


งบประมาณ

หลังโอนเปล่ียนแปลง ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 รวม สถานะด าเนินงาน

1 โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2562 งานคลัง กองกลาง เงินรายได้            22,512,537          1,320,898.22       1,146,192.09         2,467,090.31 ยังไม่ได้รายงาน

2 โครงการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2562 งานคลัง กองกลาง เงินรายได้              5,035,560                        -         2,507,900.00         2,507,900.00 ยังไม่ได้รายงาน

3 โครงการบริหารจัดการรายงานการเดินทางไปราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 งานคลัง กองกลาง เงินรายได้                900,000              44,312.45         274,978.98           319,291.43 ยังไม่ได้รายงาน

4 โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรของมหาวิทยาลัย งานคลัง กองกลาง แผ่นดิน          278,381,700        82,582,025.28     23,179,822.94      105,761,848.22 ยังไม่ได้ด าเนินการ

5 โครงการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานคลัง กองกลาง แผ่นดิน              1,716,625                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

6 โครงการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่าสาธารณูปโภค) งานคลัง กองกลาง แผ่นดิน              3,442,900          2,108,396.90       1,294,742.64         3,403,139.54 อยู่ระหว่งด าเนินการ

7 โครงการบริหารจัดการด้านสังคมศาสตร์ (ค่าสาธารณูปโภค) งานคลัง กองกลาง แผ่นดิน              3,201,700          2,111,896.11                      -           2,111,896.11 อยู่ระหว่งด าเนินการ

8 โครงการงานกิจการพิเศษ ประจ าปี 2562 งานทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง เงินรายได้                135,820                        -               2,700.00               2,700.00 ยังไม่ได้รายงาน

9 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา กองกลาง ส านักงานอธิการบดี งานบริหารท่ัวไป กองกลาง เงินรายได้                  10,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน งานบริหารท่ัวไป กองกลาง เงินรายได้                600,000                        -             52,650.00             52,650.00 ยังไม่ได้รายงาน

11 โครงการเกษียณอายุราชการ งานบริหารท่ัวไป กองกลาง เงินรายได้                228,000                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

12 โครงการประชุมของส านักงานอธิการบดี งานบริหารท่ัวไป กองกลาง เงินรายได้              1,567,750            203,809.01         195,920.56           399,729.57 อยู่ระหว่งด าเนินการ

13 โครงการประชุมก่อนเปิด-ปิด ภาคเรียนท่ี 2/2561 และ 

ภาคเรียนท่ี 1/2562

งานบริหารท่ัวไป กองกลาง เงินรายได้                150,000                        -             31,770.00             31,770.00 อยู่ระหว่งด าเนินการ

14 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานบริหารท่ัวไป กองกลาง เงินรายได้                149,340                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

15 โครงการการด าเนินการสรรหา (นายกสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย/กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร/คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี)

และการด าเนินการประชุม (คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร/คณะกรรมการประจ า

ส านักงานอธิการบดี)

งานบริหารท่ัวไป กองกลาง เงินรายได้                119,120                6,300.00             7,010.00             13,310.00 อยู่ระหว่งด าเนินการ

16 โครงการพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e Document งานบริหารท่ัวไป กองกลาง เงินรายได้                  15,000                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

17 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานบริหารท่ัวไป กองกลาง เงินรายได้                  15,000                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

18 โครงการจัดท าแผนส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานบริหารท่ัวไป กองกลาง เงินรายได้                  25,000                1,200.00                      -                 1,200.00 อยู่ระหว่งด าเนินการ

รายการโครงการล าดับ

รายงานผลการเบิกจ่ายรายโครงการ (งบประมาณแผ่นดิน)  ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

งาน/สาขาวิชา คณะ/ส านัก/สถาบัน
ประเภท

งบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายงานคลัง)



งบประมาณ

หลังโอนเปล่ียนแปลง ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 รวม สถานะด าเนินงาน
รายการโครงการล าดับ งาน/สาขาวิชา คณะ/ส านัก/สถาบัน

ประเภท

งบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายงานคลัง)

19 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์ประสิทธิภาพการท างานของ

บุคลากรกองกลางส านักงานอธิการบดี

งานบริหารท่ัวไป กองกลาง เงินรายได้                395,460                        -             24,883.00             24,883.00 อยู่ระหว่งด าเนินการ

20 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 

ส าหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

งานบริหารท่ัวไป กองกลาง แผ่นดิน              1,482,700                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

21 โครงการค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารท่ัวไป กองกลาง แผ่นดิน                222,000                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

