
ล ำดบั รหสังบ รำยกำร /โครงกำร
งบประมำณที่
ไดร้ับจัดสรร

เบกิจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ

งบประมำณแผ่นดนิ

1
ผลผลิต ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้น
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.2.2.5 พัฒนำสถำบนัวิจัยและพัฒนำ   
254,000.00     

งบอุดหนุน  1.โครงการพฒันานักวิจัยเชิงพืน้ที ่ 30,000.00       6,840                     23,160                      โครงการด าเนินการเสร็จส้ิน

2.โครงการพฒันางานวิจัยสู่การพฒันาชุมชน 30,000.00       6,840                     23,160                      โครงการด าเนินการเสร็จส้ิน

3.โครงการจัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 40,000.00       30,000                   10,000                      โครงการด าเนินการเสร็จส้ิน

4.โครงการจัดท ารายงานประจ าปี 15,500.00       15,440                   60                            โครงการด าเนินการเสร็จส้ิน

5.โครงการประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 30,000.00      30,000                      โครงการไม่ได้ด าเนินการ

6.โครงการส่งเสริมพฒันาสถาบันวิจัยและพฒันา (เดินทางไป
ราชการ) 108,500.00    108,500                     

2 4.1.1.8 โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิน่และสังคม 300,000 39,270                  260,730                   อยู่ระหว่างด าเนินการ
3 4.1.1.22 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อมเพือ่บริหารจัดการ

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิน่
400,000 42,862                  357,138                   

อยู่ระหว่างด าเนินการ

254,000 82,132                  812,748                   

รำยละเอียดกำรกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 30 กรกฎำคม 2564

รวมทัง้สิน้



ล ำดบั รหัสงบ รำยกำร /โครงกำร
งบประมำณที่
ไดร้บัจัดสรร

งบประมำณกำรตดัยอด
คงเหลือ

งบประมำณบ ำรงุกำรศึกษำ
1 แผนงำนพ้ืนฐำนดำ้นกำรพัฒนำและ

เสรมิสรำ้งศักยภำพทรพัยำกรมนุษย์
2.1.2.7 พัฒนำสถำบันวิจัยและพัฒนำ   

50,000 36380 13,620

ผลผลิต ผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำดำ้นสังคมศำสตร์ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ (กล้อง) 36,380.00         
งบรำยจ่ำยอ่ืน

2 แผนงำนยุทธศำสตรก์ำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม4.1.1.1 อุดหนุนพัฒนำกำรวิจัยและนวัตกรรม 200,000 -                            200,000                         
กิจกรรม กำรวิจัยและนวัตกรรม
งบเงนิอุดหนุน

รวม 250,000 36,380                      213,620                       

ณ วันที ่30 กรกฎำคม 2564

รำยละเอียดกำรกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
สถำบนัวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภฏัร้อยเอ็ด
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