการผลิตบัณฑิต บริหารคัดเลือกบุคคล โครงการบริหารการ งบดําเนินงาน รวม               726,400        726,400

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ

สอบสัมภาษณ์

(กรรมการ/

กรรมการคณะ/

หน่วยงาน)

               800,000         800,000

ค่าตอบแทน

นักศึกษา ทุกรอบ

การปฏิบัติงาน

                 90,000           90,000

รวม               890,000        890,000

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ                120,000         120,000

รวม               120,000        120,000

รวม             1,736,400      1,736,400

รวม             1,736,400      1,736,400

รวม             1,736,400      1,736,400

ค่ายเตรียมความ

พร้อมรับบุคคลเข้า

ศึกษาใน

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

โครงการค่ายเตรียม

ความพร้อมรับบุคคล

เข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจําปี

ึ  2562 2563

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าที่พัก                  50,000           50,000

ค่าอาหารกลางวัน                900,000         900,000

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

               450,000         450,000

รวม             1,400,000      1,400,000

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ                100,000         100,000

รวม               100,000        100,000

รวม             1,500,000      1,500,000

รวม             1,500,000      1,500,000

รวม             1,500,000      1,500,000

ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม            16,927,800     16,927,800

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

โครงการพัฒนาการ

ให้บริการและจัดการ

ข้อมูลทางการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเช่าเครื่องพิมพ์                172,800         172,800
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

โครงการพัฒนาการ

ให้บริการและจัดการ

ข้อมูลทางการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ

เข้าร่วมแข่งขัน

กีฬาบุคลากร

                 30,000           30,000

รวม               202,800        202,800

ค่าวัสดุ ค่ากระดาษเอ 4                  21,000           21,000

ค่าถ่ายเอกสาร

พิจารณาผู้สําเร็จ

การศกึษา

                 24,000           24,000

รวม                 45,000          45,000

รวม               247,800        247,800

รวม               247,800        247,800

รวม               247,800        247,800

โครงการประชุม

บริหารวิชาการ

โครงการพัฒนาการ

ให้บริการและจัดการ

ข้อมูลทางการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน

การประชุม

คณะกรรมการ

บริหารวิชาการ

มหาวิทยาลัย

                 24,000           24,000

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่มการ

ประชุม

คณะกรรมการ

บริหารวิชาการ

มหาวิทยาลัย

                 14,400           14,400

รวม                 38,400          38,400

รวม                 38,400          38,400

รวม                 38,400          38,400

รวม                 38,400          38,400
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการประชุม

คณะกรรมการ

ดําเนินการจัดสรร

เงินรายได้

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา

โครงการพัฒนาการ

ให้บริการและจัดการ

ข้อมูลทางการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน

ประชุม

คณะกรรมการ

ดําเนินการจัดสรร

เงินรายได้

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา

                   4,500            4,500

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่มประชมุ

คณะกรรมการ

ดําเนินการจัดสรร

เงินรายได้

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา

                   2,700            2,700

รวม                   7,200            7,200

รวม                   7,200            7,200

รวม                   7,200            7,200

รวม                   7,200            7,200

โครงการประชุม

คณะกรรมการ

กําหนดสิทธิ์และ

กํากับติดตาม

ระบบบริการ

การศึกษา

โครงการพัฒนาการ

ให้บริการและจัดการ

ข้อมูลทางการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่มประชุม

คณะกรรมการ

กําหนดสิทธิ์และ

กํากับติดตาม

ระบบบริการ

การศึกษา

                   2,700            2,700

รวม                   2,700            2,700

รวม                   2,700            2,700

รวม                   2,700            2,700

รวม                   2,700            2,700

โครงการบริการ

ด้านการจัดสอบ

โครงการพัฒนาการ

ให้บริการและจัดการ

ข้อมูลทางการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

ดาํเนินการจัดสอบ

               200,000         200,000

รวม               200,000        200,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการบริการ โครงการพัฒนาการ งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุจัดสอบ                  25,000           25,000

รวม                 25,000          25,000

รวม               225,000        225,000

รวม               225,000        225,000

รวม               225,000        225,000

โครงการบริการ

ด้านเอกสารทาง

การศึกษา

โครงการพัฒนาการ

ให้บริการและจัดการ

ข้อมูลทางการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าแบบฟอร์มใบ

ปริญญาบัตรฉบับ

ภาษาไทย

                 30,000           30,000

ค่าแบบฟอร์มใบ

ปริญญาบัตรฉบับ

ภาษาอังกฤษ

                 30,000           30,000

ค่าแบบฟอร์ม

ใบรับรอง

               110,000         110,000

ค่าแบบฟอร์ม

ใบรับรองผลการ

เรียน

               220,000         220,000

รวม               390,000        390,000

รวม               390,000        390,000

รวม               390,000        390,000

รวม               390,000        390,000

โครงการบริการ

หลังสําเร็จการศึกษา

โครงการพัฒนาการ

ให้บริการและจัดการ

ข้อมูลทางการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าฝากส่งเอกสาร

สําเร็จการศึกษา

               160,000         160,000

รวม               160,000        160,000

ค่าวัสดุ ค่าซอง                  15,000           15,000

รวม                 15,000          15,000

รวม               175,000        175,000

รวม               175,000        175,000

รวม               175,000        175,000

โครงการ

บํารุงรักษาระบบ

ฐานข้อมูลบริการ

การศึกษา

โครงการพัฒนาการ

ให้บริการและจัดการ

ข้อมูลทางการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา

บํารุงรักษาระบบ

ฐานข้อมูลบริการ

การศึกษา(REG)

               700,000         700,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการบํารุงรักษา โครงการพัฒนาการ งบดําเนินงาน รวม               700,000        700,000

รวม               700,000        700,000

รวม               700,000        700,000

รวม               700,000        700,000

โครงการบริหาร

จัดการอาคารเรียน

รวม

โครงการบํารุงอาคาร

เรียนและ

โสตทัศนูปกรณ์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาทํา

ความสะอาด

อาคารเรียนรวม 

4,5

               316,800         316,800

รวม               316,800        316,800

รวม               316,800        316,800

รวม               316,800        316,800

รวม               316,800        316,800

โครงการบริการ

ห้องเรียนนอกเวลา

ราชการ

โครงการบํารุงอาคาร

เรียนและ

โสตทัศนูปกรณ์

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าอาหารทําการ

นอกเวลา

                 16,800           16,800

รวม                 16,800          16,800

รวม                 16,800          16,800

รวม                 16,800          16,800

รวม                 16,800          16,800

สัมมนาเครือข่าย โครงการสัมมนา

เครือข่ายผู้บริหารและ

ครูแนะแนวภาคอีสาน

้ ่

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาจัดทํา

กระเป๋าเอกสาร

                   6,000            6,000

ค่าจ้างเหมาจัดทํา

ไวนิล

ประชาสัมพันธ์

                   2,400            2,400

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วิทยากร

                   1,400            1,400

ค่าพาหนะวิทยากร                    3,500            3,500

ค่าอาหารกลางวัน

และเย็น

               100,000         100,000

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                 20,000           20,000

รวม               133,300        133,300
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ สัมมนาเครือข่าย โครงการสัมมนา

เครือข่ายผู้บริหารและ

ครูแนะแนวภาคอีสาน

้ ่

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ

                   9,300            9,300

ค่าตอบแทน

วิทยากร

                   2,400            2,400

รวม                 11,700          11,700

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง

รถตู้

                 50,000           50,000

ค่าวัสดุดําเนินการ

ในโครงการอื่นๆ

                 10,000           10,000

รวม                 60,000          60,000

รวม               205,000        205,000

รวม               205,000        205,000

รวม               205,000        205,000

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

             2,324,700       2,324,700

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

           19,252,500     19,252,500

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

           19,252,500     19,252,500

3. บริการวิชาการอย่างมี

ส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการ

งานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม

ศักยภาพของชุมชนและสังคม บน

พื้นฐานความพอเพียง เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านให้บริการวิชาการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการพัฒนา

ศักยภาพครู 

นักเรียน และ

บุคลากรทางการ

ศึกษา โรงเรียน

เครือข่ายทาง

วิชาการ ประจําปี 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพครู นักเรียน 

และบุคลากรทางการ

ศึกษา โรงเรียน

เครือข่ายทางวิชาการ 

ประจําปี 2562

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

             3,510,000       3,510,000

รวม             3,510,000      3,510,000

รวม             3,510,000      3,510,000

รวม             3,510,000      3,510,000

รวม             3,510,000      3,510,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

3. บริการวิชาการอย่างมี

ส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนา

3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงาน

บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ

่

ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ผลรวม

             3,510,000       3,510,000

3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงาน

บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม

ศักยภาพของชุมชนและสังคม บน

พื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน ผลรวม

             3,510,000       3,510,000

3. บริการวิชาการอย่างมี

ส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

             3,510,000       3,510,000

ผลรวมทั้งหมด             3,510,000           19,252,500    22,762,500
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนสนเทศการ

สื่อสาร

จัดหาครุภัณฑืของ

หน่วยงาน

โครงการจัดหา

ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

งบลงทุน ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพช์นิด

เลเซอร์

                 10,600           10,600

รวม                 10,600          10,600

รวม                 10,600          10,600

รวม                 10,600          10,600

รวม                 10,600          10,600

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนสนเทศการสื่อสาร

 ผลรวม

                 10,600           10,600

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ค่าถ่ายเอกสาร โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                  68,000           68,000

รวม                 68,000          68,000

รวม                 68,000          68,000

รวม                 68,000          68,000

รวม                 68,000          68,000

โครงการจัดทํา

สารสนเทศและ

ติดตามผลการ

ดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย

โครงการสนับสนุนการ

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาจัดทํา

เอกสารข้อมูล

สารสนเทศ

                 17,500           17,500

รวม                 17,500          17,500

รวม                 17,500          17,500

รวม                 17,500          17,500

รวม                 17,500          17,500

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ

ร่วมประชุมต่างๆ 

ของบุคลากรกอง

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ

               132,000         132,000

รวม               132,000        132,000

รวม               132,000        132,000

รวม               132,000        132,000

รวม               132,000        132,000

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

่ ้

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ค่าวัสดุสํานักงาน โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสํานังาน                  39,600           39,600

รวม                 39,600          39,600

รวม                 39,600          39,600

รวม                 39,600          39,600

รวม                 39,600          39,600

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   4,000            4,000

รวม                   4,000            4,000

รวม                   4,000            4,000

รวม                   4,000            4,000

รวม                   4,000            4,000

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ

ผู้อํานวยการกอง

แผนงาน

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ

                 96,000           96,000

รวม                 96,000          96,000

รวม                 96,000          96,000

รวม                 96,000          96,000

รวม                 96,000          96,000

ประชมุแผนกล

ยุทธ์การเงิน ระดับ

มหาวิทยาลัย

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   1,800            1,800

รวม                   1,800            1,800

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                      900               900

รวม                     900              900

รวม                   2,700            2,700

รวม                   2,700            2,700

รวม                   2,700            2,700

ประชุมแผนกล

ยุทธ์การเงิน ระดับ

สํานักงาน

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   1,800            1,800

รวม                   1,800            1,800
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประชุมแผนกลยุทธ์ โครงการสนับสนุนการ งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                      800               800

รวม                     800              800

รวม                   2,600            2,600

รวม                   2,600            2,600

รวม                   2,600            2,600

ประชุม

คณะกรรมการด้าน

นโยบาย แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย

ี

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   8,100            8,100

รวม                   8,100            8,100

รวม                   8,100            8,100

รวม                   8,100            8,100

รวม                   8,100            8,100

ประชุม

คณะกรรมการ

ต้นทุนต่อหน่วย

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   2,700            2,700

รวม                   2,700            2,700

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                      900               900

รวม                     900              900

รวม                   3,600            3,600

รวม                   3,600            3,600

รวม                   3,600            3,600

ประชุม

คณะทํางาน

ภาวะการหางาน

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   3,000            3,000

รวม                   3,000            3,000

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    1,300            1,300

รวม                   1,300            1,300

รวม                   4,300            4,300

รวม                   4,300            4,300

รวม                   4,300            4,300
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประชุมหน่วยงาน

หลักที่รับผิดชอบ

การบริหารความ

เสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย 

(ทีละหน่วยงาน)

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   1,200            1,200

รวม                   1,200            1,200

รวม                   1,200            1,200

รวม                   1,200            1,200

รวม                   1,200            1,200

โครงการจัดทําคํา

รับรองการปฏิบัติ

ราชการ ปี 2562

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   1,200            1,200

รวม                   1,200            1,200

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                      800               800

รวม                     800              800

รวม                   2,000            2,000

รวม                   2,000            2,000

รวม                   2,000            2,000

ประชุมการจัดทํา

ข้อมูล EMENSCR 

ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   9,000            9,000

รวม                   9,000            9,000

รวม                   9,000            9,000

รวม                   9,000            9,000

รวม                   9,000            9,000

ประชุมการจัดทํา

แผนความเสี่ยง

และการควบคุม

ภายในสํานักงาน

ิ ี

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                    3,600            3,600

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   3,600            3,600
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประชุมการจัดทําแผน โครงการสนับสนุนการ งบดําเนินงาน รวม                   7,200            7,200

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                      600               600

รวม                     600              600

รวม                   7,800            7,800

รวม                   7,800            7,800

รวม                   7,800            7,800

โครงการจัดทํา

เอกสารรายงาน

ประจําปีสํานักงาน

อธิการบดี

โครงการสนับสนุนการ

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาจัดทํา

รายงานประจําปี

สํานักงาน

อธิการบดี

                 12,500           12,500

รวม                 12,500          12,500

รวม                 12,500          12,500

รวม                 12,500          12,500

รวม                 12,500          12,500

ประชุมทบทวน

แผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

โครงการประชุม

ทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                    4,200            4,200

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   4,200            4,200

รวม                   8,400            8,400

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                      500               500

รวม                     500              500

รวม                   8,900            8,900

รวม                   8,900            8,900

รวม                   8,900            8,900

ประชุมวิพากษ์

แผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

โครงการประชุม

ทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                    5,000            5,000

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   3,000            3,000

รวม                   8,000            8,000

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                      500               500

รวม                     500              500

75



พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประชุมวิพากษ์แผน โครงการประชุมทบทวน รวม                   8,500            8,500

รวม                   8,500            8,500

รวม                   8,500            8,500

โครงการจัดทําแผน

ยุทะศาสตร์และ

การบริหาร

ยุทธศาสตร์ภาครัฐ

โครงการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์และการ

บริหารยุทธศาสตร์

ภาครัฐ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                  10,100           10,100

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                 10,100           10,100

รวม                 20,200          20,200

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    2,000            2,000

วัสดุสํานักงาน                    1,000            1,000

รวม                   3,000            3,000

รวม                 23,200          23,200

รวม                 23,200          23,200

รวม                 23,200          23,200

ประชุมซักซ้อม

ความเข้าใจการใช้

จ่ายงบประมาร

รายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 

2562

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   1,800            1,800

รวม                   1,800            1,800

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    1,200            1,200

รวม                   1,200            1,200

รวม                   3,000            3,000

รวม                   3,000            3,000

รวม                   3,000            3,000

ประชุมการจัดทํา

คําของบประมาณ

รายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 

2563

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   1,800            1,800

รวม                   1,800            1,800
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประชุมการจัดทําคําขอ โครงการสนับสนุนการ รวม                   1,800            1,800

รวม                   1,800            1,800

รวม                   1,800            1,800

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

               456,300         456,300

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

               466,900         466,900

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

               466,900         466,900

ผลรวมทั้งหมด               466,900        466,900
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเลี้ยงรับรอง

แขกที่มาเยี่ยม

ชมมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

                 20,000           20,000

ค่าวัสดุงานบ้าน 

งานครัว

                 10,000           10,000

ค่าวัสดุสํานักงาน                  15,000           15,000

รวม                 45,000          45,000

รวม                 45,000          45,000

รวม                 45,000          45,000

รวม                 45,000          45,000

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

                 45,000           45,000

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

                 45,000           45,000

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

                 45,000           45,000

ผลรวมทั้งหมด                 45,000          45,000

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน้าห้องอธิการบดี สํานักงานอธิการบดี
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

2. สร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมที่นําไป

ประยุกต์ใช้ประโยชน์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ

และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขงอย่างยั่งยืน

ด้านพฒันาขีดความสามารถด้าน

การวิจัย

ประชุม

คณะกรรมการ

บริหารงานวิจัย

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                   7,400            7,400

รวม                   7,400            7,400

ค่าตอบแทน ค่าอาหารกลางวัน                  12,600           12,600

รวม                 12,600          12,600

รวม                 20,000          20,000

รวม                 20,000          20,000

รวม                 20,000          20,000

เงินสบทบการวิจัย

ร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก ทุน

พัฒนานักวิจัย เมธี

วิจัย (ต่อเนื่อง 60)

โครงการทุนอุดหนุน

การวิจัย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่าย

อุดหนุนทั่วไป

               125,000         125,000

รวม               125,000        125,000

รวม               125,000        125,000

รวม               125,000        125,000

รวม               125,000        125,000

เงินสบทบการวิจัย

ร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก ทุน

พัฒนานักวิจัย เมธี

วิจัย (ต่อเนื่อง 61)

โครงการทุนอุดหนุน

การวิจัย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่าย

อุดหนุนทั่วไป

               107,800         107,800

รวม               107,800        107,800

รวม               107,800        107,800

รวม               107,800        107,800

รวม               107,800        107,800

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี

2. สร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมที่นําไป

ประยุกต์ใช้ประโยชน์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในภาค 

ั ี ื

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขงอย่างยั่งยืน

ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้าน

การวิจัย

เงินสบทบการวิจัย

ร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก ทุน

พัฒนานักวิจัยรุ่น

กลาง ปี 2562

โครงการทุนอุดหนุน

การวิจัย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่าย

อุดหนุนทั่วไป

               375,000         375,000

รวม               375,000        375,000

รวม               375,000        375,000

รวม               375,000        375,000

รวม               375,000        375,000

โครงการทุนนักวิจัย

รุ่นใหม่ 2562

โครงการทุนอุดหนุน

การวิจัย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่าย

อุดหนุนทั่วไป

               240,000         240,000

รวม               240,000        240,000

รวม               240,000        240,000

รวม               240,000        240,000

รวม               240,000        240,000

โครงการทุนวิจัย

สถาบัน 2562

โครงการทุนอุดหนุน

การวิจัย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่าย

อุดหนุนทั่วไป

                 80,000           80,000

รวม                 80,000          80,000

รวม                 80,000          80,000

รวม                 80,000          80,000

รวม                 80,000          80,000

โครงการทุนนักวิจัย

รุ่นใหม่ ม.อุบลฯ  

(ต่อเนื่อง)

โครงการทุนอุดหนุน

การวิจัย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่าย

อุดหนุนทั่วไป

               320,000         320,000

รวม               320,000        320,000

รวม               320,000        320,000

รวม               320,000        320,000

รวม               320,000        320,000

โครงการทุนวิจัย

สถาบัน (ต่อเนื่อง)

โครงการทุนอุดหนุน

การวิจัย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่าย

อุดหนุนทั่วไป

                 38,000           38,000

รวม                 38,000          38,000

รวม                 38,000          38,000

รวม                 38,000          38,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี

2. สร้างองค์ความรู้และ 2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้าง ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการ รวม                 38,000          38,000

โครงการนวัตกรรม

และเทคโนโลยีแปร

รูปอาหารปลอดภัย

ครบวงจร

โครงการทุนอุดหนุน

การวิจัย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่าย

อุดหนุนทั่วไป

             2,000,000       2,000,000

รวม             2,000,000      2,000,000

รวม             2,000,000      2,000,000

รวม             2,000,000      2,000,000

รวม             2,000,000      2,000,000

โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพเกษตรกร

ด้านเกษตรอินทรีย์ 

เพื่อความมั่นคง

ด้านอาหารและ

ปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ

อากาศ จังหวัด

อบลราชธานี

โครงการทุนอุดหนุน

การวิจัย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่าย

อุดหนุนทั่วไป

               855,700         855,700

รวม               855,700        855,700

รวม               855,700        855,700

รวม               855,700        855,700

รวม               855,700        855,700

โครงการเสริม

แรงจูงใจให้

ค่าตอบแทนการจด

อนุสิทธิบัตร/

สิทธิบัตร/การจด

ี ั ์ ื

โครงการเผยแพร่และ

ใช้ประโยชน์จาก

ผลงานวิจัย

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ

จดทรัพย์สินทาง

ปัญญา

                 30,000           30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม                 30,000          30,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี

2. สร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมที่นําไป

ประยุกต์ใช้ประโยชน์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ใ

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ํา

โ ่ ั่ ื

ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้าน

การวิจัย

โครงการจัด

นิทรรศการงานวิจัย

 Thailand 

Research Xpo

โครงการเผยแพร่และ

ใช้ประโยชน์จาก

ผลงานวิจัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไป

ราชการ

                 48,000           48,000

จ้างเหมาจัด

นิทรรศการ

               150,000         150,000

จ้างเหมาพิมพ์

โปสเตอร์

                   2,500            2,500

จ้างเหมารถตู้                  14,400           14,400

รวม               214,900        214,900

รวม               214,900        214,900

รวม               214,900        214,900

รวม               214,900        214,900

โครงการประชุม

วิชาการ มอบ.วิจัย

โครงการเผยแพร่และ

ใช้ประโยชน์จาก

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา

ประชาสัมพันธ์

                   2,200            2,200

ค่าจ้างเหมาพิมพ์

เอกสารเผยแพร่

                 20,000           20,000

ค่าจ้างเหมา

แรงงาน

                   3,600            3,600

ค่าเดินทางไป

ราชการ

                 12,000           12,000

ค่าอาหารกลางวัน                  80,000           80,000

ค่าอาหารเย็น                    5,000            5,000

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                 28,000           28,000