22 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา กองกลาง ส านักงานอธิการบดี งานบริหารท่ัวไป กองกลาง แผ่นดิน                  35,000                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

23 โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP งานบริหารท่ัวไป กองกลาง แผ่นดิน                  34,000                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

24 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท งานบริหารท่ัวไป กองกลาง แผ่นดิน            10,102,000                        -           204,028.00           204,028.00 อยู่ระหว่งด าเนินการ

25 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าท่ี

ของตนเองและผู้อ่ืน

งานบริหารท่ัวไป กองกลาง แผ่นดิน                605,650                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

26 โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต งานบริหารท่ัวไป กองกลาง แผ่นดิน              5,453,000                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

27 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพและการส่ือสารใน

การท างาน

งานบริหารท่ัวไป กองกลาง แผ่นดิน                  48,600                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

28 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนวิชาการ (คนดี คนเด่น 

ศรีราชภัฏ) คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง เงินรายได้                  14,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

29 โครงการบริหารจัดการค่าจ้างรายวันและรายเดือน งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง เงินรายได้            21,192,690          5,269,348.91       1,797,307.90         7,066,656.81 อยู่ระหว่งด าเนินการ

30 โครงการน าร่องจัดท าบัตรประจ าตัวบุคลากร ประเภทพนักงาน

มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง เงินรายได้                  12,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

31 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการด าเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณ

ส าหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง แผ่นดิน                  88,375                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

32 โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างมาตรฐานและพัฒนาหัวหน้างานมืออาชีพ งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง แผ่นดิน                  70,000                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

33 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง แผ่นดิน                  80,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

34 โครงการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง เงินรายได้                423,900                        -             15,300.00             15,300.00 ยังไม่ได้รายงาน

35 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง เงินรายได้                  52,825                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

36 โครงการบริหารพัสดุของส านักงานอธิการบดี งานพัสดุ กองกลาง เงินรายได้              7,566,060            544,551.00         718,491.00         1,263,042.00 ยังไม่ได้รายงาน



งบประมาณ

หลังโอนเปล่ียนแปลง ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 รวม สถานะด าเนินงาน
รายการโครงการล าดับ งาน/สาขาวิชา คณะ/ส านัก/สถาบัน

ประเภท

งบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายงานคลัง)

37 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารเรียน จ านวน 8 หลัง งานพัสดุ กองกลาง เงินรายได้              1,172,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

38 โครงการค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปี

 2562

งานพัสดุ กองกลาง แผ่นดิน          150,038,500        29,755,162.00     43,901,796.00       73,656,958.00 อยู่ระหว่งด าเนินการ

39 โครงการจัดซ้ือรายการครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจ าปี 2562

งานพัสดุ กองกลาง แผ่นดิน            25,031,300          2,271,660.00     12,221,155.00       14,492,815.00 อยู่ระหว่งด าเนินการ

40 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารเรียน งานพัสดุ กองกลาง แผ่นดิน              4,500,000            802,500.00         802,500.00         1,605,000.00 อยู่ระหว่งด าเนินการ

41 โครงการจัดซ้ือรายการครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจ าปี 2562

งานพัสดุ กองกลาง แผ่นดิน            24,600,200          3,017,000.00                      -           3,017,000.00 อยู่ระหว่งด าเนินการ

42 โครงการค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปี

 2562

งานพัสดุ กองกลาง แผ่นดิน            23,657,500          2,531,600.00         486,000.00         3,017,600.00 อยู่ระหว่งด าเนินการ

43 โครงการบ ารุงรักษาลิฟต์มหาวิทยาลัย งานพัสดุ กองกลาง แผ่นดิน                319,000                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

44 โครงการบริหารพัสดุของส านักงานอธิการบดี งานพัสดุ กองกลาง แผ่นดิน              2,819,500            473,554.00         140,252.00           613,806.00 อยู่ระหว่งด าเนินการ

45 โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารความเส่ียงในการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินการคลังภาครัฐ

งานพัสดุ กองกลาง แผ่นดิน                  72,700              67,449.90                      -               67,449.90 เสร็จเรียบร้อย

46 โครงการจัดการพลังงานและส่ิงแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย งานอาคาร สถานท่ี และยานพาหนะ กองกลาง เงินรายได้                400,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

47 โครงการค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงานและตรวจการจ้าง งานอาคาร สถานท่ี และยานพาหนะ กองกลาง เงินรายได้                513,000              55,900.00           93,300.00           149,200.00 ยังไม่ได้รายงาน

