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คํานํา 
 

ตามท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ไดจัดทําโครงการบริหารงาน
ท่ัวไป รหัสโครงการ 60A55107คทก01W03 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการศึกษาระดับสูงในกลุมวิชา
เกษตรศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ใหการศึกษาใน
รายวิชาพ้ืนฐานทางเกษตรและวิชาท่ีเก่ียวของกับนักศึกษา บริการทางวิชาการแกชุมชน นักศึกษาได
ดําเนินกิจกรรการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และบัณฑิตสามารถประยุกตแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

คณะไดดําเนินโครงการแลวเสร็จ จึงขอรายงานและสรุปผลการดําเนินโครงการ หวังเปนอยางยิ่ง
วาโครงการนี้เปนประโยชนแกสวนราชการ หนวยงานของทางราชการ ผูปฏิบัติงาน หรือผูสนใจท่ัวไป 

 
 
 
 
        นางสุพัตรา  หลาชาญ 
            หัวหนาโครงการ 
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 3. แบบสรุปการใชจายงบประมาณเงินรายจาย   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
หนา 

 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
7 
7 
 

 

 
 



4 
 

สวนที่ 1 
บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 
การบริหารการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงใหมีการจัดการเรียนการสอนบนพ้ืนฐานหลักความพอประมาณ มีเหตุมีผล และภูมิคุมกันในตนเอง 
นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตในสาขาตาง ๆ ของคณะพรอมกับดําเนินการเรียนการสอนใหนักศึกษาสาขา
ท่ีเก่ียวของ จําเปนตองมีการจัดหาวัสดุอุปกรณและครุภัณฑท่ีเก่ียวของสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ
ในแตละสาขาใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จําเปนตองดําเนินงานให
สอดคลองกับพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค จําเปนตอง
อาศัยปจจัยสนับสนุนดานบุคลากร วัสดุ งบประมาณ ครุภัณฑและการจัดการท่ีดี และใหบริการท่ีเอ้ือตอ
การดําเนินภารกิจ 

 

วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สอดคลองกับพันธกิจ ดานการ

เรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
2. เพ่ือสงเสริมการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 

 
งบประมาณ 
  

หมวดรายจาย 
รายการงบประมาณ 

 
งบประมาณ 

ป 2560 
ชี้แจงรายละเอียด 

2. งบดําเนินงาน    
2.1 คาตอบแทน  
ใชสอย และวัสดุ 

 387,194  

2.1.1 คาตอบแทน  108,000  
2.1.2 คาใชสอย  

1) คาจางเหมาบริการ 
 
 

รวมใชสอย  108,000 บาท 
1) คาจางเหมาถายเอกสาร เปนเงิน 48,000 บาท 
2)  คาจางซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 30,000 บาท 
3)  คาจางเหมาปรับปรุงหองเรียน 30,000 บาท 

2.1.3 คาวัสด ุ  
1) คาวัสดุสํานักงาน 
2) คาวัสดุการกอสราง   
3) คาวัสดุการเกษตร  
4) คาวัสดุคอมพิวเตอร  
5) คาวัสดุหนังสือ วารสารและ

ตํารา  
6) คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  
7) คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 

279,194 
69,194 
20,000 
20,000 
110,000 
20,000 

 
20,000 
20,000 

รวมคาวัสดุ 279,194 บาท 
1) คาวัสดุสํานักงาน 69,194 บาท 
2) คาวัสดุการกอสราง  20,000 บาท 
3) คาวัสดุการเกษตร 20,000 บาท 
4) คาวัสดุคอมพิวเตอร 110,000 บาท 
5) คาวัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 20,000 บาท 
 
6) คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,000 บาท 
7) คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 บาท 

รวม 387,194  
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
    ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 

ตัวช้ีวัดผลผลิต หนวยนบั คาเปาหมาย 
วัดกิจกรรม

ท่ี 
1. บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีความพึงพอใจตอการบริหาร

จัดการตามผลลัพธตามพันธกิจ 
รอยละ 90 1 

 

 ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcome) 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ หนวยนับ คาเปาหมาย 
วัดวัตถุประสงค

ขอท่ี 
1. การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม

พันธกิจ 
คะแนน 3 1 

 

