
(รอบ 9 เดอืน ณ วันที ่30 มิถุนายน 2561)

(รอบ 12 เดอืน ณ วันที ่30 กันยายน 2561)

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการของมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2561

(รอบ 3 เดอืน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560)

(รอบ 6 เดอืน ณ วันที ่31 มีนาคม 2561)



วิสัยทัศน์

(ระบุจ ำนวน)
จ ำนวน

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

ตวัชี้วัด 42 10                    23.81 32 76.19            -                 -   
กลยุทธ์ 11                         -                           -   11 100            -                 -   

โครงกำร 910                         -                           -   175 19.23 735 80.77

ตวัชี้วัด 4 1 25.00 3 75.00 -          -              
กลยุทธ์ 2 -                       -                       2 100.00 -          -              

โครงกำร 49 -                       -                       4 8.16 45 91.84

ตวัชี้วัด 16 3 18.75 13 81.25 -          -              
กลยุทธ์ 4 -                       -                       4 100 -          -              

โครงกำร 519 -                       -                       85 16.38 434 83.62

ตวัชี้วัด 12 2 16.67 10 83.33 -          -              
กลยุทธ์ 3 -                       -                       3 100 -          -              

โครงกำร 95 -                       -                       12 12.63 83 87.37

รวมทุกประเดน็ยุทธศำสตร์

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำครูให้มคุีณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชพี

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที ่2 กำรยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำสู่ระดบัสำกล

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที ่3 กำรพัฒนำท้องถ่ินอย่ำงยั่งยืนบนพ้ืนฐำนเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปขอ้มลูผลกำรด ำเนินกำรตำมวิสัยทัศน์ ตวัชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร 
ตำมแผนปฏิบัตริำชกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ 2561 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ ด ำเนินกำรแล้วเป็นไปตำมแผนและเป้ำหมำย เริ่มด ำเนินกำรแล้วแตย่ังไมบ่รรลุเป้ำหมำย ยังไมไ่ดด้ ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินกำร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครเป็นแหล่งสรรพวิชำบนพ้ืนฐำนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล



(ระบุจ ำนวน)
จ ำนวน

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
รวมทุกประเดน็ยุทธศำสตร์

ประเดน็ยุทธศำสตร์ ด ำเนินกำรแล้วเป็นไปตำมแผนและเป้ำหมำย เริ่มด ำเนินกำรแล้วแตย่ังไมบ่รรลุเป้ำหมำย ยังไมไ่ดด้ ำเนินกำร
ผลกำรด ำเนินกำร

ตวัชี้วัด 10 4 40.00 6 60 -          -              
กลยุทธ์ 2 -                       -                       2 100 -          -              

โครงกำร 247 -                       -                       74 29.96 173 70.04

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที ่4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มปีระสิทธิภำพ



ประเด็นยทุธศาสตร์/กลยทุธ์/ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย ปี 2561
ผลการด าเนินงาน ปี 2561

รอบ 9 เดือน

กลยทุธท์ี่ 1.1 ผลิตบัณฑิตครู
1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู ร้อยละ 80 N/A

2. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจคุรูได้ในคร้ังแรก ร้อยละ 50 N/A

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 500 คน 532

1. ร้อยละบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
ได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น

ร้อยละ 10 N/A

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูร่ะดับสากล

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ : 2.1 นักศึกษาบัณฑิตและประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะ
วชิาชีพตามมาตรฐาน
กลยทุธท์ี่ 2.1.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

1. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี (สกอ.หลักสูตร) ร้อยละ 80 N/A

2. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านทักษะภาษาองักฤษตามขอ้สอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยได้ตามเกณฑ์
ระดับกลางขึ้นไป

ร้อยละ 10 N/A

3. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สอบผ่านการวัดความรู้พื้นฐานภาษาองักฤษ ร้อยละ 50 N/A

สรุปข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชีว้ดั และเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2561 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ : 1.1 บัณฑิตครูมีมาตรฐานวชิาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ : 1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชีย่วชาญและมีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ
กลยทุธท์ี่ 1.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา



ประเด็นยทุธศาสตร์/กลยทุธ์/ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย ปี 2561
ผลการด าเนินงาน ปี 2561

รอบ 9 เดือน
4. ร้อยละบัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ร้อยละ 35 N/A

5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (สงป.) 1,620 คน 1760 คน

6. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สงป.) 841 คน 648 คน

7. จ านวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สงป.) 212 คน 212 คน

กลยทุธท์ี่ 2.1.2 พัฒนาหลักสูตร

1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการพันธกจิสัมพันธ์กบัท้องถิ่น ร้อยละ 60 N/A

2. ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม (ผ่าน 3.01 คะแนนร้อยละ) ร้อยละ 89 N/A

3. จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน แบบไม่ได้รับปริญญา (Non degree Program) 2 หลักสูตร N/A

4. จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา (สงป.) 5 หลักสูตร 5 หลักสูตร

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ : 2.2 บัณฑิตมีคุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ

กลยทุธท์ี่ 2.2.1 : สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่า

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต (สกอ.หลักสูตร) ร้อยละ 80 N/A

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ : 2.3 อาจารยไ์ด้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านคุณวฒิุการศึกษาต าแหน่ง
ทางวชิาการและสมรรถนะวชิาชีพ
กลยทุธท์ี่ 2.3.1: การส่งเสริมให้อาจารยแ์ละนักวจิัยมีความเป็นมืออาชีพ

1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถาบันอดุมศึกษา (สกอ.) ร้อยละ 80 N/A

2. ร้อยละอาจารยป์ระจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) ร้อยละ 25 24.89

3. ร้อยละอาจารยป์ระจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.) ร้อยละ 27 25.34

4. ร้อยละอาจารยท์ี่ได้รับการพัฒนาให้มีระดับความสามารถทางภาษาองักฤษที่สูงขึ้น ร้อยละ 10 N/A



ประเด็นยทุธศาสตร์/กลยทุธ์/ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย ปี 2561
ผลการด าเนินงาน ปี 2561

รอบ 9 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ : 3.1 ท้องถ่ินมีองค์ความรู้จากงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดสูก่ารพัฒนาท้องถ่ินอยา่งยั่งยนื

กลยทุธท์ี่ 3.1.1 พัฒนาองค์ความรู้ทุกระดับ สูก่ารรับใช้สังคม
1. ร้อยละของงานวิจยัที่ด าเนินการร่วมกบัชุมชน ร้อยละ 88 N/A

2. จ านวนโครงการที่น้อมน าแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 44 โครงการ N/A

3. จ านวนชุมชนที่สามารถจดัการตนเองได้จากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 1 ชุมชน N/A

4. จ านวนวิสาหกจิชุมชนหรือผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่มขึ้นท้องถิ่น 5 ชุมชน N/A

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ : 3.2 มีผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณค่าต่อสังคมและได้รับการยอมรับในระดับสากล

กลยทุธท์ี่ 3.2.1 พัฒนางานวจิัยและงานสร้างสรรค์
1. ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ร้อยละ 85 N/A

2. จ านวนงานวิจยั นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่กอ่ให้เกดิประโยชน์ต่อสาธารณะหรือจดทะเบียน
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

2 เร่ือง/ชิ้น N/A

3. จ านวนงานวิจยัที่พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชยแ์ละอตุสาหกรรม 2 เร่ือง N/A

4. จ านวนผู้รับบริการทางวิชาชีพ/วิชาการ 500 คน N/A

5. จ านวนทุนสนับสนุนวิจยัจากองค์กรภาคีเครือขา่ย 2 ทุน N/A

6. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันส าหรับบุคลากรภายนอก 2 หลักสูตร N/A

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ : 3.3 เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ศาสตร์หลากหลายแขนงทั้งองค์ความรู้
ระดับท้องถ่ินและระดับสากล
กลยทุธท์ี่ 3.3.1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธกั์บการรับใช้สังคม

1. จ านวนโครงการที่บูรณาการพันธกจิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 30 โครงการ 30 โครงการ

2. จ านวนผู้ที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 200 คน 800 คน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถ่ินอยา่งยั่งยนืบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง



ประเด็นยทุธศาสตร์/กลยทุธ์/ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย ปี 2561
ผลการด าเนินงาน ปี 2561

รอบ 9 เดือน
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธภิาพ

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ : 4.1 มหาวทิยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
กลยทุธท์ี่ 4.1.1 ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
1. การเบิกจา่ยงบประมาณภาพรวม ร้อยละ 87 N/A

2. ผลการบริหารงานของคณะ/ส านัก/สถาบัน 3.92 คะแนน N/A

3. จ านวนนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยทีี่น ามาใช้ในการบริหารจดัการ 1 ระบบ N/A

4. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ร้อยละ 82 N/A

5. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80 N/A

6. จ านวนฐานขอ้มูล DMC (Data Management Center) 4 ฐานขอ้มูล 4 ฐานขอ้มูล

7. จ านวนระบบการบริหารที่ได้รับการพัฒนา 4 ระบบ 4 ระบบ

8. จ านวนระบบบริหารจดัการที่พัฒนาขึ้น 1 ระบบ 1 ระบบ

1. ร้อยละของหัวหน้างานสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจดัการ ร้อยละ 55 N/A

2. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับความกา้วหน้าตามสายงานประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ

ร้อยละ 15 ร้อยละ 50

กลยทุธท์ี่ 4.2.1 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

      9,636,684.00       109,290.00       1,587,876.09    1,896,349.00       3,593,515.09        37.29
      5,420,640.00         81,990.00         573,370.00    1,457,514.00       2,112,874.00        38.98

1 โครงการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน           23,357.00            23,357.00                    -                        -           23,357.00           23,357.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

2 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สู่ครูมืออาชีพ คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           12,000.00            12,000.00                    -             12,000.00                   -             12,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

3 โครงการพฒันาทักษะวิชาชีพครูสังคมศึกษา ร่วมกบับุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           15,000.00            15,000.00                    -             15,000.00                   -             15,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

4 โครงการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร งบประมาณเงินรายได้           65,083.00            65,083.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
5 โครงการพฒันางานประกนัคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อตุสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้           30,000.00            30,000.00                    -                        -             4,480.00

            4,480.00
       14.93 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

6 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้         930,000.00          930,000.00                    -             77,780.00       393,115.00         470,895.00        50.63 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

7 โครงการบริหารงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           50,000.00            50,000.00                    -                        -           18,578.00           18,578.00        37.16 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

8 โครงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้         400,000.00          400,000.00                    -             51,950.00       233,520.00         285,470.00        71.37 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

9 โครงการปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้         350,000.00          350,000.00                    -             68,250.00       200,500.00         268,750.00        76.79 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

10 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจ าภาคเรียน
ที่ 2/2560-1/2561

คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้         100,000.00          100,000.00                    -                        -           51,260.00
          51,260.00

       51.26 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

11 โครงการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้       1,107,900.00        1,107,900.00         81,990.00           60,390.00       133,480.00         275,860.00        24.90 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

12 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้       2,337,300.00        2,337,300.00                    -            288,000.00       399,224.00         687,224.00        29.40 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

      4,216,044.00         27,300.00       1,014,506.09       438,835.00       1,480,641.09        35.12
1 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน           24,161.00            24,161.00           3,900.00           12,824.00           7,437.00

          24,161.00
      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

2 โครงการสัมมนาและปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน            2,937.00              2,937.00                    -               2,937.00                   -               2,937.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           25,000.00            25,000.00                    -             25,000.00                   -             25,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

4 โครงการสัมมนาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           11,000.00            11,000.00                    -                        -           11,000.00           11,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

5 โครงการค่ายภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           31,612.00            31,612.00                    -             31,612.00                   -             31,612.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

6 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม น าทักษะชีวิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           15,000.00            15,000.00         15,000.00                      -                     -             15,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

7 โครงการค่ายภาษาไทยเพื่อการส่งเสริมวิชาการและบริการสังคม คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           10,000.00            10,000.00                    -                        -           10,000.00           10,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

8 โครงการพฒันาทักษะการใช้ชีวิตในยคุสังคมดิจิทัล และหน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           15,000.00            15,000.00                    -                        -           15,000.00
          15,000.00

      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

9 โครงการค่ายอาสาพฒันาครูนวัตกรรม คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           10,000.00            10,000.00                    -                        -           10,000.00           10,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

10 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาวิชาชีพครู (งบกลาง) กองกลาง แผ่นดิน       1,980,000.00                      -                      -                        -                     -                        -   #DIV/0! ยังไม่ได้ด าเนินการ
11 โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน         100,000.00          100,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
12 โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าริส าหรับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           70,000.00            70,000.00                    -                        -           70,000.00

          70,000.00
      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

13 โครงการพฒันาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน         200,000.00          200,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
14 โครงการพฒันาการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน         890,000.00          890,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
15 โครงการบริการวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           44,800.00            44,800.00                    -             44,800.00                   -             44,800.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

16 โครงการ บริการวิชาการเต้นบาสโลบสู่ประชาคมอาเซียน สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การ
กฬีา

คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           45,000.00            45,000.00                    -                        -           45,000.00
          45,000.00

      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

17 โครงการคณิตศาสตร์ในโรงเรียนส าหรับการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           45,000.00            45,000.00                    -             45,000.00                   -             45,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

18 โครงการบริการวิชาการค่ายสร้างสรรค์พี่สอนน้อง สาขาวิชาการศึกษาพเิศษและภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           44,800.00            44,800.00                    -             44,800.00                   -             44,800.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

19 โครงการ Fun English for Kids คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           44,800.00            44,800.00                    -             42,000.00           2,800.00           44,800.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

20 โครงการบริการวิชาการสังคมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           44,800.00            44,800.00                    -             44,800.00                   -             44,800.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

21 โครงการบริการวิชาการวิชาภาษาไทยแกโ่รงเรียน หลักสูตรวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           44,800.00            44,800.00                    -             44,800.00                   -             44,800.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

22 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์บริการวิชาการ ณ บ้านน  าพุ คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           44,800.00            44,800.00                    -             44,800.00                   -             44,800.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

23 โครงการ คหกรรมเติมฝันปันน้อง คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           44,800.00            44,800.00                    -             44,800.00                   -             44,800.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

กลยทุธ์ 1.1.1 : ผลิตบณัฑิตคร ูจ ำนวน  12 โครงกำร

กลยทุธ์ 1.2.1 : พัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษา จ ำนวน  37 โครงกำร

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเดน็ยทุธศาสตร ์1 : การผลิตบณัฑิตและพัฒนาครใูห้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน  49 โครงการ



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

24 โครงการบริการวิชาการสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           44,800.00            44,800.00                    -             35,800.00           9,000.00           44,800.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

25 โครงการ บริการวิชาการ สาขาวิชาอตุสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           44,800.00            44,800.00                    -             44,800.00                   -   
          44,800.00

      100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

26 โครงการสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาที่มุง่สู่ผลสัมฤทธิ์ขั นสูง คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           44,800.00            44,800.00                    -             44,800.00                   -             44,800.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Design Thinking การคิดเชิงออกแบบ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แผ่นดิน         100,000.00          100,000.00                    -             59,330.09         16,500.00           75,830.09        75.83 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง พฒันาอาจารยม์หาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปี 
2561

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แผ่นดิน         880,000.00          880,000.00                    -                        -           35,325.00
          35,325.00

         4.01 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

29 โครงการพฒันาความรู้และสร้างเครือข่ายครูพี่เลี ยงในรายวิชาสังคมศึกษา แกโ่รงเรียนขยาย
โอกาสในเขตพื นที่จังหวัดสกลนคร

คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน         708,100.00          708,100.00                    -                        -           68,100.00
          68,100.00

         9.62 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

30 โครงการพฒันาศักยภาพการจัดเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ระบบพี่เลี ยง คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน         423,100.00          423,100.00                    -            363,600.00         59,500.00         423,100.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

31 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร งบประมาณเงินรายได้           59,179.00            59,179.00           8,400.00           16,003.00         33,083.00
          57,486.00

       97.14 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

32 โครงการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           30,000.00            30,000.00                    -                        -           29,090.00           29,090.00        96.97 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

33 โครงการปฐมวัยรักธรรม คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้            3,955.00              3,955.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
34 โครงการปฐมวัยสัมพนัธ์ สืบสานวัฒนธรรมสู่อาเซียน คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           14,000.00            14,000.00                    -                        -           14,000.00           14,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

35 โครงการพฒันาทักษะการใช้ชีวิตในสังคม สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกฬีา คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้            5,000.00              5,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
36 โครงการค่ายครุศาสตร์ราชภัฏอสีานเหนือ คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           25,000.00            25,000.00                    -             22,000.00           3,000.00           25,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

37 โครงการครุศาสตร์อาสาพฒันาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           25,000.00            25,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
   117,362,053.00     8,459,681.93     28,409,358.21  32,444,471.06     69,313,511.20        59.06
    90,759,772.00     2,709,537.19     24,450,652.23  26,245,721.12     53,405,910.54        58.84

1 โครงการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การท างานในศตวรรษที่ 21 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน           30,000.00            30,000.00                    -                        -           30,000.00           30,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

2 โครงการกจิกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตว
แพทย์

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน         151,760.00          151,760.00         18,712.00           80,595.00         49,730.16
        149,037.16

       98.21 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

3 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพชืศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน         188,187.00          188,187.00         36,237.00           26,699.00         47,730.00         110,666.00        58.81 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

4 โครงการกอ่สร้างโรงเรือนปลูกพชืระบบปรับอณุหภูมิอตัโนมัติ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน         841,500.00          790,000.00                    -            790,000.00                   -           790,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

5 โครงการชุดครุภัณฑ์เตรียมการผลิตและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพการผลิตพชืแบบปลอดภัย คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน       2,956,000.00        2,956,000.00                    -                        -       2,951,595.00
      2,951,595.00

       99.85 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

6 โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน         171,493.00          171,493.00                    -             64,624.00         38,320.00         102,944.00        60.03 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

7 โครงการชุดปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน       3,270,000.00        3,270,000.00                    -                        -       3,265,000.00       3,265,000.00        99.85 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

8 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน         101,681.00          101,681.00         16,500.00                      -           59,642.00           76,142.00        74.88 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

9 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน         197,292.00          197,292.00                    -            154,570.00         25,703.75         180,273.75        91.37 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

10 โครงการจัดซื อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน       4,655,800.00        4,655,800.00                    -         4,655,000.00                   -         4,655,000.00        99.98 ยังไม่ได้ด าเนินการ

11 โครงการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิการเกษตร
 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน         244,339.00          244,339.00                    -                        -             9,000.00
            9,000.00

         3.68 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

12 โครงการงานกจิการและสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน         100,000.00          100,000.00           7,000.00           23,532.00                   -             30,532.00        30.53 ยังไม่ได้ด าเนินการ