จ้างเหมาจัด

นิทรรศการ

                 30,000           30,000

รวม               180,800        180,800

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกอง

บรรณาธิการ

                 12,000           12,000

ค่าตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

               100,000         100,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี

2. สร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมที่นําไป

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่

ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้าน

การวิจัย

โครงการประชุม

วิชาการ มอบ.วิจัย

โครงการเผยแพร่และ

ใช้ประโยชน์จาก

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

วิทยากร

                   7,200            7,200

รวม               119,200        119,200

รวม               300,000        300,000

รวม               300,000        300,000

รวม               300,000        300,000

โครงการประชุม

วิชาการเครือข่าย

วิจัย

โครงการเผยแพร่และ

ใช้ประโยชน์จาก

ผลงานวิจัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไป

ราชการ

                 40,000           40,000

รวม                 40,000          40,000

รวม                 40,000          40,000

รวม                 40,000          40,000

รวม                 40,000          40,000

โครงการประเมิน

ข้อเสนอ

โครงการวิจัย -เพื่อ

โครงการพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าธรรมเนียม

การโอนเงิน

                     300               300

รวม                     300              300

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

               120,000         120,000

รวม               120,000        120,000

รวม               120,300        120,300

รวม               120,300        120,300

รวม               120,300        120,300

โครงการประเมิน

ความก้าวหน้าและ

รายงานการวิจัย

โครงการพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                    6,000            6,000

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                   4,200            4,200

รวม                 10,200          10,200

รวม                 10,200          10,200

รวม                 10,200          10,200

รวม                 10,200          10,200
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี

2. สร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมที่นําไป

ประยุกต์ใช้ประโยชน์

่

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

้

ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้าน

การวิจัย

โครงการประเมิน

ร่างรายงานการ

วิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัย

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

                 40,000           40,000

รวม                 40,000          40,000

รวม                 40,000          40,000

รวม                 40,000          40,000

รวม                 40,000          40,000

โครงการสร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือด้านการวิจัย

โครงการพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัย

งบดาํเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าของที่ระลึก                  18,000           18,000

ค่าเดินทางไป

ราชการ

               180,000         180,000

ค่าอาหาร 

อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                 12,600           12,600

ค่าอาหารกลางวัน                  36,000           36,000

ค่าอาหารเย็น                    5,000            5,000

จ้างเหมาตกแต่ง

สถานที่

                 40,000           40,000

จ้างเหมารถตู้                  21,600           21,600

รวม               313,200        313,200

รวม               313,200        313,200

รวม               313,200        313,200

รวม               313,200        313,200

โครงการสนับสนุน

การบริหารงานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไป

ราชการ

               144,000         144,000

รวม               144,000        144,000

ค่าตอบแทน ค่าอาหารทําการ

นอกเวลา (วัน

ทําการ)

                   2,000            2,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี

2. สร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมที่นําไป

ประยุกต์ใช้ประโยชน์

่

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

้

ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้าน

การวิจัย

โครงการสนับสนุน

การบริหารงานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัย

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าอาหารทําการ

นอกเวลา 

(วันหยุดราชการ)

                   5,000            5,000

รวม                   7,000            7,000

ค่าวัสดุ ถ่ายเอกสาร                  12,000           12,000

วัสดุคอมพิวเตอร์                  19,200           19,200

วัสดุสํานักงาน                  36,000           36,000

รวม                 55,200                 12,000          67,200

รวม                 55,200               163,000        218,200

รวม                 55,200               163,000        218,200

รวม                 55,200               163,000        218,200

จริยธรรมการวิจัย

ในคน

โครงการพัฒนา

มาตรฐานงานวิจัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไป

ราชการ/ศึกษาดู

งาน/เข้าฝึกอบรม

                 30,000           30,000

ค่าอาหาร 

อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   2,000            2,000

ค่าอาหารกลางวัน                    3,400            3,400

จัดอบรม

เผยแพร่ความรู้

                 10,000           10,000

รวม                 45,400          45,400

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

                 60,000           60,000

ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการ

                 20,000           20,000

รวม                 80,000          80,000

รวม               125,400        125,400

รวม               125,400        125,400

รวม               125,400        125,400

การเลี้ยงและใช้

สัตว์ทดลองทาง

วิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนา

มาตรฐานงานวิจัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไป

ราชการ/ศึกษาดู

งาน/เข้าฝึกอบรม

                 30,000           30,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี

2. สร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมที่นําไป

ประยุกต์ใช้ประโยชน์

่

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

้

ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้าน

การวิจัย

การเลี้ยงและใช้

สัตว์ทดลองทาง

วิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนา

มาตรฐานงานวิจัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหาร 

อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   2,000            2,000

ค่าอาหารกลางวัน                    3,400            3,400

จัดอบรม

เผยแพร่ความรู้

                 10,000           10,000

รวม                 45,400          45,400

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

                 20,000           20,000

ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการ

                 20,000           20,000

รวม                 40,000          40,000

รวม                 85,400          85,400

รวม                 85,400          85,400

รวม                 85,400          85,400

ความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ

โครงการพัฒนา

มาตรฐานงานวิจัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไป

ราชการ/ศึกษาดู

งาน/เข้าฝึกอบรม

                 24,000           24,000

ค่าอาหาร 

อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   2,900            2,900

ค่าอาหารกลางวัน                    5,000            5,000

จัดอบรม

เผยแพร่ความรู้

                 20,000           20,000

รวม                 51,900          51,900

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

                 20,000           20,000

ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการ

                 30,000           30,000

รวม                 50,000          50,000

รวม               101,900        101,900
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี

2. สร้างองค์ความรู้และ 2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้าง ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการ ความปลอดภัยทาง รวม               101,900        101,900

รวม               101,900        101,900

โครงการสร้าง

นักวิจัยรุ่นใหม่ 

โครงการสร้างนักวิจัย

รุ่นใหม่ (ลูกไก่)

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงาน

               240,000         240,000

รวม               240,000        240,000

รวม               240,000        240,000

รวม               240,000        240,000

รวม               240,000        240,000

โครงการถ่ายทํา

วิดีโอการใช้

เครื่องมือ

โครงการบริหาร

จัดการศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาถ่าย

ทําวิดีโอการใช้

เครื่องมือ

วทิยาศาสตร์

                   6,000            6,000

รวม                   6,000            6,000

รวม                   6,000            6,000

รวม                   6,000            6,000

รวม                   6,000            6,000

โครงการพัฒนา

และประชุม

เครือข่ายสําหรับ

บุคลากรศูนย์

ื่ ื

โครงการบริหาร

จัดการศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไป

ราชการ 

(นักวิทยาศาสตร์)

                 64,000           64,000

รวม                 64,000          64,000

รวม                 64,000          64,000

รวม                 64,000          64,000

รวม                 64,000          64,000

โครงการประชุม

เครือข่ายศูนย์

เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์

ไ

โครงการบริหาร

จัดการศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมารถตู้                  14,400           14,400

รวม                 14,400          14,400

ค่าวัสดุ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง                    4,000            4,000

รวม                   4,000            4,000

รวม                 18,400          18,400

รวม                 18,400          18,400
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี

2. สร้างองค์ความรู้และ 2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้าง ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการ รวม                 18,400          18,400

โครงการ

ประชาสัมพันธ์ศูนย์

เครื่องมือ

โครงการบริหาร

จัดการศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจัดทํา VDO 

นําเสนอ

                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง                      600               600

รวม                     600              600

ค่าวัสดุ ค่าทําแผ่นพับ

และโปสเตอร์

                   5,000            5,000

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง                    4,000            4,000

รวม                   9,000            9,000

รวม                 14,600          14,600

รวม                 14,600          14,600

รวม                 14,600          14,600

โครงการตรวจสอบ

และบํารุงรักษา

อุปกรณ์ความ

โครงการบริหาร

จัดการศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ซื้อแบตเตอรี่                  30,000           30,000

ซื้อป้ายทางเดิน

หนีไฟ

                 18,000           18,000

น้ํามันเชื้อเพลิง

เครื่องกําเนิด

ไฟฟ้า

                 16,000           16,000

รวม                 64,000          64,000

รวม                 64,000          64,000

รวม                 64,000          64,000

รวม                 64,000          64,000

โครงการบริหาร

จัดการขยะและของ

เสียอันตราย

โครงการบริหาร

จัดการศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่ากําจัดขยะ

และของเสีย

อันตราย

                 50,000           50,000

รวม                 50,000          50,000

รวม                 50,000          50,000

รวม                 50,000          50,000

รวม                 50,000          50,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี

2. สร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมที่นําไป

ประยุกต์ใช้ประโยชน์

่

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

้

ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้าน

การวิจัย

โครงการจัดตั้ง

ห้องปฏิบัติการตา

มาตรฐาน 

โครงการบริหาร

จัดการศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการ

ยื่นขอรับรอง

ระบบ

                 20,000           20,000

ค่าทดสอบความ

ชํานาญระหว่าง

ห้องปฏิบัติการ

                 16,000           16,000

ค่าปรับปรุง

สถานที่จัดทํา

ห้องปฏิบัติการ

มาตรฐาน

               100,000         100,000

ค่ารับรอง

วิทยากร/ผู้ตรวจ

ติดตามคุณภาพ

                 20,000           20,000

ค่าสอบเทียบ

เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์-

อุปกรณ์

               400,000         400,000

รวม               556,000        556,000

รวม               556,000        556,000

รวม               556,000        556,000

รวม               556,000        556,000

โครงการประชุม

คณะกรรมการ

บริหารศูนย์

่

โครงการบริหาร

จัดการศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                    4,800            4,800

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                   4,200            4,200

รวม                   9,000            9,000

รวม                   9,000            9,000

รวม                   9,000            9,000

รวม                   9,000            9,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี

2. สร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมที่นําไป

ประยุกต์ใช้ประโยชน์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในภาค 

ั ี ื

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขงอย่างยั่งยืน

ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้าน

การวิจัย

โครงการบริหาร

จัดการภายในศูนย์

เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์

โครงการบริหาร

จัดการศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา

ตรวจสอบและ

บํารุงรักษา

เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์

               500,000         500,000

รวม               500,000        500,000

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                  18,000           18,000

ค่าวัสดุสํานักงาน                  50,000           50,000

คา่วัสดุสิ้นเปลือง

 ประเภทแก๊ส

               120,000         120,000

จัดซื้อ

ไนโตรเจนเหลว

               863,000         863,000

วัสดุเครื่องแก้ว 

และสารเคมี

               200,000         200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์                150,000         150,000

รวม             1,401,000      1,401,000

รวม             1,901,000      1,901,000

รวม             1,901,000      1,901,000

รวม             1,901,000      1,901,000

โครงการพัฒนา

บุคลากรวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อ

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานบุคลากรและ

ระบบมาตรฐานการวิจัย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป              2,781,000       2,781,000

รวม             2,781,000      2,781,000

รวม             2,781,000      2,781,000

รวม             2,781,000      2,781,000

รวม             2,781,000      2,781,000

ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการ

วิจัย ผลรวม

             2,836,200              8,628,800     11,465,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี

2. สร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมที่นําไปประยุกต์ใช้

ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือและ

ิ ่ ้ํ โ

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้าง

องค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ

สังคมในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงอย่างยั่งยืน  

ผลรวม

             2,836,200              8,628,800     11,465,000

2. สร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมที่นําไปประยุกต์ใช้

ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

             2,836,200              8,628,800     11,465,000

3. บริการวิชาการอย่างมี

ส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

3. ส่งเสริม สนับสนนุการบูรณาการ

งานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม

ศักยภาพของชุมชนและสังคม บน

พื้นฐานความพอเพียง เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านให้บริการวิชาการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการบูรณาการ

องค์ความรู้สู่การ

ปฏิบัติงานจริง

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง 

การบูรณาการองค์

ความรู้สู่การ

ปฏิบัติงานจริง

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                  80,000           80,000

ค่าอาหารเช้า                    3,000            3,000

ค่าอาหารเย็น                  10,000           10,000

รวม                 93,000          93,000

ค่าวัสดุ ค่าของที่ระลึก                    6,000            6,000

รวม                   6,000            6,000

รวม                 99,000          99,000

รวม                 99,000          99,000

รวม                 99,000          99,000

โครงการคลินิก

เทคโนโลยี

โครงการคลินิก

เทคโนโลยี

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงาน

               300,000         300,000

รวม               300,000        300,000

รวม               300,000        300,000

รวม               300,000        300,000

รวม               300,000        300,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี

3. บริการวิชาการอย่างมี

ส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการ

งานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม

ด้านให้บริการวิชาการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการ 

Innovation Hub 

(Creative 

โครงการ Innovation

 Hub (Creative 

Economy)

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่านในการ

ดําเนินงาน

               600,000         600,000

รวม               600,000        600,000

รวม               600,000        600,000

รวม               600,000        600,000

รวม               600,000        600,000

โครงการสนับสนุน

การพัฒนา

เทคโนโลยีของ

อุตสาหกรรมไทย 

โครงการสนับสนุน

การพัฒนาเทคโนโลยี

ของอุตสาหกรรมไทย 

(ITAP)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนุทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป                775,600         775,600

รวม               775,600        775,600

รวม               775,600        775,600

รวม               775,600        775,600

รวม               775,600        775,600

โครงการติดตาม

และประเมินผล

โครงการบริการ

วิชาการแก่ชุมชน 

โครงการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ

บริการวิชาการแก่

ชุมชน มอบ.

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

                 71,200           71,200

รวม                 71,200          71,200

รวม                 71,200          71,200

รวม                 71,200          71,200

รวม                 71,200          71,200

อบรมเชิง

ปฏิบัติการสวน

พฤกษศาสตร์

โรงเรียนและงาน

ฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น ภายใต้

โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

อบรมเชิงปฏิบัติการ

สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนและงานฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่น 

ภายใต้โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

               396,300         396,300

รวม               396,300        396,300

รวม               396,300        396,300
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี

3. บริการวิชาการอย่างมี 3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงาน ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอด อบรมเชิงปฏิบัติการ รวม               396,300        396,300

รวม               396,300        396,300

การสร้างองค์

ความรู้และส่งเสริม

ศักยภาพในการ

พึ่งพาตนเองของ

ชุมชนเพื่อนําไปสู่

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ยั่งยืน

การสร้างองค์ความรู้

และส่งเสริมศักยภาพ

ในการพึ่งพาตนเอง

ของชุมชนเพื่อนําไปสู่

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ยั่งยืน

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

             3,693,900       3,693,900

รวม             3,693,900      3,693,900

รวม             3,693,900      3,693,900

รวม             3,693,900      3,693,900

รวม             3,693,900      3,693,900

โครงการบูรณาการ

ความรู้สู่ชุมชนเพื่อ

พัฒนาอาชีพและ

ส่งเสริมเศรษฐกิจ

ฐานราก

โครงการบูรณาการ

ความรู้สู่ชุมชนเพื่อ

พัฒนาอาชีพและ

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน

ราก

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

             1,500,000       1,500,000

รวม             1,500,000      1,500,000

รวม             1,500,000      1,500,000

รวม             1,500,000      1,500,000

รวม             1,500,000      1,500,000

โครงการบูรณาการ

ความรู้สู่การปฏิบัติ

จริง ประจําปี 2562

โครงการบูรณาการ

ความรู้สู่การปฏิบัติจริง

 ประจําปี 2562

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

               800,000         800,000

รวม               800,000        800,000

รวม               800,000        800,000

รวม               800,000        800,000

รวม               800,000        800,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี

3. บริการวิชาการอย่างมี

ส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการ

งานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม

ศักยภาพของชุมชนและสังคม บน

พื้นฐานความพอเพียง เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านให้บริการวิชาการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการขับเคลื่อน

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยพลังนิสิต

นักศึกษา 

มหาวิทยาลัย

อบลราชธานี

โครงการขับเคลื่อน

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้วยพลังนิสิต

นักศึกษา 

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

               300,000         300,000

รวม               300,000        300,000

รวม               300,000        300,000

รวม               300,000        300,000

รวม               300,000        300,000

โครงการโรงเรียน

เครือข่ายร่วม

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

มหาวิทยาลัย

ี

โครงการโรงเรียน

เครือข่ายร่วมพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

               432,400         432,400

รวม               432,400        432,400

รวม               432,400        432,400

รวม               432,400        432,400

รวม               432,400        432,400

โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

ชุมชนและพื้นที่เพื่อ

รองรับการ

ให้บริการวิชาการ

แก่ชุมชน 

มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศชุมชนและ

พื้นที่เพื่อรองรับการ

ให้บริการวิชาการแก่

ชุมชน มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

               100,000         100,000

รวม               100,000        100,000

รวม               100,000        100,000

รวม               100,000        100,000

รวม               100,000        100,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี

3. บริการวิชาการอย่างมี

ส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการ

งานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม

ศักยภาพของชุมชนและสังคม บน

พื้นฐานความพอเพียง เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านให้บริการวิชาการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการเอก

สารสนเทศเพื่อการ

เผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์

งานวิจัย บริการ

วิชาการ และทํานุ

บํารุง

ศิลปวฒันธรรม 

มหาวิทยาลัย

อบลราชธานี

โครงการเอก

สารสนเทศเพื่อการ

เผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์งานวิจัย

 บริการวิชาการ และ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

               356,200         356,200

รวม               356,200        356,200

รวม               356,200        356,200

รวม               356,200        356,200

รวม               356,200        356,200

ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ผลรวม

             7,650,000              1,774,600       9,424,600

3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงาน

บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม

ศกัยภาพของชุมชนและสังคม บน

พื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน ผลรวม

             7,650,000              1,774,600       9,424,600

3. บริการวิชาการอย่างมี

ส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

             7,650,000              1,774,600       9,424,600

ผลรวมทั้งหมด           10,486,200           10,403,400    20,889,600
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ส่วนกลาง

โครงการค่าใช้จ่ายบุ

คลาการภาครัฐ 

ยกระดับคุณภาพ

การศกึษาและการ

เรียนรู้

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป-

ค่าจ้างพนักงาน

ค่าจ้างพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

(อัตราเดิม สนอ

 +เงินประจํา

ตําแหน่ง)

           95,862,660      95,862,660

รวม           95,862,660     95,862,660

รวม           95,862,660     95,862,660

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

ผู้ปฏิบัติงานให้

ราชการ

             1,110,000       1,110,000

ค่าตอบแทน

สําหรับกําลังคน

ด้านสาธารณสุข

               612,000          612,000

เงินค่าตอบแทน

รายเดือนสําหรับ

ข้าราชการ

               739,200          739,200

เงินค่าตอบแทน

รายเดือนสําหรับ

ผู้บริหารไม่มีวาระ

               739,200          739,200

เงินประจํา

ตําแหน่งผู้บริหาร

ไมม่ีวาระ

           11,816,400      11,816,400

รวม           15,016,800     15,016,800

รวม           15,016,800     15,016,800

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ส่วนกลาง

โครงการค่าใช้จ่ายบุ

คลาการภาครัฐ 

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการ

เรียนรู้

งบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราว ค่าจ้างชั่วคราว 

(ผู้มีความรู้

ความสามารถ

พิเศษเป็น

อาจารย์ และ

ลูกจ้างชาว

ต่างประเทศที่มี

สัญญาจ้าง)

               861,250          861,250

รวม               861,250         861,250

ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างประจํา

อัตราเดิม สนอ

             9,268,720       9,268,720

รวม             9,268,720       9,268,720

เงินเดือน เงินเดือนสําหรับ

ข้าราชการ สนอ

           22,240,820      22,240,820

เงินประจํา

ตําแหน่ง

           14,630,400      14,630,400

รวม           36,871,220     36,871,220

รวม           47,001,190     47,001,190

รวม          157,880,650   157,880,650

รวม          157,880,650   157,880,650

อาคารโรงงาน

ต้นแบบด้านการ

ผลิตอาหาร ตําบล

ธาตุ อําเภอวาริน

ชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

อาคารโรงงานต้นแบบ

ด้านการผลิตอาหาร 

ตําบลธาตุ อําเภอวา

รินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 รายการ

งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง อาคารโรงงาน

ต้นแบบด้านการ

ผลิตอาหาร 

ตําบลเมืองศรีไค

 อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

           43,189,800      43,189,800

รวม           43,189,800     43,189,800

รวม           43,189,800     43,189,800

รวม           43,189,800     43,189,800

รวม           43,189,800     43,189,800
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม           201,070,450    201,070,450

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการบริหาร

จัดการส่วนกลาง

โครงการค่าใช้จ่ายบุ

คลาการภาครัฐ 

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการ

ี ้

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน              4,132,600       4,132,600

ค่าตอบแทน

เหมาจ่ายแทน

การจัดหา

รถยนต์ประจํา

ตําแหน่ง

             2,210,400       2,210,400

เงินประจํา

ตําแหน่ง

ผู้บริหารที่มีวาระ

             8,497,200       8,497,200

รวม           14,840,200     14,840,200

รวม           14,840,200     14,840,200

รวม           14,840,200     14,840,200

รวม           14,840,200     14,840,200

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

           14,840,200      14,840,200

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

          215,910,650    215,910,650

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

          215,910,650    215,910,650

4. ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และสร้าง

ความเข้าใจในวัฒนธรรม

ที่หลากหลายของภูมิภาค

่ ้ํ โ

4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิด

จิตสํานึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ

ด้านสืบสานเผยแพร่ฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

โครงการพัฒนา

เว็บไซต์ อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

โครงการพัฒนา

เว็บไซต์ อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

                 20,000           20,000

รวม                 20,000           20,000

รวม                 20,000           20,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสืบสานเผยแพร่ฟื้นฟูและ โครงการพัฒนาเว็บไซต์ รวม                 20,000           20,000

รวม                 20,000           20,000

โครงการเตรียม

ความพร้อมการจัด

งานประชุมวิชาการ

 นิทรรศการต่างๆ 

ของหน่วยงานที่

ร่วมสนอง

พระราชดําริฯ

โครงการเตรียมความ

พร้อมการจัดงาน

ประชุมวิชาการ 

นิทรรศการต่างๆ ของ

หน่วยงานที่ร่วมสนอง

พระราชดําริฯ

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

               350,000          350,000

รวม               350,000         350,000

รวม               350,000         350,000

รวม               350,000         350,000

รวม               350,000         350,000

โครงการการ

บริหารโครงการ

และสนับสนุนการ

ดําเนินงานใน

กิจกรรมต่างๆของ 

อพ.สธ. และ

เครือข่ายของ 

โครงการการบริหาร

โครงการและ

สนับสนุนการ

ดําเนินงานในกิจกรรม

ต่างๆของ อพ.สธ. และ

เครือข่ายของ อพ.สธ.