48 โครงการส านักงานสีเขียว (Green office ) งานอาคาร สถานท่ี และยานพาหนะ กองกลาง เงินรายได้                100,000              37,703.66             9,600.00             47,303.66 ยังไม่ได้รายงาน

49 โครงการเตรียมความพร้อมและการป้องกันการเกิดอุบัติภัยภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานอาคาร สถานท่ี และยานพาหนะ กองกลาง แผ่นดิน                  82,400                        -                        -                          -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

50 โครงการประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองกลาง เงินรายได้                  29,280                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

51 โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม ส าหรับนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรม

แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองกลาง เงินรายได้              2,159,400            193,242.00         420,024.00           613,266.00 อยู่ระหว่งด าเนินการ

52 โครงการคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองกลาง เงินรายได้                  55,800                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

53 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองกลาง เงินรายได้                310,000              13,800.00           27,600.00             41,400.00 อยู่ระหว่งด าเนินการ

54 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองกลาง เงินรายได้              1,241,945                        -             22,900.00             22,900.00 อยู่ระหว่งด าเนินการ

55 โครงการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองกลาง เงินรายได้                117,600                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ



งบประมาณ

หลังโอนเปล่ียนแปลง ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 รวม สถานะด าเนินงาน
รายการโครงการล าดับ งาน/สาขาวิชา คณะ/ส านัก/สถาบัน

ประเภท

งบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายงานคลัง)

56 โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการ professional 

learning community (PLC)

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองกลาง เงินรายได้                144,375                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

57 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองกลาง แผ่นดิน                855,700            127,179.00         140,820.00           267,999.00 อยู่ระหว่งด าเนินการ

58 โครงการร่วมแข่งขันกีฬาอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี 50

สภาคณาจารย์และข้าราชการ กองกลาง เงินรายได้                540,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

59 โครงการจัดเวทีเสวนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สภาคณาจารย์และข้าราชการ กองกลาง เงินรายได้                  79,100                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

60 โครงการบริหารส านักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจ าปี 2562 สภาคณาจารย์และข้าราชการ กองกลาง เงินรายได้                239,640              42,519.76           15,630.56             58,150.32 ยังไม่ได้รายงาน

61 โครงการร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีกีฬาจตุรมิตร คร้ังท่ี 19 สภาคณาจารย์และข้าราชการ กองกลาง เงินรายได้                  79,300                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

62 โครงการแข่งขันกีฬาอาจารย์ บุคลากร และงานวันข้ึนปีใหม่ ปี 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สภาคณาจารย์และข้าราชการ กองกลาง เงินรายได้                  38,500                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

63 โครงการศึกษาดูงานและทบทวนวิสัยทัศน์สภาคณาจารย์และข้าราชการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ กองกลาง เงินรายได้                120,020                        -             46,970.00             46,970.00 ยังไม่ได้รายงาน

64 โครงการการจัดท าโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง เงินรายได้                  20,000                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

65 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงและการจัด

วางระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง แผ่นดิน                  36,000                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

66 โครงการบริหารรถถยนต์มหาวิทยาลัย หน่วยยานพาหนะ กองกลาง เงินรายได้              1,400,000            126,046.63         374,580.83           500,627.46 ยังไม่ได้รายงาน

67 โครงการ Talk about sex : เปิดพ้ืนท่ีวัยใสเข้าใจเร่ืองเพศ หน่วยส่งเสริมอนามัยและสุขภาพ กองกลาง เงินรายได้                  55,400                8,400.00                      -                 8,400.00 ยังไม่ได้รายงาน

68 โครงการการเฝ้าระวังโรคติดต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

งานอนามัยและสุขาภิบาล

หน่วยส่งเสริมอนามัยและสุขภาพ กองกลาง เงินรายได้                  46,000                        -             13,400.00             13,400.00 ยังไม่ได้รายงาน

69 โครงการ Health and happiness organization 

( ตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปีพ.ศ. 2562 ) งานอนามัยและสุขาภิบาล

หน่วยส่งเสริมอนามัยและสุขภาพ กองกลาง เงินรายได้                110,000                        -               1,500.00               1,500.00 ยังไม่ได้รายงาน

70 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ งานอนามัยและสุขาภิบาล หน่วยส่งเสริมอนามัยและสุขภาพ กองกลาง เงินรายได้                  70,000                5,000.00             2,000.00               7,000.00 ยังไม่ได้รายงาน

71 โครงการบริหารงานอนามัยและสุขาภิบาล หน่วยส่งเสริมอนามัยและสุขภาพ กองกลาง เงินรายได้                110,000                        -             37,200.00             37,200.00 ยังไม่ได้รายงาน

