
ล ำดบั รหัสงบ รำยกำร /โครงกำร
งบประมำณที่
ไดร้ับจดัสรร เบิกจำ่ย คงเหลอื

งบประมำณแผ่นดนิ
1 แผนงำนพ้ืนฐำนดำ้นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 2.2.1.5 พัฒนำสถำบันวจิยัและพัฒนำ   165,000 บำท

ผลผลติ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้นวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กจิกรรม การจดัการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการจดัท าจลุสารบริการวชิาการ 4 ฉบับๆละ 10,400 บาท 41,600 20,800          20,800       
งบด าเนินงาน  พัฒนาสถาบันวจิยัและพัฒนา โครงการรายงานประจ าป2ี562 15,430 15,430          -            

โครงการจดัประชมุวชิาการและนิทรรศการ อพ.สธ.ระหวา่งวนัที่ 27 พ.ย.- 5 ธ.ค.62 90,252 79,967          10,285       
ไปราชการ/ตอบแทน/ใชส้อย/วสัดุ 17,718 16,093          1,625         

2.1.1.10 พัฒนำสถำบันวจิยัและพัฒนำ 100,000 -               100,000     

2 แผนงำนยทุธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมยั่งยนื 3.1.1.9 โครงการเครือขา่ยการเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชนท้องถิ่นอยา่งยั่งยนื 375,000 106,365        268,635     
โครงการ โครงการยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 3.1.1.8 โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวทิยาลัย (บริการวชิาการ) 200,000 -               200,000     

รวมเงิน 840,000 238,655       601,345     

ลงชื่อ........................................................ผู้จดัท า         ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจสอบ              ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจสอบ
       (นางสาวพรทิวา  สารจนัทร์)            (ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ชาญณรงค์ วเิศษสัตย์)                  (รองศาสตราจารย ์ดร.ศักด์ิศรี สืบสิงห์)
        เจา้หน้าที่การเงินและบัญชี                  รองผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพัฒนา                       ผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพัฒนา
วนัที่............./........................./...........................                วนัที.่............/........................./...........................                 วนัที.่............/........................./...........................

รำยงำนกำรใช้จำ่ยตำมแผนปฏิบัตริำชกำรงบประมำณแผ่นดนิ ประจ ำปีงบประมำณ 2563  
สถำบันวจิยัและพัฒนำ มหำวทิยำลยัรำชภัฏร้อยเอ็ด

ณ  วนัที่ 30 มีนำคม 2563



ล ำดบั รหัสงบ รำยกำร /โครงกำร
งบประมำณที่
ไดร้ับจดัสรร เบิกจำ่ย คงเหลอื

งบประมำณบ ำรุงกำรศึกษำ
1 แผนงำนยทุธศำสตร์กำรวจิยัและพัฒนำนวตักรรม 3.1.1.1 อุดหนุนพัฒนำกำรวจิยัและนวตักรรม  65,000 บำท

กจิกรรม การวจิยัและนวตักรรม โครงการพัฒนานักวจิยัผ่านการสร้างงานวจิยัเพื่อชมุชน สังคมท้องถิ่น ตาม
ยทุธศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเพื่อท้องถิ่นวนัที่ 20 พ.ย.2562 44,300 39,800          4,500         
โครงการอบรมเชงิปบัติการ"การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 20,700 -               20,700       

รวมเงิน 65,000 39,800         25,200      

ลงชื่อ........................................................ผู้จดัท า         ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจสอบ              ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจสอบ
       (นางสาวพรทิวา  สารจนัทร์)            (ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ชาญณรงค์ วเิศษสัตย์)                  (รองศาสตราจารย ์ดร.ศักด์ิศรี สืบสิงห์)
        เจา้หน้าที่การเงินและบัญชี                  รองผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพัฒนา                       ผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพัฒนา
วนัที่............./........................./...........................                วนัที.่............/........................./...........................                 วนัที.่............/........................./...........................