เปาหมาย  
 กลุมเปาหมายและเปาหมายเปนบุคคล รวมท้ังสิ้น 865 คน ประกอบดวย  

   1) นักศึกษา 814 คน 
   2) บุคลากรสายวิชาการ 34 คน 

     3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 17 คน   
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สวนที่ 2 
วิธีดําเนนิการ 

 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดรับ

จัดสรรงบประมาณ จากงบประมาณแผนดิน โครงการบริหารงานท่ัวไปคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
60A55107คทก01W03 จํานวนเงิน 387,194 บาท (สามแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งรอยเกาสิบสี่บาทถวน) 
คณะดําเนินการจัดสรรงบเพ่ือการบริหารงาน ดังนี้ 
 

กลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายและเปาหมายเปนบุคคล รวมท้ังสิ้น 865 คน ประกอบดวย  

   1) นักศึกษา 814 คน 
   2) บุคลากรสายวิชาการ 34 คน 

     3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 17 คน   

 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
1. ใชแบบประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล  โดยแบบประเมินดังกลาวมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา (Ratting scale) 5 ระดับ โดยมี
เกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

5   หมายถึง   มีผลการประเมินอยูในลําดับมากท่ีสุด 
4   หมายถึง   มีผลการประเมินอยูในลําดับมาก 
3   หมายถึง   มีผลการประเมินอยูในลําดับปานกลาง 
2   หมายถึง   มีผลการประเมินอยูในลําดับนอย 

               1   หมายถึง   มีผลการประเมินอยูในลําดับตองนอยท่ีสุด 
 2. การบริหารงานของคณะตามผลลัพธตามพันธกิจ ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ป
การศึกษา 2559 

เกณฑมาตรฐาน  :    
 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและ

สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และ
พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้
และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร 
สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือ
วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแขงขัน  
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3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิด
จากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและ
ใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน  

5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และ
แหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง  

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน  

7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ  

 

เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 – 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 

วิธีการเก็บขอมูล 
1. แจกแบบประเมินเพ่ือเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายขางตน 
2. เกณฑการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2559 

 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลในการประเมินผลครั้งนี้ใชโปรแกรม  Microsoft  Excel  สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหประกอบดวยความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย (˜x) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 

เกณฑที่ใชวิเคราะหขอมูล 
การแปลความหมายของระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยจากแบบประเมินแบบมาตรฐานสวน

ประมาณ (Rating Scale) 5 ระดับ 
คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50    หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจ  อยูในระดับนอยท่ีสุด 
คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50    หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจ  อยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50    หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจ  อยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50    หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจ  อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00    หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจ  อยูในระดับมากท่ีสุด 
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สวนที่ 3 
สรุปผลการดําเนนิงาน 

 
ผลการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ไดรับจัดสรรงบประมาณ จากงบประมาณแผนดิน โครงการบริหารงานท่ัวไปคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
60A55107คทก01W03 จํานวนเงิน 387,194 บาท (สามแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งรอยเกาสิบสี่บาทถวน) 
ผลดําเนินการเพ่ือการบริหารงาน ดังนี้ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล  
1. ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   ผลการประเมินการบริหารของคณบดคีณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(ผศ.ชุมพล  ทรงวิชา) ในภาพรวม พบวามีผลการประเมินอยูในระดับดี ( X� = 4.12) เม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน จํานวน 2 ดาน ดังนี้ 

   1)  ดานภาวะผูนํา/คุณลักษณะของผูนํา ในภาพรวม พบวา มีผลการประเมินอยูในระดับดี ด ี  
( X� = 4.06)  

   2) ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม พบวา มีผลการประเมินอยูในระดับดี 
ดี ( X� = 4.15) 

 

2.  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2559 การบริหารงานของคณะตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ อยูในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) 

 
3. แบบสรุปการใชจายงบประมาณเงินแผนดิน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 *รายการเบิกจายดังเอกสารแบบสรุปการใชจายงบประมาณเงินรายได ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก 3) 
 

รายการ งบท่ีไดรับ
จัดสรร(บาท) 

งบประมาณท่ี
ใชจาย(บาท) 