72 โครงการการดูแลสุขภาพบุคลากร งานอนามัยและสุขาภิบาล หน่วยส่งเสริมอนามัยและสุขภาพ กองกลาง เงินรายได้                  87,000              50,000.00           15,729.00             65,729.00 ยังไม่ได้รายงาน

73 โครงการบริหารส านักงานกองนโยบายและแผน งานบริหารท่ัวไป กองนโยบายและแผน เงินรายได้                498,800              39,458.67           47,095.68             86,554.35 อยู่ระหว่งด าเนินการ

74 โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผน งานบริหารท่ัวไป กองนโยบายและแผน เงินรายได้                  50,000              17,136.00                      -               17,136.00 อยู่ระหว่งด าเนินการ



งบประมาณ

หลังโอนเปล่ียนแปลง ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 รวม สถานะด าเนินงาน
รายการโครงการล าดับ งาน/สาขาวิชา คณะ/ส านัก/สถาบัน

ประเภท

งบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายงานคลัง)

75 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน เงินรายได้                200,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

76 โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน เงินรายได้                  34,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

77 โครงการบริหารจัดการส านักงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน เงินรายได้                  66,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

78 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้พ้ืนฐานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน แผ่นดิน                150,000              13,880.00             7,633.00             21,513.00 อยู่ระหว่งด าเนินการ

79 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและ

หน่วยงานภายใน

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน แผ่นดิน                150,000                        -               1,200.00               1,200.00 อยู่ระหว่งด าเนินการ

80 โครงการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน แผ่นดิน                  50,000                        -             49,238.00             49,238.00 อยู่ระหว่งด าเนินการ

81 โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน แผ่นดิน                  48,000                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

82 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน แผ่นดิน                160,000                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

83 โครงการบริหารจัดการส านักงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน แผ่นดิน                130,000                        -               3,750.00               3,750.00 อยู่ระหว่งด าเนินการ

84 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองนโยบายและแผน งานแผนและงบประมาณ กองนโยบายและแผน เงินรายได้                  30,000                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

85 โครงการค่าใช้จ่ายจัดท าเอกสารค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงิน

รายได้ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานแผนและงบประมาณ กองนโยบายและแผน เงินรายได้                108,280                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

86 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน งานแผนและงบประมาณ กองนโยบายและแผน เงินรายได้                  40,500                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

87 โครงการการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การเข้าร่วมประชุม

การจัดท าเอกสารประกอบการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณและเข้าร่วมช้ีแจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563

งานแผนและงบประมาณ กองนโยบายและแผน แผ่นดิน                320,000              26,094.92           23,340.00             49,434.92 อยู่ระหว่งด าเนินการ

88 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองนโยบายและแผน เงินรายได้                  85,500              49,655.00           14,455.00             64,110.00 ยังไม่ได้รายงาน

89 โครงการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองนโยบายและแผน เงินรายได้                  84,100                5,112.00           43,280.20             48,392.20 ยังไม่ได้รายงาน

90 โครงการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการและ

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองนโยบายและแผน เงินรายได้                  68,900                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

91 โครงการสนับสนุนการด าเนินการตามภารกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองนโยบายและแผน เงินรายได้                  24,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน



งบประมาณ

หลังโอนเปล่ียนแปลง ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 รวม สถานะด าเนินงาน
รายการโครงการล าดับ งาน/สาขาวิชา คณะ/ส านัก/สถาบัน

ประเภท

งบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายงานคลัง)

92 โครงการจัดท ากรอบต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ปี พ.ศ. 2562

งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองนโยบายและแผน เงินรายได้                  30,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

93 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี

 พ.ศ. 2561 - 2564 และจัดท าแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองนโยบายและแผน แผ่นดิน                  48,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

94 โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองนโยบายและแผน แผ่นดิน                  82,000                        -                        -                          -   อยู่ระหว่งด าเนินการ

95 โครงการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตของหลักสูตร กรมบัญชีกลาง 

และจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน เงินรายได้                  34,750                2,098.00                      -                 2,098.00 ยังไม่ได้รายงาน

96 โครงการจัดท ารายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน เงินรายได้                  90,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

97 โครงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานท่ี งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน เงินรายได้                    5,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

98 โครงการวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

และปีการศึกษา 2561

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน เงินรายได้                  10,000                2,824.00                      -                 2,824.00 ยังไม่ได้รายงาน

99 โครงการจัดท าสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน เงินรายได้                  42,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

100 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                  24,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

101 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                  15,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

