
กรอบค ำขอต้ังวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกงบแผ่นดิน  
เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 

วงเงิน  194,870  บำท 

ส ำนักงำนคณบดี 
งบประมำณ 
ปี 62(บำท) 

ส ำนักงำนคณบดี 
งบประมำณ 
ปี 63 (บำท) 

ยอดรวม 253,620 ยอดรวม 194,870 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ (40 คนๆละ 4,000) 

163,620 1. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ (35 คนๆละ 2,500)* 

87,500 

2. โครงการจัดการความรู้ 15,000 2. โครงการจัดการความรู้ 10,000 
3. โครงการเตรียมความพร้อม
ศตวรรษท่ี 21 

25,000 3. โครงการเตรียมความพร้ อม
ศตวรรษท่ี 21 

20,000 

4. โครงการบริการการศึกษา 50,000 4. โครงการบริการการศึกษา 50,000 
5. โครงการบริหารส านักงาน

- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

โสตทัศนูปกรณ์, ห้องเรียน 
   - วัสดุส านักงาน  

- 5. โครงการบริหารส านักงาน
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

โสตทัศนูปกรณ์, ห้องเรียน 
   - วัสดุส านักงาน  

27,370 

*โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (35 คนๆละ 2,500) ประกอบด้วย
- สาขาวิชาการประมง 5x2,500 = 12,500 
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์+เทคนิคการสัตวแพทย์ 4+6x2,500 = 25,000 
- สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 4x2,500 = 10,000 
- สาขาวิชาพืชศาสตร์ 7x2,500 = 17,500 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 5x2,500 = 12,500 
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 4x2,500 = 10,000 

รวม 87,500 

เอกสารประกอบวาระ ๕.๑



 
 

กรอบค ำขอต้ังวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้  
ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มรสน. 

เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 

วงเงิน  1,026,500  บำท 

ส ำนักงำนคณบดี 
งบประมำณ 
ปี 62 (บำท) 

ส ำนักงำนคณบดี 
งบประมำณ 
ปี 63 (บำท) 

ยอดรวม (1. - 5.) 1,265,220  1,026,500 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 
68,000 1.  โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 
42,500 

2. โครงการกิจการนักศึกษา 60,000 2. โครงการกิจการนักศึกษา 40,000 
3. โครงการเตรียมความพร้อมก่อน

ศึกษา 
60,000 3. โครงการเตรียมความพร้อมก่อน

ศึกษา 
48,000 

4. โครงการบริหารส านักงาน 1,067,220 4. โครงการบริหารส านักงาน 896,000 
4.1 ค่าประเมินงานประกัน

คณะ+หลักสูตร  
(55,000) 4.1 ค่าประเมินงานประกันคณะ+

หลักสูตร  
(50,000) 

4.2 ค่าโทรศัพท์  (46,800) 4.2 ค่าโทรศัพท์  (20,000) 
4.3 ค่าจ้างบุคลากร - จ านวน 4 

อัตรา 
       (เล่ือนขั้นเงินเดือน, ค่า

ประกันสังคม, ค่าครองชีพ, 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ) 

(678,060) 4.3 ค่าจ้างบุคลากร - จ านวน 4 
(เล่ือนขั้นเงินเดือน, ค่า
ประกันสังคม, ค่าครองชีพ, 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ, เงิน
ทดแทน) 

(718,232) 

4.8 วัสดุคอมพิวเตอร์ (64,100) 4.9 วัสดุคอมพิวเตอร์ (50,000) 
4.9 วัสดุส านักงาน (124,440) 4.10 วัสดุส านักงาน+ทายาท

เกษตร 
(57,768) 

5. โครงการทุนราชภัฏเพื่อทายาท
เกษตรกร 

10,000 - - 

 
 
 
 



เกณฑ์รำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้และงบประมำณแผ่นดิน  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
 

รำยกำร ส ำนักงำนคณบดี หลักสูตร รวม 
งบรายได้ (เกณฑ์หัก 100%) 1,026,500 - 1,265,220 
งบแผ่นดิน (เกณฑ์หัก 20%) 194,870 779,480 1,268,100 

รวม 1,221,370 779,480 2,000,850 

 
เปรียบเทียบงบแผ่นดินและงบประมำณรำยได้  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2563 
 

ประเภทงบ ปีงบ 2562  ปีงบ 2563 ลดลง 
1. งบแผ่นดิน 1,268,100 974,350 23.16% 
2. งบประมาณรายได้ 1,265,220 1,026,500 18.87% 

 
สรุปกำรจัดสรรวัสดุกำรศึกษำงบแผ่นดิน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 

สำยวิทย์ 726,840  บำท  สำยสังคม  52,640  บำท  รวม  779,480  บำท 
  

หลักสูตร (ปีงบ 2562) 
งบประมำณ 

(บำท) 
หลักสูตร (ปีงบ 2563) 

งบประมำณ 
(บำท) 

959,040 + 55,440 1,014,480 726,840+52,640   779,480 
1. วท.บ.(การประมง) 97,144 1. วท.บ.(การประมง) 66,412 
2. วท.บ.(สัตวศาสตร์) 183,954 2. วท.บ.(สัตวศาสตร์) 186,322 
3. วท.บ.(บริหารธุรกิจการเกษตร) 223,225 3. วท.บ.(บริหารธุรกิจการเกษตร) 199,235 
4. วท.บ.(พืชศาสตร์) 161,218 4. วท.บ.(พืชศาสตร์) 130,979 
5. วท.บ.(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

150,883 5. วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร) 

73,791 

6. วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) 142,616 6. วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) 70,101 
7. ค.บ.(เกษตรศาสตร์) 23,720 7. ค.บ.(เกษตรศาสตร์) 14,990 
8. ค.บ.(คหกรรมศาสตร์) 31,720 8. ค.บ.(คหกรรมศาสตร์) 37,650 

 