13 โครงการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน         341,325.00          341,325.00                    -            126,098.00         34,071.00         160,169.00        46.93 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

14 โครงการสนับสนุนการพฒันาทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           30,000.00            30,000.00                    -                        -           11,668.00
          11,668.00

       38.89 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

15 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษากอ่นเรียนสาขาวิชาไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน            5,000.00              5,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
16 โครงการจัดซื อชุดทดสอบแรงอดั 3 ทิศทาง (Triaxial Test) คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน       2,160,000.00        2,160,000.00                    -                        -       2,135,000.00       2,135,000.00        98.84 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

17 โครงการจัดซื อเคร่ืองชั่งดิจิตอล คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           60,000.00            60,000.00                    -             58,000.00                   -             58,000.00        96.67 ยังไม่ได้ด าเนินการ

18 โครงการ จัดซื อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน       1,190,000.00        1,190,000.00                    -                        -       1,189,000.00       1,189,000.00        99.92 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

19 โครงการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรด าเนินการโดย สาขาวิชาโยธาและ
สถาปัตยกรรม

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           70,000.00            70,000.00                    -                        -           10,230.00
          10,230.00

       14.61 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ประเดน็ยทุธศาสตร ์2 : การยกระดบัคุณภาพการศึกษาสูร่ะดบัสากล จ านวน  519 โครงการ
กลยทุธ์ 2.1.1 : พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในศตวรรษที่ 21 จ ำนวน  375 โครงกำร



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

20 โครงการส่งเสริมการสร้างทักษะทางวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           48,900.00            48,900.00                    -                        -             5,904.00             5,904.00        12.07 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

21 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นักศึกษาสาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           96,000.00            96,000.00                    -             48,000.00         48,000.00           96,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

22 โครงการจัดการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเคร่ืองกลและอตุสาหการ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน         458,400.00          458,400.00         36,490.00          102,948.00         45,190.00
        184,628.00

       40.28 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

23 โครงการครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ห้อง Fluid Mechanics Lab คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน       3,442,700.00        3,442,700.00                    -                        -       3,389,974.00       3,389,974.00        98.47 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

24 โครงการพฒันาประกนัคุณภาพหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิตสาขาวิชาไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           10,000.00            10,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
25 โครงการพฒันาการเรียนการสอนสาขาวิชาไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน         121,800.00          121,800.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
26 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           20,000.00            20,000.00                    -                        -           18,000.00           18,000.00        90.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

27 โครงการการอบรมศักยภาพนักศักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การท างานในศตวรรษที่ 21 คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           15,000.00            15,000.00                    -                        -           15,000.00           15,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

28 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสาขาวิชาไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน       1,400,000.00        1,400,000.00                    -         1,350,000.00                   -         1,350,000.00        96.43 ยังไม่ได้ด าเนินการ

29 โครงการแนะแนวการศึกษาสาขาไฟฟา้และอเิล็กทรอนิก คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           15,000.00            15,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
30 โครงการการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาอตุสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           29,200.00            29,200.00                    -               3,894.00         24,285.00           28,179.00        96.50 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

31 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           40,000.00            40,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
32 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         200,000.00          200,000.00         50,000.00           98,800.00         20,000.00         168,800.00        84.40 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

33 โครงการพฒันาการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           20,000.00            20,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
34 โครงการสนับสนุนกจิกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         200,075.00          200,075.00                    -             25,996.50       106,633.50         132,630.00        66.29 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

35 โครงการพฒันานักเคมีสู่อาเซียนในศตวรรษที่ 21 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           25,000.00            25,000.00                    -             12,000.00         11,600.00           23,600.00        94.40 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

36 โครงการพฒันานักศึกษาและจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         370,300.00          370,300.00                    -            169,793.00         21,806.00         191,599.00        51.74 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

37 โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           30,000.00            30,000.00           2,690.00             5,950.00         19,980.00           28,620.00        95.40 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

38 โครงการนิเทศกก์ารฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           30,000.00            30,000.00                    -               6,562.00         23,365.00           29,927.00        99.76 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

39 โครงการสนับสนุนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         130,100.00          130,100.00         19,179.73           80,283.17         19,838.06         119,300.96        91.70 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

40 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           40,000.00            40,000.00                    -                        -             9,720.00             9,720.00        24.30 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

41 โครงการพฒันาการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           53,000.00            53,000.00                    -             23,226.00         17,132.05           40,358.05        76.15 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

42 โครงการส่งเสริมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           20,000.00            20,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
43 โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           20,000.00            20,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
44 โครงการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อพฒันาการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         101,900.00          101,900.00         30,772.00                      -                     -             30,772.00        30.20 ยังไม่ได้ด าเนินการ

45 โครงการเตรียมความพร้อมสอบโครงงานนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           30,000.00            30,000.00                    -               1,500.00           5,875.00             7,375.00        24.58 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

46 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           90,000.00            90,000.00           3,750.00           60,120.00         17,640.00           81,510.00        90.57 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

47 โครงการศึกษาดูงานอบรมสัมมนาเพื่อพฒันาศักยภาพของนักศึกษาพกิารทางการได้ยนิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         126,900.00          126,900.00                    -             57,187.00         45,475.00         102,662.00        80.90 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

48 โครงการ อบรม สัมมนาด้านคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         130,000.00          130,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
49 โครงการพฒันานักศึกษาและส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา

แห่งชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         200,000.00          200,000.00                    -             56,730.00         25,170.00

          81,900.00
       40.95 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

50 โครงการทบทวนแผนพฒันาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและงานประกนัคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           33,000.00            33,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
51 โครงการสนับสนุนการเรียนรู้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         164,900.00          164,900.00         63,450.00             3,655.00         15,000.00           82,105.00        49.79 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

52 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         135,500.00          135,500.00                    -            135,500.00                   -           135,500.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

53 โครงการสาธารณสุขสัมพนัธ์และศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           40,000.00            40,000.00                    -             36,000.00           4,000.00           40,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

54 โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         209,800.00          209,800.00                    -            209,800.00                   -           209,800.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

55 โครงการชุดปฐมพยาบาลเบื องต้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน       1,106,400.00        1,106,400.00                    -                        -       1,083,000.00       1,083,000.00        97.89 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

56 โครงการชุดครุภัณฑ์ประเมินสมรรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน       1,795,000.00        1,795,000.00                    -                        -       1,793,000.00       1,793,000.00        99.89 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

57 โครงการชุดครุภัณฑ์หุ่นปฏิบัติการพยาบาลพื นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         192,900.00          192,900.00                    -            189,800.00                   -           189,800.00        98.39 ยังไม่ได้ด าเนินการ

58 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน            2,700.00              2,700.00                    -                        -             2,700.00             2,700.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

59 โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอนที่มุง่เน้นคุณธรรมน าความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แผ่นดิน         116,300.00          116,300.00                    -            101,055.50                   -   
        101,055.50

       86.89 ยังไม่ได้ด าเนินการ



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

60 โครงการเงินอดุหนุนค่าใช้จ่ายในการพฒันาส่ือการสอนและส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง (งบกลาง) กองกลาง แผ่นดิน         322,500.00                      -                      -                        -                     -   
                     -               -   

ยังไม่ได้ด าเนินการ

61 โครงการค่าใช้จ่ายในการพฒันาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 
(งบกลาง)

กองกลาง แผ่นดิน         354,300.00            54,300.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

62 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         181,000.00          181,000.00                    -                        -         104,220.00         104,220.00        57.58 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

63 โครงการพฒันาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         300,000.00          300,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
64 โครงการพฒันาส่ือการสอนและส่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (ด้านวิทยาศาสตร์) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ
แผ่นดิน         322,500.00          322,500.00                    -                        -           48,278.90           48,278.90        14.97 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

65 โครงการให้ความรู้และทักษะการประกนัคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           20,000.00            20,000.00                    -                        -           20,000.00           20,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

66 โครงการอบรมทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การวิจัย และการวัดผลประเมินผล
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           13,966.00            13,966.00                    -                        -           13,966.00
          13,966.00

      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

67 โครงการอบรมทักษะการใช้ชีวิตส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           13,990.00            13,990.00                    -                        -           13,990.00
          13,990.00

      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

68 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันาศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           20,000.00            20,000.00                    -                        -           20,000.00
          20,000.00

      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

69 โครงการอบรมผู้น านันทนาการ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกฬีา คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           15,350.00            15,350.00                    -               5,750.00           9,600.00           15,350.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

70 โครงการอบรบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา

คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           15,000.00            15,000.00                    -                        -           15,000.00
          15,000.00

      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

71 โครงการพฒันากระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           20,000.00            20,000.00                    -             20,000.00                   -             20,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

72 โครงการการพฒันาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียนเชิงวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           40,000.00            40,000.00                    -             40,000.00                   -             40,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

73 โครงการเตรียมความพร้อม ส าหรับนักศึกษาชั นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           12,262.00            12,262.00                    -             12,262.00                   -             12,262.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

74 โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           20,000.00            20,000.00                    -             20,000.00                   -             20,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

75 โครงการพฒันาคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           15,000.00            15,000.00           6,000.00             9,000.00                   -             15,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

76 โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ

คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           10,000.00            10,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

77 โครงการบูรณาการทักษะชีวิตและวิชาการสังคมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           20,000.00            20,000.00                    -                 800.00         19,200.00           20,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

78 โครงการเปิดบ้าน สังคมศึกษา มุง่พฒันาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           15,000.00            15,000.00                    -             15,000.00                   -             15,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

79 โครงการสรรสร้างครูภาษาไทย สร้างสรรค์กา้วไกลสู่ศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           20,000.00            20,000.00                    -                        -           20,000.00           20,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

80 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาไทย ชั นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           30,000.00            30,000.00                    -             30,000.00                   -             30,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

81 โครงการพฒันาศักยภาพคณาจารยห์ลักสูตรวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           30,000.00            30,000.00                    -             30,000.00                   -             30,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

82 โครงการอบรมทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           25,000.00            25,000.00                    -             25,000.00                   -   
          25,000.00

      100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

83 โครงการอบรมทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การวิจัย และการวัดผลประเมินผล
นักศึกษาหลักสูตร

คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           25,000.00            25,000.00                    -                        -           25,000.00
          25,000.00

      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

84 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           13,212.00            13,212.00                    -                        -           13,212.00
          13,212.00

      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

85 โครงการบูรณาการสัมมนาวิชาการการศึกษาพเิศษและภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ทักษะ
วิชาการ วิชาชีพ วัฒนธรรมท้องถิ่นและอาเซียน

คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           30,000.00            30,000.00                    -                        -           30,000.00
          30,000.00

      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

86 โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและการพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
ส าหรับนักศึกษาและอาจารยป์ระจ าสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           29,250.00            29,250.00                    -                        -           29,250.00
          29,250.00

      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

87 โครงการศึกษาดูงาน สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           20,000.00            20,000.00                    -             20,000.00                   -             20,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

88 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเขียนแผนการสอน กลยทุธ์การสอน 
การวัดประเมินผล และการวิจัยเพื่อพฒันาผู้เรียน ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและ
คอมพวิเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           15,000.00            15,000.00                    -                        -           15,000.00
          15,000.00

      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

89 โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟสิิกส์

คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           13,912.00            13,912.00                    -             10,312.00           3,600.00
          13,912.00

      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

90 โครงการการจัดซื อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์บัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย แผ่นดิน         950,000.00          950,000.00                    -                        -         907,000.00         907,000.00        95.47 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

91 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์ชุดห้องเรียนคุณภาพเพื่อปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน         345,000.00          345,000.00                    -            345,000.00                   -           345,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

92 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน         249,270.00          249,270.00         60,583.08           85,043.08       103,567.50         249,193.66        99.97 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

93 โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ จ านวน 1 ชุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน       2,680,000.00        2,680,000.00                    -         2,679,000.00                   -         2,679,000.00        99.96 ยังไม่ได้ด าเนินการ

94 โครงการการพฒันาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรวัฒนธรรมศึกาาเพื่อการพฒันา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           64,680.00            64,680.00                    -             64,400.00                   -             64,400.00        99.57 ยังไม่ได้ด าเนินการ

95 โครงการจัดซื อชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน         552,500.00          552,500.00                    -            549,000.00                   -           549,000.00        99.37 ยังไม่ได้ด าเนินการ

96 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           22,040.00            22,040.00         21,180.00                      -                     -             21,180.00        96.10 ยังไม่ได้ด าเนินการ

97 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาสร้างสรรค์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           60,000.00            60,000.00                    -             29,010.00         20,560.00           49,570.00        82.62 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

98 โครงการปฐมนิเทศและ อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั นปีที่ 1 เพื่อพฒันาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           35,000.00            35,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

99 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ คอมพวิเตอร์และบุคลิกภาพกอ่นออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           26,840.00            26,840.00         26,840.00                      -                     -   
          26,840.00

      100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

100 โครงการบรรยายพเิศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           46,320.00            46,320.00                    -                        -           23,160.00           23,160.00        50.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

101 โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           15,000.00            15,000.00         14,400.00                      -                     -             14,400.00        96.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

102 โครงการอบรมการเขียนตอบกฎหมาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           10,000.00            10,000.00           9,250.00                      -                     -               9,250.00        92.50 ยังไม่ได้ด าเนินการ

103 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           30,000.00            30,000.00                    -                        -           30,000.00           30,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

104 โครงการสนับสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           20,000.00            20,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

105 โครงการส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           10,880.00            10,880.00                    -               3,256.00                   -               3,256.00        29.93 ยังไม่ได้ด าเนินการ

106 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           10,000.00            10,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
107 โครงการพฒันาศักยภาพนักพฒันาและการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา

ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนของการพฒันาชุมชนภายใต้โครงการ CSD ครั งที่ 17
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           50,640.00            50,640.00                    -                        -           50,640.00

          50,640.00
      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

108 โครงการจัดซื อชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนด้านพฒันาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน         118,000.00          118,000.00        118,000.00                      -                     -           118,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

109 โครงการการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           22,210.00            22,210.00                    -               6,745.00                   -               6,745.00        30.37 ยังไม่ได้ด าเนินการ

110 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ ชั นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           22,400.00            22,400.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
111 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ ชั นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           13,240.00            13,240.00         10,020.00                      -                     -             10,020.00        75.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ

112 โครงการจัดหาชุดปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนด้านสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน       1,163,000.00        1,163,000.00                    -         1,060,000.00                   -         1,060,000.00        91.14 ยังไม่ได้ด าเนินการ

113 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           40,000.00            40,000.00                    -                        -           35,226.88           35,226.88        88.07 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

114 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           18,520.00            18,520.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
115 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม้เป็นมัคคุเทศกท์ั่วไป (ต่างประเทศ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           28,260.00            28,260.00         12,000.00           12,160.00           4,090.00

          28,250.00
       99.96 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

116 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           20,070.00            20,070.00                    -             20,070.00                   -             20,070.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

117 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาเพื่อให้มีคุณลักษณะบัญฑิตที่หลักสูตรพงึประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           55,270.00            55,270.00                    -             31,921.60         19,035.00           50,956.60        92.20 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

118 โครงการอบรมพฒันาเตรียมความรู้สู่อาชีพ (Tutor for Politics) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           25,480.00            25,480.00                    -             24,112.00                   -             24,112.00        94.63 ยังไม่ได้ด าเนินการ

119 โครงการคุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุ้มกนัยาเสพติดส าหรับนักศึกษารัฐศาสตร์ ครั งที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           10,000.00            10,000.00                    -                        -           10,000.00           10,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

120 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           15,000.00            15,000.00                    -             15,000.00                   -             15,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

121 โครงการเพิ่มทักษะการประกนัคุณภาพด้วยเคร่ืองมือ PDCA คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน           30,000.00            30,000.00                    -             30,000.00                   -             30,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

122 โครงการชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน       1,888,000.00        1,888,000.00                    -         1,180,000.00                   -         1,180,000.00        62.50 ยังไม่ได้ด าเนินการ

123 โครงการจัดซื อวัสดุตีพมิพเ์ข้าห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน           60,000.00            60,000.00                    -                        -           15,250.00           15,250.00        25.42 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

124 โครงการชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน       1,586,000.00        1,586,000.00                    -         1,491,000.00                   -         1,491,000.00        94.01 ยังไม่ได้ด าเนินการ

125 โครงการเงินอดุหนุนส าหรับโครงการปฏิรูปหลักสูตร ส่ือและการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา (งบกลาง)

กองกลาง แผ่นดิน         182,300.00              2,800.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

126 โครงการค่าใช้จ่ายในการพฒันาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต์
(งบกลาง)

กองกลาง แผ่นดิน         829,800.00          209,800.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

127 โครงการเงินอดุหนุนค่าใช้จ่ายในการพฒันาส่ือการสอนและส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง กองกลาง แผ่นดิน         573,500.00                      -                      -                        -                     -                        -   #DIV/0! ยังไม่ได้ด าเนินการ
128 โครงการกอ่สร้างอาคารโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระยะที่ 4 กองกลาง แผ่นดิน       8,910,000.00        8,910,000.00                    -            488,500.00       418,500.00         907,000.00        10.18 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

129 โครงการพฒันาห้องสมุด คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           90,900.00            90,900.00                    -                        -           31,563.70           31,563.70        34.72 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

130 โครงการพฒันาห้องสมุดคณะเทคโนโลยกีารเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน           44,200.00            44,200.00                    -                        -           44,199.90           44,199.90       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

131 โครงการการประกนัคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน           80,000.00            80,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
132 โครงการพฒันางานประกนัคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           80,000.00            80,000.00                    -               3,330.00                   -               3,330.00          4.16 ยังไม่ได้ด าเนินการ

133 โครงการพฒันาห้องสมุดคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           48,800.00            48,800.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
134 โครงการพฒันาศูนยว์ิทยบริการ (บัณฑิตวิทยาลัย) บัณฑิตวิทยาลัย แผ่นดิน           35,000.00            35,000.00                    -                        -           34,996.95           34,996.95        99.99 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

135 โครงการงานประกนัคุณภาพการศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) บัณฑิตวิทยาลัย แผ่นดิน           35,000.00            35,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
136 โครงการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           80,000.00            80,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
137 โครงการจัดซื อหนังสือเพื่อส่งเสริมการอา่นสู่อาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน         106,400.00          106,400.00                    -             56,857.25         35,657.85           92,515.10        86.95 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

138 โครงการจัดซื อหนังสือเข้าห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน           98,000.00            98,000.00                    -                        -             3,824.75             3,824.75          3.90 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

139 โครงการพฒันางานประกนัคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน           80,000.00            80,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
140 โครงการสนับสนุนงานประกนัคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           80,000.00            80,000.00                    -                        -           32,090.00           32,090.00        40.11 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

141 โครงการพฒันาทักษะการคิดเชิงค านวณและการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         150,000.00          150,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

142 โครงการสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายการจัดการเรียนรู้แบบ WIL หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         150,000.00          150,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

143 โครงการจัดซื อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน         600,000.00          600,000.00                    -            525,000.00                   -           525,000.00        87.50 ยังไม่ได้ด าเนินการ

144 โครงการการพฒันาองค์กรและการประกนัคุณภาพ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน           35,000.00            35,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
145 โครงการพฒันาทักษะภาษาองักฤษเข้าสู่ตลาดแรงงาน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน           60,000.00            60,000.00                    -             39,500.00         18,000.00           57,500.00        95.83 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

146 โครงการจัดซื อวัสดุอปุกรณ์และคอมพวิเตอร์ห้องปฎิบัติการทางภาษา 1129 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน         100,000.00          100,000.00                    -             98,880.00                   -             98,880.00        98.88 ยังไม่ได้ด าเนินการ

147 โครงการซื อหนังสือ ส่ือการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน         100,000.00          100,000.00                    -             93,532.00                   -             93,532.00        93.53 ยังไม่ได้ด าเนินการ

148 โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน         120,000.00          120,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
149 โครงการเรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน         100,000.00          100,000.00                    -             90,000.00                   -             90,000.00        90.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

150 โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน (ASEAN Language Edutainment Festival) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน           45,000.00            45,000.00                    -             44,960.00                   -             44,960.00        99.91 ยังไม่ได้ด าเนินการ

151 โครงการการประกนัคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผ่นดิน           35,000.00            35,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
152 โครงการจัดซื อจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ
แผ่นดิน       1,200,000.00        1,200,000.00                    -            275,718.00       822,709.35       1,098,427.35        91.54 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

153 โครงการใช้จ่ายงานประกนัคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพฒันา แผ่นดิน           35,000.00            35,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
154 โครงการส่งเสริมงานประกนัคุณภาพการศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แผ่นดิน           35,000.00            35,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
155 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แผ่นดิน           67,300.00            67,300.00                    -                        -             6,250.00

            6,250.00
         9.29 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

156 โครงการบูรณาการการเรียนรู้กบัการท างาน Work - Integrated Learning : WIL ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แผ่นดิน           40,000.00            40,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
157 โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอนที่มุง่เน้นคุณธรรมน าความรู้ ด้านสังคมศาสตร์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แผ่นดิน         116,300.00          116,300.00        110,300.00                      -                     -           110,300.00        94.84 ยังไม่ได้ด าเนินการ

158 โครงการเงินอดุหนุนการพฒันาหลักสูตร ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แผ่นดิน         250,000.00          250,000.00         32,666.60           40,776.00           7,582.00           81,024.60        32.41 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

159 โครงการค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการเฉลิม
พระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี (งบกลาง)

กองกลาง แผ่นดิน       1,150,000.00                      -                      -                        -                     -   
                     -               -   

ยังไม่ได้ด าเนินการ

160 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อพ.สธ.) คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน         135,000.00          135,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
161 โครงการพฒันาผลิตภัณฑ์ข้าวฮางเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากจังหวัดสกลนคร (อพ.สธ.) คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน         100,000.00          100,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
162 โครงการชุมชนครามแหล่งเรียนรู้สู่นวัตกรรม 4.0 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร (อพ.สธ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           60,000.00            60,000.00                    -                        -           60,000.00           60,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

163 โครงการพฒันาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันจากคราม (อพ.สธ.) คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน         150,000.00          150,000.00                    -                        -         150,000.00         150,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

164 โครงการพฒันาการทอผ้าด้วยเส้นใยคราม (อพ.สธ.) คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน         100,000.00          100,000.00                    -                        -         100,000.00         100,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

165 โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน (หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต) คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน           60,000.00            60,000.00                    -             60,000.00                   -             60,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

166 โครงการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น (อพ.สธ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         350,000.00          350,000.00                    -            305,650.00         44,350.00
        350,000.00

      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

167 โครงการส ารวจ ท ารหัสพกิดั ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ในพื นที่ปกปักพนัธุกรรมพชื (อพ.สธ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           10,000.00            10,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

168 โครงการการส ารวจเกบ็รวบรวมทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในจังหวัดสกลนคร (อพ.สธ.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           15,000.00            15,000.00                    -                        -             3,500.00
            3,500.00

       23.33 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

169 โครงการการด าเนินงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อพ.สธ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         290,000.00          290,000.00                    -             48,719.00       110,951.00         159,670.00        55.06 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

170 โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงาน
ส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อพ.สธ.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           60,000.00            60,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

171 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการเพาะเลี ยงเนื อเยือ่พชื (อพ.สธ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           60,000.00            60,000.00                    -                        -             5,000.00             5,000.00          8.33 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

172 โครงการเทคนิคการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนและการท างานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           20,000.00            20,000.00                    -             20,000.00                   -             20,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

173 โครงการการศึกษาการใช้ประโยชน์กากใบครามที่เหลือจากการท าเนื อคราม (อพ.สธ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           80,000.00            80,000.00                    -                        -           16,000.00           16,000.00        20.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

174 โครงการการใช้ประโยชน์จากใบครามในการท าผลิตภัณฑ์น  าใสยบัยั งเชื อ Propionibacterium
 acnes (อพ.สธ.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           90,000.00            90,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

175 โครงการพฒันาสมรรถนะภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษา ชั นปีที่ 1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน         800,000.00          800,000.00                    -            105,000.00                   -           105,000.00        13.13 ยังไม่ได้ด าเนินการ

176 โครงการเตรียมความพร้อมการสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการ ก าลังพล และลูกจ้าง ทบ.
 ของมณฑลทหารบกที่ 29

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แผ่นดิน           15,000.00            15,000.00                    -             12,500.00           2,000.00
          14,500.00

       96.67 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

177 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองพฒันานักศึกษา แผ่นดิน         120,000.00          120,000.00         63,020.00           56,900.00                   -           119,920.00        99.93 ยังไม่ได้ด าเนินการ

178 โครงการคนรุ่นใหม่สืบทอดประเพณีการแข่งเรือยาวท้องถิ่นปลอดยาเสพติด กองพฒันานักศึกษา แผ่นดิน         120,000.00          120,000.00         66,400.00           16,000.00                   -             82,400.00        68.67 ยังไม่ได้ด าเนินการ

179 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้น านักศึกษามีจิตสาธารณะอยา่งมืออาชีพ ประจ าปี พ.ศ. 2561 กองพฒันานักศึกษา แผ่นดิน         100,000.00          100,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

180 โครงการประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน         160,000.00          160,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
181 โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน  าฝน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน         100,000.00          100,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
182 โครงการเตรียมความพร้อม มหกรรมภูมิปัญญาพื นบ้านมูนมังอสีาน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน         100,000.00          100,000.00                    -             36,750.00         63,250.00         100,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

183 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน         120,800.00          120,800.00                    -                        -         120,800.00         120,800.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

184 โครงการเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน            8,500.00              8,500.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
185 โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพื นบ้านอสีาน คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน            7,500.00              7,500.00                    -                        -             7,500.00             7,500.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

186 โครงการสืบสานภูมิปัญญาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการท าเคร่ืองมือประมงพื นบ้าน คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน            7,500.00              7,500.00                    -               5,500.00           2,000.00             7,500.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

187 โครงการส่งเสริมนักศึกษาในการแปรรูปผ้ายอ้มครามด้วยเทคนิคมัดยอ้มแบบชิโบริ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน            7,500.00              7,500.00                    -               4,740.00           2,760.00             7,500.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

188 โครงการอบรมการใช้สมุนไพรพื นบ้านในสัตว์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน            7,500.00              7,500.00                    -                        -             7,500.00             7,500.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

189 โครงการพชืศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเกษตร ข้าวคือวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน            7,500.00              7,500.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
190 โครงการท าบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชาครูใหญสั่ตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน            7,500.00              7,500.00                    -                        -             7,500.00             7,500.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

191 โครงการการปฏิบัติธรรมเพื่อพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความคิด และจิตส านึก
สาธารณะ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกจิการเกษตร

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน            7,500.00              7,500.00                    -                        -             7,500.00
            7,500.00

      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

192 โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม ส าหรับนักเรียน โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร

กองกลาง งบประมาณเงินรายได้       2,070,900.00        2,070,900.00        192,649.00          493,738.00       169,382.00
        855,769.00

       41.32 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

193 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรของโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         425,000.00          425,000.00           4,600.00           22,360.00         18,960.00           45,920.00        10.80 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

194 โครงการจัดหาวัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         697,140.00          697,140.00                    -             22,562.00       142,690.00         165,252.00        23.70 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

195 โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร งบประมาณเงินรายได้           65,000.00            65,000.00                    -                        -           10,000.00           10,000.00        15.38 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

196 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร งบประมาณเงินรายได้           83,957.00            83,957.00                    -                        -           14,000.00           14,000.00        16.68 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

197 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพชืศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร งบประมาณเงินรายได้         115,857.00          115,857.00             265.50             6,982.00         32,265.00           39,512.50        34.10 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

198 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร งบประมาณเงินรายได้         102,989.00          102,989.00                    -                        -           21,910.00           21,910.00        21.27 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

199 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยกีารเกษตร งบประมาณเงินรายได้           63,313.00            63,313.00                    -             14,795.20         19,900.00           34,695.20        54.80 อยู่ระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

200 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร งบประมาณเงินรายได้         107,064.00          107,064.00                    -             29,050.00         25,835.85           54,885.85        51.26 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

201 โครงการจัดกจิกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ
การเกษตร

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร งบประมาณเงินรายได้         183,016.00          183,016.00                    -             10,000.00       101,840.00
        111,840.00

       61.11 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

202 โครงการการประชาสัมพนัธ์และแนะแนวการศึกษา คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้           30,000.00            30,000.00                    -                        -           26,400.00           26,400.00        88.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

203 โครงการสนับสนุนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้         270,760.00          270,760.00         40,906.94           89,997.91         36,110.98         167,015.83        61.68 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

204 โครงการพฒันาตัวบ่งชี ในงานประกนัคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้           30,000.00            30,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
205 โครงการการซื อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ชุดฝึกเคร่ืองรับส่งวิทย ุAF-FM ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้         150,000.00          150,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
206 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาอเิล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้           50,000.00            50,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
207 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้           57,176.00            57,176.00         36,176.00                      -           20,999.00           57,175.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

208 โครงการพฒันาและเตรียมความพร้อมระหว่างการศึกษาและกอ่นส าเร็จการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้           90,000.00            90,000.00                    -             83,760.00           1,400.00
          85,160.00

       94.62 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

209 โครงการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรด าเนินการโดย สาขาวิชาโยธาและ
สถาปัตยกรรม

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้         206,524.00          206,524.00         25,000.00           58,542.00         26,845.00
        110,387.00

       53.45 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

210 โครงการผนังเพื่อการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้         100,000.00          100,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
211 โครงการจัดการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชาเคร่ืองกลและอตุสาหการ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้         429,400.00          429,400.00                    -            127,513.00       113,375.50

        240,888.50
       56.10 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

212 โครงการพฒันาการเรียนการสอนสาขาวิชาไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้         114,200.00          114,200.00                    -                        -             9,550.00             9,550.00          8.36 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

213 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาอตุสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้           30,000.00            30,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
214 โครงการการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาอตุสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้           37,300.00            37,300.00                    -                        -             6,305.00             6,305.00        16.90 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

215 โครงการอดุหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 สาขาวิชาฟสิิกส์ (ป.โท) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         162,400.00          162,400.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
216 โครงการอดุหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 สาขาวิชาฟสิิกส์ (ป.เอก) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         382,800.00          382,800.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
217 โครงการการจัดกจิกรรมการเรียนและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้           87,960.00            87,960.00         18,000.00           63,600.00             400.00

          82,000.00
       93.22 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

218 โครงการอดุหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและ
เทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         234,320.00          234,320.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

219 โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชา
ฟสิิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           60,000.00            60,000.00                    -               2,025.00         28,275.00
          30,300.00

       50.50 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

220 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาแบบบูรณาการกบัการบริการวิชาการฟสิิกส์และดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           40,000.00            40,000.00                    -             15,437.00         21,863.00
          37,300.00

       93.25 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

221 โครงการพฒันาและส่งเสริมทักษะนักศึกษาแบบองค์รวมด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           39,573.00            39,573.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

222 โครงการทบทวนแผนการพฒันาหลักสูตร ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร วทบ. ฟสิิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           25,000.00            25,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

223 โครงการจัดหาวัสดุอปุกรณ์ส าหรับวิชาปฏิบัติการฟสิิกส์ขั นสูง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           43,300.00            43,300.00                    -             24,075.00                   -             24,075.00        55.60 ยังไม่ได้ด าเนินการ

224 โครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพฒันาทักษะส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟสิิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           35,000.00            35,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
225 โครงการเคมีวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           35,000.00            35,000.00                    -                        -           35,000.00           35,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

226 โครงการการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           20,000.00            20,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
227 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           25,000.00            25,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
228 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแกว้เบื องต้น ครั งที่ 33 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้            5,000.00              5,000.00                    -                        -             5,000.00             5,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

229 โครงการส่งเสริมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้            5,000.00              5,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
230 โครงการพฒันานักศึกษาและจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้         297,400.00          297,400.00                    -                        -         183,064.00         183,064.00        61.55 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

231 โครงการสนับสนุนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           81,100.00            81,100.00                    -                        -           63,443.99           63,443.99        78.23 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

232 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและการประกนัคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           25,000.00            25,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
233 โครงการพฒันาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้         300,000.00          300,000.00                    -                        -         295,000.00         295,000.00        98.33 อยู่ระหวา่งด าเนินการ
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 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

234 โครงการพฒันาการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           71,300.00            71,300.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
235 โครงการพฒันาและบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           25,000.00            25,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
236 โครงการพฒันาและส่งเสริมศักยภาพเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           20,000.00            20,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
237 โครงการพฒันานักศึกษาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           35,000.00            35,000.00                    -                        -           11,520.00           11,520.00        32.91 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

238 โครงการพฒันาและส่งเสริมนักศึกษาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           35,000.00            35,000.00                    -               6,270.00         27,792.00           34,062.00        97.32 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

239 โครงการพฒันาคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ของนักศึกษาและบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           50,000.00            50,000.00                    -                        -             5,000.00             5,000.00        10.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

240 โครงการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อนักศึกษาพกิารทางการได้ยนิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้         101,990.00          101,990.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
241 โครงการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อพฒันาการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้         491,560.00          491,560.00                    -             13,400.00         29,547.00           42,947.00          8.74 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

242 โครงการPublic health : Healthy and Smart - Startup คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้         200,000.00          200,000.00                    -            174,120.00         25,880.00         200,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

243 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาธารณสุขชั นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           30,000.00            30,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
244 โครงการพฒันากจิกรรมการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้         121,600.00          121,600.00           1,500.00           37,500.00         10,000.00           49,000.00        40.30 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

245 โครงการพฒันาศักยภาพวิชาชีพสาธารณสุขของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           60,000.00            60,000.00                    -             51,000.00                   -             51,000.00        85.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

246 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งด้านระบาดวิทยาแกน่ักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           70,000.00            70,000.00                    -                        -           58,450.00
          58,450.00

       83.50 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

247 โครงการจัดซื อจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณเงินรายได้         200,000.00          200,000.00                    -                        -           29,112.00           29,112.00        14.56 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

248 โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศนักศึกษาใหม่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณเงินรายได้           40,000.00            40,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
249 โครงการส่งเสริมการอา่น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ
งบประมาณเงินรายได้           20,000.00            20,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

250 โครงการส่งเสริมงานประกนัคุณภาพการศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้           30,000.00            30,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
251 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้         977,500.00          977,500.00           1,889.09           24,951.28       318,927.66         345,768.03        35.37 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

252 โครงการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใ์นทุก
รายวิชา ปีการศึกษา 2560

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้           30,000.00            30,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

253 โครงการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ,ภาค กศ.ป. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้       2,036,940.00        2,036,940.00                    -             18,000.00       800,594.00         818,594.00        40.19 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

254 โครงการพฒันาการเรียนรู้นักศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้         400,000.00          400,000.00                    -             48,257.00         82,194.29         130,451.29        32.61 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

255 โครงการพฒันาการจัดท ากจิกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้         172,950.00          172,950.00         38,487.00           47,211.00         31,474.00         117,172.00        67.75 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

256 โครงการพฒันาศักยภาพผู้น านักศึกษาคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           65,000.00            65,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
257 โครงการบริหารฝ่ายวางแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           50,000.00            50,000.00                    -               3,416.00                   -               3,416.00          6.83 ยังไม่ได้ด าเนินการ

258 โครงการพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยเีผยแพร่และพฒันาการใช้ส่ือ eDLTV คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           10,000.00            10,000.00                    -                        -           10,000.00           10,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

259 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           12,547.00            12,547.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
260 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั นปีที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้            3,000.00              3,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
261 โครงการประกนัคุณภาพหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           18,000.00            18,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
262 โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกฬีา คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้            5,000.00              5,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
263 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกฬีา คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           10,000.00            10,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
264 โครงการพฒันางานประกนัคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           12,000.00            12,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
265 โครงการพฒันาศักยภาพอาจารย ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           25,380.00            25,380.00                    -                        -           25,380.00           25,380.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

266 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           10,530.00            10,530.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
267 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ปี

การศึกษา 2560)
คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           21,265.00            21,265.00                    -                        -                     -   

                     -   
            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

268 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา
 2560

คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           15,150.00            15,150.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

269 โครงการสัมมนาทางวิชาการปราดเปร่ืองเร่ืองภาษา ศาสตร์วิชาภาษาไทย ครั งที่ 3 คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           30,000.00            30,000.00                    -                        -           30,000.00           30,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

270 โครงการตรวจประกนัคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           15,000.00            15,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
271 โครงการพฒันาหลักสูตรและประกนัคุณภาพการศึกษา หลักสูตรการศึกษาพเิศษและ

ภาษาองักฤษ
คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           20,000.00            20,000.00                    -                        -                     -   

                     -   
            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

272 โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้            5,000.00              5,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

273 โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           14,375.00            14,375.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
274 โครงการอดุหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 งานบริหารทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         397,440.00          397,440.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
275 โครงการจัดท าเอกสาร (บัณฑิตวิทยาลัย) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         250,000.00          250,000.00         17,626.00           49,394.00       139,719.00         206,739.00        82.70 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

276 โครงการประชาสัมพนัธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้           30,000.00            30,000.00                    -                        -           22,900.00           22,900.00        76.33 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

277 โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         438,000.00          438,000.00        112,000.00          186,000.00                   -           298,000.00        68.04 ยังไม่ได้ด าเนินการ

278 โครงการเงินอดุหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         371,200.00          371,200.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
279 โครงการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้       2,122,106.00        2,122,106.00        299,360.00          817,970.00       306,420.00       1,423,750.00        67.09 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

280 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ป.โท) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้       1,610,550.00        1,610,550.00         50,531.56          163,515.59       135,418.49         349,465.64        21.70 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

281 โครงการอดุหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ป.โท) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         371,200.00          371,200.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

282 โครงการจัดการเรียนวิทยานิพนธ์นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้            8,700.00              8,700.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
283 โครงการพฒันาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร อาจารย ์และนักศึกษา 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก)
บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         473,475.00            65,475.00                    -             45,400.00                   -   

          45,400.00
       69.34 ยังไม่ได้ด าเนินการ

284 โครงการอดุหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         558,250.00          558,250.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
285 โครงการการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้       2,126,027.00        2,126,027.00        302,770.00          292,805.00       324,080.00         919,655.00        43.26 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

286 โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         408,000.00          408,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
287 โครงการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         549,000.00          549,000.00                    -            144,000.00       144,000.00         288,000.00        52.46 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

288 โครงการอดุหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         278,400.00          278,400.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
289 โครงการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการบริหารและพฒันาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         827,160.00          827,160.00         91,000.00          244,100.00       136,945.00         472,045.00        57.07 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

290 โครงการอดุหนุนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2561 สาขาวิชาการบริหารและพฒันาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         382,800.00          382,800.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

291 โครงการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการวิจัยและพฒันาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้       1,201,200.00        1,201,200.00         96,000.00          328,700.00       194,600.00         619,300.00        51.56 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

292 โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและพฒันาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้           87,160.00            87,160.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

293 โครงการอดุหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 สาขาวิชาการวิจัยและพฒันาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         371,200.00          371,200.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
294 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         162,180.00          162,180.00         10,025.00           54,500.00           8,700.00           73,225.00        45.15 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

295 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         301,240.00          301,240.00         24,000.00           74,284.00         46,400.00         144,684.00        48.03 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

296 โครงการอดุหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ป.
เอก)

บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         255,200.00          255,200.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

297 โครงการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการบริหารการพฒันา (ป.เอก) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         241,280.00          241,280.00                    -             32,000.00                   -             32,000.00        13.26 ยังไม่ได้ด าเนินการ

298 โครงการอดุหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 สาขาวิชาการบริหารการพฒันา บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         382,800.00          382,800.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
299 โครงการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการบริหารและพฒันาการศึกษา (ป.โท) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         993,400.00          993,400.00         64,000.00          153,259.00       115,250.00         332,509.00        33.47 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

300 โครงการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารและพฒันา
การศึกษา (ป.โท)

บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         124,000.00          124,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

301 โครงการอดุหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 สาขาวิชาการบริหารและพฒันาการศึกษา
 (ป.โท)

บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         278,400.00          278,400.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

302 โครงการอดุหนุนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         371,200.00          371,200.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
303 โครงการพฒันาศักยภาพการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้         200,000.00          200,000.00                    -                        -           11,000.00           11,000.00          5.50 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

304 โครงการพฒันาสมรรถนะการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           70,000.00            70,000.00                    -                        -           34,200.00
          34,200.00

       48.86 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

305 โครงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและพฒันาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษ และสาขาวิชา
ภาษาองักฤษธุรกจิ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้         239,854.00          239,854.00             577.37           51,450.23       102,219.34
        154,246.94

       64.31 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

306 โครงการวิพากษ์หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพฒันา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           23,500.00            23,500.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
307 โครงการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพฒันา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           32,000.00            32,000.00                    -             32,000.00                   -             32,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

308 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           10,000.00            10,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
309 โครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียนโดยเน้นชุมชนเป็นฐานหรือ CBL คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           40,000.00            40,000.00           2,000.00           18,000.00         20,000.00           40,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

310 โครงการนิเทศและประเมินผล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           25,000.00            25,000.00                    -               7,216.00           6,600.00           13,816.00        55.26 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

311 โครงการประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           20,000.00            20,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

312 โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการจริงส าหรับนักศึกษาชั นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความ
พร้อมกอ่นออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           55,000.00            55,000.00                    -             54,960.00                   -   
          54,960.00

       99.93 ยังไม่ได้ด าเนินการ

313 โครงการรพ ี61 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           30,000.00            30,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
314 โครงการไหว้ครูและพธิีมอบเข็มนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           15,000.00            15,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
315 โครงการส่งเสริมและพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           32,000.00            32,000.00                    -                        -           26,000.00           26,000.00        81.25 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

316 โครงการอบรมภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั นปีที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           25,000.00            25,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

317 โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเรียนนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           25,000.00            25,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
318 โครงการพฒันาและสนับสนุน การบริหารหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           35,000.00            35,000.00                    -             11,000.00           9,000.00           20,000.00        57.14 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

319 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           29,946.00            29,946.00             503.17               517.40           1,013.45             2,034.02          6.79 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

320 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           25,000.00            25,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
321 โครงการค่าตอบแทนการออกข้อสอบและการวัดประเมินผลของคณาจารย ์ในการสอบแกตั้ว

ของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้         100,000.00          100,000.00                    -             36,300.00           5,940.00

          42,240.00
       42.24 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

322 โครงการการพฒันาศักยภาพนักศึกษาด้านธุรกจิศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           25,000.00            25,000.00                    -             25,000.00                   -             25,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

323 โครงการนิทรรศการสรุปผลงานนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           20,000.00            20,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
324 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการด้านประกนัคุณภาพระดับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร

บัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           10,000.00            10,000.00                    -                        -                     -   

                     -   
            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

325 โครงการงานบริหารและจัดการเรียนการสอนเพื่อพฒันาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           73,683.00            73,683.00             203.30           17,842.62         19,925.40           37,971.32        51.53 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

326 โครงการปรับพื นฐานทางดนตรี ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้            5,000.00              5,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
327 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยดีนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           10,000.00            10,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
328 โครงการนิเทศติดตามนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           10,000.00            10,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
329 โครงการศึกษาดูงานทางดนตรีดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           10,000.00            10,000.00                    -                        -           10,000.00           10,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

330 โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเรียนหลักสูตรการพฒันาชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2561 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพฒันาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้            5,000.00              5,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

331 โครงการทัศนศึกษาเพื่อพฒันาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะนักพฒันาชุมชน ประจ าปี 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           20,000.00            20,000.00                    -                        -           19,950.00           19,950.00        99.75 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

332 โครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพฒันาชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           20,000.00            20,000.00                    -                        -           19,800.00
          19,800.00

       99.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

333 โครงการการประกนัคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           18,655.00            18,655.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
334 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           10,000.00            10,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
335 โครงการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           20,000.00            20,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
336 โครงการสัมมนาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           20,000.00            20,000.00                    -                        -           20,000.00           20,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

337 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้            4,099.00              4,099.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
338 โครงการสานสัมพนัธ์น้องพี่สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           10,000.00            10,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
339 โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพนักศึกษาในระหว่างศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้            3,000.00              3,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
340 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาเพื่อให้มีคุณลักษณะบัญฑิตที่หลักสูตรพงึประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           27,000.00            27,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
341 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นมัคคุเทศกท์ั่วไป (ต่างประเทศ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           46,220.00            46,220.00         21,870.00                      -           23,460.00

          45,330.00
       98.07 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

342 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษากอ่นเข้าศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           10,850.00            10,850.00                    -             10,850.00                   -             10,850.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

343 โครงการส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           50,261.00            50,261.00             339.19           24,464.06             863.49
          25,666.74

       51.07 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

344 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           25,460.00            25,460.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
345 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           20,000.00            20,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
346 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาค กศ.ป. ปี 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           31,280.00            31,280.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
347 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ ปี 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           57,880.00            57,880.00                    -                        -           57,880.00           57,880.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

348 โครงการสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนรัฐศาสตร์ ปี 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           43,866.00            43,866.00             113.85           26,856.84           1,159.35           28,130.04        64.13 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

349 โครงการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาการ
จัดการ

คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้         175,000.00          175,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

350 โครงการวิทยาการจัดการสัมพนัธ์ ครั งที่ 26 คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้         150,000.00          150,000.00         13,020.00          136,940.00                   -           149,960.00        99.97 ยังไม่ได้ด าเนินการ

351 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้         225,000.00          225,000.00                    -             47,160.00       101,376.00         148,536.00        66.02 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

352 โครงการครุภัณฑ์ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้         200,000.00          200,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
353 โครงการเรียนรู้ชุมชนและระบบราชการสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้           60,000.00            60,000.00         29,440.00           30,560.00                   -             60,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

354 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้           60,000.00            60,000.00                    -             60,000.00                   -             60,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

355 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษารุ่นใหม่ คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้           39,016.00            39,016.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
356 โครงการการพฒันาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้         103,984.00          103,984.00                    -                        -           22,593.00           22,593.00        21.73 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

357 โครงการพฒันาทักษะวิชาชีพบัญชี คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้           70,000.00            70,000.00                    -             64,225.00           5,750.00           69,975.00        99.96 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

358 โครงการพฒันานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้         480,500.00          480,500.00         65,640.00          111,948.00       149,400.00         326,988.00        68.05 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

359 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้           56,000.00            56,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
360 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้           60,000.00            60,000.00                    -             48,000.00         12,000.00           60,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

361 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้           22,000.00            22,000.00                    -             19,890.00           2,110.00           22,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

362 โครงการเตรียมความพร้อมพฒันาศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ส าหรับนักศึกษาสาขาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ

คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้         126,500.00          126,500.00                    -             96,500.00         26,300.00
        122,800.00

       97.08 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

363 โครงการสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้           30,000.00            30,000.00         29,325.00                      -                     -             29,325.00        97.75 ยังไม่ได้ด าเนินการ

364 โครงการพฒันาทักษะนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้           14,000.00            14,000.00                    -               7,070.00           6,930.00           14,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

365 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้           60,000.00            60,000.00         10,000.00           12,000.00         37,055.00           59,055.00        98.43 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

366 โครงการนิเทศศาสตร์สัมพนัธ์ คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้           16,500.00            16,500.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
367 โครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิค้าปลีก 

ประจ าปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้       1,783,700.00        1,783,700.00        274,278.81          374,840.00       438,871.15

      1,087,989.96
       61.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

368 โครงการสนับสนุนทายาทเกษตรกร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         100,000.00          100,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
369 โครงการจัดท าแผนส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         100,000.00          100,000.00                    -                        -             4,864.00             4,864.00          4.86 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

370 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561 กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้           35,000.00            35,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
371 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ป. ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561 กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้           10,000.00            10,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
372 โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561 กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้           57,000.00            57,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
373 โครงการการพฒันาองค์กรและการประกนัคุณภาพ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้           30,000.00            30,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
374 โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างประเทศ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้         309,600.00          309,600.00                    -                        -         119,533.88         119,533.88        38.61 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

375 โครงการงานประกนัคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพฒันา สถาบันวิจัยและพฒันา งบประมาณเงินรายได้           35,000.00            35,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
      1,026,000.00         38,100.00           24,900.00       229,384.00         292,384.00        28.50

1 โครงการสหกจิศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           63,000.00            63,000.00         19,100.00           14,900.00         29,000.00           63,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

2 โครงการการพฒันาสุขภาพครูสู่วัยเกษียณ เครือข่ายสร้างสรรค์สังคมสูงวัยสุขภาพดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         140,000.00          140,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
3 โครงการการส่งเสริมสุขภาพกายใจสู่ผู้สูงวัยแข็งแรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           80,000.00            80,000.00                    -                        -           80,000.00           80,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกจิศึกษา คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้           15,000.00            15,000.00                    -                        -           15,000.00           15,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

5 โครงการเตรียมสหกจิศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           70,000.00            70,000.00                    -                        -           37,580.00           37,580.00        53.69 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

6 โครงการการพฒันาระบบส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านวิดีโอสตรีมมิง่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณเงินรายได้         300,000.00          300,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

กลยทุธ์ 2.1.2 : พัฒนาหลักสูตร จ ำนวน  8 โครงกำร



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

7 โครงการเงินอดุหนุนพฒันาหลักสูตร (วิพากษ์หลักสูตร) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้         100,000.00          100,000.00         19,000.00           10,000.00                   -             29,000.00        29.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

8 โครงการฝึกอบรมสัมมนาระยะสั นส าหรับนักศึกษา (Shot Courses Training) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้         258,000.00          258,000.00                    -                        -           67,804.00           67,804.00        26.28 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

      8,869,509.00       627,654.74       1,984,262.37    2,491,947.05       5,103,864.16        57.54
1 โครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน           90,000.00            90,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
2 โครงการเทคโนโลยอีตุสาหกรรมวันทาบูชาพระคุณครู คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           30,000.00            30,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
3 โครงการค่ายอาสาเพื่อพฒันาโรงเรียนและชุมชน สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           90,000.00            90,000.00         90,000.00                      -                     -             90,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

4 โครงการการพฒันากระบวนการคิด เจริญสติปัญญา เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           25,000.00            25,000.00         24,956.00                      -                     -             24,956.00        99.82 ยังไม่ได้ด าเนินการ

5 โครงการพฒันาศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           41,700.00            41,700.00           3,790.00                      -                     -   
            3,790.00

         9.09 ยังไม่ได้ด าเนินการ

6 โครงการพฒันาคุณธรรมบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           40,000.00            40,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
7 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           60,000.00            60,000.00                    -                        -           60,000.00           60,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

8 โครงการค่ายอาสาพฒันาสถานศึกษาระดับอนุบาล (ตชด.) ในศตวรรษที่ 21 และการให้
ความรู้แกผู้่ปกครอง

คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           30,000.00            30,000.00                    -                        -           30,000.00
          30,000.00

      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

9 โครงการกฬีาต้านยาเสพติด คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           50,000.00            50,000.00                    -               5,000.00         45,000.00           50,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

10 โครงการศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ด้านสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           28,975.00            28,975.00                    -                        -           28,975.00           28,975.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

11 โครงการภูมิปัญญาอาศรม คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           12,375.00            12,375.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
12 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์บริการวิชาการแกสั่งคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           20,000.00            20,000.00                    -             20,000.00                   -             20,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

13 โครงการเติมเต็มความสุขจากพี่สู่น้อง ปีที่ 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           20,000.00            20,000.00                    -             16,500.00           3,500.00           20,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

14 โครงการส่งเสริมและพฒันาวัฒนธรรม ประชาธิปไตย สุขภาพ การแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด 
ครั งที่ 7

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           30,000.00            30,000.00                    -             28,500.00           1,500.00
          30,000.00

      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

15 โครงการเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุรับราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           15,000.00            15,000.00                    -                        -           15,000.00           15,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

16 โครงการค่ายฝึกปฏิบัติการทางมานุษยวิทยา (ศตวรรษที่ 21) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           30,000.00            30,000.00                    -                        -           30,000.00           30,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

17 โครงการค่ายสร้างคน : เมล็ดพนัธุ์แห่งการพฒันาประจ าปี 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           32,000.00            32,000.00                    -                        -           32,000.00           32,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

18 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ ชั นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           23,720.00            23,720.00                    -                        -             7,120.00             7,120.00        30.02 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

19 โครงการคืนสู่เหยา้ เล่าประสบการณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           10,270.00            10,270.00                    -               1,000.00           9,270.00           10,270.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

20 โครงการสิงห์ภูพาน : รัฐศาสตร์ราษฎรเสวนา ประจ าปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           25,000.00            25,000.00                    -             24,999.00                   -             24,999.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

21 โครงการสิงห์ภูพานรัฐศาสตร์ราษฎรสัมพนัธ์ ครั งที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           15,000.00            15,000.00                    -             15,000.00                   -             15,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

22 โครงการค่ายนวัตกรวิทยาศาสตร์การเกษตรรุ่นใหม่ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน         300,000.00          300,000.00                    -                        -         141,400.00         141,400.00        47.13 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

23 โครงการตัดแต่งขนสุนัขเพื่อประกอบอาชีพ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน           25,000.00            25,000.00                    -                        -           25,000.00           25,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

24 โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกบั บริษัท ดอย
ค าผลิตภัณฑ์อาหารจ ากดั (โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป)

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน         100,000.00          100,000.00                    -                        -             9,207.35
            9,207.35

         9.21 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

25 โครงการสร้างเยาวชนนักเทคโนโลยอีตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน         100,000.00          100,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชีวิตในสังคมไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน           15,000.00            15,000.00         13,800.00                      -                     -             13,800.00        92.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

27 โครงการค่ายคหกรรมศาสตร์แต่งแต้มฝันแบ่งปันน้องครั งที่ 5 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน           41,000.00            41,000.00                    -             40,995.00                   -             40,995.00        99.99 ยังไม่ได้ด าเนินการ

28 โครงการค่ายเยาวชนนักเทคโนโลยอีตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน         150,300.00          150,300.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
29 โครงการพฒันาและซ่อมแซมไฟฟา้ภายในวัดในเขตพื นที่จังหวัดสกลนคร คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           20,000.00            20,000.00                    -                        -           20,000.00           20,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

30 โครงการค่าใช้จ่ายการในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม (งบกลาง) กองกลาง แผ่นดิน         120,000.00                      -                      -                        -                     -                        -   #DIV/0! ยังไม่ได้ด าเนินการ
31 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน         100,000.00          100,000.00                    -                        -           99,990.00           99,990.00        99.99 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

32 โครงการเผยแพร่แลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมอดุมศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน         130,000.00          130,000.00                    -                        -         110,000.00         110,000.00        84.62 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

33 โครงการสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจ าปี 2561 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน           40,000.00            40,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตและฝึกปฏิบัติการนุ่งซ่ิน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน           30,000.00            30,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
35 โครงการวันครอบครัวอตุสาหกรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาและรักษา

ส่ิงแวดล้อม
คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           47,800.00            47,800.00                    -                        -                     -   

                     -   
            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

กลยทุธ์ 2.2.1 : สนับสนุนและส่งเสรมิการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าจ ำนวน  93 โครงกำร



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

36 โครงการลานวัฒนธรรมมนุษยศาสตร์ วัฒนธรรมกบัการบูรณาการสู่การเรียนการสอนที่เป็น
รูปธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน         106,700.00          106,700.00                    -            106,700.00                   -   
        106,700.00