คงเหลือ 

1. คาใชสอย (คาซอมแซม) 99,360 99,360 0 
2. คาวัสด ุ 287,834 286,657 1,177 

รวม 386,017 386,017 1,177 
 

สรุปผลการใชจายงบประมาณแผนดิน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณไดรับท้ังสิ้น 
387,194.00 บาท  ใชจายไปท้ังสิ้น 386,017.00 บาท คิดเปนสัดสวนการเบิกจายรอยละ 99.67 สรุปการ
ใชจายงบประมาณเปนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ปญหาอุปสรรค 
1.  จํานวนผลงานทางวิชาการเม่ือเทียบสัดสวนกับจํานวนอาจารยพบวามีจํานวนนอย 
2.  คุณวุฒิปริญญาเอกมีสัดสวนนอย 
3.  ตําแหนงทางวิชาการมีสัดสวนนอย 
4.  คุณภาพของหลักสูตรบางหลักสูตรยังไมผานเกณฑคุณภาพ 
5.  งบประมาณสนับสนุนงบดําเนินงานของคณะมีนอย 

  

ขอเสนอแนะ 
1.  คณะควรพัฒนาระบบการกํากับติดตาม และสงเสริม ใหอาจารยท่ีไดรับทุนวิจัย ไดมีการ

ตีพิมพเผยแพรตามกําหนด 
2.  ควรทําแผนพัฒนาบุคลากรดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ รายบุคคลใหชัดเจน และมี

ระบบการสงเสริม สนับสนุน และกํากับติดตามใหอาจารยดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
3.  ควรพัฒนาระบบสงเสริม สนับสนุน และกํากับติดตามการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให 
4.  คณะ/มหาวิทยาลัยควรหาแนวทาง/หาแหลงงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงบดําเนินงานของคณะ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิต  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หนวยงาน งานบริหารท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ งานบริหารท่ัวไป (สํานักงานคณบดี) 
2. สถานภาพของโครงการ  : [   ]  โครงการใหม  [   ]  โครงการปกติ    

[   ]  โครงการตอเนื่อง งานบริหารท่ัวไป (สํานักงานคณบดี) 
3. สวนราชการ/หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ :  

เริ่มตนวันท่ี 1 เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2559 สิ้นสุดวันท่ี  30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560  
5. สถานท่ีดําเนินโครงการ........คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
6. งบประมาณ.......387,194......................บาท 
7. แหลงงบประมาณ [   ]  แผนดิน   [   ] เงินรายได  [   ] ภูพานเพลซ  

 [   ] รายไดจากการใหบริการ [   ] งบอ่ืนๆ ระบ.ุ........................ 
 

8. ความสอดคลองในมิติเชิงยุทธศาสตร จุดเนนสภาฯ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการบูรณาการโครงการ 

1) ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (สามารถเลือกความสอดคลองไดเพียง 1 ประเด็นยุทธศาสตร 1 กลยุทธ) 
ประเด็นยทุธศาสตร กลยุทธที ่ ประเด็นยทุธศาสตร กลยุทธที ่

[   ] 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  [   ] 4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของทองถิ่น  
[   ] 2. การพัฒนางานวิจยัและงานสรางสรรค  [   ] 5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 5.1 
[   ] 3. การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถิ่น    

 

2) จุดเนนสภามหาวิทยาลัย (สามารถเลือกความสอดคลองไดเพียง 1 จุดเนน 1 ขอ) 
จุดเนน ขอที่ จุดเนน ขอที่ 

[   ] 1. ดานบุคลากร  [   ] 4. ดานหลักสูตร  
[   ] 2. ดานนักศึกษา  [   ] 5. ดานการวิจยัและการบริการวิชาการ  
[   ] 3. ดานการบริหารจัดการ    

 

3) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ  คณะ 
องคประกอบ ตัวบงชี ้

1. การบริหารจัดการ 5.1 
    

9.  หลักการและเหตุผล (ท่ีมา/สรุปสาระสําคัญ/ความเรงดวน/ความจําเปน/การบูรณาการโครงการ) 
การบริหารการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหมีการจัดการ

เรียนการสอนบนพ้ืนฐานหลักความพอประมาณ มีเหตุมีผล และภูมิคุมกันในตนเอง    นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตในสาขา
ตาง ๆ ของคณะพรอมกับดําเนินการเรียนการสอนใหนักศึกษาสาขาท่ีเก่ียวของ  จําเปนตองมีการจัดหาวัสดุอุปกรณและ
ครุภัณฑท่ีเก่ียวของ  สําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพในแตละสาขาใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  จําเปนตองดําเนินงานใหสอดคลองกับพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการดําเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค จําเปนตองอาศัยปจจัยสนับสนุนดานบุคลากร วัสดุ งบประมาณ ครุภัณฑและการจัดการท่ีดี และ
ใหบริการท่ีเอ้ือตอการดําเนินภารกิจ 