ณ  วนัที่ 30 มีนำคม 2563

รำยงำนกำรใช้จำ่ยแผนปฏิบัตริำชกำร งบประมำณบ ำรุงกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563  
สถำบันวจิยัและพัฒนำ มหำวทิยำลยัรำชภัฏร้อยเอ็ด



ล ำดบั รหัสงบ รำยกำร /โครงกำร
งบประมำณที่
ไดร้ับจดัสรร เบิกจำ่ย คงเหลอื

งบประมำณแผ่นดนิ
1 แผนงำนพ้ืนฐำนดำ้นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 2.2.1.5 พัฒนำสถำบันวจิยัและพัฒนำ   165,000 บำท

ผลผลติ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้นวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กจิกรรม การจดัการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการจดัท าจลุสารบริการวชิาการ 4 ฉบับๆละ 10,400 บาท 41,600 40,560          1,040         
งบด าเนินงาน  พัฒนาสถาบันวจิยัและพัฒนา โครงการรายงานประจ าป2ี562 15,430 15,430          -            

โครงการจดัประชมุวชิาการและนิทรรศการ อพ.สธ.ระหวา่งวนัที่ 27 พ.ย.- 5 ธ.ค.62 90,252 81,467          8,785         
ไปราชการ/ตอบแทน/ใชส้อย/วสัดุ 17,718 16,093          1,625         

2.1.1.10 พัฒนำสถำบันวจิยัและพัฒนำ 100,000 16,746          83,254       

2 แผนงำนยทุธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมยั่งยนื 3.1.1.9 โครงการเครือขา่ยการเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชนท้องถิ่นอยา่งยั่งยนื 375,000 149,227        225,773     
โครงการ โครงการยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น3.1.1.8 โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวทิยาลัย (บริการวชิาการ) 200,000 -               200,000     

รวมเงิน 840,000 319,523       520,477     

ลงชื่อ........................................................ผู้จดัท า         ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจสอบ              ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจสอบ
       (นางสาวพรทิวา  สารจนัทร์)            (ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ชาญณรงค์ วเิศษสัตย์)                  (รองศาสตราจารย ์ดร.ศักด์ิศรี สืบสิงห์)
        เจา้หน้าที่การเงินและบัญชี                  รองผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพัฒนา                       ผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพัฒนา
วนัที่............./........................./...........................                วนัที.่............/........................./...........................                 วนัที.่............/........................./...........................

ณ  วนัที่ 1 กรกฎำคม 2563

รำยงำนกำรใช้จำ่ยตำมแผนปฏิบัตริำชกำรงบประมำณแผ่นดนิ ประจ ำปีงบประมำณ 2563  
สถำบันวจิยัและพัฒนำ มหำวทิยำลยัรำชภัฏร้อยเอ็ด



ล ำดบั รหัสงบ รำยกำร /โครงกำร
งบประมำณที่
ไดร้ับจดัสรร เบิกจำ่ย คงเหลอื

งบประมำณบ ำรุงกำรศึกษำ
1 แผนงำนยทุธศำสตร์กำรวจิยัและพัฒนำนวตักรรม 3.1.1.1 อุดหนุนพัฒนำกำรวจิยัและนวตักรรม  65,000 บำท

กจิกรรม การวจิยัและนวตักรรม
โครงการพัฒนานักวจิยัผ่านการสร้างงานวจิยัเพื่อชมุชน สังคมท้องถิ่น ตาม
ยทุธศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเพื่อท้องถิ่นวนัที่ 20 พ.ย.2562 44,300 39,800          4,500         
โครงการอบรมเชงิปบัติการ"การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 20,700 11,456          9,244         

รวมเงิน 65,000 51,256         13,744      

ลงชื่อ........................................................ผู้จดัท า         ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจสอบ              ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจสอบ
       (นางสาวพรทิวา  สารจนัทร์)            (ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ชาญณรงค์ วเิศษสัตย์)                  (รองศาสตราจารย ์ดร.ศักด์ิศรี สืบสิงห์)
        เจา้หน้าที่การเงินและบัญชี                  รองผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพัฒนา                       ผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพัฒนา
วนัที่............./........................./...........................                วนัที.่............/........................./...........................                 วนัที.่............/........................./...........................