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

               200,000          200,000

รวม               200,000         200,000

รวม               200,000         200,000

รวม               200,000         200,000

รวม               200,000         200,000

โครงการเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ 

ผลงานโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ

โครงการเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ ผลงาน

โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

               200,000          200,000

รวม               200,000         200,000

รวม               200,000         200,000

รวม               200,000         200,000

รวม               200,000         200,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

4. ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และสร้าง

4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิด

จิตสํานึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ

ด้านสืบสานเผยแพร่ฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

โครงการสาน

สัมพันธ์มิตรภาพ

ไทย - ลาว ครั้งที่ 15

โครงการสานสัมพันธ์

มิตรภาพไทย - ลาว 

ครั้งที่ 15

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

               301,900          301,900

รวม               301,900         301,900

รวม               301,900         301,900

รวม               301,900         301,900

รวม               301,900         301,900

โครงการพิธีบายศรี

สู่ขวัญนักศึกษาใหม่

 ม.อุบลฯ ประจําปี

การศึกษา 2562

โครงการพิธีบายศรีสู่

ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.

อุบลฯ ประจําปี

การศึกษา 2562

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

               103,300          103,300

รวม               103,300         103,300

รวม               103,300         103,300

รวม               103,300         103,300

รวม               103,300         103,300

โครงการสดุดี

วีรกรรมพระประ

ทุมวรราชสรุิยวงศ์ 

โครงการสดุดีวีรกรรม

พระประทุมวรราชสุริ

ยวงศ์ ประจําปี 2562

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

               123,000          123,000

รวม               123,000         123,000

รวม               123,000         123,000

รวม               123,000         123,000

รวม               123,000         123,000

โครงการ

บริหารงานทํานุ

บํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัย

ี

โครงการบริหารงาน

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

               100,000          100,000

รวม               100,000         100,000

รวม               100,000         100,000

รวม               100,000         100,000

รวม               100,000         100,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

4. ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และสร้าง

ความเข้าใจในวัฒนธรรม

ที่หลากหลายของภูมิภาค

่ ้ํ โ

4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิด

จิตสํานึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ

ด้านสืบสานเผยแพร่ฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

โครงการบริหาร

จัดการอุทยาน

ศิลปวัฒนธรรม

อีสานและลุ่มน้ําโขง

 ปะจําปี 2562

โครงการบริหาร

จัดการอุทยาน

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

และลุ่มน้ําโขง ปะจําปี

 2562

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

               130,000          130,000

รวม               130,000         130,000

รวม               130,000         130,000

รวม               130,000         130,000

รวม               130,000         130,000

โครงการสืบสาน

ประเพณีแห่เทียน

พรรษาจังหวัด

อุบลราชธานี

โครงการสืบสาน

ประเพณีแห่เทียน

พรรษาจังหวัด

อุบลราชธานี

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

               460,000          460,000

รวม               460,000         460,000

รวม               460,000         460,000

รวม               460,000         460,000

รวม               460,000         460,000

โครงการวันรําลึก

แห่งความดีร่วมกับ

จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการวันรําลึกแห่ง

ความดีร่วมกับจังหวัด

อุบลราชธานี

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนนุ

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

                 30,000           30,000

รวม                 30,000           30,000

รวม                 30,000           30,000

รวม                 30,000           30,000

รวม                 30,000           30,000

โครงการอนุรักษ์

และสืบสาน

ประเพณีไทย

สงกรานต์ "ปีใหม่" 

มหาวิทยาลัย

ี

โครงการอนุรักษ์และ

สืบสานประเพณีไทย

สงกรานต์ "ปีใหม่" 

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

               305,600          305,600

รวม               305,600         305,600

รวม               305,600         305,600

รวม               305,600         305,600

รวม               305,600         305,600
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

4. ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และสร้าง

4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิด

จิตสํานึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ

ด้านสืบสานเผยแพร่ฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

โครงการจิตอาสา

ทําบุญ ตุนความดี 

วิธีธรรม ณ วัด

โครงการจิตอาสา

ทําบุญ ตุนความดี วิธี

ธรรม ณ วัดหนองป่าพง

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

               165,000          165,000

รวม               165,000         165,000

รวม               165,000         165,000

รวม               165,000         165,000

รวม               165,000         165,000

โครงการความ

ร่วมมือด้าน

ศิลปวัฒนธรรมกับ

จังหวัดและภาค

โครงการความร่วมมือ

ด้านศิลปวัฒนธรรม

กับจังหวัดและภาค

ประชาชน

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

               228,800          228,800

รวม               228,800         228,800

รวม               228,800         228,800

รวม               228,800         228,800

รวม               228,800         228,800

โครงการสืบสาน

งานบุญอีสาน :บุญ

พระเวส บุญ

สงกรานต์ บุญจุล

ิ

โครงการสืบสานงาน

บุญอีสาน :บุญพระเวส

 บุญสงกรานต์ บุญจุล

กฐิน

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

               300,000          300,000

รวม               300,000         300,000

รวม               300,000         300,000

รวม               300,000         300,000

รวม               300,000         300,000

โครงการสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนงาน

ประเพณีแห่เทียน

พรรษาจังหวัด

อุบลราชธานี

โครงการสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนงาน

ประเพณีแห่เทียน

พรรษาจังหวัด

อุบลราชธานี

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

               200,000          200,000

รวม               200,000         200,000

รวม               200,000         200,000

รวม               200,000         200,000

รวม               200,000         200,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

4. ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และสร้าง

4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิด

จิตสํานึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ

ด้านสืบสานเผยแพร่ฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

นิทรรศการทาง

วัฒนธรรม จังหวัด

โครงการนิทรรศการ

ทางวัฒนธรรม จังหวัด

อุบลราชธานี

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

คา่ใช้จ่ายอุดหนุน

               417,200          417,200

รวม               417,200         417,200

รวม               417,200         417,200

รวม               417,200         417,200

รวม               417,200         417,200

ด้านสืบสานเผยแพร่ฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ผลรวม

             3,634,800       3,634,800

4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิด

จิตสํานึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ 

ผลรวม

             3,634,800       3,634,800

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้าง

ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่

หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขง ผลรวม

             3,634,800       3,634,800

ผลรวมทั้งหมด          219,545,450   219,545,450
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการเงิน

อุดหนุนสําหรับ

โครงการแนะ

แนวทางการศึกษา

โครงการเงินอุดหนุน

สําหรับโครงการแนะ

แนวทางการศึกษา

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

เงินอุดหนุน

สําหรับโครงการ

แนะแนวทาง

การศึกษา

                 60,000           60,000

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

โครงการจัดหาและ

พัฒนาสื่อการ

เรียนรู้แก่นักศึกษา

โครงการจัดชื้อวัสดุ

ทางการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุการศึกษา

 (คงเหลือจาก

การไม่จัดสรรให้

คณะในกํากับ)

               861,800         861,800

ค่าวัสดุการศึกษา

 (คงเหลือจาก

การไม่จัดสรรให้

คณะส่วนราชการ)

           11,754,400     11,754,400

รวม           12,616,200     12,616,200

รวม           12,616,200     12,616,200

รวม           12,616,200     12,616,200

รวม           12,616,200     12,616,200

โครงการค่าใช้จ่าย

เงนิประจําตําแหน่ง

โครงการค่าใช้จ่ายเงิน

ประจําตําแหน่ง

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเงิน

ประจําตําแหน่ง

             4,300,000       4,300,000

รวม             4,300,000      4,300,000

รวม             4,300,000      4,300,000

รวม             4,300,000      4,300,000

รวม             4,300,000      4,300,000

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต ก่อสร้างรั้วรอบ

มหาวิทยาลัย 

ระยะที่ 2  ตําบล

เมืองศรีไค อําเภอ

วารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี

 1 รายการ

โครงการก่อสร้างรั้ว

รอบมหาวิทยาลัย 

ระยะที่ 2  ตําบลเมือง

ศรีไค อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 รายการ

งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วรอบ

มหาวิทยาลัย 

ระยะที่ 2  ตําบล

เมืองศรีไค 

อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

             4,000,000       4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

ปรับปรุงอาคาร 

ระบบประกอบ

อาคาร และบริเวณ

โดยรอบกลุ่ม

อาคารคณะวิชา

ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี   

ตําบลเมืองศรีไค 

อําเภอวารินชําราบ

 จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

โครงการปรับปรุง

อาคาร ระบบ

ประกอบอาคาร และ

บริเวณโดยรอบกลุ่ม

อาคารคณะวิชาด้าน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี   ตําบล

เมืองศรีไค อําเภอวา

รินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 รายการ

งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร 

ระบบประกอบ

อาคาร และ

บริเวณโดยรอบ

กลุ่มอาคารคณะ

วิชาด้าน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี   

ตําบลเมืองศรีไค

 อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

             8,000,000       8,000,000

รวม             8,000,000      8,000,000

รวม             8,000,000      8,000,000

รวม             8,000,000      8,000,000

รวม             8,000,000      8,000,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต  ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่าง

ภายใน

มหาวิทยาลัย  

ตําบลเมืองศรีไค 

อําเภอวารินชําราบ

 จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

โครงการ ปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ภายในมหาวิทยาลัย  

ตําบลเมืองศรีไค 

อําเภอวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 1

 รายการ

งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง  ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่าง

ภายใน

มหาวิทยาลัย  

ตําบลเมืองศรีไค

 อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

             4,000,000       4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

 ปรับปรุงระบบ

จราจรเขต

การศึกษา  ตําบล

เมืองศรีไค อําเภอ

วารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี

 1 รายการ

โครงการ ปรับปรุง

ระบบจราจรเขต

การศึกษา  ตําบล

เมืองศรีไค อําเภอวา

รินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 รายการ

งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง  ปรับปรุงระบบ

จราจรเขต

การศึกษา  

ตําบลเมืองศรีไค

 อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

             8,000,000       8,000,000

รวม             8,000,000      8,000,000

รวม             8,000,000      8,000,000

รวม             8,000,000      8,000,000

รวม             8,000,000      8,000,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต ปรับปรุงกลุ่ม

อาคารสํานักงาน

บริหารกายภาพ

และสิ่งแวดล้อม  

ตําบลเมืองศรีไค 

อําเภอวารินชําราบ

 จังหวัด

อุบลราชธานี 1

รายการ

 โครงการปรับปรุง

กลุ่มอาคารสํานักงาน

บริหารกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม  ตําบล

เมืองศรีไค อําเภอวา

รินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1รายการ

งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงกลุ่ม

อาคาร

สํานักงาน

บริหารกายภาพ

และสิ่งแวดล้อม 

 ตําบลเมืองศรีไค

 อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1

รายการ

             2,000,000       2,000,000

รวม             2,000,000      2,000,000

รวม             2,000,000      2,000,000

รวม             2,000,000      2,000,000

รวม             2,000,000      2,000,000

ปรุงภูมิทัศน์และ

ระบบจราจร

สํานักงานอธิการบดี

  ตําบลเมืองศรีไค 

อําเภอวารินชําราบ

 จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

โครงการปรุงภูมิทัศน์

และระบบจราจร

สํานักงานอธิการบดี  

ตําบลเมืองศรีไค 

อําเภอวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 1

 รายการ

งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ปรุงภูมิทัศน์และ

ระบบจราจร

สํานักงาน

อธิการบดี  

ตําบลเมืองศรีไค

 อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

             2,720,800       2,720,800

รวม             2,720,800      2,720,800

รวม             2,720,800      2,720,800

รวม             2,720,800      2,720,800

รวม             2,720,800      2,720,800

ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม            41,397,000              4,300,000     45,697,000

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการค่า

สาธารณูปโภค

โครงการค่า

สาธารณูปโภค

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค              6,000,000       6,000,000

รวม             6,000,000      6,000,000

รวม             6,000,000      6,000,000

107



พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการค่า รวม             6,000,000      6,000,000

รวม             6,000,000      6,000,000

การให้คําปรึกษา

ของที่ปรึกษาด้าน

การเงิน ฯเพื่อ

พัฒนาระบบ

การเงินการคลัง

ั

โครงการค่าใช้จ่ายที่

ปรึกษาด้านการเงิน

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทาง                120,000         120,000

ค่าที่พัก                  72,000           72,000

ค่าเลี้ยงรับรอง                168,000         168,000

รวม               360,000         360,000

ค่าตอบแทน ค่าจ้างที่ปรึกษา

ด้านการเงินและ

บัญชี

               240,000         240,000

รวม               240,000         240,000

รวม               600,000         600,000

รวม               600,000         600,000

รวม               600,000         600,000

โครงการค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมและ

การจัดพิมพ์

เอกสารทาง

ิ ่

โครงการค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมและการ

จัดพิมพ์เอกสาร

ทางการเงินต่างๆ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าธรรมเนียม                195,600         195,600

รวม               195,600         195,600

รวม               195,600         195,600

รวม               195,600         195,600

รวม               195,600         195,600

โครงการพัฒนา

ระบบบริหารและ

จัดการภายใน

โครงการบริหารจัดการ

เอกสารมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน โครงการทําลาย

เอกสาร

มหาวิทยาลัย

               250,000         250,000

รวม               250,000         250,000

ค่าวัสดุ ค่าจัดทําแบบ

พิมพ์การรับเงิน

               300,000         300,000

รวม               300,000         300,000

รวม               550,000         550,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการพัฒนาระบบ รวม               550,000         550,000

รวม               550,000         550,000

ค่าตอบแทนและ

ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา

ด้านการเงิน

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

โครงการบริหารจัดการ

เอกสารมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการวัน

ทําการ

                 20,200           20,200

รวม                 20,200          20,200

รวม                 20,200          20,200

รวม                 20,200          20,200

รวม                 20,200          20,200

โครงการประกัน

อุบัติเหตุนักศึกษา

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

โครงการประกัน

อุบัติเหตุนักศึกษา

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าประกัน

อุบัติเหตุ

นักศึกษา

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

             2,966,100       2,966,100

รวม             2,966,100      2,966,100

รวม             2,966,100      2,966,100

รวม             2,966,100      2,966,100

รวม             2,966,100      2,966,100

โครงการค่าใช้จ่าย

พิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร

โครงการค่าใช้จ่ายพิธี

พระราชทานปริญญา

บัตร

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายพิธี

พระราชทาน

ปริญญาบัตร

             5,000,000       5,000,000

รวม             5,000,000      5,000,000

รวม             5,000,000      5,000,000

รวม             5,000,000      5,000,000

รวม             5,000,000      5,000,000

โครงการค่าใช้จ่าย

ในการรักษาความ

สะอาด

โครงการค่าใช้จ่ายใน

การรักษาความสะอาด

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการ

รกัษาความ

สะอาด

             1,779,100       1,779,100

รวม             1,779,100      1,779,100

รวม             1,779,100      1,779,100

รวม             1,779,100      1,779,100
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ รวม             1,779,100      1,779,100

โครงการค่าใช้จ่าย

ในการรักษาความ

สะอาด (สมทบเงิน

รายได้เพื่อตั้งจ่าย

ของสํานักงาน

อธิการบดี)

โครงการค่าใช้จ่ายใน

การรักษาความสะอาด

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการ

รักษาความ

สะอาดสําหรับ

คณะในกํากับที่

ไม่ได้รับการ

จัดสรรจากเงิน

งบประมาณ

แผ่นดิน

               669,300         669,300

รวม               669,300         669,300

รวม               669,300         669,300

รวม               669,300         669,300

รวม               669,300         669,300

โครงการบริหาร

และจัดการ

ส่วนกลางด้าน

วิทยาศาสตร์และ

โ โ ี

โครงการบริหารและ

จัดการส่วนกลางด้าน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์                320,000         320,000

ค่าไฟฟ้า              4,495,800       4,495,800

รวม             4,815,800      4,815,800

รวม             4,815,800      4,815,800

รวม             4,815,800      4,815,800

รวม             4,815,800      4,815,800

โครงการเงินสํารอง

จ่ายทั่วไป

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

โครงการเงินสํารอง

จ่ายทั่วไป

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินสํารองจ่าย

ทั่วไป

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

             7,555,500       7,555,500

รวม             7,555,500      7,555,500

รวม             7,555,500      7,555,500

รวม             7,555,500      7,555,500

รวม             7,555,500      7,555,500

โครงการเงินทุน

สํารอง

มหาวิทยาลัย

โครงการเงินทุนสํารอง

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินทุนสํารอง

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

           45,038,300     45,038,300
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการเงินทุนสํารอง โครงการเงินทุนสํารอง งบเงินอุดหนุน รวม           45,038,300     45,038,300

รวม           45,038,300     45,038,300

รวม           45,038,300     45,038,300

รวม           45,038,300     45,038,300

โครงการค่าใช้จ่าย

ผู้บริหาร

โครงการค่าใช้จ่าย

ผู้บริหาร

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไป

ราชการ

             1,800,000       1,800,000

รวม             1,800,000      1,800,000

รวม             1,800,000      1,800,000

รวม             1,800,000      1,800,000

รวม             1,800,000      1,800,000

โครงการบรรเทา

ความเดือดร้อน

ของนักศึกษา ณ 

หน่วยงานจัดการ

ศึกษานอกที่ตั้ง จ.

มุกดาหารที่จะย้าย

มาเรียนยังม อบลฯ

โครงการบรรเทาความ

เดือดร้อนของนักศึกษา

 ณ หน่วยงานจัดการ

ศึกษานอกที่ตั้ง จ.