      100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

37 โครงการวัฒนธรรมอาหารอสีานสู่ครัวโลก การแข่งขันประกวดล าต าลีลา คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน           71,000.00            71,000.00                    -                        -           71,000.00           71,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

38 โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอนัดีงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           82,700.00            82,700.00           4,000.00                      -             5,000.00             9,000.00        10.88 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

39 โครงการท าวัตรสวดมนต์เยน็และฟงัธรรมเทศนาระหว่างพรรษากาล สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน           50,000.00            50,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
40 โครงการอบรมวิชาการ ปั่นฝ้าย สืบสายบุญ จุลกฐิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปี 

2560
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน           50,000.00            50,000.00         40,360.00             9,620.00                   -   

          49,980.00
       99.96 ยังไม่ได้ด าเนินการ

41 โครงการมาฆบูชาเสวนา ประจ าปี 2561 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน           25,000.00            25,000.00                    -                        -           25,000.00           25,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

42 โครงการสืบสานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ ง ประจ าปี 2560 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน         100,000.00          100,000.00         50,000.00           50,000.00                   -           100,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

43 โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาฬสาหบูชา ประจ าปี 2561 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน           50,000.00            50,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
44 โครงการลอยพระประทีปสิบสองเพง็ไทสกล ประจ าปี 2560 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน           25,000.00            25,000.00         25,000.00                      -                     -             25,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

45 โครงการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร งบประมาณเงินรายได้           70,000.00            70,000.00                    -                        -           26,200.00           26,200.00        37.43 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

46 โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา และหลังส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาอตุสาหกรรม
ศิลป์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้           20,000.00            20,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

47 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           20,000.00            20,000.00                    -             20,000.00                   -             20,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

48 โครงการครุศาสตร์วันทาบูชาพระคุณครู คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           30,000.00            30,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
49 โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           20,000.00            20,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
50 โครงการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้           50,000.00            50,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
51 โครงการสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสัมพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           18,500.00            18,500.00                    -             18,500.00                   -             18,500.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

52 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           35,000.00            35,000.00                    -             35,000.00                   -             35,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

53 โครงการเข้าร่วมพธิีไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           25,000.00            25,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
54 โครงการทัศนศึกษาศิลปกรรมร่วมสมัย ประจ าปี 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           15,000.00            15,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
55 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมนักศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           18,000.00            18,000.00                    -                        -           10,000.00           10,000.00        55.56 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

56 โครงการปัจฉิมนิเทศติดตามนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้            6,328.00              6,328.00                    -                        -             6,300.00             6,300.00        99.56 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

57 โครงการ ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน าใจใฝ่ดีตามวิถีนักพฒันาชุมชน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           30,000.00            30,000.00                    -                        -           30,000.00           30,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

58 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           23,480.00            23,480.00                    -             23,120.00                   -             23,120.00        98.47 ยังไม่ได้ด าเนินการ

59 โครงการส่งเสริมพฒันาการด าเนินกจิกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้         120,000.00          120,000.00         20,000.00                      -           20,000.00
          40,000.00

       33.33 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

60 โครงการร าลึกวีรบุรุษประชาธิปไตยแห่งเมืองสว่างแดนดิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           15,000.00            15,000.00                    -                        -           15,000.00           15,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

61 โครงการสิงห์อสีานสัมพนัธ์ ครั งที่ 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           35,000.00            35,000.00                    -               7,000.00         28,000.00           35,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

62 โครงการรับขวัญเพื่อนใหม่เติมหัวใจสิงห์ : รัฐศาสตร์ราษฎร ครั งที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           10,000.00            10,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
63 โครงการเข้าร่วมกจิกรรมมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาวิทยาการจัดการ ปี 61 คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้         100,000.00          100,000.00         10,000.00           10,000.00                   -             20,000.00        20.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

64 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีส าหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้           60,000.00            60,000.00                    -             60,000.00                   -   
          60,000.00

      100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

65 โครงการสัมมนาภาวะผู้น าทางรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาวะผู้น าจริยธรรมและการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี)

คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้           60,000.00            60,000.00                    -             60,000.00                   -   
          60,000.00

      100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

66 โครงการพฒันาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้           60,000.00            60,000.00                    -             59,980.00                   -   
          59,980.00

       99.97 ยังไม่ได้ด าเนินการ

67 โครงการงานเกษียณอายรุาชการ กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         236,000.00          236,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
68 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         600,000.00          600,000.00                    -                        -         280,200.00         280,200.00        46.70 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

69 โครงการส่งเสริมพฒันาการด าเนินกจิกรรมขององค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา 
ภาคปกติ

กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้         550,000.00          550,000.00         30,586.50          244,229.00         68,960.00
        343,775.50

       62.50 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

70 โครงการส่งเสริมพฒันาการด าเนินกจิกรรมขององค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา ภาค
 กศ.ป.

กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้           80,000.00            80,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

71 โครงการการแข่งขันกฬีามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี พ.ศ. 2561 กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้         925,000.00          925,000.00                    -            368,080.00       549,829.00         917,909.00        99.23 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

72 โครงการส่งนักกฬีาเข้าร่วมแข่งขันกฬีามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2561 
(รอบคัดเลือก)

กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้         176,000.00          176,000.00         61,924.00           98,938.00           9,000.00
        169,862.00

       96.51 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

73 โครงการส่งนักกฬีาเข้าร่วมแข่งขันกฬีามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2561 
(รอบมหกรรม)

กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้         276,000.00          276,000.00                    -            202,360.00         43,950.00
        246,310.00

       89.24 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

74 โครงการเล่นกฬีาและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพห่างไกลยาเสพติดและแอลกอฮอล์ กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้           80,000.00            80,000.00         28,004.00                      -           28,024.00           56,028.00        70.04 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

75 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้           38,000.00            38,000.00                    -             36,590.00                   -             36,590.00        96.29 ยังไม่ได้ด าเนินการ

76 โครงการ พื นที่สร้างสรรค์ : Show and Share กจิกรรมจิตอาสา กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้           36,000.00            36,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
77 โครงการ TO BE NUMBER ONE ร้อยคนดี ร้อยคนเกง่ รวมเป็นหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร
กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้           33,420.00            33,420.00                    -                        -             5,000.00

            5,000.00
       14.96 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

78 โครงการเรียนรู้โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ และเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้           43,600.00            43,600.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
79 โครงการรณรงค์ส่งเสริมงานวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้           40,000.00            40,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
80 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2560 กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้           30,000.00            30,000.00                    -                        -           27,725.00           27,725.00        92.42 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

81 โครงการจัดหาวัสดุเวชภัณฑ์ยาและตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561 กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้         118,800.00          118,800.00                    -                        -           50,700.00           50,700.00        42.68 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

82 โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้           72,500.00            72,500.00                    -                        -           71,943.00           71,943.00        99.23 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

83 โครงการบริหารจัดการหอพกัเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและกจิกรรมของนักศึกษาหอพกั กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้         693,672.00          693,672.00         48,882.24           43,386.37       138,055.70         230,324.31        33.20 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

84 โครงการสร้างเครือข่ายหอพกันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กบัผู้ประกอบการเอกชน กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้           50,725.00            50,725.00                    -                        -             5,975.00
            5,975.00

       11.78 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

85 โครงการพฒันาสภาพแวดล้อมเปิดบ้านวันชาวหอ กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้           60,000.00            60,000.00                    -             59,790.00                   -             59,790.00        99.65 ยังไม่ได้ด าเนินการ

86 โครงการออกค่ายอาสาเรียนรู้พฒันาชุมชน กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้           78,000.00            78,000.00                    -                        -           77,100.00           77,100.00        98.85 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

87 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพกัใน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561 กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้           34,600.00            34,600.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
88 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพฒันาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพกิาร กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้       1,109,944.00        1,109,944.00        176,352.00          247,669.00       182,273.00         606,294.00        54.62 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

89 โครงการจัดท าเอกสาร หนังสือ วารสารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้           35,000.00            35,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
90 โครงการค่ายศิลปวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์พื นบ้าน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้           35,000.00            35,000.00                    -             32,650.00                   -             32,650.00        93.29 ยังไม่ได้ด าเนินการ

91 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมพื นบ้าน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้           50,000.00            50,000.00                    -                        -           48,750.00           48,750.00        97.50 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

92 โครงการไหว้พระ สมมาครูดนตรีนาฎศิลป์พื นบ้าน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้           37,850.00            37,850.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
93 โครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้         129,550.00          129,550.00                    -             38,656.00                   -             38,656.00        29.84 ยังไม่ได้ด าเนินการ

    16,706,772.00     5,084,390.00       1,949,543.61    3,477,418.89     10,511,352.50        62.92
1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอตุสาหกรรมยทุธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ สถาบันวิจัยและพฒันา แผ่นดิน       6,772,600.00        6,772,600.00     4,063,560.00                      -       1,594,975.00       5,658,535.00        83.55 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

2 โครงการพฒันาระบบโครงสร้างพื นฐานและปัจจัยเอื อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพฒันา แผ่นดิน         416,000.00          416,000.00         12,000.00           12,750.00       328,567.00         353,317.00        84.93 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

3 โครงการการบริหารและพฒันาอาจารยส์าขาวิชาไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           30,000.00            30,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
4 โครงการพฒันาอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์ในการน าเสนอผลงานวิชาการ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           70,000.00            70,000.00                    -               3,000.00                   -   

            3,000.00
         4.29 ยังไม่ได้ด าเนินการ

5 โครงการอบรมเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการและบทความวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           50,000.00            50,000.00                    -                        -           24,044.00           24,044.00        48.09 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

6 โครงการพฒันาบุคลากรและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาฟสิิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         122,150.00          122,150.00                    -             26,716.00         30,960.00           57,676.00        47.22 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

7 โครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           50,000.00            50,000.00                    -             10,032.00         39,041.00           49,073.00        98.15 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

8 โครงการพฒันาบุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           50,000.00            50,000.00                    -             15,532.00         13,173.00           28,705.00        57.41 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

9 โครงการพฒันาบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           75,000.00            75,000.00                    -               7,156.00           8,438.00           15,594.00        20.79 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แผ่นดิน         150,000.00          150,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
11 โครงการพฒันาผลงานทางวิชาการอาจารย ์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           10,000.00            10,000.00                    -                        -           10,000.00           10,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

12 โครงการสนับสนุนงานวิชาการด้านศิลปกรรมและการวิจัยสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           45,080.00            45,080.00                    -             13,360.00         31,300.00           44,660.00        99.07 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

13 โครงการเงินอดุหนุนโครงการพฒันาศักยภาพและพฒันาคุณภาพชีวิตอาจารยแ์ละบุคลากร
การศึกษา (งบกลาง)

กองกลาง แผ่นดิน         500,000.00          300,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

กลยทุธ์ 2.3.1 : การส่งเสรมิให้อาจารยแ์ละนักวิจัยมีความเปน็มืออาชีพ จ ำนวน  43 โครงกำร



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

14 โครงการเงินอดุหนุนโครงการผลิตและพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ประเทศ

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน       1,230,000.00        1,230,000.00                    -             79,640.00         15,328.00
          94,968.00

         7.72 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

15 โครงการอบรม IELTS สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน           50,000.00            50,000.00                    -                        -           40,000.00           40,000.00        80.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

16 โครงการพฒันาบุคลากร (professional learning community) กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           98,000.00            98,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
17 โครงการน าเสนอและสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้           70,000.00            70,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
18 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาอตุสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้           30,000.00            30,000.00                    -                 780.00           8,280.00             9,060.00        30.20 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

19 โครงการพฒันาบุคลากรสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           78,000.00            78,000.00           3,016.00           10,352.00                   -             13,368.00        17.14 ยังไม่ได้ด าเนินการ

20 โครงการศึกษาดูงานด้านเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           34,363.00            34,363.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
21 โครงการพฒันาบุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           70,000.00            70,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
22 โครงการเอกสารผลงานวิชาการอาจารยม์หาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้         400,000.00          400,000.00         16,400.00             7,650.00                   -             24,050.00          6.01 ยังไม่ได้ด าเนินการ

23 โครงการการพฒันาต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้         460,000.00          460,000.00                    -                        -         149,412.40         149,412.40        32.48 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

24 โครงการประชุมสภาวิชาการ การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และประชุมกรรมการบริหาร
วิชาการ (ก.วช.)

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้       1,000,000.00        1,000,000.00        100,811.00          128,808.61       347,242.49
        576,862.10

       57.69 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

25 โครงการบูรณาการการเรียนรู้กบัการท างาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้         100,000.00          100,000.00         13,806.00                      -             4,700.00           18,506.00        18.51 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

26 โครงการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้         200,000.00          200,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
27 โครงการพฒันาอาจารยผู้์สอนวิชาศึกษาทั่วไป ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้         100,000.00          100,000.00         13,687.00                      -                     -             13,687.00        13.69 ยังไม่ได้ด าเนินการ

28 โครงการพฒันาบุคลากรสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกฬีา คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           20,110.00            20,110.00                    -                        -           20,110.00           20,110.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

29 โครงการพฒันาอาจารย ์สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           30,000.00            30,000.00                    -             30,000.00                   -             30,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

30 โครงการพฒันาศักยภาพอาจารยห์ลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           12,000.00            12,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
31 โครงการพฒันาผลงานวิชาการ ส าหรับอาจารยป์ระจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           20,000.00            20,000.00                    -                        -             5,928.00

            5,928.00
       29.64 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

32 โครงการอดุหนุนการจัดท าวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารและพฒันาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้           80,000.00            80,000.00                    -             66,900.00                   -             66,900.00        83.63 ยังไม่ได้ด าเนินการ

33 โครงการพฒันาศักยภาพส าหรับบุคลากรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้         120,000.00          120,000.00         29,000.00           84,280.00                   -           113,280.00        94.40 ยังไม่ได้ด าเนินการ

34 โครงการพฒันาองค์ความรู้และความกา้วหน้าทางวิชาการเพื่อมุง่สู่ความเป็นเลิศในยคุฯ 4.0 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           80,000.00            80,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
35 โครงการ ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการส าหรับคณาจารย ์

เจ้าหน้าที่ สาขาวิชาการพฒันาชุมชนประจ าปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           20,000.00            20,000.00                    -               3,306.00                   -   

            3,306.00
       16.53 ยังไม่ได้ด าเนินการ

36 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ ด้านงานวิชาการ และงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           47,469.00            47,469.00                    -                        -           14,005.00           14,005.00        29.50 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

37 โครงการวิจัยการเมืองภาคพลเมือง กรณีศึกษา กลุ่มรักษ์วานรนิวาส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           20,000.00            20,000.00                    -             20,000.00                   -             20,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

38 โครงการมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยของอาจารยป์ระจ า คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้         600,000.00          600,000.00        600,000.00                      -                     -           600,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

39 โครงการส่งเสริมพฒันาอาจารยแ์ละนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้         330,000.00          330,000.00         52,110.00           75,211.00         32,739.00         160,060.00        48.50 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

40 โครงการเขียนต าราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้         100,000.00          100,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
41 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้         121,000.00          121,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
42 โครงการพฒันาทักษะการปฏิบัติงานอาจารย ์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละการ

จัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้           45,000.00            45,000.00                    -                        -                     -   

                     -   
            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

43 โครงการการให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

สถาบันวิจัยและพฒันา งบประมาณเงินรายได้       3,000,000.00        3,000,000.00        180,000.00       1,354,070.00       759,176.00
      2,293,246.00

       76.44 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

    49,531,040.00     3,925,979.81       3,600,163.29  15,456,058.49     22,982,201.59        46.40
    14,619,050.00     3,613,115.00       1,564,749.75    2,913,904.78       8,091,769.53        55.35

1 โครงการพฒันาศักยภาพของชุมชนในการเข้าถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         900,000.00          900,000.00         72,250.00          387,054.00         88,024.00         547,328.00        60.81 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

2 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกป้ัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมัน่คง
 และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยทุธศาสตร์ของประเทศ

สถาบันวิจัยและพฒันา แผ่นดิน       2,964,300.00        2,964,300.00     1,778,580.00                      -         519,425.00
      2,298,005.00

       77.52 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

3 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ สถาบันวิจัยและพฒันา แผ่นดิน       2,702,100.00        2,702,100.00     1,621,260.00                      -         473,800.00       2,095,060.00        77.53 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

4 โครงการพฒันาและส่งเสริมการบริการวิชาการและผลิตผลงานสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           40,000.00            40,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
5 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         300,000.00          300,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

ประเดน็ยทุธศาสตร ์3 : การพัฒนาท้องถ่ินอยา่งยัง่ยนืบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน  95 โครงการ
กลยทุธ์ 3.1.1 : พัฒนาองค์ความรู ้ทุกระดบัสูก่ารรบัใช้สังคม จ ำนวน  74 โครงกำร



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

6 โครงการพฒันาบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาฟสิิกส์
ด้วยความร่วมมือกบัเครือข่ายดาราศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           89,700.00            89,700.00                    -               6,472.00         64,028.00
          70,500.00

       78.60 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

7 โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมการพฒันาศักยภาพเชิงพื นที่ในท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพฒันา แผ่นดิน         500,000.00          500,000.00                    -                        -           11,250.00           11,250.00          2.25 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

8 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกบัการวิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           29,160.00            29,160.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

9 โครงการการบริการวิชาการด้านงานวิจัยเพื่อการพฒันาท้องถิ่นอยา่งยัง่ยนื กรณีการจัดการ
ด้านภัยพบิัติโดยชุมชนเป็นศูนยก์ลาง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           10,000.00            10,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

10 โครงการเรียนรู้แนวคิดทางการเมืองของ จิตร ภูมิศักด์ิ ปี 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           20,000.00            20,000.00                    -                        -           20,000.00           20,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

11 โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองภูพาน (งานร าลึกขบวนการเสรีไทย ค่าย A) ครั งที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           20,000.00            20,000.00                    -             20,000.00                   -             20,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

12 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน           50,000.00            50,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
13 โครงการพฒันางานประกนัคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           80,000.00            80,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
14 โครงการพฒันาการบริหารจัดการสินค้าและการตลาดออนไลน์ของกลุ่มวิสาหกจิชุมชน คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน           83,500.00            83,500.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
15 โครงการเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัการพฒันาสังคม คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน         100,000.00          100,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
16 โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการท าการตลาดออนไลน์ ผ่าน Social Media คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน           25,000.00            25,000.00                    -                        -           25,000.00           25,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครามสร้างสี คนสร้างศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           22,200.00            22,200.00                    -                        -           22,100.00           22,100.00        99.55 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