รำยงำนกำรใช้จำ่ยแผนปฏิบัตริำชกำร งบประมำณบ ำรุงกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563  
สถำบันวจิยัและพัฒนำ มหำวทิยำลยัรำชภัฏร้อยเอ็ด

ณ  วนัที่ 1 กรกฎำคม 2563



ล ำดบั รหัสงบ รำยกำร /โครงกำร
งบประมำณที่
ไดร้ับจดัสรร เบิกจำ่ย คงเหลอื

งบประมำณแผ่นดนิ
1 แผนงำนพ้ืนฐำนดำ้นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 2.2.1.5 พัฒนำสถำบันวจิยัและพัฒนำ   165,000 บำท

ผลผลติ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้นวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กจิกรรม การจดัการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการจดัท าจลุสารบริการวชิาการ 4 ฉบับๆละ 10,400 บาท 41,600 40,560          1,040         
งบด าเนินงาน  พัฒนาสถาบันวจิยัและพัฒนา โครงการรายงานประจ าป2ี562 15,430 15,430          -            

โครงการจดัประชมุวชิาการและนิทรรศการ อพ.สธ.ระหวา่งวนัที่ 27 พ.ย.- 5 ธ.ค.62 90,252 79,967          10,285       
ไปราชการ/ตอบแทน/ใชส้อย/วสัดุ 17,718 16,093          1,625         

2.1.1.10 พัฒนำสถำบันวจิยัและพัฒนำ 100,000 79,605          20,395       

2 แผนงำนยทุธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมยั่งยนื 3.1.1.9 โครงการเครือขา่ยการเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชนท้องถิ่นอยา่งยั่งยนื 375,000 343,346        31,654       
โครงการ โครงการยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 3.1.1.8 โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวทิยาลัย (บริการวชิาการ) 200,000 152,681        47,319       

รวมเงิน 840,000 727,682       112,318     

ลงชื่อ........................................................ผู้จดัท า         ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจสอบ              ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจสอบ
       (นางสาวพรทิวา  สารจนัทร์)            (ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ชาญณรงค์ วเิศษสัตย์)                  (รองศาสตราจารย ์ดร.ศักด์ิศรี สืบสิงห์)
        เจา้หน้าที่การเงินและบัญชี                  รองผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพัฒนา                       ผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพัฒนา
วนัที่............./........................./...........................                วนัที.่............/........................./...........................                 วนัที.่............/........................./...........................

รำยงำนกำรใช้จำ่ยตำมแผนปฏิบัตริำชกำรงบประมำณแผ่นดนิ ประจ ำปีงบประมำณ 2563  
สถำบันวจิยัและพัฒนำ มหำวทิยำลยัรำชภัฏร้อยเอ็ด

ณ  วนัที่ 30 กันยำยน 2563



ล ำดบั รหัสงบ รำยกำร /โครงกำร
งบประมำณที่
ไดร้ับจดัสรร เบิกจำ่ย คงเหลอื

งบประมำณบ ำรุงกำรศึกษำ
1 แผนงำนยทุธศำสตร์กำรวจิยัและพัฒนำนวตักรรม 3.1.1.1 อุดหนุนพัฒนำกำรวจิยัและนวตักรรม  65,000 บำท

กจิกรรม การวจิยัและนวตักรรม
โครงการพัฒนานักวจิยัผ่านการสร้างงานวจิยัเพื่อชมุชน สังคมท้องถิ่น ตาม
ยทุธศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเพื่อท้องถิ่นวนัที่ 20 พ.ย.2562 44,300 39,800          4,500         
โครงการอบรมเชงิปบัติการ"การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 20,700 11,456          9,244         

รวมเงิน 65,000 51,256         13,744      

ลงชื่อ........................................................ผู้จดัท า         ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจสอบ              ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจสอบ
       (นางสาวพรทิวา  สารจนัทร์)            (ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ชาญณรงค์ วเิศษสัตย์)                  (รองศาสตราจารย ์ดร.ศักด์ิศรี สืบสิงห์)
        เจา้หน้าที่การเงินและบัญชี                  รองผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพัฒนา                       ผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพัฒนา
วนัที่............./........................./...........................                วนัที.่............/........................./...........................                 วนัที.่............/........................./...........................

รำยงำนกำรใช้จำ่ยแผนปฏิบัตริำชกำร งบประมำณบ ำรุงกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563  
สถำบันวจิยัและพัฒนำ มหำวทิยำลยัรำชภัฏร้อยเอ็ด

ณ  วนัที่ 30 กันยำยน 2563





ณ  วนัที่ 30 มีนำคม 2563 ณ  วนัที่ 30 มีนำคม 2563 ณ  วนัที่ 30 มีนำคม 2563
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