มุกดาหารที่จะย้ายมา

เรียนยัง ม.อุบลฯ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางและ

ค่าที่พัก

               330,900         330,900

รวม               330,900         330,900

รวม               330,900         330,900

รวม               330,900         330,900

รวม               330,900         330,900

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

             6,594,900            70,725,900     77,320,800

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

           47,991,900            75,025,900    123,017,800

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

           47,991,900            75,025,900    123,017,800
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

3. บริการวิชาการอย่างมี

ส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการ

งานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม

ศักยภาพของชุมชนและสังคม บน

พื้นฐานความพอเพียง เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านให้บริการวิชาการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการอุทยาน

วิทยาศาสตร์

โครงการอุทยาน

วิทยาศาสตร์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป บริการวิชาการ            38,400,000     38,400,000

รวม           38,400,000     38,400,000

รวม           38,400,000     38,400,000

รวม           38,400,000     38,400,000

รวม           38,400,000     38,400,000

ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ผลรวม

           38,400,000     38,400,000

3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงาน

บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม

ศักยภาพของชุมชนและสังคม บน

พื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน ผลรวม

           38,400,000     38,400,000

3. บริการวิชาการอย่างมี

ส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

           38,400,000     38,400,000

4. ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น และสร้าง

ความเข้าใจในวัฒนธรรม

ที่หลากหลายของภูมิภาค

่ ้ํ โ

4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิด

จิตสํานึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ

ด้านสืบสานเผยแพร่ฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

โครงการวันสําคัญ

ของมหาวิทยาลัย

โครงการวันสําคัญของ

มหาวิทยาลัย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการ

จัดงานวันสําคัญ

ของมหาวิทยาลัย

               180,000         180,000

รวม               180,000         180,000

รวม               180,000         180,000

รวม               180,000         180,000

รวม               180,000         180,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้าง

่

4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิด

่

ด้านสืบสานเผยแพร่ฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ผลรวม

               180,000         180,000

4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิด

จิตสํานึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ 

ผลรวม

               180,000         180,000

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้าง

ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่

หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขง ผลรวม

               180,000         180,000

ผลรวมทั้งหมด           47,991,900          113,605,900   161,597,800
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการเงิน

อุดหนุนสําหรับ

โครงการแนะ

แนวทางการศึกษา

โครงการเงินอุดหนุน

สําหรับโครงการแนะ

แนวทางการศึกษา

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

เงินอุดหนุน

สําหรับโครงการ

แนะแนวทาง

การศึกษา

                 60,000           60,000

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

โครงการจัดหาและ

พัฒนาสื่อการ

เรียนรู้แก่นักศึกษา

โครงการจัดชื้อวัสดุ

ทางการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุการศึกษา

 (คงเหลือจาก

การไม่จัดสรรให้

คณะในกํากับ)

               861,800         861,800

ค่าวัสดุการศึกษา

 (คงเหลือจาก

การไม่จัดสรรให้

คณะส่วนราชการ)

           11,754,400     11,754,400

รวม           12,616,200     12,616,200

รวม           12,616,200     12,616,200

รวม           12,616,200     12,616,200

รวม           12,616,200     12,616,200

โครงการค่าใช้จ่าย

เงนิประจําตําแหน่ง

โครงการค่าใช้จ่ายเงิน

ประจําตําแหน่ง

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเงิน

ประจําตําแหน่ง

             4,300,000       4,300,000

รวม             4,300,000      4,300,000

รวม             4,300,000      4,300,000

รวม             4,300,000      4,300,000

รวม             4,300,000      4,300,000

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต ก่อสร้างรั้วรอบ

มหาวิทยาลัย 

ระยะที่ 2  ตําบล

เมืองศรีไค อําเภอ

วารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี

 1 รายการ

โครงการก่อสร้างรั้ว

รอบมหาวิทยาลัย 

ระยะที่ 2  ตําบลเมือง

ศรีไค อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 รายการ

งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วรอบ

มหาวิทยาลัย 

ระยะที่ 2  ตําบล

เมืองศรีไค 

อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

             4,000,000       4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

ปรับปรุงอาคาร 

ระบบประกอบ

อาคาร และบริเวณ

โดยรอบกลุ่ม

อาคารคณะวิชา

ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี   

ตําบลเมืองศรีไค 

อําเภอวารินชําราบ

 จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

โครงการปรับปรุง

อาคาร ระบบ

ประกอบอาคาร และ

บริเวณโดยรอบกลุ่ม

อาคารคณะวิชาด้าน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี   ตําบล

เมืองศรีไค อําเภอวา

รินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 รายการ

งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร 

ระบบประกอบ

อาคาร และ

บริเวณโดยรอบ

กลุ่มอาคารคณะ

วิชาด้าน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี   

ตําบลเมืองศรีไค

 อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

             8,000,000       8,000,000

รวม             8,000,000      8,000,000

รวม             8,000,000      8,000,000

รวม             8,000,000      8,000,000

รวม             8,000,000      8,000,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต  ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่าง

ภายใน

มหาวิทยาลัย  

ตําบลเมืองศรีไค 

อําเภอวารินชําราบ

 จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

โครงการ ปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ภายในมหาวิทยาลัย  

ตําบลเมืองศรีไค 

อําเภอวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 1

 รายการ

งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง  ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่าง

ภายใน

มหาวิทยาลัย  

ตําบลเมืองศรีไค

 อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

             4,000,000       4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

 ปรับปรุงระบบ

จราจรเขต

การศึกษา  ตําบล

เมืองศรีไค อําเภอ

วารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี

 1 รายการ

โครงการ ปรับปรุง

ระบบจราจรเขต

การศึกษา  ตําบล

เมืองศรีไค อําเภอวา

รินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 รายการ

งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง  ปรับปรุงระบบ

จราจรเขต

การศึกษา  

ตําบลเมืองศรีไค

 อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

             8,000,000       8,000,000

รวม             8,000,000      8,000,000

รวม             8,000,000      8,000,000

รวม             8,000,000      8,000,000

รวม             8,000,000      8,000,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต ปรับปรุงกลุ่ม

อาคารสํานักงาน

บริหารกายภาพ

และสิ่งแวดล้อม  

ตําบลเมืองศรีไค 

อําเภอวารินชําราบ

 จังหวัด

อุบลราชธานี 1

รายการ

 โครงการปรับปรุง

กลุ่มอาคารสํานักงาน

บริหารกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม  ตําบล

เมืองศรีไค อําเภอวา

รินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1รายการ

งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงกลุ่ม

อาคาร

สํานักงาน

บริหารกายภาพ

และสิ่งแวดล้อม 

 ตําบลเมืองศรีไค

 อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1

รายการ

             2,000,000       2,000,000

รวม             2,000,000      2,000,000

รวม             2,000,000      2,000,000

รวม             2,000,000      2,000,000

รวม             2,000,000      2,000,000

ปรุงภูมิทัศน์และ

ระบบจราจร

สํานักงานอธิการบดี

  ตําบลเมืองศรีไค 

อําเภอวารินชําราบ

 จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

โครงการปรุงภูมิทัศน์

และระบบจราจร

สํานักงานอธิการบดี  

ตําบลเมืองศรีไค 

อําเภอวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 1

 รายการ

งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ปรุงภูมิทัศน์และ

ระบบจราจร

สํานักงาน

อธิการบดี  

ตําบลเมืองศรีไค

 อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

             2,720,800       2,720,800

รวม             2,720,800      2,720,800

รวม             2,720,800      2,720,800

รวม             2,720,800      2,720,800

รวม             2,720,800      2,720,800

ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม            41,397,000              4,300,000     45,697,000

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการค่า

สาธารณูปโภค

โครงการค่า

สาธารณูปโภค

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค              6,000,000       6,000,000

รวม             6,000,000      6,000,000

รวม             6,000,000      6,000,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการค่า รวม             6,000,000      6,000,000

รวม             6,000,000      6,000,000

การให้คําปรึกษา

ของที่ปรึกษาด้าน

การเงิน ฯเพื่อ

พัฒนาระบบ

การเงินการคลัง

ั

โครงการค่าใช้จ่ายที่

ปรึกษาด้านการเงิน

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทาง                120,000         120,000

ค่าที่พัก                  72,000           72,000

ค่าเลี้ยงรับรอง                168,000         168,000

รวม               360,000         360,000

ค่าตอบแทน ค่าจ้างที่ปรึกษา

ด้านการเงินและ

บัญชี

               240,000         240,000

รวม               240,000         240,000

รวม               600,000         600,000

รวม               600,000         600,000

รวม               600,000         600,000

โครงการค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมและ

การจัดพิมพ์

เอกสารทาง

ิ ่

โครงการค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมและการ

จัดพิมพ์เอกสาร

ทางการเงินต่างๆ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าธรรมเนียม                195,600         195,600

รวม               195,600         195,600

รวม               195,600         195,600

รวม               195,600         195,600

รวม               195,600         195,600

โครงการพัฒนา

ระบบบริหารและ

จัดการภายใน

โครงการบริหารจัดการ

เอกสารมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน โครงการทําลาย

เอกสาร

มหาวิทยาลัย

               250,000         250,000

รวม               250,000         250,000

ค่าวัสดุ ค่าจัดทําแบบ

พิมพ์การรับเงิน

               300,000         300,000

รวม               300,000         300,000

รวม               550,000         550,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการพัฒนาระบบ รวม               550,000         550,000

รวม               550,000         550,000

ค่าตอบแทนและ

ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา

ด้านการเงิน

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

โครงการบริหารจัดการ

เอกสารมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการวัน

ทําการ

                 20,200           20,200

รวม                 20,200          20,200

รวม                 20,200          20,200

รวม                 20,200          20,200

รวม                 20,200          20,200

โครงการประกัน

อุบัติเหตุนักศึกษา

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

โครงการประกัน

อุบัติเหตุนักศึกษา

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าประกัน

อุบัติเหตุ

นักศึกษา

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

             2,966,100       2,966,100

รวม             2,966,100      2,966,100

รวม             2,966,100      2,966,100

รวม             2,966,100      2,966,100

รวม             2,966,100      2,966,100

โครงการค่าใช้จ่าย

พิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร

โครงการค่าใช้จ่ายพิธี

พระราชทานปริญญา

บัตร

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายพิธี

พระราชทาน

ปริญญาบัตร

             5,000,000       5,000,000

รวม             5,000,000      5,000,000

รวม             5,000,000      5,000,000

รวม             5,000,000      5,000,000

รวม             5,000,000      5,000,000

โครงการค่าใช้จ่าย

ในการรักษาความ

สะอาด

โครงการค่าใช้จ่ายใน

การรักษาความสะอาด

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการ

รกัษาความ

สะอาด

             1,779,100       1,779,100

รวม             1,779,100      1,779,100

รวม             1,779,100      1,779,100

รวม             1,779,100      1,779,100
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ รวม             1,779,100      1,779,100

โครงการค่าใช้จ่าย

ในการรักษาความ

สะอาด (สมทบเงิน

รายได้เพื่อตั้งจ่าย

ของสํานักงาน

อธิการบดี)

โครงการค่าใช้จ่ายใน

การรักษาความสะอาด

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการ

รักษาความ

สะอาดสําหรับ

คณะในกํากับที่

ไม่ได้รับการ

จัดสรรจากเงิน

งบประมาณ

แผ่นดิน

               669,300         669,300

รวม               669,300         669,300

รวม               669,300         669,300

รวม               669,300         669,300

รวม               669,300         669,300

โครงการบริหาร

และจัดการ

ส่วนกลางด้าน

วิทยาศาสตร์และ

โ โ ี

โครงการบริหารและ

จัดการส่วนกลางด้าน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์                320,000         320,000

ค่าไฟฟ้า              4,495,800       4,495,800

รวม             4,815,800      4,815,800

รวม             4,815,800      4,815,800

รวม             4,815,800      4,815,800

รวม             4,815,800      4,815,800

โครงการเงินสํารอง

จ่ายทั่วไป

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

โครงการเงินสํารอง

จ่ายทั่วไป

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินสํารองจ่าย

ทั่วไป

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

             7,555,500       7,555,500

รวม             7,555,500      7,555,500

รวม             7,555,500      7,555,500

รวม             7,555,500      7,555,500

รวม             7,555,500      7,555,500

โครงการเงินทุน

สํารอง

มหาวิทยาลัย

โครงการเงินทุนสํารอง

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินทุนสํารอง

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

           45,038,300     45,038,300
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการเงินทุนสํารอง โครงการเงินทุนสํารอง งบเงินอุดหนุน รวม           45,038,300     45,038,300

รวม           45,038,300     45,038,300

รวม           45,038,300     45,038,300

รวม           45,038,300     45,038,300

โครงการค่าใช้จ่าย

ผู้บริหาร

โครงการค่าใช้จ่าย

ผู้บริหาร

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไป

ราชการ

             1,800,000       1,800,000

รวม             1,800,000      1,800,000

รวม             1,800,000      1,800,000

รวม             1,800,000      1,800,000

รวม             1,800,000      1,800,000

โครงการบรรเทา

ความเดือดร้อน

ของนักศึกษา ณ 

หน่วยงานจัดการ

ศึกษานอกที่ตั้ง จ.

มุกดาหารที่จะย้าย

มาเรียนยังม อบลฯ

โครงการบรรเทาความ

เดือดร้อนของนักศึกษา

 ณ หน่วยงานจัดการ

ศึกษานอกที่ตั้ง จ.

มุกดาหารที่จะย้ายมา

เรียนยัง ม.อุบลฯ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางและ

ค่าที่พัก

               330,900         330,900

รวม               330,900         330,900

รวม               330,900         330,900

รวม               330,900         330,900

รวม               330,900         330,900

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

             6,594,900            70,725,900     77,320,800

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

           47,991,900            75,025,900    123,017,800

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

           47,991,900            75,025,900    123,017,800
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. บริการวิชาการอย่างมี

ส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการ

งานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม

ศักยภาพของชุมชนและสังคม บน

พื้นฐานความพอเพียง เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านให้บริการวิชาการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการอุทยาน

วิทยาศาสตร์

โครงการอุทยาน

วิทยาศาสตร์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป บริการวิชาการ            38,400,000     38,400,000

รวม           38,400,000     38,400,000

รวม           38,400,000     38,400,000

รวม           38,400,000     38,400,000

รวม           38,400,000     38,400,000

ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ผลรวม

           38,400,000     38,400,000

3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงาน

บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม

ศักยภาพของชุมชนและสังคม บน

พื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน ผลรวม

           38,400,000     38,400,000

3. บริการวิชาการอย่างมี

ส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

           38,400,000     38,400,000

4. ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น และสร้าง

ความเข้าใจในวัฒนธรรม

ที่หลากหลายของภูมิภาค

่ ้ํ โ

4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิด

จิตสํานึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ

ด้านสืบสานเผยแพร่ฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

โครงการวันสําคัญ

ของมหาวิทยาลัย

โครงการวันสําคัญของ

มหาวิทยาลัย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการ

จัดงานวันสําคัญ

ของมหาวิทยาลัย

               180,000         180,000

รวม               180,000         180,000

รวม               180,000         180,000

รวม               180,000         180,000

รวม               180,000         180,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้าง

่

4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิด

่

ด้านสืบสานเผยแพร่ฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ผลรวม

               180,000         180,000

4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิด

จิตสํานึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ 

ผลรวม

               180,000         180,000

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้าง

ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่

หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขง ผลรวม

               180,000         180,000

ผลรวมทั้งหมด           47,991,900          113,605,900   161,597,800
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการจัดหาและ

พัฒนาสื่อการ

เรียนรู้แก่นักศึกษา

โครงการจัดชื้อวัสดุ

ทางการศึกษา

งบดําเนินงาน คา่วัสดุ ค่าวัสดุการศึกษา

 (คงเหลือจาก

การไม่จัดสรรให้

คณะในกํากับ)

             3,601,700       3,601,700

ค่าวัสดุการศึกษา

 (คงเหลือจาก

การไม่จัดสรรให้

คณะส่วนราชการ)

             2,255,700       2,255,700

รวม             5,857,400      5,857,400

รวม             5,857,400      5,857,400

รวม             5,857,400      5,857,400

รวม             5,857,400      5,857,400

โครงการ ปรับปรุง

อาคาร ระบบ

ประกอบอาคาร 

และบริเวณ

โดยรอบกลุ่ม

อาคารคณะวิชา

ด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ตําบล

เมืองศรีไค อําเภอ

วารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี

 1 รายการ

โครงการ ปรับปรุง

อาคาร ระบบ

ประกอบอาคาร และ

บริเวณโดยรอบกลุ่ม

อาคารคณะวิชาด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ตําบลเมืองศรีไค 

อําเภอวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 1

 รายการ

งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง  ปรับปรุงอาคาร

 ระบบประกอบ

อาคาร และ

บริเวณโดยรอบ

กลุ่มอาคารคณะ

วิชาด้าน

วิทยาศาสตร์

สุขภาพ ตําบล

เมืองศรีไค 

อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

             4,000,000       4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการ ปรับปรุง

ศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์  

ตําบลเมืองศรีไค 

อําเภอวารินชําราบ

 จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

โครงการปรับปรุงศูนย์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

 ตําบลเมืองศรีไค 

อําเภอวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 1

 รายการ

งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์

เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์  

ตําบลเมืองศรีไค

 อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

             1,650,000       1,650,000

รวม             1,650,000      1,650,000

รวม             1,650,000      1,650,000

รวม             1,650,000      1,650,000

รวม             1,650,000      1,650,000

โครงการ  ปรับปรุง

ระบบจราจร

บริเวณกลุ่มอาคาร

โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัย  

ตําบลเมืองศรีไค 

อําเภอวารินชําราบ

 จังหวัด

อบลราชธานี 1 

โครงการ ปรับปรุง

ระบบจราจรบริเวณ

กลุ่มอาคาร

โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัย  ตําบล

เมืองศรีไค อําเภอวา

รินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 รายการ

งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์

เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์  

ตําบลเมืองศรีไค

 อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

             4,000,000       4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

รวม             4,000,000      4,000,000

โครงการ  ก่อสร้าง

ระบบ

สาธารณูปโภค

บริเวณอุทยาน

วิทยาศาสตร์  

ตําบลเมืองศรีไค 

อําเภอวารินชําราบ

 จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

โครงการก่อสร้าง

ระบบสาธารณูปโภค

บริเวณอุทยาน

วิทยาศาสตร์  ตําบล

เมืองศรีไค อําเภอวา

รินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 รายการ

งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างระบบ

สาธารณูปโภค

บริเวณอุทยาน

วิทยาศาสตร์  

ตําบลเมืองศรีไค

 อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 

รายการ

             1,786,500       1,786,500
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการ  ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบ งบลงทุน รวม             1,786,500      1,786,500

รวม             1,786,500      1,786,500

รวม             1,786,500      1,786,500

รวม             1,786,500      1,786,500

ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม            17,293,900     17,293,900

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการบริหาร

และจัดการ

ส่วนกลางด้าน

โครงการบริหารและ

จัดการส่วนกลางด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์                  56,000           56,000

ค่าไฟฟ้า                996,700         996,700

รวม             1,052,700      1,052,700

รวม             1,052,700      1,052,700

รวม             1,052,700      1,052,700

รวม             1,052,700      1,052,700

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

             1,052,700       1,052,700

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

           18,346,600     18,346,600

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

           18,346,600     18,346,600

ผลรวมทั้งหมด           18,346,600    18,346,600
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการจัดหาและ

พัฒนาสื่อการ

เรียนรู้แก่นักศึกษา

โครงการจัดชื้อวัสดุ

ทางการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าวสัดุ ค่าวัสดุการศึกษา

 (คงเหลือจาก

การไม่จัดสรรให้

คณะในกํากับ)

             3,240,100       3,240,100

ค่าวัสดุการศึกษา

 (คงเหลือจาก

การไม่จัดสรรให้

คณะส่วนราชการ)

               541,600         541,600

รวม             3,781,700      3,781,700

รวม             3,781,700      3,781,700

รวม             3,781,700      3,781,700

รวม             3,781,700      3,781,700

ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม              3,781,700       3,781,700

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการบริหาร

และจัดการ

ส่วนกลางด้าน

โครงการบริหารและ

จัดการส่วนกลางด้าน

สังคมศาสตร์

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์                400,000         400,000

ค่าไฟฟ้า              7,269,600       7,269,600

รวม             7,669,600      7,669,600

รวม             7,669,600      7,669,600

รวม             7,669,600      7,669,600

รวม             7,669,600      7,669,600

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

             7,669,600       7,669,600

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

           11,451,300     11,451,300

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

           11,451,300     11,451,300

ผลรวมทั้งหมด           11,451,300    11,451,300

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านสังคมศาสตร์
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการค่าใช้จ่าย

ในการจ้างเหมา

แรงงาน

โครงการค่าใช้จ่ายใน

การจ้างเหมาแรงงาน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา

แรงงาน

หน่วยงานในสํา

นกงานอธกิารบดี

             4,566,700       4,566,700

รวม             4,566,700      4,566,700

รวม             4,566,700      4,566,700

รวม             4,566,700      4,566,700

รวม             4,566,700      4,566,700

โครงการค่าใช้จ่าย

ค่าจ้างพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา

เงินรายได้และค่าง

จ้างลูกจ้างชั่วคราว

เงินรายได้

สํานักงานอธิการบดี

โครงการค่าใช้จ่าย

ค่าจ้างพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาเงิน

รายได้และค่างจ้าง

ลูกจ้างชั่วคราวเงิน

รายได้สํานักงาน

อธิการบดี

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป-

ค่าจ้างพนักงาน

เงินเดือน

พนักงานเงิน

รายได้หน่วยงาน

ในสํานักงาน

อธิการบดี

           27,671,300     27,671,300

รวม           27,671,300    27,671,300

รวม           27,671,300    27,671,300

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ประกันสังคม              1,324,500       1,324,500

รวม             1,324,500      1,324,500

รวม             1,324,500      1,324,500

งบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราว ค่าจ้างชั่วคราว 

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินรายได้

หน่วยงานใน

สํานักงาน

อธิการบดี

             9,387,000       9,387,000

รวม             9,387,000      9,387,000

รวม             9,387,000      9,387,000

รวม           38,382,800    38,382,800

รวม           38,382,800    38,382,800

ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม            42,949,500     42,949,500

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางสํานักงานอธิการบดี
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนกลางสํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการค่าใช้จ่าย

ในการรักษาความ

สะอาด (สมทบเงิน

รายได้เพื่อตั้งจ่าย

ของสํานักงาน

อธิการบดี)

โครงการค่าใช้จ่ายใน

การรักษาความสะอาด

 (สมทบเงินรายได้เพื่อ

ตั้งจ่ายของสํานักงาน

อธิการบดี)

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการ

รักษาความ

สะอาด (สมทบ

เงินรายได้เพื่อตั้ง

จ่ายของ

สํานักงาน

อธิการบดี)

             1,592,600       1,592,600

รวม             1,592,600      1,592,600

รวม             1,592,600      1,592,600

รวม             1,592,600      1,592,600

รวม             1,592,600      1,592,600

โครงการสวัสดิการ

เครื่องดื่มบุคลากร

โครงการสวัสดิการ

เครื่องดื่มบุคลากร

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าน้ําดื่มสําหรับ

หน่วยงานใน

สํานักงาน

อธิการบดี

               178,100         178,100

รวม               178,100        178,100

รวม               178,100        178,100

รวม               178,100        178,100

รวม               178,100        178,100

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

             1,770,700       1,770,700

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

           44,720,200     44,720,200

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

           44,720,200     44,720,200

ผลรวมทั้งหมด           44,720,200    44,720,200
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการบริหาร

จัดการความรู้ของ

บุคลากรสํานักงาน

กฎหมายและนิติ

การ (KM)

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน คา่ใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                      400               400

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                     600               600

รวม                   1,000            1,000

รวม                   1,000            1,000

รวม                   1,000            1,000

รวม                   1,000            1,000

โครงการค่าใช้จ่าย

ในการพัฒนา

บุคลากรของ

สํานักงานกฎหมาย

และนิติการ

(หลักสูตรที่ 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

โครงการค่าใช้จ่ายใน

การพัฒนาบุคลากร

ของสํานักงาน

กฎหมายและนิติการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าที่พัก                  20,300           20,300