18 โครงการราชภัฏพฒันาท้องถิ่นสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน สถาบันวิจัยและพฒันา แผ่นดิน         300,000.00          300,000.00                    -            179,894.00           3,850.00         183,744.00        61.25 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์และทดสอบอปุกรณ์เทอร์โมอเิล็กทริก สถาบันวิจัยและพฒันา แผ่นดิน           70,000.00            70,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
20 โครงการค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว และ

เทิดพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิพระบรมราชินีนาถและเทิดพระคุณแม่เนื่องในวันแม่
แห่งชาติ (งบกลาง)

กองกลาง แผ่นดิน         150,000.00          150,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

21 โครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระเกยีรติพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวาระต่างๆ

กองกลาง แผ่นดิน         150,000.00          150,000.00                    -             25,000.00         85,522.00
        110,522.00

       73.68 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

22 โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน         300,000.00          300,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
23 โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน         300,000.00          300,000.00                    -             29,380.00                   -             29,380.00          9.79 ยังไม่ได้ด าเนินการ

24 โครงการไส้เดือนดินจากฐานความรู้สู่การเกษตรแบบยัง่ยนืปี 3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน           46,000.00            46,000.00                    -                        -           45,364.78           45,364.78        98.62 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

25 โครงการคลินิกรักษาสัตว์เคล่ือนที่ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน           51,500.00            51,500.00                    -                        -           43,036.00           43,036.00        83.57 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

26 โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยสาธิตและฝึกอบรมการผลิตพชืตาม
แนวทางเกษตรปลอดภัย ปีที่ 2

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน         180,000.00          180,000.00                    -             29,439.75         38,780.00
          68,219.75

       37.90 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

27 โครงการการจัดการสุขภาพสัตว์และการผสมเทียมและการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตโคต้นน  า

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน         100,000.00          100,000.00                    -                        -           58,470.00
          58,470.00

       58.47 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

28 โครงการถ่ายทอดความรู้การเลี ยงปลาด้วยระบบอะควาโปนิกส์ (Aquaponic System) เพื่อ
ความมัง่คงทางอาหารภายในครัวเรือน

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน           50,000.00            50,000.00                    -             49,000.00           1,000.00
          50,000.00

      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

29 โครงการการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยกีารแปรรูปข้าวกล้องงอกบ้านนางอยต าบลเต่า
งอย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน           40,000.00            40,000.00                    -                        -           40,000.00
          40,000.00

      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

30 โครางการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้า คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน           60,000.00            60,000.00                    -                        -               400.00               400.00          0.67 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

31 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารจัดการผลผลิตปลานิลเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีง

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน           50,000.00            50,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

32 โครงการให้ความรู้แกศิ่ษยเ์กา่คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรมทักษะการใช้คอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสารในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           30,000.00            30,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

33 โครงการหลักสูตรอบรมการเป็นผู้ประกอบการสถานบริการบ ารุงรักษาจักรยานยนต์และ
รถยนต์ในท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน         100,000.00          100,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

34 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยเีคร่ืองจักรกลต้นทุนต่ าเพื่อท าเกษตร คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           40,000.00            40,000.00                    -                        -           39,925.00           39,925.00        99.81 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

35 โครงการการใช้วัสดุท้องถิ่นทดแทนวัสดุในระบบอตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           58,700.00            58,700.00                    -                        -           54,655.00           54,655.00        93.11 อยู่ระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

36 โครงการปฎิบัติการออกแบบบริการ (SERVICE DESIGN) พื นที่บ้านน  าพ ุต าบลบ้านแป้น 
อ าเภอโพนนาแกว้ จังหวัดสกลนคร

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           39,400.00            39,400.00                    -                        -           38,650.00
          38,650.00

       98.10 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

37 โครงการชุมชนวิชาการลานวัฒนธรรม เพื่อการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย
และบริการวิชาการสู่สังคม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน         192,200.00          192,200.00                    -            123,725.00                   -   
        123,725.00

       64.37 ยังไม่ได้ด าเนินการ

38 โครงการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทดความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแกเ่ยาวชนบ้านภูเพก็ ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           75,000.00            75,000.00                    -                        -           75,000.00
          75,000.00

      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

39 โครงการกจิกรรมค่ายภาษาองักฤษและจิตอาสาเพื่อพฒันาชุมชนอยา่งยัง่ยนื คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           75,000.00            75,000.00                    -               8,520.00         48,130.00           56,650.00        75.53 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

40 โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ปี 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           75,000.00            75,000.00                    -             73,000.00           2,000.00           75,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

41 โครงการสืบสานและพฒันาจิตรกรรมพื นถิ่นอสีาน ครั งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           75,000.00            75,000.00                    -             74,550.00                   -             74,550.00        99.40 ยังไม่ได้ด าเนินการ

42 โครงการ ค่ายมนุษยด์นตรีอาสาเครือข่ายสัมพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           75,000.00            75,000.00                    -             75,000.00                   -             75,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

43 โครงการเวทีวิชาการเพื่อการพฒันาชุมชน: สิทธิ สถานการณ์ และทางออกชุมชนในยคุ 4.0 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           75,000.00            75,000.00                    -                        -           69,660.00           69,660.00        92.88 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

44 โครงการบูรณาการการบริการแกสั่งคม การเรียนการสอน และการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           75,000.00            75,000.00                    -               4,000.00         67,400.00           71,400.00        95.20 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

45 โครงการเพิ่มทักษะพฒันา ฟื้นฟสูารสนเทศห้องสมุดโรงเรียนน  าท่วม(ห้องสมุดนี พี่ราชภัฏ
สกลนครให้น้อง ป4ี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน         200,000.00          200,000.00                    -             43,403.00         23,220.00
          66,623.00

       33.31 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

46 โครงการห้องเรียนก าพดืชุมชนประวัติศาสตร์ธาตุตาลเด่ียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           75,000.00            75,000.00                    -             74,800.00                   -             74,800.00        99.73 ยังไม่ได้ด าเนินการ

47 โครงการการลดต้นทุนการปลูกมะเขือเทศโดยใช้เชื อไตรโครเดอมา และเชื อบีที ทดแทนการใช้
สารเคมีในการป้องกนัก าจัดโรคและแมลงศัตรูพชื

คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน           50,000.00            50,000.00                    -             50,000.00                   -   
          50,000.00

      100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

48 โครงการบริการวิชาการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อเข้าสู่ตลาดภาคธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน         100,100.00          100,100.00                    -             45,400.00         11,250.00           56,650.00        56.59 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

49 โครงการบริการวิชาการเพื่อพฒันาชุมชน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน           40,000.00            40,000.00                    -                        -           17,000.00           17,000.00        42.50 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

50 โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน           40,000.00            40,000.00                    -                        -           39,976.00           39,976.00        99.94 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

51 โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน (หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ) คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน           40,000.00            40,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
52 โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจหลักประชาธิปไตยในโรงเรียนให้แกน่ักเรียนโรงเรียนบ้าน

นางอยโพนปลาโหล
คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน           40,000.00            40,000.00                    -                        -                     -   

                     -   
            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

53 โครงการบริการวิชาการเพื่อพฒันาชุมชนและท้องถิ่น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน           40,000.00            40,000.00                    -             40,000.00                   -             40,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

54 โครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีกชุ่มชนและท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         108,100.00          108,100.00                    -               5,000.00         96,600.00         101,600.00        93.99 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

55 โครงการส่งเสริมการจัดกจิกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์
แบบบูรณาการ บ้าน (ชุมชน) วัด และโรงเรียน ด้วยกจิกรรมค่ายอาสาพฒันา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           80,000.00            80,000.00                    -               3,232.00         73,598.00
          76,830.00

       96.04 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

56 โครงการการส ารวจและศึกษาสมบัติทางกายภาพของเห็ดพษิในชุมชนป่าภูพานและการใช้
ประโยชน์จากดินตะกอนหนองหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           80,000.00            80,000.00                    -                        -             7,800.00
            7,800.00

         9.75 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

57 โครงการการใช้เลนส์มิวอาย (MuEye Lens) เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           80,000.00            80,000.00                    -                        -           80,000.00           80,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

58 โครงการบูรณาการคณิตศาสตร์สู่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           80,000.00            80,000.00                    -                        -           56,700.00           56,700.00        70.88 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

59 โครงการค่ายบ่มเพาะต้นกล้าทางคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           80,000.00            80,000.00                    -                        -           51,500.00           51,500.00        64.38 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

60 โครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคล่ือนที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           30,000.00            30,000.00                    -             30,000.00                   -             30,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

61 โครงการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Safety) อาคารศูนยว์ิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           30,000.00            30,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
62 โครงการการพฒันารูปแบบการแปรูป และผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาหนองหาร จังหวัดสกลนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           80,000.00            80,000.00                    -                        -             5,500.00

            5,500.00
         6.88 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

63 โครงการพฒันาสมรรถนะภาษาองักฤษส าหรับครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน         761,000.00          761,000.00                    -            110,150.00                   -           110,150.00        14.47 ยังไม่ได้ด าเนินการ

64 โครงการอนุรักษ์วัฒธรรมปราสาทผึ ง คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           10,000.00            10,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
65 โครงการการศึกษาอตัลักษณ์ทางชาติพนัธุ์ญอ้จังหวัดสกลนคร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน         100,000.00          100,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
66 โครงการแนะแนวให้โอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้         200,000.00          200,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
67 โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้         800,000.00          800,000.00         60,375.00           11,400.00       263,435.00         335,210.00        41.90 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

68 โครงการร าลึก 7 สิงหา วันเสียงปืนแตก ปี 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           15,000.00            15,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
69 โครงการงานกจิการพเิศษ ประจ าปี 2561 กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         135,820.00          135,820.00           6,250.00           29,750.00         71,445.00         107,445.00        79.11 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

70 โครงการบริหารส านักงานฝ่ายโครงการพเิศษ คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           70,900.00            70,900.00                    -             22,430.00                   -             22,430.00        31.64 ยังไม่ได้ด าเนินการ



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

71 โครงการเทิดพระเกยีรติเดินตามรอยสมเด็จยา่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           64,920.00            64,920.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
72 โครงการถอดบทเรียนการวิจัยและบริการวิชาการเชิงพื นที่ สถาบันวิจัยและพฒันา งบประมาณเงินรายได้           60,000.00            60,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
73 โครงการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัย

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถาบันวิจัยและพฒันา งบประมาณเงินรายได้         131,250.00          131,250.00                    -                        -         111,011.00

        111,011.00
       84.58 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

74 โครงการจัดท าวารสาร SNRU Journal of Science and Technology สถาบันวิจัยและพฒันา งบประมาณเงินรายได้         228,200.00          228,200.00         74,400.00           14,150.00         69,400.00         157,950.00        69.22 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

      1,447,490.00       177,565.90         176,736.00       258,340.00         612,641.90        42.32
1 โครงการจัดท าวารสาร SNRU Journal of Science and Technology สถาบันวิจัยและพฒันา แผ่นดิน         108,300.00          108,300.00         57,000.00           23,450.00         23,744.00         104,194.00        96.21 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

2 โครงการจัดท าส่ือส่ิงพมิพด้์านการวิจัย สถาบันวิจัยและพฒันา แผ่นดิน           54,100.00            54,100.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
3 โครงการสนับสนุนการด าเนินการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           80,000.00            80,000.00         56,000.00                      -                     -   

          56,000.00
       70.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

4 โครงการทุนสนับสนุนการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และการจัดท าเอกสารทางวิชาการ 
(บัณฑิตวิทยาลัย)

บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้           20,000.00            20,000.00                    -               6,000.00                   -   
            6,000.00

       30.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

5 โครงการการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สถาบันวิจัยและพฒันา งบประมาณเงินรายได้         154,850.00          154,850.00                    -                        -             7,800.00             7,800.00          5.04 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

6 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สถาบันวิจัยและพฒันา งบประมาณเงินรายได้           50,000.00            50,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
7 โครงการการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในเวทีระดับชาติ สถาบันวิจัยและพฒันา งบประมาณเงินรายได้         470,240.00          470,240.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
8 โครงการการให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพฒันา งบประมาณเงินรายได้         300,000.00          300,000.00         64,565.90           78,500.00       156,796.00

        299,861.90
       99.95 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

9 โครงการพฒันาหน่วยปฏิบัติการวิจัย สถาบันวิจัยและพฒันา งบประมาณเงินรายได้         210,000.00          210,000.00                    -             68,786.00         70,000.00         138,786.00        66.09 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

    33,464,500.00       135,298.91       1,858,677.54  12,283,813.71     14,277,790.16        42.67
1 โครงการจัดท าฐานข้อมูลและพฒันาองค์ความรู้ภาษาต่างประเทศของเส้นทางการท่องเที่ยว

ปราสาทขอม ในพื นที่ภาคอสีานตอนบนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน       1,785,000.00        1,785,000.00         21,900.00          165,368.00       264,216.00

        451,484.00
       25.29 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

2 โครงการพฒันาเส้นใยเป้ดและฝ้ายเพื่อสร้างเส้นใยแปลกใหม่ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน       2,000,000.00        2,000,000.00                    -                        -         827,239.00         827,239.00        41.36 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดงานวิจัยจากครามปั่นสู่กระบวนการออกแบบและพฒันา
ผลิตภัณฑ์โดยใช้ตลาดน าและเทคนิคการขายสินค้าวัฒนธรรมของผ้าทออสีานสู่มาตรฐานสากล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน     14,000,000.00      14,000,000.00                    -            245,148.00     8,136,039.00
      8,381,187.00

       59.87 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

4 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอ คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน       8,993,300.00        8,993,300.00                    -            860,590.00     1,771,040.00       2,631,630.00        29.26 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

5 โครงการการพฒันาน  าด่างและสร้างเครือข่าย OTOP SMEs คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน       3,992,000.00        3,992,000.00                    -            262,050.00       895,850.00       1,157,900.00        29.01 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

6 โครงการยกระดับผ้าทออสีานสู่สากล สถาบันวิจัยและพฒันา สถาบันวิจัยและพฒันา แผ่นดิน         700,000.00          700,000.00                    -                        -             3,324.00             3,324.00          0.47 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

7 โครงการส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยชีุมชนตามแนวพระราชด าริ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน         130,000.00          130,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
8 โครงการบริการวิชาการ และบูรณาการการวิจัย (SME) คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน         300,000.00          300,000.00                    -             73,400.00       169,500.00         242,900.00        80.97 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

9 โครงการจัดตั งศูนยก์ารวิจัยเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพฒันา งบประมาณเงินรายได้         200,000.00          200,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
10 โครงการการบริหารจัดการและส่งเสริมวิชาการศูนยค์ราม สถาบันวิจัยและพฒันา งบประมาณเงินรายได้         100,000.00          100,000.00                    -             32,600.00                   -             32,600.00        32.60 ยังไม่ได้ด าเนินการ

11 โครงการบริหารจัดการศูนยค์วามเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพฒันา งบประมาณเงินรายได้         890,600.00          890,600.00        107,398.91          189,321.54       191,605.71         488,326.16        54.83 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

12 โครงการบริหารจัดการหน่วยศูนยห์นองหารศึกษา สถาบันวิจัยและพฒันา งบประมาณเงินรายได้         373,600.00          373,600.00           6,000.00           30,200.00         25,000.00           61,200.00        16.38 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

   660,228,053.00 ###########   112,090,805.30 ##########   384,993,107.10        58.31
   654,000,593.00 ###########   111,397,883.21 ##########   382,059,863.48        58.42

1 โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยดิีจิทัล ส าหรับ พระภิกษุสงฆ์ บุคลากรภาครัฐ
 และประชาชนในจังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน       1,190,000.00        1,190,000.00        179,500.00          699,903.00       309,147.00
      1,188,550.00

       99.88 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั นพื นฐาน กองกลาง แผ่นดิน         673,700.00          673,700.00                    -             69,598.00       123,976.00         193,574.00        28.73 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

3 โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กองกลาง แผ่นดิน   306,264,300.00    306,264,300.00    64,249,011.43      64,451,389.07   73,745,575.91   202,445,976.41        66.10 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

4 โครงการงานบริหารส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยกีารเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน         179,580.00          179,580.00                    -             57,376.00         94,764.00         152,140.00        84.72 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

5 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการคณะเทคโนโลยกีารเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน         264,000.00          264,000.00                    -             21,478.00         96,980.10         118,458.10        44.87 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

6 โครงการการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยกีารเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน           30,000.00            30,000.00         29,295.00                      -                     -             29,295.00        97.65 ยังไม่ได้ด าเนินการ

7 โครงการครุภัณฑ์และส่ิงกอ่สร้างคณะเทคโนโลยกีารเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน       8,355,000.00        7,405,000.00                    -         2,370,050.00     1,616,400.00       3,986,450.00        53.83 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

กลยทุธ์ 4.1.1 : ยกระดบัการบรหิารจัดการให้มีคุณภาพ จ ำนวน  210 โครงกำร

กลยทุธ์ 3.2.1 : พัฒนางานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ จ ำนวน  9 โครงกำร

กลยทุธ์ 3.3.1 : บรูณาการพัฒนธกิจสัมพันธ์กับการรบัใช้สังคม จ ำนวน  12 โครงกำร

ประเดน็ยทุธศาสตร ์4 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มีประสิทธิภาพ จ านวน  247 โครงการ



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

8 โครงการจัดสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพฒันาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร แผ่นดิน       3,465,000.00        3,465,000.00                    -            701,500.00     2,104,500.00       2,806,000.00        80.98 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

9 โครงการครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบวัสดุ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน       4,372,300.00        4,372,300.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
10 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         194,850.00          194,850.00         17,671.90          112,007.00         50,597.00         180,275.90        92.52 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

11 โครงการการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           75,000.00            75,000.00                    -             14,700.00             520.00           15,220.00        20.29 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

12 โครงการปรับปรุงพื นที่จัดท าโรงจอดรถหลักอาคาร 6 พร้อมหลังคา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         200,900.00          199,000.00        199,000.00                      -                     -           199,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

13 โครงการครุภัณฑ์การศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน     11,260,000.00      12,210,000.00                    -         2,481,170.00     9,537,400.00     12,018,570.00        98.43 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

14 โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน       2,600,000.00        2,600,000.00                    -                        -       2,332,600.00
      2,332,600.00

       89.72 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

15 โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน       1,932,000.00        1,932,000.00     1,931,000.00                      -                     -         1,931,000.00        99.95 ยังไม่ได้ด าเนินการ

16 โครงการชุดอปุกรณ์ใช้จัดระบบเครือข่ายประกอบการเรียนการสอนเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         422,000.00          422,000.00                    -            295,000.00                   -           295,000.00        69.91 ยังไม่ได้ด าเนินการ