 

10. วัตถุประสงค 
10.1 เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สอดคลองกับพันธกิจ ดานการเรียนการสอน   

การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
10.2 เพ่ือสงเสริมการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 
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11. กลุมเปาหมายและจํานวนเปาหมาย 

ที่ กลุมเปาหมาย 
จํานวนเปาหมาย 

บุคคล สิ่งของ 

 
1 

กิจกรรมที่ 1 
สนับสนุนการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สอดคลองกับพันธกิจ 
ดานการเรียนการสอน   การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
และการบริหารจัดการ 

 
865 คน 

 
 

 

12. งบประมาณรายจาย :งบประมาณรวม…………387,194……………บาท 

หมวดรายจาย 
 

รายการงบประมาณ 
 

คําขอ 
งบประมาณ 

ป 2560 

ชี้แจง 
รายละเอียด 

1. งบบุคลากร 
 

   

1.1คาจางชั่วคราว 

 

คาจางชั่วคราว   
  

2. งบดําเนินงาน  387,194  

2.1 คาตอบแทน  

ใชสอย และวัสดุ 

 387,194  

2.1.1 คาตอบแทน 

 

 

 

 

108,000 

 

รวมใชสอย  108,000 บาท 

2.1.2 คาใชสอย 

 

 

2) คาจางเหมาบริการ 

 

48,000 

30,000 

30,000 

1) คาจางเหมาถายเอกสาร เปนเงิน 48,000 บาท 

3)  คาจางซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 30,000 บาท 

4)  คาจางเหมาปรับปรุงหองเรียน 30,000 บาท 

  2.1.3 คาวัสดุ 

  

 

1) คาวัสดุสํานักงาน 

2) คาวัสดุการกอสราง   

3) คาวัสดุการเกษตร  

4) คาวัสดุคอมพิวเตอร  

5) คาวัสดุหนังสือ วารสารและตํารา  

6) คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  

7) คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  

279,194 

69,194 

20,000 

20,000 

110,000 

20,000 

20,000 

20,000 

 

1) คาวัสดุสํานักงาน 69,194 บาท 

2) คาวัสดุการกอสราง  20,000 บาท 

3) คาวัสดุการเกษตร 20,000 บาท 

4) คาวัสดุคอมพิวเตอร 110,000 บาท 

5) คาวัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 20,000 บาท 

6) คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,000 บาท 

7) คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 บาท 

2.2 คาสาธารณูปโภค 1) คาบริการโทรศัพท   

3. งบลงทุน    

4. งบเงินอุดหนุน    

5. รายจายอื่น    

รวม 387,194  
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13. การวางแผนการดําเนินการและการใชจายของโครงการ (PDCA) (1 กิจกรรม ตอ 1 กระบวนการ PDCA)  
 

ลําดับ 

ท่ี 

ข้ันตอน/รายการกิจกรรม/ 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนการดาํเนินการ/แผนการใชจายงบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
30,000 50,000 48,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 49,194 10,000 - - 

 

387,194 

 ขั้นวางแผนงาน (P)              

1 ขออนุมัติโครงการ  
 

           

2 ขออนุมัติดําเนินโครงการ              

 ขั้นดําเนินการ (D)              

1 ดําเนินการโครงการ   
 

          

 ขั้นสรุปและประเมินผล (C)              

1 รายงานผลโครงการ              

 ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)              

1 สรุปผลโครงการ           
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ภาคผนวก 2 
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[1Ifi
d1u?t1n1: dlsdfudqu :?il

n o/o n o/o n o/o

1. t1u t 4.76 2 9.52 ? 14.29

z. r,rfir 0 0.00 18 85.7t 18 85.7i

R1v{:2ll 1 4.76 20 95.24 2t 100.00

:r uav t6 uor or'r Fn:'r.l 23
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n1t1{ zg rirraaruuavrirrdurruuilln:fi1ufl u:runr:d:vfiunr:rirar:rurornruud

n ruc tmn1ula 6 nr: rnun: urlin u.fiu :rtrY4anaun: rJ:viirthuil :vrrru r.fr . 2559