ค่าเบี้ยเลี้ยง                    4,800            4,800

ค่ายานพาหนะ                  15,000           15,000

ค่ารถรับจ้าง                  20,000           20,000

รวม                 60,100          60,100

รวม                 60,100          60,100

รวม                 60,100          60,100

รวม                 60,100          60,100

โครงการค่าใช้จ่าย

ในการพัฒนา

บุคลากรของ

สํานักงานกฎหมาย

และนิติการ

(หลักสูตรที่ 

ป.ป.ช./

กรมบัญชีกลาง/

โครงการค่าใช้จ่ายใน

การพัฒนาบุคลากร

ของสํานักงาน

กฎหมายและนิติการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าที่พัก                  17,400           17,400

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานกฏหมายและนิติการ สํานักงานอธิการบดี
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานกฏหมายและนิติการ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการค่าใช้จ่าย โครงการค่าใช้จ่ายใน งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเบี้ยเลี้ยง                    3,800            3,800

ค่ายานพาหนะ                    6,000            6,000

ค่ารถรับจ้าง                    4,000            4,000

ค่าลงทะเบียน                    5,000            5,000

รวม                 36,200          36,200

รวม                 36,200          36,200

รวม                 36,200          36,200

รวม                 36,200          36,200

ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม                  97,300           97,300

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ค่าถ่ายเอกสาร โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    1,500            1,500

รวม                   1,500            1,500

รวม                   1,500            1,500

รวม                   1,500            1,500

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนนิงาน ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                  36,000           36,000

รวม                 36,000          36,000

รวม                 36,000          36,000

รวม                 36,000          36,000

รวม                 37,500          37,500

โครงการค่าใช้จ่าย

ค่าเดินทางไป

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าที่พัก                      600               600

ค่าเบี้ยเลี้ยง                      500               500

ค่ารถโดยสาร

ประจําทาง

(บุคลากร)

                   1,000            1,000

ค่ารถรับจ้าง                    1,000            1,000

รวม                   3,100            3,100

รวม                   3,100            3,100

รวม                   3,100            3,100

รวม                   3,100            3,100
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานกฏหมายและนิติการ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

่ ้

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการจัดหาวัสดุ

สํานักงาน

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน/

วัสดุคอมพิวเตอร์

                 54,000           54,000

รวม                 54,000          54,000

รวม                 54,000          54,000

รวม                 54,000          54,000

รวม                 54,000          54,000

โครงการสนับสนุน

การดําเนินคดีต่างๆ

 และการบังคับคดี

โครงการสนับสนุนการ

ดําเนินคดีต่างๆ และ

การบังคับคดี

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าที่พัก                    3,200            3,200

ค่าธรรมเนียม

ศาล/ค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินคดี

                 88,800           88,800

ค่าเบี้ยเลี้ยง                    1,000            1,000

ค่ายานพาหนะ                    5,000            5,000

ค่ารับรับจ้าง                    2,000            2,000

รวม               100,000        100,000

รวม               100,000        100,000

รวม               100,000        100,000

รวม               100,000        100,000

ประชุมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง

เบื้องต้น (ค่า

บริหารจัดการ

ประชุมกรรมการ

ภายใน  จํานวน 3 

เรื่อง กรรมการ

เรื่องละ 5 คน 

ประชมเรื่องละ 5 

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                   2,600            2,600

รวม                   2,600            2,600

รวม                   2,600            2,600

รวม                   2,600            2,600

รวม                   2,600            2,600
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานกฏหมายและนิติการ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประชุมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง

เบื้องต้น (ค่า

บริหารจัดการ

ประชุมกรรมการ

ภายใน  จํานวน 3 

เรื่อง กรรมการ

เรื่องละ  5 คน 

ประชมเรื่องละ 5 

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                    3,800            3,800

รวม                   3,800            3,800

รวม                   3,800            3,800

รวม                   3,800            3,800

รวม                   3,800            3,800

ประชุมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง

เบื้องต้น 

(ค่าตอบแทน

ใ

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม

ของกรรมการ 

(กรรมการ)

                 15,000           15,000

ค่าเบี้ยประชุม

ของกรรมการ 

(ประธาน)

                 15,000           15,000

ค่าเบี้ยประชุม

ของกรรมการ 

(ผู้ช่วยเลขานุการ)

                   4,500            4,500

ค่าเบี้ยประชุม

ของกรรมการ 

(เลขานุการ)

                   7,500            7,500

รวม                 42,000          42,000

รวม                 42,000          42,000

รวม                 42,000          42,000

รวม                 42,000          42,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานกฏหมายและนิติการ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประชุมการ

สอบสวนวินัย (ค่า

บริหารจัดการ

ประชุม จํานวน 4 

เรื่อง กรรมการ

เรื่องละ 5 คน 

ประชมเรื่องละ 5 

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                    5,000            5,000

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                   3,500            3,500

รวม                   8,500            8,500

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม

ของกรรมการ

                 20,000           20,000

ค่าเบี้ยประชุม

ของเลขานุการ

                   6,000            6,000

ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ

                 20,000           20,000

รวม                 46,000          46,000

รวม                 54,500          54,500

รวม                 54,500          54,500

รวม                 54,500          54,500

ประชุมการ

สอบสวนวินัย (ค่า

บริหารจัดการ

ประชุมจํานวน 4 

เรื่อง กรรมการ

เรื่องละ 5 คน 

ประชมเรื่องละ 5 

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม

ของ

ผู้ช่วยเลขานุการ

                   4,000            4,000

รวม                   4,000            4,000

รวม                   4,000            4,000

รวม                   4,000            4,000

รวม                   4,000            4,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานกฏหมายและนิติการ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประชุมการ

สอบสวน

ข้อเท็จจริงความรับ

ผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ (ค่า

บริหารจัดการ

ประชุมกรรมการ

ภายใน  จํานวน 5 

เรื่อง กรรมการ

เรื่องละ 5 คน 

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหาร

กลางวันกรรมการ

                   6,300            6,300

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                   4,400            4,400

รวม                 10,700          10,700

รวม                 10,700          10,700

รวม                 10,700          10,700

รวม                 10,700          10,700

ประชุมการ

สอบสวน

ข้อเท็จจริงความรับ

ผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ 

(ค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ)

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม

ของกรรมการ

                 25,000           25,000

ค่าเบี้ยประชุม

ของ

ผู้ช่วยเลขานุการ

                   5,000            5,000

ค่าเบี้ยประชุม

ของเลขานุการ

                   7,500            7,500

ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ

                 25,000           25,000

รวม                 62,500          62,500

รวม                 62,500          62,500

รวม                 62,500          62,500
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานกฏหมายและนิติการ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ รวม                 62,500          62,500

ประชุม

คณะกรรมการ

อุทธรณ์และร้องทุกข์

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าที่พัก                    7,200            7,200

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่มผู้

ร่วมประชุมหรือ

ผู้ให้ถ้อยคํา

                   1,100            1,100

เดินทางไป

ราชการของ

ประธานฯ (ค่า

เครื่องบิน+รถ

รับจ้าง)

                 54,000           54,000

อาหารกลางวัน

คณะกรรมการ

                   5,400            5,400

อาหารกลางวันผู้

ร่วมประชุมหรือ

ผู้ให้ถ้อยคํา

                   1,500            1,500

อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม

คณะกรรมการ

                   2,700            2,700

รวม                 71,900          71,900

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการ 

(บุคคลภายใน)

                 18,000           18,000

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ 

(บุคคลภายนอก)

                 36,000           36,000

ค่าเบี้ยประชุม

ประธาน

คณะกรรมการ

                 18,000           18,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานกฏหมายและนิติการ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

่ ้

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประชุม

คณะกรรมการ

โครงการสนับสนุน

การประชุม

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

                   1,800            1,800

ค่าเบี้ยประชุม

เลขานุการ

                   3,000            3,000

ค่าปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ

                   1,200            1,200

รวม                 78,000          78,000

รวม               149,900        149,900

รวม               149,900        149,900

รวม               149,900        149,900

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

               524,600         524,600

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

               621,900         621,900

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

               621,900         621,900

ผลรวมทั้งหมด               621,900        621,900
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอบรมรายปี

ของนักตรวจสอบ

ภายใน

โครงการยกระดับขีด

ความสามารถและ

ประสิทธิภาพของ

หน่วยตรวจสอบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเช่าที่พัก                  26,800           26,800

ค่าตั๋วเครื่องบิน                  15,000           15,000

ค่าเบี้ยเลี้ยง                  10,800           10,800

ค่ารถโดยสาร

ประจําทาง

                   3,900            3,900

ค่ารถรับจ้าง                    6,000            6,000

ค่าลงทะเบียน

อบรม

                 20,000           20,000

รวม                 82,500          82,500

รวม                 82,500          82,500

รวม                 82,500          82,500

รวม                 82,500          82,500

ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม                  82,500           82,500

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของ

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเช่าที่พัก                  16,800           16,800

ค่าตั๋วเครื่องบิน                  10,000           10,000

ค่าเบี้ยเลี้ยง                    5,000            5,000

ค่ารถโดยสาร

ประจําทาง

                   3,900            3,900

ค่ารถรับจ้าง                    7,000            7,000

ค่าลงทะเบียน

อบรม

                   5,000            5,000

รวม                 47,700          47,700

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                  18,000           18,000

ค่าวัสดุสํานักงาน                  16,000           16,000

รวม                 34,000          34,000

รวม                 81,700          81,700

รวม                 81,700          81,700

รวม                 81,700          81,700

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

่ ้

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ จัดโครงการสัมมนา

การบริหารจัดการ

่

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                   6,600            6,600

รวม                   6,600            6,600

รวม                   6,600            6,600

รวม                   6,600            6,600

รวม                   6,600            6,600

จัดการประชุม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบประจํา

มหาวิทยาลัย

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเช่าที่พัก                    7,200            7,200

ค่าตั๋วเครื่องบิน                  20,000           20,000

ค่าเบี้ยเลี้ยง                    2,900            2,900

ค่ารถรับจ้าง                    6,000            6,000

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                     800               800

รวม                 36,900          36,900

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม                  20,000           20,000

รวม                 20,000          20,000

รวม                 56,900          56,900

รวม                 56,900          56,900

รวม                 56,900          56,900

จัดโครงการ

เสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการ

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าตั๋วเครื่องบิน                  12,000           12,000

ค่าเบี้ยเลี้ยง                      700               700

ค่ารถรับจ้าง                    1,100            1,100

ค่าอาหารกลางวัน                    7,200            7,200

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                   4,200            4,200

รวม                 25,200          25,200

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                      800               800

ค่าวัสดุสํานักงาน                    1,100            1,100
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ จัดโครงการเสริมสร้าง โครงการสนับสนุนการ งบดําเนินงาน รวม                   1,900            1,900

รวม                 27,100          27,100

รวม                 27,100          27,100

รวม                 27,100          27,100

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

               172,300         172,300

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

               254,800         254,800

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

               254,800         254,800

ผลรวมทั้งหมด               254,800        254,800
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการซ่อมแซม

ระบบ

สาธารณูปโภค

ภายในมหาวิทยาลัย

โครงการบํารุงรักษา

และพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าวัสดใุนการ

ซ่อมแซมระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่าง/

โทรศัพท์/ปรับ

อากาศ/ลิฟท์

               345,000         345,000

ค่าวัสดุในการ

ซ่อมแซม

อาคาร/ถนน/

รางระบายน้ํา

               530,000         530,000

ค่าวัสดุในการ

ดูแลซ่อมแซม

ระบบบัดบัดน้ํา

เสีย/ขยะมูลฝอย

               250,000         250,000

ค่าวัสดุในการ

ดูแลซ่อมแซม

ระบบระปาและ

สุขาภิบาล

               532,800         532,800

ค่าวัสดุในการ

ดูแลภูมิทัศน์

               314,700         314,700

รวม             1,972,500      1,972,500

รวม             1,972,500      1,972,500

รวม             1,972,500      1,972,500

รวม             1,972,500      1,972,500

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สํานักงานอธิการบดี
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต การซ่อมแซม

ครุภัณฑ์

โครงการบํารุงรักษา

และพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างซ่อมแซม

ครุภัณฑ์

สํานักงาน 

(เครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์

คอมพิวเตอร์ 

เครื่องโทรสาร 

โต๊ะ เก้าอี้ เป็น

ต้น)

                 25,000           25,000

ค่าจ้างเหมา

ซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ เช่น 

(รถยนต์ เครื่อง

ตัดคอนกรีต 

เครื่องกระแทรก

คอนกรีต)

               100,000         100,000

ค่าจ้างเหมา

ซ่อมแซม

ครุภัณฑ์การ

ดูแลภูมิทัศน์ 

ภายใน

มหาวิทยาลัย 

(รถบรรทุกน้ํา 

รถยนต์

การเกษตร รถ

แทรกตอร์ 

เครื่องตัดหญ้า)

               460,000         460,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต การซ่อมแซม

ครุภัณฑ์

โครงการบํารุงรักษา

และพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา

ซ่อมแซม

ครุภัณฑ์การดูแล

ระบบไฟฟ้า/

ปรับอากาศ /

ลิฟท์ (รถเครน 

รถยนต์ 

รถจักรยานยนต์/

ลิฟท์/หม้อแปลง

ไฟฟ้า/ตู้MDB)

               385,000         385,000

ค่าจ้างเหมา

ซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ระบบ

บําบัดน้ําเสีย/

ขยะมูลฝอย 

(เครื่องตีอากาศ 

ปั้มสเตชั้น 

รถยนต์เก็บขยะ )

               130,000         130,000

ค่าจ้างเหมา

ซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ระบบ

ผลิดน้ําประปา 

(เครื่องสูบน้ํา รถ

 JCB รถยนต์ )

               365,000         365,000

ค่าซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ระบบ

บําบัดน้ําเสีย/

ขยะมูลฝอย

               150,000         150,000

ค่าซ่อมบํารุง

หม้อแปลงระบบ

จําหน่าย

                 90,000           90,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต การซ่อมแซม

ครุภัณฑ์

โครงการบํารุงรักษา

และพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ซ่อมบํารุง

ยานพาหนะ งาน

ไฟฟ้าและ

โทรศัพท์

                 65,000           65,000

รวม             1,770,000      1,770,000

รวม             1,770,000      1,770,000

รวม             1,770,000      1,770,000

รวม             1,770,000      1,770,000

การซ่อมบํารุงสถานี

ไฟฟ้าย่อย

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

โครงการบํารุงรักษา

และพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาซ่อม

บํารุงสถานี

ไฟฟ้าย่อย

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

               100,000         100,000

รวม               100,000        100,000

รวม               100,000        100,000

รวม               100,000        100,000

รวม               100,000        100,000

โครงการซ่อมแซม

บํารุงถนนและซ่อม

บํารุงระบบไฟฟ้า

(ค่าใช้จ่ายจาก

โครงการประมาณ

การรายรับ

ค่าธรรมเนียมการใช้

เส้นทางและค่า

บํารุงระบบไฟฟ้า)

โครงการบํารุงรักษา

และพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา

ซ่อมแซมบํารุง

ถนนและซ่อม

บํารุงระบบไฟฟ้า

(ค่าใช้จ่ายจาก

โครงการ

ประมาณการ

รายรับ

คา่ธรรมเนียม

การใช้เส้นทาง

และค่าบํารุง

ระบบไฟฟ้า)

                 40,000           40,000

รวม                 40,000          40,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการซ่อมแซม

บํารุงถนนและซ่อม

บํารุงระบบไฟฟ้า

(ค่าใช้จ่ายจาก

โครงการประมาณ

การรายรับ

ค่าธรรมเนียมการใช้

เส้นทางและค่า

บํารุงระบบไฟฟ้า)

โครงการบํารุงรักษา

และพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุซ่อมแซม

บํารุงถนนและ

ซ่อมบํารุงระบบ

ไฟฟ้า(ค่าใช้จ่าย

จากโครงการ

ประมาณการ

รายรับ

ค่าธรรมเนียม

การใช้เส้นทาง

และค่าบํารุง

ระบบไฟฟ้า)

                 40,000           40,000

รวม                 40,000          40,000

รวม                 80,000          80,000

รวม                 80,000          80,000

รวม                 80,000          80,000

โครงการดูแล

อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบ พระ

ชนมพรรษา

โครงการดูแลรักษา

อาคารและครุภัณฑ์

ของอาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบ พระ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าซ่อมบํารุง/

ซ่อมแซมอาคาร 

7 รอบ

               360,000         360,000

รวม               360,000        360,000

ค่าตอบแทน ค่าปฏิบัติงาน

นอกเวลา

ราชการปกติ

อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา

                   8,800            8,800

รวม                   8,800            8,800

รวม               368,800        368,800

รวม               368,800        368,800

รวม               368,800        368,800

ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม              4,291,300       4,291,300
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

่ ้

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ค่าโทรศัพท์ โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ 2 

หมายเลข

                 24,000           24,000

รวม                 24,000          24,000

รวม                 24,000          24,000

รวม                 24,000          24,000

รวม                 24,000          24,000

การจัดประชุม

คณะกรรมการด้าน

ระบบสาธารณูปโภค

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                  60,000           60,000

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างใน

การประชุม

คณะกรรมการ

ระบบ

สาธารณูปโภค

                 25,200           25,200

รวม                 25,200          25,200

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

กําหนดราคากลาง

                 30,000           30,000

รวม                 30,000          30,000

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    3,000            3,000

รวม                   3,000            3,000

รวม                 58,200          58,200

รวม                 58,200          58,200

รวม               118,200        118,200

ค่าเดินทางไป

ราชการ

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย (ว่าง)                  75,000           75,000

รวม                 75,000          75,000

รวม                 75,000          75,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ค่าเดินทางไปราชการ รวม                 75,000          75,000

รวม                 75,000          75,000

ค่าวัสดุสําหรับการ

ปฏิบัติงาน

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสํานักงาน                329,500         329,500

รวม               329,500        329,500

รวม               329,500        329,500

รวม               329,500        329,500

รวม               329,500        329,500

โครงการค่าใช้จ่าย

ประกันภัยรถยนต์

(โครงการ

สํานักงานบริหาร

โครงการบริหารและ

จัดการส่วนกลาง (เงิน

รายได้)

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าประกันภัย

รถยนต์จํานวน 

10 คัน

                 40,000           40,000

รวม                 40,000          40,000

รวม                 40,000          40,000

รวม                 40,000          40,000

รวม                 40,000          40,000

ค่าบริการกําจัดขยะ โครงการบํารุงรักษา

และพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการ

บริการกําจัด

ขยะมูลฝอยและ

ปฏิกูล (เทศบาล

วารินฯ)

               120,000         120,000

รวม               120,000        120,000

รวม               120,000        120,000

รวม               120,000        120,000

รวม               120,000        120,000

ค่าตรวจสอบ

คุณภาพน้ําประปา

โครงการบํารุงรักษา

และพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าตรวจสอบ

และวิเคราะห์

คุณภาพ

น้ําประปา

                 96,000           96,000

รวม                 96,000          96,000

รวม                 96,000          96,000

รวม                 96,000          96,000

147



พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ รวม                 96,000          96,000

ค่าตรวจสอบและ

วิเคราะห์คุณภาพ

น้ําเสีย

โครงการบํารุงรักษา

และพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าตรวจสอบ

และวิเคราะห์

คุณภาพน้ําเสีย

                 60,000           60,000

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง

และหล่อลื่น

โครงการบํารุงรักษา

และพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าน้ํามัน

เชื้อเพลิงเพื่อ

ดูแลระบบ

สาธารณูปโภค

               720,000         720,000

รวม               720,000        720,000

รวม               720,000        720,000

รวม               720,000        720,000

รวม               720,000        720,000

ค่าน้ํามันบัตรฟรี

การ์ด

โครงการบํารุงรักษา

และพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าน้ํามันบัตรฟรี

การ์ด

               144,000         144,000

รวม               144,000        144,000

รวม               144,000        144,000

รวม               144,000        144,000

รวม               144,000        144,000

สาร PAC โครงการบํารุงรักษา

และพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ สาร PAC                729,000         729,000

รวม               729,000        729,000

รวม               729,000        729,000

รวม               729,000        729,000

รวม               729,000        729,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ค่าปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการของ

ผู้ดูแลระบบ

โครงการบํารุงรักษา

และพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าดูแลจัดเก็บ

ขยะมูลฝอย

               129,400         129,400

ค่าปฏิบัติงาน

นอกเวลา

ราชการ (วันปกติ)

                 21,800           21,800

ค่าปฏิบัติงาน

นอกเวลา

ราชการ (วันหยุด)

                 10,400           10,400

ดูแลระบบผลิต

น้ําประปาตลอด

 24 ชั่วโมง (วัน

ปกติ)

                 49,200           49,200

ดูแลระบบผลิต

น้ําประปาตลอด

 24 ชั่วโมง 

(วันหยุด)

               100,000         100,000

ดูแลระบบไฟฟ้า

ตลอด 24 ชั่วโมง

 (วันปกติ)

                 49,200           49,200

ดูแลระบบไฟฟ้า

ตลอด 24 ชั่วโมง

 (วันหยุด)

               100,000         100,000

รวม               460,000        460,000

รวม               460,000        460,000

รวม               460,000        460,000

รวม               460,000        460,000

ค่าวัสดุงานบ้าน

งานครัว

โครงการดูแลรักษา

อาคารและครุภัณฑ์

ของอาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบ พระ

ชนมพรรษา

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุในการ

ดูแลอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ

 7 รอบ พระ

ชนมพรรษา

               144,000         144,000

149



พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการดูแลรักษาอาคาร งบดําเนินงาน รวม               144,000        144,000

