
64Q55217กนผ03W01 โครงการบริหารจัดการโครงการภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ ประชาริโก        328,760.00      197,693.00          131,067.00 กองนโยบายและแผน

64Q55217กนผ03W01Q01 กิจกรรมด ำเนินกำรรับสมัครบุคคลเข้ำท ำงำน โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร มหำวิทยำลัยสู่ต ำบล สร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ นำงสำวชัญญำนุชพสิษฐ์ ประชำริโก         328,760.00       197,693.00           131,067.00 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

กองนโยบำยและแผน

64Q55217คทก01W01 โครงการพัฒนาทักษะ Social Skill คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางอรอนงค์ ไชยรา         35,000.00        34,998.90                    1.10 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

64Q55217คทก01W01Q01 กิจกรรมอบรมทักษำทำงด้ำน Social Skill นำงอรอนงค์ ไชยรำ          35,000.00         34,998.90                    1.10 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร

64Q55217คทก01W02 โครงการบริหารจัดการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง         94,000.00                   -              94,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

64Q55217คทก01W02Q01 กิจกรรมประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร มหำวิทยำลัยสู่ต ำบล สร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง          94,000.00                   -               94,000.00 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร

64Q55217คทอ01W01 โครงการพัฒนาทักษะการท างานร่วมกัน Social Skill คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายรณยุทธ นนท์พละ         35,000.00                   -              35,000.00 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

64Q55217คทอ01W01Q01 กิจกรรมพัฒนำทักษะ Social Literacy (1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย) นำยรณยุทธ นนท์พละ          35,000.00                   -               35,000.00 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

64Q55217คทอ01W02 โครงการบริหารจัดการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวสายฝนทอง แจ่มใส         94,000.00                   -              94,000.00 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

64Q55217คทอ01W02Q01 กิจกรรมท่ี 1 ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของผู้ถูกจ้ำงงำน และจัดท ำรำยงำนผลกำรต ำเนินโครงกำรต ำบล นำหัวบ่อ อ ำเภอพรรณำนิคม จังหวัดสกลนคร นำงสำวสำยฝนทอง แจ่มใส          21,032.00                   -               21,032.00 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

64Q55217คทอ01W02Q02 กิจกรรมท่ี 2 ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของผู้ถูกจ้ำงงำน และจัดท ำรำยงำนผลกำรต ำเนินโครงกำรต ำบล นำตำล อ ำเภอเต่ำงอย จังหวัดสกลนคร นำงสำวสำยฝนทอง แจ่มใส          21,032.00                   -               21,032.00 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

64Q55217คทอ01W02Q03 กิจกรรมท่ี 3 ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของผู้ถูกจ้ำงงำน และจัดท ำรำยงำนผลกำรต ำเนินโครงกำรต ำบล จันทร์เพ็ญ อ ำเภอเต่ำงอย จังหวัดสกลนคร นำงสำวสำยฝนทอง แจ่มใส          22,440.00                   -               22,440.00 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

64Q55217คทอ01W02Q04 กิจกรรมท่ี 4 ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของผู้ถูกจ้ำงงำน และจัดท ำรำยงำนผลกำรต ำเนินโครงกำรต ำบล กกตูม อ ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดำหำร นำงสำวสำยฝนทอง แจ่มใส          29,496.00                   -               29,496.00 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

64Q55217คมส01W01 โครงการบริหารจัดการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกกสิณ ชาทิพฮด         94,000.00        16,000.00            78,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

64Q55217คมส01W01Q01 กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำร 1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปกกสิณ ชำทิพฮด          94,000.00         16,000.00             78,000.00 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

64Q55217คมส01W02 โครงการพัฒนาทักษะการท างานร่วมกัน Social skill คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกกสิณ ชาทิพฮด         35,000.00        34,948.00                  52.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

64Q55217คมส01W02Q01 กิจกรรมพัฒนำทักษะ Social Literacy ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปกกสิณ ชำทิพฮด          35,000.00         34,948.00                   52.00 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

64Q55217ควจ02W01 โครงการพัฒนาทักษะการท างานร่วมกัน Social Skills คณะวิทยาการจัดการ นายชัยณรงค์ พูลเกษม         35,000.00        35,000.00                       -   คณะวิทยาการจัดการ

64Q55217ควจ02W01Q01 กิจกรรมกำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน Social Skills คณะวิทยำกำรจัดกำร นำยชัยณรงค์ พูลเกษม          35,000.00         35,000.00                       -   คณะวิทยำกำรจัดกำร

64Q55217ควจ02W02 โครงการบริหารจัดการภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ นายชัยณรงค์ พูลเกษม         94,000.00                   -              94,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