t. t rf, u{fi qruo::r riuo::r urnr:ilundo.: 4.76 14.29 0.00 52.38 28.57 4.00 0.95 9l

t.z fi nruiufi ntousiauirfi uav qioHanr:dfi ubnulu
a e I qY^ d4

R1vl:?ilu0i0nnfl :0ufl a Lulnnu::u1n1fl v|tl !ufl 1lvl111u
0.00 0.00 r4.29 +t.oz 38.10 4.24 0.70 9l

t.r rfl u{fi n':rttq1rL:ounau n:uqlor:lninuro.rld uavfi

0u'lror
4.76 28.57 0.00 61.90 4.76 3.62 0.80 9l

t.4 fi n':rl:aui vTnuv uacd:vaum:nirfi eJrrYu.:rufi

UNU9I
0.00 0.00 14.29 28.57 57.1,4 4.43 0.75 tl

t.s rJfr rifi nuriuuuuotirdd rtlufi uoliuri'.rnrutuuav

nruuanol6n:
0.00 0.00 14.29 61.90 23.81 4.10 0.62 n

t.6 qfi orrulunr:r.|fr rifi nu uavfi nrrrrGuaavtfl ufi

il:co"nd
0.00 0.00 t4.29 38.10 47.62 4.33 0.73 tl

t. z bin'lrltirr.:h birfi a : 6 ua v u oliu {dr l.r 
T u4 n :v du 4.76 19.05 0.00 6t.90 1,4.29 3.81 0.87 9l

1.8 aoriufl .:n?rl6rr niutolfi5u 4.76 23.81 0.00 +t.oz 23.81, 3.86 0.96 9l

1.9 inruaur:nlunr:airlu:.rn{ouavlirird.:lo
AYU e e a ra.A

{ Inu{nuufut'l tunl:uaun{1u
4.76 19.05 0.00 52.38 23.8r 3.90 0.94 9l

t. to fi nrtujrrYulunr:ilfrfifiuu lnudnd:vlutil
t a,.t!'

4151:fuv Uav0{nn:tuuvln,l
0.00 0.00 9.52 +t.oz 42.86 A ?2, 0.66 o

Jil{i{ r,jff ih31 0;58 i

z.z. r ifi nvrr'rqnonrarriuavrfl ruurulunr:
- Ju 4 ,

uiur:.:rufi f,ornu tfl ugtJo::l uavdrarrin:lrJ{nr:u::q

r{rr,trru

0.00 0.00 9.52 52.38 38.10 4.29 0.64 9l

2.2.2 iaranT nJfr tfi :rtnT :fi u::qinqil:va.rriuav

nlruurutornr:rJfr ri6:rtnr:nr:tfftdYuwrJ:vurruur

sirrfiunr:

0.00 0.00 4.76 57.14 38.10 4.33 0.58 9l
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n1:1.: Zg @a)

",tt*ffi;riffi titS{rr:
i

z.z. t fi nr:ldrvrnfi nuavnio.rfi .

onr:uiur:{nnr:fi ruuval v'rbio.:rin:arr:nld
- &. . iv^ , syr:il u1n:nnn'rueruvru u:l{1ur!ac:c tJvtrarl}itfi rrd:vIutu

{{Eo

0.00 0.00 t4.29 61.90 23.81 4.10 0.62 9l

2. 2.2 arrt 1 : n uirar : o'or nt:n:cu':u nr :vri.r rufi ril
v

nauaua{n?'lun0nn'l:
0.00 0.00 14.29 57 l4 28.57 4.14 0.65 o

::)#.1-iiLr - --.; 4.02 o,70 i!r$,qfl$iirFrii,;il
z.g.tinr:n'rrfi unr:rn'ariuuf Yufl iuacarouauo.:

nrudornr:raian':unrnrilta{Una'ln: rJ:vtrtu uav{i

ei':ulpiei':uriu

0.00 4.76 9.52 7I.43 14.29 3.95 0.67 9l

z.9.2 fi nr:dru'luarrtravrnnsia{fi uriuuinr:

:'116.:fi nr:r'ardownlnr:lfi uin'r#arur:nnir6'rlpiiru

avotnuav:'lotti':