รวม               144,000        144,000

รวม               144,000        144,000

รวม               144,000        144,000

ค่าจ้างเหมาบุคคล โครงการบํารุงรักษา

และพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าควบคุมงาน

ก่อสร้างสําหรับ

งบประมาณปี

เดียว (บุคลากร

จากมหาวิทยาลัย)

                 24,000           24,000

รวม                 24,000          24,000

รวม                 24,000          24,000

รวม                 24,000          24,000

รวม                 24,000          24,000

โครงการอบรมการ

อนุรักษ์พลังงาน

ตาม พรบ.อนุรักษ์

พนักงาน

โครงการบํารุงรักษา

และพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้สอย

โครงการอบรม

การอนุรักษ์

พลังงานตาม พร

บ.อนุรักษ์

พนักงาน

                 15,000           15,000

ค่าตอบแทน

โครงการอบรม

การอนุรักษ์

พลังงานตาม พร

บ.อนุรักษ์

พนักงาน

                 10,000           10,000

รวม                 25,000          25,000

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุโครงการ

อบรมการ

อนุรักษ์พลังงาน

ตาม พรบ.อนุ

รักษ์พนักงาน

                 10,000           10,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการอบรมการ โครงการบํารุงรักษาและ งบดําเนินงาน รวม                 10,000          10,000

รวม                 35,000          35,000

รวม                 35,000          35,000

รวม                 35,000          35,000

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

             3,118,700       3,118,700

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

             7,410,000       7,410,000

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

             7,410,000       7,410,000

ผลรวมทั้งหมด             7,410,000      7,410,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต จัดทําคู่มือ

นักศึกษาและ

หลักสูตรระดับ

โครงการจัดทําคู่มือ

การศึกษาและ

หลักสูตรระดับ

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาทํา

ต้นฉบับคู่มือ

                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

จัดสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษระดับ

บัณฑิตศึกษา

โครงการสอบวัด

ความรู้ภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

กรรมการคุมสอบ

                   1,800            1,800

ค่าตอบแทนนอก

เวลา

                   1,260            1,260

ค่าตอบแทนออก

ข้อสอบและ

ตรวจข้อสอบ

                 45,000           45,000

รวม                 48,060          48,060

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุโครงการ

,ค่าจัดทําชุด

ข้อสอบ

                 11,940           11,940

รวม                 11,940          11,940

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

จัดปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ระดับ

บัณฑติศึกษา

โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างฯ, 

อาหารกลางวัน

                   5,400            5,400

รวม                   5,400            5,400

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุโครงการ

,ถ่ายเอกสาร

                   4,600            4,600

รวม                   4,600            4,600

รวม                 10,000          10,000

รวม                 10,000          10,000

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สํานักงานอธิการบดี
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านการผลิตบัณฑิต รวม                 10,000          10,000

จัดกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม

โครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างฯ                    1,200            1,200

รวม                   1,200            1,200

ค่าวัสดุ ค่าป้ายไวนิล

ประชาสัมพันธ์

                     300               300

ค่าวัสดุโครงการ                    3,500            3,500

รวม                   3,800            3,800

รวม                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

ประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้าน

บัณฑิตศึกษา

ร่วมกับคณะ/

ั

โครงการ

ประชุมสัมมนาการ

จัดการเรียนรู้ด้าน

บัณฑิตศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างฯ                    7,500            7,500

รวม                   7,500            7,500

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุโครงการ                      900               900

รวม                     900              900

รวม                   8,400            8,400

รวม                   8,400            8,400

รวม                   8,400            8,400

ประกวด

วิทยานิพนธ์

ระดับบัณฑืตศึกษา

โครงการประกวด

วิทยานิพนธ์ดีเด่น

ระดับบัณฑิตศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                    1,400            1,400

ค่าอาหารว่างฯ                      700               700

รวม                   2,100            2,100

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

ผู้อ่านผลงาน

                 14,400           14,400

เงินรางวัล

วิทยานิพนธ์

ระดับดี

                 20,000           20,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต ประกวด

วิทยานิพนธ์

ระดับบัณฑืตศึกษา

โครงการประกวด

วิทยานิพนธ์ดีเด่น

ระดับบัณฑิตศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินรางวัล

วิทยานิพนธ์

ระดับดีเด่น

                 20,000           20,000

รวม                 54,400          54,400

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                      900               900

รวม                     900              900

รวม                 57,400          57,400

รวม                 57,400          57,400

รวม                 57,400          57,400

ดา้นการผลิตบัณฑิต ผลรวม                145,800         145,800

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ บริหารจัดการทั่วไป โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างฯ ,

อาหารกลางวัน

                   6,000            6,000

รวม                   6,000            6,000

ค่าตอบแทน ค่าเดินทางไป

ราชการ

                 24,000           24,000

รวม                 24,000          24,000

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสํานักงาน                  40,000           40,000

รวม                 40,000          40,000

รวม                 70,000          70,000

รวม                 70,000          70,000

รวม                 70,000          70,000

จัดประชุม

คณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยฯ

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างฯ ,

อาหารกลางวัน

                 22,500           22,500

รวม                 22,500          22,500

รวม                 22,500          22,500

รวม                 22,500          22,500

รวม                 22,500          22,500

สนับสนุนที่ประชุม

 ทคบร. ประจําปี

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าสนับสนนุนที่

ประชุม ทคบร.

                 20,100           20,100

รวม                 20,100          20,100
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนที่ประชุม โครงการสนับสนุนการ รวม                 20,100          20,100

รวม                 20,100          20,100

รวม                 20,100          20,100

สนับสนุนที่ประชุม

 สคบท. ประจําปี

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าสนับสนนุนที่

ประชุม สคบท.

                 10,100           10,100

รวม                 10,100          10,100

รวม                 10,100          10,100

รวม                 10,100          10,100

รวม                 10,100          10,100

บริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน

โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา

และการบริหารความ

่

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างฯ ,

อาหารกลางวัน

                   3,000            3,000

รวม                   3,000            3,000

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุโครงการ                    2,000            2,000

รวม                   2,000            2,000

รวม                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

สํารวจความพึง

พอใจผู้ใช้บัณฑิต

โครงการสํารวจความ

พึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าจ้างทํา

ต้นฉบับรายงาน

                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

สํารวจความพึง

พอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรระดับ

โครงการสํารวจความ

พึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรระดับ

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าจ้างทํา

ต้นฉบับรายงาน

                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประเมินผลความ

พึงพอใจของ

นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาต่อ

ั

โครงการบารอมิเตอร์

ของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าโปรแกรม

ประมวลผล

                 13,600           13,600

รวม                 13,600          13,600

รวม                 13,600          13,600

รวม                 13,600          13,600

รวม                 13,600          13,600

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

               151,300         151,300

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

               297,100         297,100

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

               297,100         297,100

2. สร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมที่นําไป

ประยุกต์ใช้ประโยชน์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ

และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขงอย่างยั่งยืน

ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้าน

การวิจัย

สนับสนุนการ

ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยฯ

โครงการงานบริหาร

งานวิจัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ทุนตีพิมพ์

เผยแพร่ใน

ต่างประเทศ

                 50,000           50,000

ทุนตีพิมพ์

เผยแพร่ใน

ประเทศ

                 50,000           50,000

รวม               100,000        100,000

รวม               100,000        100,000

รวม               100,000        100,000

รวม               100,000        100,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สํานักงานอธิการบดี

2. สร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมที่นําไป

ประยุกต์ใช้ประโยชน์

่

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

้

ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้าน

การวิจัย

จัดอบรมสถิติและ

การทําวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา

โครงการงานบริหาร

งานวิจัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่ายานพาหนะ ,

 ค่าที่พักวิทยากร

                   3,600            3,600

ค่าอาหารกลางวัน                    8,000            8,000

ค่าอาหารว่างฯ                    6,000            6,000

รวม                 17,600          17,600

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

วิทยากร

                   7,200            7,200

รวม                   7,200            7,200

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุโครงการ

,ค่าถ่ายเอกสาร

                   4,400            4,400

รวม                   4,400            4,400

รวม                 29,200          29,200

รวม                 29,200          29,200

รวม                 29,200          29,200

ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการ

วิจัย ผลรวม

               129,200         129,200

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้าง

องค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ

สังคมในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงอย่างยั่งยืน  

ผลรวม

               129,200         129,200

2. สร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมที่นําไปประยุกต์ใช้

ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

               129,200         129,200

ผลรวมทั้งหมด               426,300        426,300
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ การประเมิน

คุณภาพภายในของ

สํานักงานอธิการบดี

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ระดับ

สํานักงานอธิการบดี

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าที่พัก ประธาน                    3,000            3,000

ค่าที่พัก พขร.                      800               800

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง                    4,800            4,800

ค่าอาหารกลางวัน                    7,200            7,200

ค่าอาหาร

กลางวัน 

(ผู้บริหาร+กก.)

                   4,400            4,400

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                   1,800            1,800

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม 

(กก.)

                   2,900            2,900

เบี้ยงเลี้ยง พขร.                    1,000            1,000

เลี้ยงรับรอง                    3,000            3,000

รวม                 28,900          28,900

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

กรรมการ

                 22,500           22,500

ค่าตอบแทน

ประธาน

                   9,000            9,000

ค่าตอบแทน

เลขานุการ

                   2,300            2,300

ค่าอาการทําการ

นอกเวลา (วัน

ธรรมดา)

                   8,400            8,400

ค่าอาการทําการ

นอกเวลา 

(วันหยุดราชการ)

                   5,900            5,900

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                   5,100            5,100

รวม                 53,200          53,200

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ การประเมินคุณภาพ ระบบและกลไกการ รวม                 82,100          82,100

รวม                 82,100          82,100

รวม                 82,100          82,100

โครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างเครือข่าย

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ระดับ

สํานักงานอธิการบดี

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าที่พัก                  15,000           15,000

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง                    4,000            4,000

ค่าเบี้ยงเลี้ยง 

พขร.

                     500               500

ค่าเบี้ยงเลี้ยง

บุคลากร

                   9,600            9,600

ค่าอาหารกลางวัน                    1,200            1,200

รวม                 30,300          30,300

รวม                 30,300          30,300

รวม                 30,300          30,300

รวม                 30,300          30,300

สร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษา เพื่อการ

ดําเนินการที่เป็น

ิ  (EdPE )

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ระดับ

สํานักงานอธิการบดี

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไป

ราชการ

                   5,400            5,400

ค่าที่พัก                    3,000            3,000

ค่าเบี้ยงเลี้ยง                    1,000            1,000

ค่าเลี้ยงรับรอง                    2,500            2,500

ค่าอาหารกลางวัน                    2,400            2,400

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                   4,800            4,800

รวม                 19,100          19,100

ค่าตอบแทน ค่าทําการอาหาร

นอกเวลา

                   4,900            4,900
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

่ ้

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ สร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ระดับ

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน วิทยากร 

(ภายนอก)

                   6,000            6,000

รวม                 10,900          10,900

รวม                 30,000          30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม                 30,000          30,000

การประชุม

คณะอนุกรรมการ

ประสานงาน

ประกันคุณภาพ 

หน่วยงานสนับสนุน

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ระดับ

สํานักงานอธิการบดี

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                    1,500            1,500

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                   1,200            1,200

รวม                   2,700            2,700

รวม                   2,700            2,700

รวม                   2,700            2,700

รวม                   2,700            2,700

โครงการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานหัวหน้า

โครงการประเมิน

ผู้บริหาร

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไป

ราชการ

               128,000         128,000

ค่าที่พัก                  16,000           16,000

ค่าเลี้ยงรับรอง                  10,000           10,000

ค่าอาหาร

กลางวัน 

(คณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ)

                 12,000           12,000

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม 

(คณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ)

                   4,000            4,000

รวม               170,000        170,000

ค่าตอบแทน ค่าทําการอาหาร

นอกเวลา

                   9,900            9,900
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

่ ้

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการ

ประเมินผลการ

โครงการประเมิน

ผู้บริหาร

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม 

กรรมการ

                 48,000           48,000

ค่าเบี้ยประชุม

ประธาน

                   8,000            8,000

รวม                 65,900          65,900

รวม               235,900        235,900

รวม               235,900        235,900

รวม               235,900        235,900

โครงการพัฒนา

ระบบราชการตาม

คํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ 

โครงการการพัฒนา

ระบบราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติ

ราชการ(ก.พ.ร)

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไป

ราชการ

                   4,500            4,500

รวม                   4,500            4,500

รวม                   4,500            4,500

รวม                   4,500            4,500

รวม                   4,500            4,500

บริหารทั่วไป โครงการบริหารงาน

ภายใน

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ป้ายสามเหลี่ยม                    1,100            1,100

แฟ้มเสนอลงนาม                    1,000            1,000

รวม                   2,100            2,100

รวม                   2,100            2,100

รวม                   2,100            2,100

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมารถตู้                  10,800           10,800

ค่าสื่อวีดิทัศน์                  30,000           30,000

รวม                 40,800          40,800

ค่าวัสดุ กระดาษ

คาร์บอน (สีดํา)

                     100               100

กระดาษ

คาร์บอน (สีน้ํา

เงิน)

                     200               200
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ บริหารทั่วไป โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ กระดาษถ่าย

เอกสาร A4, 80 

g, 500 p.

                 17,600           17,600

กระดาษถ่าย

เอกสาร F4, 70 

g, 300 p.

                     700               700

กระดาษทําปก 

A4, 120 g.

                     400               400

กระดาษทําปก 

F4, 120 g.

                     500               500

กระดาษ

สติ๊กเกอร์ ขนาด

 A4 หน้าด้าน

                     500               500

กาวแท่ง UHU 

Stic 21 g.

                     200               200

ค่าจ้างเหมาถ่าย

เอกสาร

                 92,500           92,500

ซองครุฑสีขาว DL                      500               500

ซองครุฑสีน้ําตาล

 C4 (ขยายข้าง)

                   1,500            1,500

ซองครุฑสีน้ําตาล

 C4 (ไม่ขยายข้าง)

                   1,000            1,000

ซองครุฑสี

น้ําตาลใหญ่ 

(ขยายข้าง)

                   1,900            1,900

ซองครุฑสี

น้ําตาลใหญ่ (ไม่

ขยายข้าง)

                     900               900

ซองพลาสติกใส่ 

CD

                     200               200
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ บริหารทั่วไป โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ตลับหมึกเครื่อง

สแกน  รหัส  21

  (สีดํา)

                   2,300            2,300

ตลับหมึกเครื่อง

สแกน  รหัส  22

 (สี)

                   2,600            2,600

เทปใส ขนาด 1 

นิ้ว

                     400               400

แผ่น CD-R (1 

แพ๊กต์/50 แผ่น)

                   1,000            1,000

ลวดเย็บกระดาษ

 เบอร์ 10

                     300               300

ลวดเย็บกระดาษ

 เบอร์ 35

                     400               400

ลวดเสียบ

กระดาษ

                     200               200

หมึก Canon 

รหัส  88 (สีดํา)

                   2,300            2,300

หมึก Canon 

รหัส  98 (สี)

                   2,900            2,900

หมึก HP รหัส 

05A

                   5,900            5,900

หมึก HP รหัส 

85A

                 25,200           25,200

รวม               162,200        162,200

รวม               203,000        203,000

รวม               203,000        203,000

รวม               205,100        205,100

ประชุม ค.กก.

ประกันคุณภาพ 

ระดับมหาวิทยาลัย

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ระดับ

มหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                  12,600           12,600

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                   4,200            4,200
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประชุม ค.กก.ประกัน ระบบและกลไกการ งบดําเนินงาน รวม                 16,800          16,800

รวม                 16,800          16,800

รวม                 16,800          16,800

รวม                 16,800          16,800

การประชุมชี้แจง

สร้างความเข้าใจ

การประกัน

คุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตร 

(หลักสูตร และ

ผู้รับผิดชอบระดับ

มหาวิทยาลัย)

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ระดับ

มหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                  24,000           24,000

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                   4,000            4,000

รวม                 28,000          28,000

รวม                 28,000          28,000

รวม                 28,000          28,000

รวม                 28,000          28,000

การชี้แจงแนว

ทางการประเมิน

คุณภาพภายใน แก่

 ค.กก.ประเมินฯ

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ระดับ

มหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                    9,600            9,600

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                   1,600            1,600

รวม                 11,200          11,200

รวม                 11,200          11,200

รวม                 11,200          11,200

รวม                 11,200          11,200

สร้างระบบการ

สืบค้นกรรมการ

ประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับ

ั

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ระดับ

มหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                     400               400

รวม                     400              400
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ สร้างระบบการ

สืบค้นกรรมการ

ประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับ

หลักสูตร

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ระดับ

มหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เหมาจ่ายการ

จัดทําระบบการ

เชื่อมต่อ

สารสนเทศใน

การสืบค้น

                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

รวม                   5,400            5,400

รวม                   5,400            5,400

รวม                   5,400            5,400

จัดอบรมเชิง

ปฏบิัติการ

โครงการการเข้าร่วม

โครงการนําร่องการ

พัฒนาองค์กรโดยใช้

เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการ

ดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

(EdPE )

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าที่พัก                    5,600            5,600

ค่าเลี้ยงรับรอง

วิทยากร

                   7,500            7,500

ค่าสื่อวิดีทัศน์                    3,000            3,000

ค่าอาหารกลางวัน                  24,000           24,000

ค่าอาหารว่าง                  12,000           12,000

รวม                 52,100          52,100

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน                  14,000           14,000

ค่าอาหารทําการ

ล่วงเวลา

                   5,300            5,300

รวม                 19,300          19,300

ค่าวัสดุ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง                    4,500            4,500

รวม                   4,500            4,500

รวม                 75,900          75,900

รวม                 75,900          75,900

รวม                 75,900          75,900
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการจัดทําร่าง

องค์กร(OP)และ

จัดทํารายงานผล

การดําเนินงานตาม

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ระดับ

มหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                  10,000           10,000

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                   2,000            2,000

รวม                 12,000          12,000

รวม                 12,000          12,000

รวม                 12,000          12,000

รวม                 12,000          12,000

โครงการอบรมการ

นําเกณฑ์ EdPExมา

ใช้ในการ

ดําเนินการประกัน

คุณภาพภายใน 

ั ใ

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ระดับ

มหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าที่พัก                    5,600            5,600

ค่าเลี้ยงรับรอง

วิทยากร

                   7,500            7,500

ค่าสื่อวิดีทัศน์                    3,000            3,000

ค่าอาหารกลางวัน                  18,000           18,000

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                 18,000           18,000

รวม                 52,100          52,100

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน                  14,000           14,000

ค่าอารหทําการ

ล่วงเวลา

                   2,500            2,500

ค่าอาหารทําการ

ล่วงเวลา

                   2,800            2,800

รวม                 19,300          19,300

ค่าวัสดุ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง                    4,500            4,500

รวม                   4,500            4,500

รวม                 75,900          75,900

รวม                 75,900          75,900
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ รวม                 75,900          75,900

โครงการอบรมการ

นําเกณฑ์ EdPExมา

ใช้ในการ

ดําเนินการประกัน

คุณภาพภายใน 

ั ใ

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ระดับ

มหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าที่พัก                    1,600            1,600

ค่าเลี้ยงรับรอง

วิทยากร

                   7,500            7,500

ค่าสื่อวิดีทัศน์                    3,000            3,000

ค่าอาหารกลางวัน                  12,000           12,000

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                 12,000           12,000

รวม                 36,100          36,100

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน                  14,000           14,000

ค่าทําการ

ล่วงเวลา

                   2,500            2,500

รวม                 16,500          16,500

รวม                 52,600          52,600

รวม                 52,600          52,600

รวม                 52,600          52,600

การเข้าอบรมเกณฑ์

 EdPexและTQA

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ระดับ

มหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าลงทะเบียน                114,000         114,000

รวม               114,000        114,000

รวม               114,000        114,000

รวม               114,000        114,000

รวม               114,000        114,000

ผลักดันคณะ/สํานัก

 โครงการนําร่อง

ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ EdPex 

ตั้งแต่ 200 คะแนน

ึ้ ไป

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ระดับ

มหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าตั๋วเครื่องบิน                  25,000           25,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ผลักดันคณะ/สํานัก ระบบและกลไกการ งบดําเนินงาน รวม                 25,000          25,000

ค่าตอบแทน ค่าที่พัก                  15,000           15,000

รวม                 15,000          15,000

รวม                 40,000          40,000

รวม                 40,000          40,000

รวม                 40,000          40,000

โครงการอบรมผู้

ประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ระดับ

มหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าตั๋วเครื่องบิน                    6,000            6,000

ค่าที่พัก                  15,200           15,200

ค่าเบี้ยเลี้ยง                    3,800            3,800

ค่าอาหารกลางวัน                  30,000           30,000

ค่าอาหารเย็น

สําหรับประชุม

                 20,000           20,000

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                 18,000           18,000

รวม                 93,000          93,000

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

กรรมการ

                 48,000           48,000

ค่าตอบแทน

ประธาน

                 15,000           15,000

ค่าตอบแทน

เลขานุการ

                   3,000            3,000

ค่าอาหารทําการ

ล่วงเวลา

                   8,400            8,400

รวม                 74,400          74,400

ค่าวัสดุ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง                    4,500            4,500

รวม                   4,500            4,500

รวม               171,900        171,900

รวม               171,900        171,900

รวม               171,900        171,900
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

่ ้

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล

โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                  12,000           12,000

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                   2,400            2,400

รวม                 14,400          14,400

รวม                 14,400          14,400

รวม                 14,400          14,400

รวม                 14,400          14,400

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

             1,208,700       1,208,700

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

             1,208,700       1,208,700

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

             1,208,700       1,208,700

ผลรวมทั้งหมด             1,208,700      1,208,700
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนา

ระบบและกลไก

การบริหาร

หลักสูตรและ

บริหารวิชาการ

โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา : 

การผลิตบัณฑิต

งบดําเนินงาน ค่าวสัดุ ค่าจ้าง

บํารุงรักษา

ระบบฐานข้อมูล

เพื่อการบริหาร

จัดการ

               205,600         205,600

ค่าจ้างพัฒนา

โปรแกรมเพิ่มเติม

                 40,000           40,000

รวม               245,600        245,600

รวม               245,600        245,600

รวม               245,600        245,600

รวม               245,600        245,600

โครงการประชุม

การอบรม ประชุม

ชี้แจง สัมมนา 

เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรและการ

บริหารหลักสูตร

ตามแนวทางการ

ผลิตหลักสูตรพันธ์

ใหม่

โครงการส่งเสริมการ

พัฒนาหลักสูตรและ

การเรียนรู้

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าถ่ายเอกสาร                    3,600            3,600

ค่าที่พักและค่า

เดินทางของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก

                 12,000           12,000

ค่าอาหารกลางวัน                  30,000           30,000

ค่าอาหารว่าง

พร้อมเครื่องดื่ม

                 18,000           18,000

รวม                 63,600          63,600

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก

                 16,800           16,800

รวม                 16,800          16,800

รวม                 80,400          80,400

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

170



พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการประชุมการ รวม                 80,400          80,400

รวม                 80,400          80,400

โครงการ ส่งเสริม

กิจกรรมสหกิจ

ศึกษา :  การ

นําเสนอผลงาน 

การจัดนิทรรศการ 

และกิจกรรมสหกิจ

ศึกษา

ระดับประเทศและ

โครงการส่งเสริม

การบูรณาการการ

เรียนการสอนกับการ

ทํางาน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางค่า

น้ํามัน

                 10,000           10,000

ค่าที่พัก                  38,400           38,400

ค่าเบี้ยเลี้ยง

(นักศึกษา)

                   8,000            8,000

ค่าเบี้ยเลี้ยง

(อาจารย์และ

เจ้าหน้าที่)

                 11,800           11,800

รวม                 68,200          68,200

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ(ไวนิล 

คู่มือ แผ่นพับ)

                 25,000           25,000

รวม                 25,000          25,000

รวม                 93,200          93,200

รวม                 93,200          93,200

รวม                 93,200          93,200

โครงการ เตรียม

ความพร้อม

นักศึกษาสหกิจ

โครงการส่งเสริม

การบูรณาการการ

เรียนการสอนกับการ

งบดําเนินงาน คา่ใช้สอย ค่าเดินทางและ

ค่าที่พัก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

                   9,500            9,500

ค่าถ่ายเอกสาร                    9,100            9,100

ค่าเลี้ยงรับรอง                    2,100            2,100

ค่าอาหารกลางวัน                  15,000           15,000

ค่าอาหารว่าง

พร้อมเครื่องดื่ม

                 18,000           18,000

รวม                 53,700          53,700

171



พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการ เตรียม

ความพร้อม

นักศึกษาสหกิจ

โครงการส่งเสริม

การบูรณาการการ

เรียนการสอนกับการ

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ

                   5,000            5,000

ค่าตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก

                 16,800           16,800

รวม                 21,800          21,800

ค่าวัสดุ ค่าใบประกาศ 

ISO

                   1,500            1,500

รวม                   1,500            1,500

รวม                 77,000          77,000

รวม                 77,000          77,000

รวม                 77,000          77,000

โครงการ เตรียม

ความพร้อม

นักศึกษาสหกิจ

ศึกษา (การพัฒนา

บุคลิกภาพ/

ั )

โครงการส่งเสริม

การบูรณาการการ

เรียนการสอนกับการ

ทํางาน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าถ่ายเอกสาร                    4,000            4,000

ค่าอาหารกลางวัน                  12,000           12,000

ค่าอาหารว่าง

พร้อมเครื่องดื่ม

                 14,400           14,400

รวม                 30,400          30,400

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ

                 10,100           10,100

ค่าตอบแทน

วิทยากร

                 16,800           16,800

รวม                 26,900          26,900

รวม                 57,300          57,300

รวม                 57,300          57,300

รวม                 57,300          57,300
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการ บริหาร

รสหกิจศึกษา : 

การประชุม

คณะกรรมการ/

ั ั ์

โครงการส่งเสริม

การบูรณาการการ

เรียนการสอนกับการ

ทํางาน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าถ่ายเอกสาร                    4,800            4,800

ค่าอาหารว่าง

พร้อมเครื่องดื่ม

                   4,500            4,500

รวม                   9,300            9,300

รวม                   9,300            9,300

รวม                   9,300            9,300

รวม                   9,300            9,300

ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม                562,800         562,800

ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อบรมพัฒนาให้

อาจารย์มี

สมรรถนะตาม

กรอบ PSF ด้าน

การจัดการเรียน

การสอน สื่อ 

นวัตกรรม เทคนิค

การสอน การวัด

ประเมินผล ที่เน้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(Outcome Based 

โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าถ่ายเอกสาร                    8,000            8,000

ค่าที่พักและค่า

เดินทางของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก

                 24,000           24,000

ค่าอาหารกลางวัน                  40,000           40,000

ค่าอาหารว่าง

พร้อมเครื่องดื่ม

                 24,000           24,000

รวม                 96,000          96,000

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก

                 33,600           33,600
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อบรมพัฒนาให้ โครงการส่งเสริมและ งบดําเนินงาน รวม                 33,600          33,600

รวม               129,600        129,600

รวม               129,600        129,600

รวม               129,600        129,600

โครงการ กิจกรรม 

KM ด้านการ

พัฒนาคุณภาพการ

สอนของอาจารย์ที่

เน้นผลลัพธ์การ

ี ้

โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา : 

การผลิตบัณฑิต

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าถ่ายเอกสาร                      400               400

ค่าอาหารกลางวัน                  12,000           12,000

ค่าอาหารว่าง

พร้อมเครื่องดื่ม

                   7,200            7,200

รวม                 19,600          19,600

รวม                 19,600          19,600

รวม                 19,600          19,600

รวม                 19,600          19,600

ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม                149,200         149,200

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการ วัสดุรวม

ศูนย์

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงานฯ                  84,000           84,000

รวม                 84,000          84,000

รวม                 84,000          84,000

รวม                 84,000          84,000

รวม                 84,000          84,000

โครงการ การ

เดินทางไปราชการ

ของสํานักงาน

พัฒนาคุณภาพ

ึ

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไป

ราชการของ

บุคลากร

                 67,200           67,200

รวม                 67,200          67,200

รวม                 67,200          67,200

รวม                 67,200          67,200

รวม                 67,200          67,200
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

่ ้

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการ การ

จัดการประชุม

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง

พร้อมเครื่องดื่ม

                   1,100            1,100

รวม                   1,100            1,100

รวม                   1,100            1,100

รวม                   1,100            1,100

รวม                   1,100            1,100

โครงการ ประชุม

คณะกรรมการคัด

สรรผู้สมควรได้รับ

ปริญญากิตติมศักดิ์

 และรางวัลรัตโนบล

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทาง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

                 50,000           50,000

ค่าถ่ายเอกสาร                      800               800

ค่าอาหารกลางวัน                    8,000            8,000

ค่าอาหารว่าง

พร้อมเครื่องดื่ม

                   4,000            4,000

รวม                 62,800          62,800

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

                 23,000           23,000

รวม                 23,000          23,000

รวม                 85,800          85,800

รวม                 85,800          85,800

รวม                 85,800          85,800

โครงการ ประชุม

คณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตรของสภา

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าถ่ายเอกสาร                    8,000            8,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการ ประชุม

คณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตรของสภา

มหาวิทยาลัย

ี

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าที่พักและค่า

เดินทางไป

ราชการของ

คณะกรรมการ

และผู้เกี่ยวข้อง

               360,000         360,000

ค่าอาหารกลางวัน                  32,000           32,000

ค่าอาหารว่าง

พร้อมเครื่องดื่ม

                   9,600            9,600

รวม               409,600        409,600

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

กรรมการและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายใน

                 18,000           18,000

ค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่

                   4,000            4,000

ค่าตอบแทน

ผู้ช่วยเลขานุการ

                   8,000            8,000

ค่าตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก

               120,000         120,000

รวม               150,000        150,000

รวม               559,600        559,600

รวม               559,600        559,600

รวม               559,600        559,600

โครงการบริหาร

ความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา : 

การผลิตบัณฑิต

งบดําเนนิงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน                    4,500            4,500

ค่าอาหารว่าง

พร้อมเครื่องดื่ม

                     900               900

รวม                   5,400            5,400

รวม                   5,400            5,400

รวม                   5,400            5,400
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ รวม                   5,400            5,400

โครงการ ค่าบํารุง

สมาชิก ควอท./สห

กิจศึกษา

โครงการ ส่งเสริมการ

พัฒนาความร่วมมือกับ

เครือข่ายอุดมศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบํารุงสมาชิก

เครือข่ายต่าง ๆ

                 20,000           20,000

รวม                 20,000          20,000

รวม                 20,000          20,000

รวม                 20,000          20,000

รวม                 20,000          20,000

โครงการ ทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป   : 

การประชุม

โครงการส่งเสริมการ

จัดการศึกษาวิชา

ศึกษาทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าถ่ายเอกสาร                    1,400            1,400

ค่าอาหารกลางวัน                    9,000            9,000

ค่าอาหารว่าง

พร้อมเครื่องดื่ม

                   6,000            6,000

รวม                 16,400          16,400

รวม                 16,400          16,400

รวม                 16,400          16,400

รวม                 16,400          16,400

โครงการ ทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป  : การ

จัดโครงการ

โครงการส่งเสริมการ

จัดการศึกษาวิชา

ศึกษาทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าถ่ายเอกสาร                    6,000            6,000

ค่าอาหารกลางวัน                  20,000           20,000

ค่าอาหารว่าง

พร้อมเครื่องดื่ม

                 12,000           12,000

รวม                 38,000          38,000

รวม                 38,000          38,000

รวม                 38,000          38,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ รวม                 38,000          38,000

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

               877,500         877,500

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

             1,589,500       1,589,500

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

             1,589,500       1,589,500

ผลรวมทั้งหมด             1,589,500      1,589,500
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการเชิดชู

เกียรติผู้สร้าง

ชื่อเสียงให้

มหาวิทยาลัยด้าน

ิ ี

โครงการเชิดชูเกียรติ

ผู้สร้างชื่อเสียงให้

มหาวิทยาลัยด้าน

กิจกรรมและกีฬา

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าทุนการศึกษา

เหรียญ ทอง

                 30,000           30,000

ค่าทุนการศึกษา

เหรียญเงิน

                 40,000           40,000

ค่าทุนการศึกษา

เหรียญทองแดง

                 30,000           30,000

ค่าทุนส่งเสริม

กิจกรรมและกีฬา

                 30,000           30,000

รวม               130,000        130,000

ค่าวัสดุ ค่าโลห์                    9,000            9,000

ค่าเสื้อสามารถ                  18,000           18,000

รวม                 27,000          27,000

รวม               157,000        157,000

รวม               157,000        157,000

รวม               157,000        157,000

โครงการซ่อมบํารุง

รถตัดหญ้านั้งขับ

โครงการซ่อมบํารุงรถ

ตัดหญ้านั้งขับ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าซ่อมบํารุง                  30,000           30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม                 30,000          30,000

แข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่ง

ประเทศไทย

โครงการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่ง

ประเทศไทย

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าชุดวอมท์ 

(แทร็คสูท)

               140,000         140,000

รวม               140,000        140,000

รวม               140,000        140,000

รวม               140,000        140,000

รวม               140,000        140,000

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนา

กายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและ

โครงสร้างพื้นฐาน

ของมหาวิทยาลัย

โครงการบํารุงรักษา

และค่าน้ํามัน

รถพยาบาลฉุกเฉิน

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ (ว่าง)                  52,000           52,000

รวม                 52,000          52,000

รวม                 52,000          52,000

รวม                 52,000          52,000

รวม                 52,000          52,000

โครงการสนับสนุน

และส่งเสริม

สวัสดิการและ

สวสัดิภาพของ

ั ึ

โครงการประกัน

อุบัติเหตุสําหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าประกันภัย              3,476,600       3,476,600

รวม             3,476,600      3,476,600

รวม             3,476,600      3,476,600

รวม             3,476,600      3,476,600

รวม             3,476,600      3,476,600

โครงการสนับสนุน

การดําเนินการ

ช่วยเหลือนักศึกษา

ด้านอุบัติเหตุ ตาม

ระเบียบ

ิ ั

โครงการสนับสนุนการ

ดําเนินการช่วยเหลือ

นักศึกษาด้านอุบัติเหตุ

 ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าบริหารจัดการ

งานศพ /พวงหรีด

                 70,000           70,000

รวม                 70,000          70,000

รวม                 70,000          70,000

รวม                 70,000          70,000

รวม                 70,000          70,000

UBU JOBFAIR UBU JOBFAIR งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบูธ                100,000         100,000

ค่าอหารว่างและ

เครื่องดื่ม

                   2,100            2,100

ค่าอาหารกลางวัน                    2,400            2,400

รวม               104,500        104,500

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุโครงการ                  10,000           10,000

180



พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านการผลิตบัณฑิต UBU JOBFAIR UBU JOBFAIR งบดําเนินงาน รวม                 10,000          10,000

รวม               114,500        114,500

รวม               114,500        114,500

รวม               114,500        114,500

ทุนการศึกษาจาก

แหล่งทุนภายนอก

โครงการสนับสนุน

ทุนการศึกษาจาก

แหล่งทุนภายนอก

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ทุนการศึกษา

นักศึกษา

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

             7,000,000       7,000,000

รวม             7,000,000      7,000,000

รวม             7,000,000      7,000,000

รวม             7,000,000      7,000,000

รวม             7,000,000      7,000,000

สนับสนุน

ทุนการศึกษา

โครงการสนับสนุน

ทุนการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ทุนการศึกษา              2,000,000       2,000,000

รวม             2,000,000      2,000,000

รวม             2,000,000      2,000,000

รวม             2,000,000      2,000,000

รวม             2,000,000      2,000,000

โครงการกองทุน

บํารุงกีฬาและ

กิจกรรมนักศึกษา

โครงการกองทุนบํารุง

กีฬาและกิจกรรม

นักศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้สอย              4,635,000       4,635,000

รวม             4,635,000      4,635,000

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน                465,000         465,000

รวม               465,000        465,000

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ              2,400,000       2,400,000

รวม             2,400,000      2,400,000

รวม             7,500,000      7,500,000

รวม             7,500,000      7,500,000

รวม             7,500,000      7,500,000

โครงการอาสา

พัฒนาชนบท

โครงการอาสาพัฒนา

ชนบท

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป อุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายเงิน

อุดหนุน

               180,000         180,000

รวม               180,000        180,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการอาสาพัฒนา โครงการอาสาพัฒนาชนบท รวม               180,000        180,000

รวม               180,000        180,000

รวม               180,000        180,000

โครงการอบรมการ

ประกันคุณภาพ

การจัดกิจกรรม

โครงการอบรมการ

ประกันคุณภาพการ

จัดกิจกรรมนักศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้สอย                  25,000           25,000

รวม                 25,000          25,000

รวม                 25,000          25,000

รวม                 25,000          25,000

รวม                 25,000          25,000

โครงการค่าย ม.

อุบลฯ วิชาการ

โครงการค่าย ม.อุบลฯ

 วิชาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย เงินที่เก็บจากค่า

สมัครของ

นักเรียนที่เข้า

ร่วมโครงการค่าย

 ม.อุบลฯ วิชาการ

               288,000         288,000

รวม               288,000        288,000

รวม               288,000        288,000

รวม               288,000        288,000

รวม               288,000        288,000

ปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษา ประจําปี 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไป

ราชการ

                   7,000            7,000

รวม                   7,000            7,000

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

วิทยากร

                   3,600            3,600

รวม                   3,600            3,600

รวม                 10,600          10,600

รวม                 10,600          10,600

โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษา ประจําปี 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าของที่ระลึก

และวัสดุอุปกรณ์

                 10,000           10,000

ค่าจ้างเหมาจัด

เก้าอี้

                 10,000           10,000

ค่าจ้างเหมาจัด

ตกแต่งเวที

                 10,000           10,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

่ ้

ด้านการผลิตบัณฑิต ปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษา ประจําปี 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา

จัดทําวีดีโอ

                   5,000            5,000

ค่าจ้างเหมา

ออกแบบจัดทํา

ป้ายไวนิล

                   5,000            5,000

ค่าถ่ายทอด

วงจรปิด

                   1,500            1,500

ค่าเลี้ยงรับรอง                    5,000            5,000

ค่าอหารกลางวัน                  25,000           25,000

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

               157,500         157,500

รวม               229,000        229,000

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ                  15,000           15,000

รวม                 15,000          15,000

รวม               244,000        244,000

รวม               244,000        244,000

รวม               254,600        254,600

ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม                180,000            21,107,700     21,287,700

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนสนเทศการ

่

จัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

งบลงทุน ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ All 

In ONE

                 20,000           20,000

รวม                 20,000          20,000

รวม                 20,000          20,000

รวม                 20,000          20,000

รวม                 20,000          20,000

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนสนเทศการสื่อสาร

 ผลรวม

                 20,000           20,000

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ บริหารจัดการสระ

ว่ายน้ํายอดเศรณี

บริหารจัดการสระว่าย

น้ํายอดเศรณี

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าซ่อมบํารุง                  30,000           30,000

รวม                 30,000          30,000

ค่าตอบแทน ค่าปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ

               150,000         150,000

รวม               150,000        150,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ บริหารจัดการสระ บริหารจัดการสระว่าย งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าคลอรีน                196,000         196,000

ค่าน้ํายาปรับ

สภาพน้ํา

                   7,200            7,200

ค่าวัสดุ/อุปกรณ์

สระว่ายน้ํา

                   5,000            5,000

โชดาแอต                    7,200            7,200

รวม               215,400        215,400

รวม               395,400        395,400

รวม               395,400        395,400

รวม               395,400        395,400

โครงการสนับสนุน

การบริหาร

สถานศึกษาวิชา

กิจกรรมพลศึกษา

โครงการสนับสนุน

การบริหาร

สถานศึกษาวิชา

กิจกรรมพลศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา

ปรับปรุง

บํารุงรักษา

ซ่อมแซมอาคาร

ให้พร้อมใช้งาน

                 30,000           30,000

รวม                 30,000          30,000

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์

กีฬา

                 20,000           20,000

รวม                 20,000          20,000

รวม                 50,000          50,000

รวม                 50,000          50,000

รวม                 50,000          50,000

เลี้ยงรับรอง

ผู้บริหาร

โครงการเลี้ยงรับรอง

คณะผู้บริหาร

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเลี้ยงรับรอง                  30,000           30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม                 30,000          30,000

โครงการพิธีมอบ

ทุนการศึกษา

โครงการพิธีมอบ

ทุนการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าของที่ระลึก

และวัสดุอุปกรณ์

                 30,000           30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม                 30,000          30,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ รวม                 30,000          30,000

บริหารและจัดการ

สํานักงานพัฒนา

นักศึกษา

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย เดินทางไป

ราชการ ฝึกอบรม

               105,000         105,000

เดินทางไป

ราชการ,ประชุม

 สัมมนา

               150,000         150,000

รวม               255,000        255,000

ค่าตอบแทน ค่าปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ

                 55,800           55,800

รวม                 55,800          55,800

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ

สํานักงานและ

ถ่ายเอกสาร

               300,000         300,000

รวม               300,000        300,000

รวม               610,800        610,800

รวม               610,800        610,800

รวม               610,800        610,800

สนับสนุนการ

ประชุม

โครงการสนับสนนุ

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้สอย                  76,500           76,500

รวม                 76,500          76,500

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน                  40,000           40,000

รวม                 40,000          40,000

รวม               116,500        116,500

รวม               116,500        116,500

รวม               116,500        116,500

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

             1,232,700       1,232,700

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

               180,000            22,360,400     22,540,400
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

               180,000            22,360,400     22,540,400

3. บริการวิชาการอย่างมี

ส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการ

งานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม

ศักยภาพของชุมชนและสังคม บน

พื้นฐานความพอเพียง เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านให้บริการวิชาการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการ “UBU 

WATCH ม.อุบลฯ 

และชุมชน น่าอยู่”

 ประจําปี

งบประมาณ 2562

โครงการ “UBU 

WATCH ม.อุบลฯ 

และชุมชน น่าอยู่” 

ประจําปีงบประมาณ 

2562

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

               276,600         276,600

รวม               276,600        276,600

รวม               276,600        276,600

รวม               276,600        276,600

รวม               276,600        276,600

ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ผลรวม

               276,600         276,600

3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงาน

บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม

ศักยภาพของชุมชนและสังคม บน

พื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน ผลรวม

               276,600         276,600

3. บริการวิชาการอย่างมี

ส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

               276,600         276,600

ผลรวมทั้งหมด               456,600           22,360,400    22,817,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการภายใน

โครงการค่าใช้จ่ายใน

การรักษาความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัย

งบลงทุน ครุภัณฑ์ ครุภณฑ์สํานักงาน                  40,000           40,000

ค่าครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง

                 48,500           48,500

รวม                 88,500          88,500

รวม                 88,500          88,500

รวม                 88,500          88,500

โครงการควบคุม

ภายในและบริหาร

่

งบลงทุน ครุภัณฑ์ ครุภณฑ์สํานักงาน                  11,000           11,000

รวม                 11,000          11,000

รวม                 11,000          11,000

รวม                 11,000          11,000

รวม                 99,500          99,500

ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม                  99,500           99,500