102 โครงการตลาดนัดสร้างอาชีพ 108 ไอเดีย งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                    6,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

103 โครงการการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตท่ีดี อยู่ได้อย่างมีความสุข งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                  15,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

104 โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษาและการให้บริการกับนักศึกษา งานบริหารท่ัวไป กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้              1,552,450            174,893.38           33,267.74           208,161.12 ยังไม่ได้รายงาน

105 โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานบริหารท่ัวไป กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                  36,120                        -             28,910.00             28,910.00 ยังไม่ได้รายงาน

106 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน งานบริหารท่ัวไป กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                177,545                        -                 260.00                 260.00 ยังไม่ได้รายงาน

107 โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษาและการให้บริการกับนักศึกษา

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานบริหารท่ัวไป กองพัฒนานักศึกษา แผ่นดิน                300,000              12,453.90           78,060.00             90,513.90 อยู่ระหว่งด าเนินการ



งบประมาณ

หลังโอนเปล่ียนแปลง ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 รวม สถานะด าเนินงาน
รายการโครงการล าดับ งาน/สาขาวิชา คณะ/ส านัก/สถาบัน

ประเภท

งบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายงานคลัง)

108 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ

เรียนร่วมระดับอุดมศึกษา

งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้              1,243,940            163,452.00             9,640.00           173,092.00 ยังไม่ได้รายงาน

109 โครงการราชภัฏจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                  37,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

110 โครงการพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ Show and Share กิจกรรมจิตอาศา ชมรมใน

สังกัดองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                  31,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

111 โครงการพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ : เพ่ือการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีทักษะ

แห่งศตวรรษท่ี 21

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                  24,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

112 โครงการรณรงค์ เสริมสร้างวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                  30,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

113 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษา

และสภานักศึกษา ภาคปกติ

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                450,000            156,741.00         200,535.00           357,276.00 ยังไม่ได้รายงาน

114 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษา

และสภานักศึกษา ภาค กศ.ป.

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                  50,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

115 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                  30,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

116 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี พ.ศ. 2561

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                635,120                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

117 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 (รอบคัดเลือก)

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                236,780            136,716.00           74,760.00           211,476.00 ยังไม่ได้รายงาน

118 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 (รอบมหกรรม)

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                301,300                        -           126,840.00           126,840.00 ยังไม่ได้รายงาน

119 โครงการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพห่างไกลยาเสพติด

และแอลกอฮอล์

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                  35,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

120 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้น านักศึกษา มีจิตสาธารณะอย่างมืออาชีพ

 ปีการศึกษา พ.ศ. 2562

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา แผ่นดิน                100,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

121 โครงการคนรุ่นใหม่สืบทอดประเพณีการแข่งขันเรือยาวท้องถ่ิน

ปลอดยาเสพติด

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา แผ่นดิน                120,000                        -           100,500.00           100,500.00 อยู่ระหว่งด าเนินการ

122 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา แผ่นดิน                  48,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้ด าเนินการ



งบประมาณ

หลังโอนเปล่ียนแปลง ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 รวม สถานะด าเนินงาน
รายการโครงการล าดับ งาน/สาขาวิชา คณะ/ส านัก/สถาบัน

ประเภท

งบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายงานคลัง)

123 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจ าปี

 พ.ศ. 2562

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา แผ่นดิน                120,000              54,234.00           65,760.00           119,994.00 เสร็จเรียบร้อย

124 โครงการการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562

งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้              1,000,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

125 โครงการบริหารจัดการหอพักเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตและกิจกรรม

ของนักศึกษาหอพัก

งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                609,860              43,553.48           28,952.42             72,505.90 ยังไม่ได้รายงาน

126 โครงการสร้างเครือข่ายหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

กับผู้ประกอบการเอกชน

งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                  33,225                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

127 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและเปิดบ้านวันชาวหอ งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                  40,000                        -             38,953.00             38,953.00 ยังไม่ได้รายงาน

128 โครงการออกค่ายอาสาเรียนรู้พัฒนาชุมชน งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                  50,000                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

129 โครงการตรวจสุขภาพและจัดซ้ือเวชภัณฑ์ส าหรับนักศึกษา 

งานอนามัยและสุขาภิบาล

งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                110,400                        -                        -                          -   ยังไม่ได้รายงาน

130 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฐมพยาบาลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา เงินรายได้                  42,600                        -             21,000.00             21,000.00 ยังไม่ได้รายงาน

617,479,642        134,669,757.18    91,224,084.54   225,893,841.72   รวมงบประมาณท้ังส้ิน