17 โครงการชุดครุภัณฑ์ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         566,000.00          566,000.00                    -            496,000.00                   -           496,000.00        87.63 ยังไม่ได้ด าเนินการ

18 โครงการบริหารและจัดการงานในส านักงาน สาขาวิชาฟสิิกส์ (ป.โท/ป.เอก) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           29,700.00            29,700.00                    -                        -           10,000.00           10,000.00        33.67 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

19 โครงการค่าใช้จ่ายในการพฒันาศูนยว์ิทยบริการ (งบกลาง) กองกลาง แผ่นดิน         214,800.00          214,800.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
20 โครงการบริหารจัดการ ด้านวิทยาศาสตร์ กองกลาง แผ่นดิน       4,979,650.00        4,979,650.00                    -             12,406.00                   -             12,406.00          0.25 ยังไม่ได้ด าเนินการ

21 โครงการบริหารจัดการ (ค่าไฟฟา้มหาวิทยาลัย) ด้านวิทยาศาสตร์ กองกลาง แผ่นดิน       3,442,900.00        4,342,300.00     1,825,125.84       1,395,040.86       853,396.08       4,073,562.78        93.81 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

22 โครงการบ ารุงรักษาระบบลิฟต์มหาวิทยาลัย กองกลาง แผ่นดิน         279,000.00          279,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
23 โครงการค่ากอ่สร้างห้องน  าส าหรับนักศึกษา กองกลาง แผ่นดิน       5,841,000.00        4,995,000.00                    -                        -       2,247,750.00       2,247,750.00        45.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

24 โครงการกลุ่มอาคารหอพกันักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ กองกลาง แผ่นดิน     54,238,400.00      54,238,400.00                    -                        -       6,285,911.00       6,285,911.00        11.59 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

25 โครงการอาคารเอนกประสงค์ กองกลาง แผ่นดิน     71,604,000.00      71,604,000.00    24,588,000.00       9,267,000.00   27,141,000.00     60,996,000.00        85.19 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

26 โครงการบริหารพสัดุของส านักงานอธิการบดี กองกลาง แผ่นดิน       1,500,000.00        1,500,000.00                    -            335,137.20       515,303.00         850,440.20        56.70 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

27 โครงการจัดท าคู่มือประกนัคุณภาพการศึกษา กองกลาง แผ่นดิน           50,000.00            50,000.00                    -             49,900.00                   -             49,900.00        99.80 ยังไม่ได้ด าเนินการ

28 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้พื นฐานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา กองกลาง แผ่นดิน         150,000.00          150,000.00                    -             10,555.91         13,539.90           24,095.81        16.06 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

29 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรทางด้านการประกนัคุณภาพ กองกลาง แผ่นดิน         160,000.00          160,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
30 โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับอดุมศึกษา กองกลาง แผ่นดิน           48,000.00            48,000.00                    -                        -           15,100.00           15,100.00        31.46 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

31 โครงการเเลกเปล่ียนเรียนรู้การประกนัคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรเเละหน่วยงานภายใน กองกลาง แผ่นดิน         150,000.00          150,000.00                    -             12,075.00                   -             12,075.00          8.05 ยังไม่ได้ด าเนินการ

32 โครงการบริหารจัดการส านักงาน งานประกนัคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี กองกลาง แผ่นดิน         130,000.00          130,000.00                    -               4,900.00                   -               4,900.00          3.77 ยังไม่ได้ด าเนินการ

33 โครงการเข้าร่วมประชุมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดท าเอกสารประกอบการ
จัดท าค าขอตั งงบประมาณและเข้าร่วมชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562

กองนโยบายและแผน แผ่นดิน         350,000.00          350,000.00         15,374.00           16,159.75         16,717.90
          48,251.65

       13.79 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

34 โครงการบริหารจัดการกองพฒันานักศึกษาและการให้บริการกบันักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

กองพฒันานักศึกษา แผ่นดิน         300,000.00          300,000.00         73,350.00           77,630.00         79,944.00
        230,924.00

       76.97 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

35 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน         288,422.00          288,422.00           4,783.56           88,185.21       122,147.59         215,116.36        74.58 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

36 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน       7,817,400.00        7,817,400.00        413,020.00       5,621,840.00     1,492,500.00       7,527,360.00        96.29 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

37 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาสังคมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           15,000.00            15,000.00                    -                        -           15,000.00           15,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

38 โครงการพฒันาทักษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร หลักสูตรการศึกษาพเิศษและภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           10,000.00            10,000.00                    -                        -           10,000.00
          10,000.00

      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

39 โครงการพฒันาศักยภาพอาจารยห์ลักสูตรการศึกษาพเิศษและภาษาองักฤษเข้าสู่อาเซียน คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           20,000.00            20,000.00                    -                        -           20,000.00           20,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

40 โครงการจัดหาส่ือทางการเรียนรู้การศึกษาพเิศษและภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน            3,787.00              3,787.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
41 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพื่อประกอบการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน         350,000.00          350,000.00                    -            342,600.00                   -   

        342,600.00
       97.89 ยังไม่ได้ด าเนินการ

42 โครงการจัดซื อชุดปฏิบัติการภาคสนามเพื่อประกอบการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน         350,000.00          350,000.00        294,400.00                      -                     -           294,400.00        84.11 ยังไม่ได้ด าเนินการ

43 โครงการจัดซื อชุดปฏิบัติการอาหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน         350,000.00          350,000.00                    -            350,000.00                   -           350,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

44 โครงการจัดซื อชุดปฏบัติการเคร่ืองด่ืม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน         250,000.00          250,000.00                    -            250,000.00                   -           250,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

45 โครงการการจัดความรู้ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน           50,000.00            50,000.00                    -             50,000.00                   -             50,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

46 โครงการการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน           20,000.00            20,000.00                    -             20,000.00                   -             20,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ
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47 โครงการรายงานประจ าปี 2560 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน           20,000.00            20,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
48 โครงการพฒันาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน           50,000.00            50,000.00         49,200.00               800.00                   -             50,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

49 โครงการบริหารส านักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน       1,322,050.00        1,322,050.00        156,987.00          440,090.00       199,797.00         796,874.00        60.28 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

50 โครงการค่าปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ แผ่นดิน         495,000.00          483,000.00        483,000.00                      -                     -           483,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

51 โครงการค่าใช้จ่ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา (งบกลาง) กองกลาง แผ่นดิน         105,600.00          105,600.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
52 โครงการค่าใช้จ่ายในการพฒันาศูนยว์ิทยบริการ (งบกลาง) กองกลาง แผ่นดิน         218,400.00          218,400.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
53 โครงการค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ (งบกลาง) กองกลาง แผ่นดิน       1,702,600.00          829,100.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
54 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา กองกลาง ส านักงานอธิการบดี กองกลาง แผ่นดิน           35,000.00            35,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
55 โครงการบริหารจัดการ ด้านสังศาสตร์ กองกลาง แผ่นดิน         710,850.00          710,850.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
56 โครงการบริหารจัดการ (ค่าไฟฟา้มหาวิทยาลัย) ด้านสังศาสตร์ กองกลาง แผ่นดิน       3,201,700.00        7,110,000.00     1,826,487.80       1,156,856.98     4,126,655.22       7,110,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

57 โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวม กองกลาง แผ่นดิน       4,504,700.00        4,504,700.00                    -                        -       1,459,000.00       1,459,000.00        32.39 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

58 โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ กองกลาง แผ่นดิน       5,000,000.00        5,000,000.00                    -         1,340,000.00     1,100,000.00       2,440,000.00        48.80 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

59 โครงการค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปการภายในมหาวิทยาลัย กองกลาง แผ่นดิน       7,000,000.00        5,780,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
60 โครงการติดตั งระบบบ าบัดน  าเสียโรงอาหารทานตะวัน กองกลาง แผ่นดิน       1,000,000.00          858,000.00                    -            858,000.00                   -           858,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

61 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารเรียน จ านวน 7 หลัง กองกลาง แผ่นดิน       2,400,000.00        2,400,000.00                    -         1,089,000.00     1,089,000.00       2,178,000.00        90.75 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

62 โครงการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตของหลักสูตร กรมบัญชีกลาง และจัดท าแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน

กองนโยบายและแผน แผ่นดิน           45,500.00            45,500.00                    -             10,375.00         14,400.00
          24,775.00

       54.45 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

63 โครงการประชุมจัดท าขอตั งงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน แผ่นดิน           60,000.00            60,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
64 โครงการสนับสนุนการด าเนินการตามภารกจิจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 2 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กองนโยบายและแผน แผ่นดิน           41,200.00            41,200.00                    -                        -             6,150.00

            6,150.00
       14.93 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

65 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

กองนโยบายและแผน แผ่นดิน           85,500.00            85,500.00         18,600.00           53,256.00           3,000.00
          74,856.00

       87.55 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

66 โครงการจัดท ากรอบโครงสร้างหน่วยงาน กรอบอตัราก าลัง พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน แผ่นดิน           40,000.00            40,000.00                    -             25,096.00             568.00           25,664.00        64.16 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

67 โครงการการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561

กองนโยบายและแผน แผ่นดิน           30,900.00            30,900.00                    -                        -             3,000.00
            3,000.00

         9.71 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

68 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้ และแผนบริหารและพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองนโยบายและแผน แผ่นดิน           57,700.00            57,700.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

69 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 และแผนระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564

กองนโยบายและแผน แผ่นดิน         130,200.00          130,200.00                    -             28,340.00           7,410.00
          35,750.00

       27.46 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

70 โครงการ วางแผน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการและงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองนโยบายและแผน แผ่นดิน           96,700.00            96,700.00                    -               6,000.00         20,596.00
          26,596.00

       27.50 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

71 โครงการจัดซื อชุดครุภัณฑ์งานกจิการนักศึกษาและกองทุนการศึกษา กองพฒันานักศึกษา แผ่นดิน         540,000.00          540,000.00                    -                        -         479,500.00         479,500.00        88.80 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

72 โครงการพฒันาห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           92,000.00            92,000.00           3,341.00           83,540.85                   -             86,881.85        94.44 ยังไม่ได้ด าเนินการ

73 โครงการการบริหารจัดการด าเนินงานของศูนยว์ิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         900,000.00          900,000.00         44,940.00          439,737.89         71,545.00         556,222.89        61.80 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

74 โครงการพฒันาส่ือการสอนและส่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (ด้านสังคมศาสตร์) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผ่นดิน         573,500.00          573,500.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
75 โครงการพฒันามาตรฐานงานห้องสมุดสู่ระบบสากล ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ
แผ่นดิน       6,255,600.00        6,255,600.00                    -                        -       4,707,500.00       4,707,500.00        75.25 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

76 โครงการพฒันาคุณภาพเครือข่ายพื นฐานอนิเตอร์เน็ต ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผ่นดิน       1,000,000.00        1,000,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
77 โครงการกอ่สร้างอาคารศูนยส์ารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ
แผ่นดิน     14,850,000.00      12,315,700.00                    -                        -       1,601,041.00       1,601,041.00        13.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

78 โครงการค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ (งบกลาง) กองกลาง แผ่นดิน         176,500.00          161,500.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
79 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ วันภาษาไทยที่รัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผ่นดิน           75,000.00            75,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
80 โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่ง

ยัง่ยนื
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน           80,000.00            80,000.00                    -             52,000.00         28,000.00

          80,000.00
      100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

81 โครงการบริหารจัดการพพิธิภัณฑ์เมืองสกลนคร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน         100,000.00          100,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

82 โครงการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         115,200.00          115,200.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
83 โครงการประกนัอบุัติเหตุ ส าหรับนักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนวิถีธรรมแห่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           39,360.00            39,360.00                    -                        -                     -   

                     -   
            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

84 โครงการการพฒันาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร งบประมาณเงินรายได้         136,000.00          136,000.00                    -                        -           99,920.00
          99,920.00

       73.47 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

85 โครงการงานบริหารทั่วไป (ส านักงานคณบดี) คณะเทคโนโลยกีารเกษตร งบประมาณเงินรายได้         792,142.00          792,142.00        124,401.95          122,289.22       128,023.46         374,714.63        47.30 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

86 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากรคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้         100,000.00          128,340.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
87 โครงการค่ายอาสาเพื่อพฒันาโรงเรียนและชุมชนสาขาวิชาอตุสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้           20,000.00            20,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
88 โครงการบริหารและจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาฟสิิกส์ (ป.โท) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         107,300.00          107,300.00         48,030.00           49,450.00                   -             97,480.00        90.85 ยังไม่ได้ด าเนินการ

89 โครงการบริหารและจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาฟสิิกส์ (ป.เอก) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         141,230.00          141,230.00           3,640.00             8,600.00         34,720.00           46,960.00        33.25 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

90 โครงการบริหารและจัดการงานในส านักงานสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         157,090.00          157,090.00         44,670.00           31,500.00         31,500.00         107,670.00        68.54 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

91 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           50,000.00            50,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
92 โครงการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคส าหรับประสานงานเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           50,000.00            50,000.00           6,990.32             9,467.63           9,700.99           26,158.94        52.32 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

93 โครงการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และบุลากรประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้         100,000.00          100,000.00                    -             32,550.00         49,516.00           82,066.00        82.07 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

94 โครงการปรับปรุงห้องประกนัคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้         149,030.00          149,030.00                    -                        -           42,500.00           42,500.00        28.52 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

95 โครงการบริการวิชาการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้           56,000.00            56,000.00                    -             34,520.00           4,880.00           39,400.00        70.36 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

96 โครงการส่งเสริมและพฒันาการด าเนินงานของศูนยว์ิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้         529,046.00          529,046.00        102,277.61          107,924.82         81,632.68         291,835.11        55.16 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

97 โครงการพฒันาและบริหารศูนยเ์ทคโนโลยทีี่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้         612,600.00          612,600.00         74,454.00           85,138.00       126,850.20         286,442.20        46.76 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

98 โครงการจัดการความรู้และบริหารความเส่ียง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณเงินรายได้           25,000.00            25,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
99 โครงการทบทวนแผนกลยทุธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ
งบประมาณเงินรายได้           30,000.00            30,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

100 โครงการบริหารส านักส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณเงินรายได้       3,327,170.00        3,327,170.00        503,095.90          555,810.87       595,675.45       1,654,582.22        49.73 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

101 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณเงินรายได้         363,000.00          363,000.00             460.00           26,750.00           7,575.00           34,785.00          9.58 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

102 โครงการปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณเงินรายได้         200,000.00          200,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
103 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ
งบประมาณเงินรายได้         120,000.00            71,700.00                    -             60,500.00         11,132.00           71,632.00        99.91 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

104 โครงการการจัดท ารายงานส าหรับผู้บริหาร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณเงินรายได้           18,000.00            18,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
105 โครงการพฒันาระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ส าหรับอปุกรณ์มือถือ ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณเงินรายได้         122,000.00          122,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

106 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้เเละให้บริการข้อมูลทางวิชาการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณเงินรายได้           45,000.00            45,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
107 โครงการการพฒันาต้นแบบอปุกรณ์ Internet of Thing (IoT) for Smart Office ส าหรับ

ตรวจสอบการใช้พลังงานในห้องภายในอาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณเงินรายได้           20,000.00            20,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

108 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณเงินรายได้         385,000.00          385,000.00                    -             47,600.00           9,480.00           57,080.00        14.83 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

109 โครงการจัดท าคูมือการศึกษาและบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้         240,000.00          240,000.00                    -                        -         184,800.00         184,800.00        77.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

110 โครงการค่าสอนและค่าตอบแทนอาจารยท์ี่ปรึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้       6,000,000.00        6,000,000.00         95,910.00          577,280.00       813,440.00       1,486,630.00        24.78 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

111 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศบริการการศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้           40,000.00            40,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
112 โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนยว์ิชาศึกษาทั่วไป ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้         375,196.00          375,196.00         63,438.27           56,687.91         74,767.00         194,893.18        51.94 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

113 โครงการจัดตั งส านักพมิพม์หาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้         160,500.00          160,500.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
114 โครงการจ้างพนักงานอาจารย์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้       5,493,380.00        5,493,380.00        648,360.00          700,858.31       834,925.00       2,184,143.31        39.76 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

115 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้         529,141.00          529,141.00         24,192.05          119,198.15       108,950.38         252,340.58        47.69 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

116 โครงการบริหารงานส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้         180,000.00          180,000.00         15,679.00           45,931.00         23,035.00           84,645.00        47.03 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

117 โครงการจัดท ารายงานประจ าปีคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           15,000.00            15,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
118 โครงการจัดซื อวัสดุส านักงานคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้         260,000.00          260,000.00         40,203.00           47,932.00         62,191.00         150,326.00        57.82 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

119 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้         198,410.00          198,410.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
120 โครงการจัดซื อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           10,170.00            10,170.00                    -             10,170.00                   -             10,170.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

121 โครงการจัดหาส่ือทางการเรียนรู้การศึกษาพเิศษและภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้            5,515.00              5,515.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

122 โครงการพฒันางานประกนัคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์ คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้            7,402.00              7,402.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
123 โครงการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         117,800.00          117,800.00         13,050.00           35,100.00           1,017.00           49,167.00        41.74 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

124 โครงการบริหารงานทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้       1,653,628.00        1,653,628.00        253,759.33          342,442.01       206,419.65         802,620.99        48.54 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

125 โครงการบริหารจัดการ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         318,144.00          318,144.00           8,739.32           35,628.41         81,656.21         126,023.94        39.61 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

126 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ป.โท) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         186,000.00          186,000.00                    -             35,000.00           4,834.50           39,834.50        21.42 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

127 โครงการการบริหารจัดการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         309,488.00          309,488.00         89,674.49           63,934.56         31,678.36         185,287.41        59.87 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

128 โครงการบริหารจัดการศึกษา สาขาวิชาการบริหารและพฒันาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         305,620.00          305,620.00         67,335.90           58,754.42         44,293.81         170,384.13        55.75 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

129 โครงการบริหารจัดการและพฒันาบุคลากร สาขาวิชาการวิจัยและพฒันาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         553,140.00          553,140.00                    -             21,746.00       115,700.00         137,446.00        24.85 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

130 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาการบริหารและพฒันาการศึกษา (ป.โท) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         605,200.00          605,200.00         30,000.00           46,200.00         21,600.00           97,800.00        16.16 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

131 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         930,900.00          930,900.00        157,500.00          190,500.00       134,500.00         482,500.00        51.83 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

132 โครงการบริหารจัดการเพื่อพฒันาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรงานวิจัยและงานวิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้       1,264,952.00        1,264,952.00        247,961.40          259,930.76       196,325.06         704,217.22        55.67 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

133 โครงการการบริหารจัดการหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพฒันา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           21,038.00            21,038.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
134 โครงการพฒันาศักยภาพด้านวิชาชีพอาจารยแ์ละบุคลากรประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาองักฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           60,000.00            60,000.00                    -               9,180.00         14,652.00

          23,832.00
       39.72 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

135 โครงการจัดซื อ จัดจ้าง จัดหา กระดานไวท์บอร์ด ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           20,000.00            20,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
136 โครงการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการพฒันาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีการศึกษา 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           20,000.00            20,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

137 โครงการการบริหารและจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการพฒันาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           74,613.00            74,613.00                    -                        -           37,608.00
          37,608.00

       50.40 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

138 โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้         560,000.00          560,000.00                    -                        -           97,000.00           97,000.00        17.32 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

139 โครงการบริหารส านักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้         599,900.00          599,900.00         13,662.41           85,876.58       126,326.01         225,865.00        37.65 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

140 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศงานบริหารทั่วไป กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           50,000.00            50,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
141 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) และ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)
กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           82,080.00            82,080.00           1,680.00           22,246.00         18,866.00

          42,792.00
       52.13 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

142 โครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         891,000.00        1,008,677.00        161,802.00          185,533.70       289,828.10         637,163.80        63.17 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

143 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา กองกลาง ส านักงานอธิการบดี กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           14,100.00            14,100.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
144 โครงการประชุมกอ่นเปิด ปิดภาคเรียนที่ 2/2560 กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         150,000.00          150,000.00                    -             21,000.00         74,384.00           95,384.00        63.59 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

145 โครงการการด าเนินการสรรหา (กรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย และการสรรหาคณบดี
คณะครุศาสตร์) การประชุม (คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย และการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี)

กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         137,980.00          137,980.00                    -                        -             2,600.00
            2,600.00

         1.88 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

146 โครงการการพฒันาระบบเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ (e-document) กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           13,200.00            13,200.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
147 โครงการประชุมกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           80,000.00            80,000.00                    -                 630.00             240.00               870.00          1.09 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

148 โครงการการพฒันางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           86,125.00          114,725.00                    -                        -             4,375.00             4,375.00          3.81 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

149 โครงการการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพนูวิสัยทัศน์ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี

กองกลาง งบประมาณเงินรายได้       1,195,360.00        1,166,760.00                    -             84,730.00         38,790.00
        123,520.00

       10.59 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

150 โครงการสัมมนาระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยกบัผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         200,000.00            82,323.00                    -                        -           45,413.00
          45,413.00

       55.16 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

151 โครงการจัดท าประมวลกฎหมายและฐานข้อมูลทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           32,500.00            32,500.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

152 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนวิชาการ (คนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ) ครั งที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           35,550.00            35,550.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

153 โครงการบริหารจัดการค่าจ้างรายวันและรายเดือน กองกลาง งบประมาณเงินรายได้     21,329,043.00      21,329,043.00     4,924,038.20       5,362,559.20     4,799,718.52     15,086,315.92        70.73 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

154 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ ประจ าปี 2560 - 2561 กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           52,000.00            52,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

155 โครงการพฒันาระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการและพฒันาระบบรายงานข้อมูล กองกลาง งบประมาณเงินรายได้            8,750.00              8,750.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
156 โครงการพฒันาระบบสนับสนุนงานบริหารงานบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           33,000.00            33,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
157 โครงการบริหารจัดการรายงานการเดินทางไปราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         900,000.00          900,000.00         39,337.05          125,274.75       255,720.26         420,332.06        46.70 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

158 โครงการบริหารจัดการกองทุนพฒันาบุคลาการ กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           25,560.00            25,560.00           4,960.00                      -             5,230.00           10,190.00        39.87 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

159 โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2561 กองกลาง งบประมาณเงินรายได้     21,794,816.00      21,294,816.00     1,001,677.97       2,438,652.20     1,941,727.02       5,382,057.19        25.27 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

160 โครงการปรับปรุงส านักงานงานบริหารบุคคลและนิติการ เพื่อรองรับการสนับสนุนภารกจิของ
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ

กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         390,000.00          390,000.00                    -            200,000.00       186,000.00
        386,000.00

       98.97 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

161 โครงการบริหารพสัดุของส านักงานอธิการบดี กองกลาง งบประมาณเงินรายได้       4,735,272.00        5,235,272.00        641,169.00          906,941.00     1,798,826.90       3,346,936.90        63.93 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

162 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพกระบวนการด้านการพสัดุและการเบิกจ่าย กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         163,050.00          163,050.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
163 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารเรียน จ านวน 7 หลัง กองกลาง งบประมาณเงินรายได้       2,492,400.00        2,492,400.00        383,000.00          383,000.00                   -           766,000.00        30.73 ยังไม่ได้ด าเนินการ

164 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์ กองกลาง งบประมาณเงินรายได้       6,045,670.00        6,045,670.00                    -                        -       2,854,510.00       2,854,510.00        47.22 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

165 โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย กองกลาง งบประมาณเงินรายได้       5,722,100.00        5,722,100.00                    -         1,478,000.00       280,500.00       1,758,500.00        30.73 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

166 โครงการผลิตส่ือส่ิงพมิพเ์พื่อการประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         456,900.00          456,900.00                    -             20,900.00         45,160.00           66,060.00        14.46 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

167 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         150,000.00          150,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
168 โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           74,950.00            74,950.00                    -                        -           74,933.00           74,933.00        99.98 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

169 โครงการค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงานและตรวจการจ้าง กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         609,000.00          609,000.00        108,800.00          185,450.00       108,800.00         403,050.00        66.18 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

170 โครงการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         350,000.00          350,000.00                    -                        -           34,000.00           34,000.00          9.71 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

171 โครงการบริหารจัดการงานระบบไฟฟา้ กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           75,000.00            75,000.00                    -                        -           59,845.00           59,845.00        79.79 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

172 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การขยายพนัธุ์พชื กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           25,000.00            25,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
173 โครงการอบรมระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           12,000.00            12,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
174 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรทางด้านการประกนัคุณภาพ กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           42,600.00            42,600.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
175 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         200,000.00          200,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
176 โครงการเตรียมความพร้อมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           80,000.00            80,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
177 โครงการบริหารจัดการส านักงาน งานประกนัคุณภาพการศึกษา กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           58,500.00            58,500.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
178 โครงการพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561
กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           20,625.00            20,625.00                    -                        -                     -   

                     -   
            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

179 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง แนวทางการบริหารความเส่ียงและการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           60,000.00            60,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

180 โครงการแข่งขันกฬีาอาจารย ์บุคลากร และงานวันขึ นปีใหม่ ปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           58,500.00            58,500.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

181 โครงการจัดเวทีเสวนา เพื่อพฒันาศักยภาพอาจารย ์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           90,200.00            90,200.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

182 โครงการพฒันาเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปี 2561 กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         112,300.00          112,300.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
183 โครงการบริหารส านักงานสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ ประจ าปี 2561 กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         288,765.00          288,765.00           8,957.36           69,490.31         36,872.59         115,320.26        39.94 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

184 โครงการร่วมแข่งขันกฬีาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ครั งที่ 37 กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         210,000.00          210,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
185 โครงการศึกษาดูงานและทบทวนวิสัยทัศน์สภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         120,000.00          120,000.00                    -                        -           51,065.00           51,065.00        42.55 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

186 โครงการร่วมแข่งขันกฬีาประเพณีกฬีาจตุรมิตร ครั งที่ 18 กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           88,925.00            88,925.00                    -                        -           53,940.00           53,940.00        60.66 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

187 โครงการ Talk about sex : เปิดพื นที่วัยใสเข้าใจเร่ืองเพศ กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           54,200.00            54,200.00         22,500.00             7,200.00                   -             29,700.00        54.80 ยังไม่ได้ด าเนินการ

188 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ งานอนามัยและสุขาภิบาล กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           72,000.00            72,000.00           2,330.00                      -           10,000.00           12,330.00        17.13 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

189 โครงการจัดซื อเวชภัณฑ์ยาส าหรับบุคลากร งานอนามัยและสุขาภิบาล กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           70,000.00            70,000.00                    -                        -           70,000.00           70,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

190 โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกนัอคัคีภัยในอาคารสูง กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           44,400.00            44,400.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
191 โครงการฝึกอบรมทบทวนประจ าปีหน่วยรักษาความปลอดภัย กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           36,000.00            36,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
192 โครงการศึกษาดูงานการบริหารงานภายในหน่วยยานพาหนะ กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           44,950.00            44,950.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
193 โครงการบริหารรถยนต์มหาวิทยาลัย กองกลาง งบประมาณเงินรายได้       1,400,000.00        1,400,000.00         63,520.00          284,968.31       484,667.67         833,155.98        59.51 อยู่ระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

194 โครงการการบริหารกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน งบประมาณเงินรายได้         934,300.00          934,300.00           7,670.00           10,761.49       107,860.91         126,292.40        13.52 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

195 โครงการวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีการศึกษา 2560 กองนโยบายและแผน งบประมาณเงินรายได้           13,125.00            13,125.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
196 โครงการจัดท ารายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองนโยบายและแผน งบประมาณเงินรายได้           90,000.00            90,000.00                    -                        -                     -   

                     -   
            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

197 โครงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ กองนโยบายและแผน งบประมาณเงินรายได้            5,000.00              5,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
198 โครงการจัดท าสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 กองนโยบายและแผน งบประมาณเงินรายได้           32,000.00            32,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
199 โครงการพฒันาระบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครผ่าน

แอพพลิเคชั่นบนมือ
กองนโยบายและแผน งบประมาณเงินรายได้           18,000.00            18,000.00                    -                        -                     -   

                     -   
            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

200 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน กองนโยบายและแผน งบประมาณเงินรายได้           59,400.00            59,400.00                    -               5,700.00                   -               5,700.00          9.60 ยังไม่ได้ด าเนินการ

201 โครงการค่าใช้จ่ายจัดท าเอกสารค าขอตั งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองนโยบายและแผน งบประมาณเงินรายได้         145,000.00          145,000.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

202 โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองนโยบายและแผน งบประมาณเงินรายได้         150,000.00          150,000.00                    -             42,971.00           8,822.00
          51,793.00

       34.53 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

203 โครงการพฒันาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองนโยบายและแผน งบประมาณเงินรายได้         495,000.00          495,000.00        475,200.00                      -                     -           475,200.00        96.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

204 โครงการบริหารจัดการกองพฒันานักศึกษาและการให้บริการกบันักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้       1,193,703.00        1,193,703.00        213,935.86          240,488.82       177,117.88
        631,542.56

       52.91 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

205 โครงการการพฒันาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้         244,500.00          244,500.00                    -                        -         238,140.00         238,140.00        97.40 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

206 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้งานระบบจองสนามกฬีาออนไลน์ กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้            5,300.00              5,300.00                    -                        -             5,300.00             5,300.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

207 โครงการการประกนัอบุัติเหตุกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 
พ.ศ. 2561

กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้       1,010,200.00        1,010,200.00                    -                        -         777,900.00
        777,900.00

       77.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

208 โครงการบริหารส านักงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้       1,242,500.00        1,242,500.00           2,600.00          112,597.34       221,542.49         336,739.83        27.10 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

209 โครงการปรับปรุงห้องส านักงานผู้อ านวยการ สถาบันวิจัยและพฒันา สถาบันวิจัยและพฒันา งบประมาณเงินรายได้         230,000.00          230,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
210 โครงการส่งเสริมการจัดการทั่วไปในส านักงานผู้อ านวยการ สถาบันวิจัยและพฒันา สถาบันวิจัยและพฒันา งบประมาณเงินรายได้         466,960.00          466,960.00           8,757.73           37,644.72       131,020.82         177,423.27        38.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

      6,227,460.00       627,115.63         692,922.09    1,613,205.90       2,933,243.62        47.10
1 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานสาขาไฟฟา้และอเิล็กทรอนิคส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม แผ่นดิน           50,000.00            50,000.00                    -                 500.00         43,634.00           44,134.00        88.27 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

2 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพฒันาศักยภาพของบุคลากรสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน         200,000.00          200,000.00         30,756.00                      -           39,282.00           70,038.00        35.02 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

3 โครงการบริหารจัดการส านักงานงานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน         260,000.00          260,000.00                    -             22,117.00           1,145.00           23,262.00          8.95 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

4 โครงการพฒันาบุคลากรงานศูนยภ์าษาและวิเทศสัมพนัธ์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน         150,000.00          150,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยเพื่อพฒันาท้องถิ่นให้แกบุ่คลากร สถาบันวิจัยและพฒันา แผ่นดิน         200,000.00          200,000.00                    -             27,360.00       135,447.00         162,807.00        81.40 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

6 โครงการพฒันาวิชาชีพผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน         110,000.00          110,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
7 โครงการคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2561 กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         118,400.00          118,400.00                    -                        -           27,750.00           27,750.00        23.44 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

8 โครงการจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้         501,384.00          501,384.00        119,127.00           93,858.00         93,858.00         306,843.00        61.20 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

9 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณเงินรายได้         455,830.00          455,830.00        167,075.00           14,550.00       117,518.00         299,143.00        65.63 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

10 โครงการพฒันาคู่มือการปฏิบัติงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณเงินรายได้           13,100.00            13,100.00                    -                        -             9,450.00             9,450.00        72.14 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

11 โครงการศึกษาดูงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณเงินรายได้         200,000.00          200,000.00                    -                        -           24,800.00           24,800.00        12.40 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบรรณานุกรมเพื่อการอา้งองิแบบ APA 6 edition และ
 การลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทส่ิงพมิพต์ามหลักเกณฑ์ 
AACR2/MARC21

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณเงินรายได้           48,300.00            48,300.00                    -                        -                     -   
                     -   

            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

13 โครงการสร้างคนให้รักงาน สู่บริการที่เป็นเลิศ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้           50,000.00            50,000.00                    -                        -           20,842.00           20,842.00        41.68 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

14 โครงการศึกษาดูงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้         250,000.00          250,000.00                    -                        -         198,166.00         198,166.00        79.27 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

15 โครงการพฒันาบุคลากรคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้         400,000.00          400,000.00         32,772.42           18,381.70                   -             51,154.12        12.79 ยังไม่ได้ด าเนินการ

16 โครงการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรในหน่วยงาน (บัณฑิตวิทยาลัย) บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         300,000.00          300,000.00           3,644.00          139,106.00                   -           142,750.00        47.58 ยังไม่ได้ด าเนินการ

กลยทุธ์ 4.2.1 : พัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน จ ำนวน  37 โครงกำร



รายงานผลการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ไตรมาสที ่3 ณ มิถุนายน 2561 

 งบประมาณ
 หลังโอน

เปลีย่นแปลง
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  รวม  รอ้ยละ สถานะด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ์ / โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ  งบประมาณจัดสรร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

17 โครงการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้         123,866.00          123,866.00         10,133.66           38,533.54         50,754.90           99,422.10        80.27 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

18 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้           80,000.00            80,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
19 โครงการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้           50,000.00            50,000.00         50,000.00                      -                     -             50,000.00       100.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

20 โครงการประชุมคณะกรรมการเกีย่วกบัการก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ นของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         200,000.00          200,000.00         17,245.00           20,676.00                   -   
          37,921.00

       18.96 ยังไม่ได้ด าเนินการ

21 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท าเส้นทางความกา้วหน้าในอาชีพ (Career path) กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           96,700.00            96,700.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
22 โครงการฝึกอบรมการพฒันาผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ นของบุคลากรสายสนับสนุน กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         100,000.00          100,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
23 โครงการร่วมแข่งขันกฬีาอาจารย ์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั งที่ 49
กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         510,000.00          510,000.00                    -            110,000.00       268,810.00

        378,810.00
       74.28 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

24 โครงการการเฝ้าระวังโรคติดต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานอนามัยและสุขาภิบาล กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           46,000.00            46,000.00                    -                        -             3,852.00             3,852.00          8.37 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

25 โครงการ Health and happiness organization ( ตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปีพ.ศ. 
2561 ) งานอนามัยและสุขาภิบาล

กองกลาง งบประมาณเงินรายได้         150,000.00          150,000.00                    -                        -           97,620.00
          97,620.00

       65.08 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

26 โครงการบริหารงานอนามัยและสุขาภิบาล กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           40,000.00            40,000.00                    -                        -           40,000.00           40,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

27 โครงการการเตรียมความพร้อมของบุคลากรกอ่นเข้าสู่วัยเกษียณ งานอนามัยและสุขาภิบาล กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           50,000.00            50,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
28 โครงการการดูแลสุขภาพบุคลากร งานอนามัยและสุขาภิบาล กองกลาง งบประมาณเงินรายได้           86,000.00            86,000.00         50,000.00                      -             1,000.00           51,000.00        59.30 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

29 โครงการพฒันาศักยภาพตามสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน งบประมาณเงินรายได้         100,000.00          100,000.00                    -               8,302.00                   -               8,302.00          8.30 ยังไม่ได้ด าเนินการ

30 โครงการพฒันาระบบสนับสนุนสารสนเทศ ส านักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน งบประมาณเงินรายได้           60,000.00            60,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ
31 โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองพฒันานักศึกษา งบประมาณเงินรายได้           47,280.00            47,280.00                    -                        -           32,170.00           32,170.00        68.04 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

32 โครงการบริหารจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้         178,900.00          178,900.00                    -               6,198.85         16,824.00           23,022.85        12.87 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

33 โครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพฒันาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้         300,000.00          300,000.00                    -                        -         300,000.00         300,000.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

34 โครงการบริหารงานวิเทศสัมพนัธ์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้         254,500.00          254,500.00           5,810.00          138,585.00                   -           144,395.00        56.74 ยังไม่ได้ด าเนินการ

35 โครงการพฒันาบุคลากรสถาบันวิจัยและพฒันา สถาบันวิจัยและพฒันา งบประมาณเงินรายได้         187,200.00          321,990.00         87,102.55           54,754.00         78,523.00         220,379.55        68.44 อยู่ระหวา่งด าเนินการ
36 โครงการทัศนศึกษาและดูงานของสถาบันวิจัยและพฒันา สถาบันวิจัยและพฒันา งบประมาณเงินรายได้         200,000.00            65,210.00         53,450.00                      -           11,760.00           65,210.00       100.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ
37 โครงการการพฒันาสมรรถนะบุคลากรสถาบันวิจัยและพฒันา สถาบันวิจัยและพฒันา งบประมาณเงินรายได้           60,000.00            60,000.00                    -                        -                     -                        -               -   ยังไม่ได้ด าเนินการ

   836,757,830.00 ###########   145,688,202.89 ##########   480,882,334.98        57.47รวมงบประมาณทั้งสิน้