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการภายใน

โครงการค่าใช้จ่ายใน

การรักษาความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจัดประชุม 

ศึกษาดูงานและ

ฝึกอบรม

               300,000         300,000

ค่าจ้างเหมาดูแล

ระบบกล้อง

วงจรปิด

               400,000         400,000

ค่าซ่อมแซม

ครุภัณฑ์

               400,000         400,000

รวม             1,100,000      1,100,000

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่

รักษาความ

ปลอดภัย

           10,378,800     10,378,800

ค่าจ้างตําแหน่ง

เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

               180,000         180,000

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร สํานักงานอธิการบดี
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการภายใน

โครงการค่าใช้จ่ายใน

การรักษาความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าจ้างตําแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงาน

บริหาร

               138,000         138,000

ค่าจ้างสายตรวจ              1,747,200       1,747,200

ค่าจ้างหัวหน้า

สายตรวจ

               168,000         168,000

ค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัย

                 30,000           30,000

ค่าตอบแทนที่

ปรึกษา

               240,000         240,000

ค่าอาหารทําการ

นอกเวลา

               108,000         108,000

รวม           12,990,000    12,990,000

ค่าวัสดุ ค่าน้ํามัน

เชื้อเพลิง

รถจักรยานยนต์

สายตรวจ 5 คัน

                 64,800           64,800

ค่าน้ํามัน

เชื้อเพลิง

รถดับเพลิง

                 37,800           37,800

ค่าน้ํามัน

เชื้อเพลิง

รถบรรทุกน้ํา

อเนกประสงค์

                 37,800           37,800

ค่าน้ํามัน

เชื้อเพลิงรถยนต์

สายตรวจ 2 

ประตู

                 37,800           37,800

ค่าน้ํามัน

เชื้อเพลิงรถสาย

ตรวจ 4 ประตู

                 37,800           37,800
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

่ ้

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการพัฒนา

ระบบบริหาร

โครงการค่าใช้จ่ายใน

การรักษาความ

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ

คอมพิวเตอร์

                 30,000           30,000

ค่าวัสดุโฆษณา

และเผยแพร่

                 50,000           50,000

ค่าวัสดุงานบ้าน

งานครัว

                 20,000           20,000

ค่าวัสดุดับเพลิง                  30,000           30,000

ค่าวัสดุไฟฟ้า

และวิทยุ

                 40,000           40,000

ค่าวัสดุ

ยานพาหนะและ

ขนส่ง

                 40,000           40,000

ค่าวัสดุสํานักงาน                  30,000           30,000

รวม               456,000        456,000

รวม           14,546,000    14,546,000

รวม           14,546,000    14,546,000

รวม           14,546,000    14,546,000

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

           14,546,000     14,546,000

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกาํลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

           14,645,500     14,645,500

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

           14,645,500     14,645,500

ผลรวมทั้งหมด           14,645,500    14,645,500
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

โครงการบริหารและ

จัดการส่วนกลางด้าน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

งบลงทนุ ครุภัณฑ์ (ว่าง)                  15,000           15,000

รวม                 15,000          15,000

รวม                 15,000          15,000

รวม                 15,000          15,000

รวม                 15,000          15,000

ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม                  15,000           15,000

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

โครงการบริหารและ

จัดการส่วนกลางด้าน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายของ

ผู้เชี่ยวชาญ

                 38,000           38,000

ค่าใช้จ่ายในการ

จัดประชุม

คณะกรรมการ

                   7,000            7,000

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไป

ราชการ

                 16,000           16,000

รวม                 61,000          61,000

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอก

เวลา

                 39,400           39,400

รวม                 39,400          39,400

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                  24,000           24,000

ค่าวัสดุสํานักงาน                  80,000           80,000

รวม               104,000        104,000

รวม               204,400        204,400

รวม               204,400        204,400

รวม               204,400        204,400

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการรับรอง

อาคันตุกะ

โครงการบริหารและ

จัดการส่วนกลางด้าน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าของที่ระลึก                  25,000           25,000

ค่าเลี้ยงรับรอง                120,000         120,000

รวม               145,000        145,000

รวม               145,000        145,000

รวม               145,000        145,000

รวม               145,000        145,000

โครงการจัดการ

ประชุมวิชาการ

สมาคม

สถาบันการศึกษา

ขั้นอุดมแห่งภูมิภาค

เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ประจํา

ประเทศไทย (สออ.

ประเทศไทย) ครั้งที่

โครงการจัดการ

ประชุมวิชาการ

สมาคม

สถาบันการศึกษาขั้น

อุดมแห่งภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ ประจําประเทศไทย

 (สออ.ประเทศไทย) 

ครั้งที่ 41

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาจัด

ตกแต่งสถานที่

                 40,000           40,000

ค่าจ้างเหมาผลิต

สื่อประชาสัมพันธ์

                   9,700            9,700

ค่าจ้างเหมา

ยานพาหนะ

                   7,500            7,500

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไป

ราชการ

                 35,000           35,000

ค่าอาหารกลางวัน                  20,000           20,000

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                 10,000           10,000

รวม               122,200        122,200

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอก

เวลา

                   4,000            4,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

่ ้

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการจัดการ

ประชุมวิชาการ

โครงการจัดการ

ประชุมวิชาการ

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ

อ่านบทความ

                 20,000           20,000

ค่าตอบแทน

วิทยากร

                   7,200            7,200

รวม                 31,200          31,200

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                  10,000           10,000

ค่าวัสดุสํานักงาน                  20,000           20,000

รวม                 30,000          30,000

รวม               183,400        183,400

รวม               183,400        183,400

รวม               183,400        183,400

โครงการสนับสนุน

ค่าบํารุงสมาชิก

หรือค่าวารสาร

ด้านต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย

โครงการสนับสนุนค่า

บํารุงสมาชิกหรือค่า

วารสารด้านต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าธรรมเนียม

สมาชิกเครือข่าย

และ

ค่าธรรมเนียม

การโอนเงิน

                 50,000           50,000

รวม                 50,000          50,000

รวม                 50,000          50,000

รวม                 50,000          50,000

รวม                 50,000          50,000

International 

Student Activity

โครงการจัดกิจกรรม

สําหรับนักศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ์

                   2,000            2,000

ค่าจ้างเหมา

ยานพาหนะ

                 45,000           45,000

ค่าอาหาร                  50,000           50,000

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                 20,000           20,000

รวม               117,000        117,000

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

วิทยากร

                   7,200            7,200

รวม                   7,200            7,200

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ                  14,000           14,000

รวม                 14,000          14,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ International โครงการจัดกิจกรรม รวม               138,200        138,200

รวม               138,200        138,200

รวม               138,200        138,200

โครงการสนับสนุน

ทุนการศึกษาแก่

นักศึกษาทุน

โครงการสนับสนุน

ทุนการศึกษาแก่

นักศึกษาทุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ทุนการศึกษา 

(เงินรับฝาก สพร.)

             1,431,200       1,431,200

รวม             1,431,200      1,431,200

รวม             1,431,200      1,431,200

รวม             1,431,200      1,431,200

รวม             1,431,200      1,431,200

Languange 

Trainings for 

UBU students 

โครงการจัดอบรม

เตรียมสอบวัด

มาตรฐานการใช้

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                   2,000            2,000

รวม                   2,000            2,000

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

วิทยากร

                 24,000           24,000

รวม                 24,000          24,000

รวม                 26,000          26,000

รวม                 26,000          26,000

รวม                 26,000          26,000

โครงการจัดอบรม

เตรียมสอบวัด

มาตรฐานการใช้

ภาษาอังกฤษ

โครงการจัดอบรม

เตรียมสอบวัด

มาตรฐานการใช้

ภาษาอังกฤษ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ์

                   6,000            6,000

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                 15,000           15,000

รวม                 21,000          21,000

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

วิทยากร

                 82,800           82,800

รวม                 82,800          82,800

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ                  30,000           30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม               133,800        133,800
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการจัดอบรม รวม               133,800        133,800

รวม               133,800        133,800

โครงการจัดสอบ

วัดมาตรฐานการใช้

ภาษาอังกฤษ

โครงการจัดสอบวัด

มาตรฐานการใช้

ภาษาอังกฤษ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ์

                   2,000            2,000

ค่าเช่าสถานที่                    7,000            7,000

ค่าอาหาร                    1,400            1,400

ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม

                   1,000            1,000

รวม                 11,400          11,400

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอก

เวลา

                   1,700            1,700

รวม                   1,700            1,700

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ                    4,000            4,000

รวม                   4,000            4,000

รวม                 17,100          17,100

รวม                 17,100          17,100

รวม                 17,100          17,100

ดา้นพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

             2,329,100       2,329,100

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

             2,344,100       2,344,100

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

             2,344,100       2,344,100
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร
ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย

รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี

3. บริการวิชาการอย่างมี

ส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการ

งานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม

ศักยภาพของชุมชนและสังคม บน

พื้นฐานความพอเพียง เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านให้บริการวิชาการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการส่งเสริม

และพัฒนา

ศักยภาพด้านการ

ใช้ภาษาอังกฤษของ

เยาวชนในเขต

อีสานใต้

โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพด้าน

การใช้ภาษาอังกฤษ

ของเยาวชนในเขต

อีสานใต้

งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น-

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

             1,415,200       1,415,200

รวม             1,415,200      1,415,200

รวม             1,415,200      1,415,200

รวม             1,415,200      1,415,200

รวม             1,415,200      1,415,200

ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ผลรวม

             1,415,200       1,415,200

3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงาน

บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม

ศักยภาพของชุมชนและสังคม บน

พื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน ผลรวม

             1,415,200       1,415,200

3. บริการวิชาการอย่างมี

ส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนา

คุณภาพชวีิตของประชาชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

             1,415,200       1,415,200

ผลรวมทั้งหมด             1,415,200             2,344,100      3,759,300
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง                    1,400            1,400

รวม                   1,400            1,400

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    2,600            2,600

ค่าวัสดุประจํา

สํานักงาน

                   6,000            6,000

รวม                   8,600            8,600

รวม                 10,000          10,000

รวม                 10,000          10,000

รวม                 10,000          10,000

การประชุม

คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเครื่องบิน

โดยสารของ

กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย

ประชุมที่

กรุงเทพมานคร

               216,000         216,000

ค่าเครื่องบิน

โดยสารของ

กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เดินทางมา

ประชุมที่

อุบลราชธานี

               132,000         132,000

ค่าที่พัก                105,000         105,000

ค่ารถรับจ้าง                120,000         120,000

ค่าอาหาร

กลางวัน ประชุม

ที่ กรุงเทพ

                 66,000           66,000

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ การประชุม

คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหาร

กลางวัน ประชุม

ที่ อุบลราชธานี

                 12,000           12,000

ค่าอาหารว่าง 

ประชุมที่ กรุงเทพ

                 36,000           36,000

ค่าอาหารว่าง 

ประชุมที่ 

อุบลราชธานี

                   8,000            8,000

รวม               695,000        695,000

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่ สกอ.

                   9,600            9,600

ค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่ สกอ. 

ควบคุมระบบ 

วีดีโอ 

คอนเฟอร์เรนซ์

                   8,000            8,000

ค่าเบี้ยประชุม                516,000         516,000

ค่าปฏิบัติงาน

นอกเวลา

ราชการวันปกติ

                   2,000            2,000

ค่าปฏิบัติงาน

นอกเวลา

ราชการ

วันหยุดราชการ

                 29,400           29,400

รวม               565,000        565,000

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                  85,000           85,000

ค่าวัสดุในการ

จัดประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

                 18,000           18,000

รวม               103,000        103,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ การประชุม โครงการสนับสนุนการ รวม             1,363,000      1,363,000

รวม             1,363,000      1,363,000

รวม             1,363,000      1,363,000

การประชุม

คณะกรรมการ

ต่างๆ ของของ

คณะกรรการสภา

มหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเครื่องบิน

โดยสารของ

กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เดินทางมา

ปฏิบัติราชการที่

อุบลราชธานี

                 15,000           15,000

ค่าที่พัก                    3,000            3,000

ค่ารถรับจ้าง                    2,100            2,100

ค่าอาหารกลางวัน                    3,000            3,000

ค่าอาหารเช้า                    1,500            1,500

ค่าอาหารเย็น                    3,800            3,800

ค่าอาหารว่าง                    6,600            6,600

รวม                 35,000          35,000

ค่าตอบแทน ค่าปฏิบัติงาน

นอกเวลา

ราชการวันปกติ

                     600               600

ค่าปฏิบัติงาน

นอกเวลา

ราชการ

วันหยุดราชการ

                   1,300            1,300

รวม                   1,900            1,900

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    2,000            2,000

รวม                   2,000            2,000

รวม                 38,900          38,900

รวม                 38,900          38,900

รวม                 38,900          38,900
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ การประชุม

คณะกรรมการ

ต่างๆ ของของที่

ปรึกษาด้าน

กฎหมายของสภา

ิ ั

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเครื่องบิน

โดยสารที่

ปรึกษาด้าน

กฎหมายฯ

                 60,000           60,000

ค่าที่พัก                  16,900           16,900

ค่ารถรับจ้าง                  10,000           10,000

ค่าอาหารกลางวัน                    7,500            7,500

ค่าอาหารเย็น                  20,000           20,000

อาหารว่าง                  10,000           10,000

รวม               124,400        124,400

ค่าตอบแทน ค่าปฏิบัติงาน

นอกเวลา

ราชการวันปกติ

                   8,000            8,000

รวม                   8,000            8,000

รวม               132,400        132,400

รวม               132,400        132,400

รวม               132,400        132,400

โครงการสนับสนุน

การผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัย

โครงการสนับสนุนการ

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา

บริการ

                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการจัด

ประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง  

การกําหนดทิศทาง

ยุทธศาสตร์  และ

นโยบายของ

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี สู่

การพัฒนาอย่าง

เป็นรูปธรรม

โครงการจัด

ประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง  การ

กําหนดทิศทาง

ยุทธศาสตร์  และ

นโยบายของ

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี สู่การ

พัฒนาอย่างเป็น

รูปธรรม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมารถตู้

โดยสาร

                   5,400            5,400

ค่าที่พัก

กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

                 24,000           24,000

ค่าที่พัก

กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย

พร้อมเจ้าหน้าที่

                 12,000           12,000

ค่าน้ํามัน

ยานพาหนะ

                   9,000            9,000

ค่าอาหารกลางวัน                  20,000           20,000

ค่าอาหารเช้า                    5,000            5,000

ค่าอาหารเย็น                  25,000           25,000

ค่าอาหารว่าง                    9,600            9,600

รวม               110,000        110,000

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

วิทยากร

                 18,000           18,000

รวม                 18,000          18,000

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุเพื่อใช้ใน

การประชุมฯ

                   2,000            2,000

รวม                   2,000            2,000
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการจัด โครงการจัดประชุมสัมมนา รวม               130,000        130,000

รวม               130,000        130,000

รวม               130,000        130,000

โครงการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของ

อธิการบดี

มหาวิทยาลัย

ี

โครงการประเมินผล

การปฏิบัติงานของ

อธิการบดี

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจําปี

  2560 (  2 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเครื่องบิน

โดยสารของ

กรรมการ

ประเมินฯ

                 15,000           15,000

ค่าที่พัก                  30,000           30,000

ค่าน้ํามัน

ยานพาหนะ 

(อุบลฯ - 

ขอนแก่น - อุบล

ฯ)

                   4,000            4,000

ค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทางไป

ราชการ

                   1,900            1,900

ค่ารถรับจ้าง                  20,000           20,000

ค่าอาหาร

กลางวัน (ที่

กรุงเทพฯ)

                   7,500            7,500

ค่าอาหาร

กลางวัน 

คณะกรรมการ

และผู้บริหาร (ที่

อุบลราชธานี)

                   2,000            2,000

ค่าอาหาร

กลางวัน ผู้รับ

การสัมภาษ (ที่

อุบลราชธานี)

                   5,000            5,000

ค่าอาหารเช้า (ที่

อุบลราชธานี)

                     500               500
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

่ ้

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการ

ประเมินผลการ

โครงการประเมินผล

การปฏิบัติงานของ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าอาหารเย็น 

(ที่อุบลราชธานี)

                   2,500            2,500

ค่าอาหารว่าง (ที่

กรุงเทพฯ)

                   3,600            3,600

ค่าอาหารว่าง (ที่

อุบลราชธานี)

                 11,000           11,000

รวม               103,000        103,000

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม                  64,000           64,000

ค่าปฏิบัติงาน

นอกเวลา

ราชการวันปกติ

                     800               800

รวม                 64,800          64,800

ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร                    5,000            5,000

รวม                   5,000            5,000

รวม               172,800        172,800

รวม               172,800        172,800

รวม               172,800        172,800

โครงการประชุม

ติดตามผลการ

ดําเนินงานตามมติ

ที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

โครงการสนับสนุน

การประชมุ

คณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าเครื่องบิน

โดยสารของ

กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

                 40,000           40,000

ค่าที่พัก                    8,000            8,000

ค่ารถรับจ้าง                    8,000            8,000

ค่าเลี้ยงรับรอง 

อาหารเช้า

                     800               800

ค่าเลี้ยงรับรอง 

อาหารเย็น

                   4,000            4,000

ค่าอาหารกลางวัน                    9,000            9,000

ค่าอาหารว่าง                    6,000            6,000

รวม                 75,800          75,800
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มี 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการประชุม โครงการสนับสนุนการ งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน                  24,000           24,000

รวม                 24,000          24,000

รวม                 99,800          99,800

รวม                 99,800          99,800

รวม                 99,800          99,800

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

             1,951,900       1,951,900

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

             1,951,900       1,951,900

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

             1,951,900       1,951,900

ผลรวมทั้งหมด             1,951,900      1,951,900

203



พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

1. สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการสนับสนุน

 ปอมท.และปขมท.

โครงการสนับสนุนค่า

บํารุงสมาชิกหรือค่า

วารสารด้านต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้สอย                  35,000           35,000

รวม                 35,000          35,000

รวม                 35,000          35,000

รวม                 35,000          35,000

รวม                 35,000          35,000

ประชุมกรรมการ 

ปอมท.และปขมท.

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้สอย                318,600         318,600

รวม               318,600        318,600

รวม               318,600        318,600

รวม               318,600        318,600

รวม               318,600        318,600

ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการและ

อนุกรรมกรสภา

โครงการสนับสนุน

การประชุม

คณะกรรมการต่างๆ 

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน                158,400         158,400

รวม               158,400        158,400

รวม               158,400        158,400

รวม               158,400        158,400

รวม               158,400        158,400

โครงการบริหาร

จัดการสภาอาจารย์

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย วัสดุ                  30,000           30,000

รวม                 30,000          30,000

ค่าวัสดุ วัสดุ                  30,000           30,000

รวม                 30,000          30,000

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

รวม                 60,000          60,000

โครงการจัดทําจุล

สารสภาอาจารย์

และรายงาน

โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้สอย                  25,000           25,000

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานสภาอาจารย์ สํานักงานอธิการบดี
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจัดสรร ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทงบประมาณ งบรายจ่าย
รายการ

ค่าใช้จ่าย
 เงินรายได้  ผลรวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานสภาอาจารย์ สํานักงานอธิการบดี

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการจัดทําจุลสาร โครงการบริหารจัดการ งบดําเนินงาน รวม                 25,000          25,000

รวม                 25,000          25,000

รวม                 25,000          25,000

รวม                 25,000          25,000

ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลรวม

               597,000         597,000

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็น

ที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ผลรวม

               597,000         597,000

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลรวม

               597,000         597,000

ผลรวมทั้งหมด               597,000        597,000

205


	สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร 62.pdf
	263528_เล่นแผนงบประมาณ 2562 สำนักงานอธิการบดี ใหม่.pdf
	1. ร่าง เล่มแผนงบ 62_2 กองกลาง 1.pdf
	2. ร่าง เล่มแผนงบ 62_2.pdf
	3. ร่าง เล่มแผนงบ 62_3.pdf
	4. ร่าง เล่มแผนงบ 62_4.pdf
	5. ร่าง เล่มแผนงบ 62_5.pdf
	6. ร่าง เล่มแผนงบ 62_6.pdf
	7. ร่าง เล่มแผนงบ 62_7 วัย และศูนย์.pdf
	8. ร่าง เล่มแผนงบ 62_8.pdf
	9 ร่าง เล่มแผนงบ 62_9.pdf
	10 ร่าง เล่มแผนงบ 62_10.pdf
	11 ร่าง เล่มแผนงบ 62_11.pdf
	12 ร่าง เล่มแผนงบ 62_12.pdf
	13 ร่าง เล่มแผนงบ 62_13.pdf
	14 ร่าง เล่มแผนงบ 62_14.pdf
	15 ร่าง เล่มแผนงบ 62_15.pdf
	16 ร่าง เล่มแผนงบ 62_16.pdf
	17 ร่าง เล่มแผนงบ 62_17.pdf
	18 ร่าง เล่มแผนงบ 62_18.pdf
	19 ร่าง เล่มแผนงบ 62_19.pdf
	20  ร่าง เล่มแผนงบ 62_20.pdf
	21 ร่าง เล่มแผนงบ 62_21.pdf
	22 ร่าง เล่มแผนงบ 62_22.pdf
	23 ร่าง เล่มแผนงบ 62_23.pdf
	24 ร่าง เล่มแผนงบ 62_24.pdf