0.00 4.76 9.52 7t.43 14.29 4.10 0.71 9l

"L*{ll?t:$ or*,poprr,; '." ;; 3.t ' 1 
. 4.31 0.68 i

z.q. t fi nmliufi ortoulunr:rJfr rifi urirfi uavHanurio

ruJruurufiriruunli
0.00 4.76 4.76 33.33 57.14 4.43 0.81 9l

2.q.2 inmriufi ntovlunr:nauauolsionrrr

arnui.:rogrgr:gutu
0.00 0.00 t4.29 52.38 33.33 4.t9 0.68 n

!' i?iil
,:.:::a;ilii?;.il

,;
4.36 0,7-1 n

2.5. 1 fi n:vurunr:rJfr rifi nuatjrlr0nso
r, J ,-c - r ry.J a

n:'r lu9l:{!1 ?l'lu1:0tuatn1:u0un{1u?l:0n'r:nnau la [qu]ail

doa.rds

0.00 4.76 9.52 28.57 57 t4 4.38 0.86 tl

2.5.2 inr:sir[iun1:airi:cuunr:n:roaaunralu

uavRruuonfi arur:ovrhli{r.t[th.:ru ririr,rr: uaualrl:ruru

arlr:oiei'lud':ulunr:n:rraouoeirufl u:vuuuavn:aunq:J

0.00 0.00 14.29 38.10 47.62 Aaa 0.73 n
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n''f:1{r z3 @a)

''i;#ffi'ruffim3
0:23 n

z. o. t q nar n :1u! uri r ara'er rJ :vtrw uav {i druld'

riru rd url n n {lillo nr akinirdr ull nr :iu f riu u ! vrlr n'l rrr

ruirlo du ua onvr"suv irl ta uoU rg r,r rraio il : v rdufi dr drgfi

Inu?10{

0.00 4.76 14.29 61.90 19.05 3.95, 0.74 0l

z.6.z qnarn:tulr4riilurau rJ:vtrtuuav{iriruloi

riuqnn{uilonrald'ririrllunl:q:?a6ou uucd'r drilfiour

uu':rrflunr:udtlf, ryur d'lu1un:vurunr:d'o?u1o uavi':n

lun:vu:unr:rYruuroldnt

0.00 4.76 14.29 57.t4 z3.d r 4.00 0.77 9l

:i.i *WnI ;.:lii'*. ,:i1",1 4.t4 O,64 i

2.7. 1 fi n1:n:crrudrurluavuourarrusrubiUnarn:

ld'iufi otourrlrR?1rt4M:nunv luyrc6u
0.00 0.00 t4.29 6t.90 23.81 4.10 0.62 9l

z.z.z inr:eilrailbirfi arnalnlunt:n:co'lga:'rurouav

0.00 0.00 14.29 52.38 33.33 4.19 0.68 9l

.j. ' tt,,: ,t
::ti1'!tr[,ilii::ij::t::]:-:::::i=;il' ilri .T:1r:,: i

'.1j:": I :'. :' I
4rO2 0.80 i

z. a. t fi n r:ti': 6'ildn n :v rt u udo ri.r n'u d r.r 1 rir u nrtr

rflus::u Inulrjfi nr:r6onrJfrth uavitvunaun:uu?un1:

fi or:sur uavnr:riruurrlmuodrrt'otou

4.76 9.52 0.00 57.r4 28.57 4.05 0.92 o

z.g.z riril.:6.:SrErainrntarfffi ri':uldri':urdafr'.r

nr ulu uav nr u u a nrtrari il ur a'u
0.00 4.76 9.52 66.67 19.05 4.00 0.7r 9l

4,72 0,93 i

2.9.1 u3ur:o'ornr:a{dn:d'run?ruriuo::l rvirrfi uu

uavlriuti.:uun
4.76 0.00 9.52 57.14 28.57 4.05 0.92 9l

z.s.2inr:.i.:Kil}iinr:i'orraiaair.:anryrurordoltu

" 
)! qeu ev

n1:vn{r'luilt0an0fl'1:ulun{1u tilnu{:uu:n1:4nnauau1{

rvitfisur1u

4.76 0.00 9.52 42.86 42.86 4.19 0.98 9l
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2.10.2a'uJ'i:0il:vfi il:vuo!u1nfi on'ltrrioru6.r