64Q55217ควจ02W02Q01 กิจกรรมลงพ้ืนท่ีเพ่ือวิเครำะห์ปัญหำต ำบลท่ำก้อน นำยศักดำเดช กุลำกุล          23,500.00                   -               23,500.00 คณะวิทยำกำรจัดกำร

64Q55217ควจ02W02Q02 กิจกรรมลงพ้ืนท่ีเพ่ือวิเครำะห์ปัญหำต ำบลบ้ำนแป้น นำยวัชระ อักขระ          23,500.00                   -               23,500.00 คณะวิทยำกำรจัดกำร

64Q55217ควจ02W02Q03 กิจกรรมลงพ้ืนท่ีเพ่ือวิเครำะห์ปัญหำต ำบลพันนำ นำงเมธำวี ยีมิน          23,500.00                   -               23,500.00 คณะวิทยำกำรจัดกำร

64Q55217ควจ02W02Q04 กิจกรรมลงพ้ืนท่ีเพ่ือวิเครำะห์ปัญหำต ำบลเหล่ำโพนค้อ นำยชัยณรงค์ พูลเกษม          23,500.00                   -               23,500.00 คณะวิทยำกำรจัดกำร

คณะ/ส านัก/สถาบัน ท่ีรับผิดชอบ

ผลการเบิกจ่ายหน่วยงาน (งบบริหารจัดการ) ณ วันท่ี 1 เมษายน 2564

รหัสโครงการ/กิจกรรม รายการโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่ายท้ังส้ิน คงเหลือ



คณะ/ส านัก/สถาบัน ท่ีรับผิดชอบรหัสโครงการ/กิจกรรม รายการโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เบิกจ่ายท้ังส้ิน คงเหลือ

64Q55217ควท01W01 โครงการพัฒนาทักษะการท างานร่วมกัน Social skill คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมศักด์ิ ยีมิน         35,000.00        30,420.00              4,580.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

64Q55217ควท01W01Q01 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน Social skill คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี นำงนันทกำ ลุนรำช          35,000.00         30,420.00               4,580.00 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

64Q55217ควท01W02 โครงการบริหารจัดการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมศักด์ิ ยีมิน         94,000.00                   -              94,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

64Q55217ควท01W02Q01 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมบริหำรจัดกำรต ำบลเหล่ำปอแดง อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นำงสำวศิริพร โพธ์ิศรี          23,500.00                   -               23,500.00 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

64Q55217ควท01W02Q02 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมบริหำรจัดกำรต ำบลนำม่อง อ ำเภอกุดบำก จังหวัดสกลนคร นำงสำวสำวิณีย์ พิทักษ์เทพสมบัติ          23,500.00                   -               23,500.00 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

64Q55217ควท01W02Q03 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมบริหำรจัดกำรต ำบลแพด อ ำเภอค ำตำกล้ำ จังหวัดสกลนคร นำงสำววัลภำ พ่อชมภู          23,500.00                   -               23,500.00 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

64Q55217ควท01W02Q04 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมบริหำรจัดกำรต ำบลนำโสก อ ำเภอเมือง จังหวัดมุกดำหำร นำยเทพกร ลีลำแต้ม          23,500.00                   -               23,500.00 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

64Q55217สวพ08W01 โครงการพัฒนาทักษะการท างานร่วมกัน Social Skill สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวสุธาสินี คุปตะบุตร         35,000.00        34,620.00                380.00 สถาบันวิจัยและพัฒนา

64Q55217สวพ08W01Q01 กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน Social Skill สถำบันวิจัยและพัฒนำ นำงสำวสุธำสินี คุปตะบุตร          35,000.00         34,620.00                 380.00 สถำบันวิจัยและพัฒนำ

64Q55217คคศ01W01 โครงการพัฒนาทักษะการท างานร่วมกัน Social Skill คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดประไทย บุพศิริ         35,000.00                   -              35,000.00 คณะครุศาสตร์

64Q55217คคศ01W01Q01 กิจกรรมท่ี 1 อบรมทักษำทำงด้ำน Social Literacy ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุดประไทย บุพศิริ          35,000.00                   -               35,000.00 คณะครุศำสตร์

64Q55217คคศ01W02 โครงการบริหารจัดการภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดประไทย บุพศิริ         94,000.00                   -              94,000.00 คณะครุศาสตร์

64Q55217คคศ01W02Q01 กิจกรรมท่ี 1 บริหำรจัดกำรโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุดประไทย บุพศิริ          94,000.00                   -               94,000.00 คณะครุศำสตร์

1,137,760.00 383,679.90  รวมท้ังส้ิน