:vr,r'jr.rn{u11nnafi fi rirul6'eiruriurf, ar,rr{onnari'lu rYuld'

otir.rdufi

rxlltsrri : iouav:vdunr:rJ:vriu s uuruix icranr:d 4 r,nnudl iaranrd:vriuoqlu:vfiuiurn 3 vlrufi,: inanr:rj:vrfiu

n1:1{ zg @A)

oglu:vdurJrunar.! 2 r4u'rud.: inranrnJ:vriuoglu:ci'udnol{ uac 1 ilrnu6! iaranr:Urvriuoglu:viuido.rrjiurll.r

2. 1 o. 1 a1u1:fl l4rrionnalvYrlunru

rirukiri':urf, udrdur{a{dulia n na.:riu drdo.rbifi {oA'ndrud

qfilrlldorn4nnlru
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11 u n1'tflni1E1u105{n1r 60A55107amn01W03

ta:tnr:.rruulur:rir"[rj drrln.lrunnru6 anrcrunlulaEnrrtnuq:

gl7*4;oc
113 7/2550 rr{al?tlun1rt6!uInrnla.tri1stafld11611r,,tllj01u!lr4ltvT'l'hlllRv5t' 4,000.00

l2ss 27 | 2560 u4 a hlludr ilnlr un ruu 6i 4,000.00

1388 45 | 2560 rr{ ald'tudr fn or un ruu 6l 4,000.00

1392 49 / 2560 u{ a hIlu n r:6 n ul 6l\t'r u b6u

ls30 s3 / 2560 rr{ ahltudrrlnlrun ruu6l 4.000.00

IJ.5 s4/ 2560 u4 atrltudrilnoruR ruu6l unvf, r!rl?t'r0i10.1 23,62r.O0

1524 s5/2560 rr4 ald'tunr:{o nr:risunt:daudr?|rl?rr tunlula 0 nrrarrar: 5,800.00

Is2s s6/2s6o u{adarrnla'lMrrirtfiu uuu 2 tlan 1,480.0C

1637 6L / 2560 u4 aldludrilnorun arud tta vdrfl 11u'10i101 30,000.00

1876 63 | 2s6o rfl atddarilrt'r na-aoroq:fl e 3,500.0c

1642 64 | 2560 u{ a lrltudr ilnrl uR rulJ 6i 4,000.0c

754 65 | 2560 u{ a{n.llauf'r f, a rrhr,fau d{nR nrvliltiuinrruri dfl0ulqilnrrn-ur 2,535.0C

111341 69/2560 tfl aldtunrr{oflur:snrrdro'tila0Rilv L,270.OC

755 7 o | 2560 uI adoilauUn 5la !$'lrda.t d{o 1,065.0C

9991 80/2s60 tfl ahlludr{norun nrud 4,000.0c

12571 93 / 2560 rr{atridrufunrr{o0urrdnrroil0'l?ta0nruv 1,900.0c

L24gl 94 / 2s6o u{ a&ir6l rnta.l eir s ta n dr:drrafuhlorueiruta n drrdro'l 4,000.0c

1539t 103/2560 u{atrllunr:ulrarrorulfr'lillaodrrlnorunruu6irnvd'l?|'l:u'l6i' 33,933.0C

16391 104/2560 rr4ahJ'tunr:{ovruuruunuulra'lt$nvunntnt! a0Rruv 6,000.0c

t16461 108/2500 u4atd'lunr:l?r,trrorur{rlthaldrilnoruanru6lttnvdrzrlrtrei' 4,000.0c

18151 114/2560 u{a'ld"luorulSurrV[z'lth aoe suvttnvdurlrtr 43,727.0C

tr7 621 Lr6/2560 rr{ atrjlunrr6ndouood,tairotufaol{narrr:d 14,970.0C

27 541 t25/ 2560 u4 atrl'tunr:{s{lur:dnrroiru'tfl a0ailv 7,530.0(

227 51 734 / 2560 tr{ atrlludrdnorun ruufi ttavdt!rlgroiro'l 4,000.0c

12266l L35/2s60 rr{aldludaofl 1o uovn au$htn ai 11,060.0(
' 27 641 L6t/2560 rr{atrltunrr{oflurrsnr: s ilrvcru fruorutnroruorfi 1l z,o44.oc

2607 | L7 I | 2560 tfi alfi [ufoqlunrr{ovirr.{aoriln arerrd 65,202.0(
'33911 292/2560 u{ arjau toiauilfua'l n16 93,700.0(

nrtlln{rs 386,017.00 385,017.00
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