
 ระยะเวลา งบประมาณ

ดําเนินงาน  (บาท) หมายเหตุ

1 กิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัยกับ ชุมชน ภาคเอกชน 
หน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ

ต.ค.63-ก.ย.64

1.1 พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมหน่วยงานภายในและ
      หน่วยงานภายนอก

130,000

1.2 ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้างอาชีพใหม่ยุค New Normal 
      ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      (อย่างน้อย 2 โครงการ) 

24,800

1.3 สร้างความร่วมมือหน่วยงานภายในและต่างประเทศ 10,000

1.4 ผู้อํานวยการพบหน่วยวิจัย (5 หน่วยวิจัย) 2,000

1.5. โครงการจัดต้ังหน่วยพัฒนาธุรกิจ
        - คัดเลือกโครงการวิจัยท่ีมี TRL  4-7 เพ่ือต่อยอดใน
          เชิงพาณิชย์และ Start up  จํานวน 2 ผลิตภัณฑ์

21,000

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 1 และ 2 187,800

2 โครงการวิจัยสถาบัน เลขานุการสถาบันฯ และ
หัวหน้างาน

ต.ค. 63-เม.ย.64 5,000        

3 โครงการสร้างกลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing) สู่การต่อ
ยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

รองผู้อํานวยการ  
เลขานุการสถาบันฯ และ
คณะทํางานแสวงหาทุน

และรายได้

พย.-ธ.ค. 63 13,000      

4 กิจกรรมการบริหารจัดการงบประมาณและการบรหิาร
จัดการพัสดุแบบออนไลน์

งานการเงิน การคลัง
และพัสดุ

ต.ค. 63-ก.ย.64 -           

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 3 18,000

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 205,800

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การบริหารจัดการองค์กรเชิงสร้างสรรค์

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2564 (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและประสานความร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก

งานบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการ และวิเทศ

สัมพันธ์



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก  ระยะเวลา งบประมาณ
ดําเนินงาน  (บาท)

1 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ ม.ค.63-ส.ค.64 40,000

2 ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ต.ค.63-ก.ย.64 2,240

3 กิจกรรม CMU-KM DAY ส.ค.-64 2,000

4 กิจกรรมทําบุญทอดกฐินประจําปี 2563 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.ค-พ.ย.63 6,000

5 กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส.  ธ.ค.63 9,800

6 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ธ.ค.63-ม.ค.64 12,000

7 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์  เม.ย.64 10,500

- ดําหัวอดีตผู้บริหารสถาบันฯ
- ดําหัวคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

8 การทําบุญสืบชะตาประตูเมือง  มิ.ย.64 2,000

9 การทําบุญพิธีสมโภชเทียน ถวายเทียนพรรษา ทอดผ้าป่า  ก.ค.64 6,000

10 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ และกิจกรรมมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุงาน 21 ก.ย.64 30,000

11 การรักษาสภาพภูมิทัศน์สถาบันฯ เม.ย.-พ.ค.64 12,000

12 กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ บุคลากร ตามประกาศสถาบันฯ 
เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร

งานการเงิน การคลังและ
พัสดุ

ต.ค.63-ส.ค.64 50,000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 182,540

โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ 205,800

โครงการ/กิจกรรม ด้านบริหารจัดการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 182,540
388,340

ด้านบริหารจัดการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ด้านการเงิน

โครงการ/กิจกรรม ด้านบริหารจัดการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 2564 (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(มติทีประชมคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ ครังที 3/2561 วันที 16 ตลาคม 2561)

งานบริหารท่ัวไป



กิจกรรมที่ 1 
 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปงีบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
“กิจกรรม Forum บรูณาการงานวิจัยกับ ชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ” 

สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและประสานความร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสมัพันธ์ 
งบประมาณทัง้หมด   187,800.-บาท 
 

รายละเอียดกิจกรรม ตัวชี้วัดท่ีสอดคล้อง 
(ตามปฏิบัติการประจำปี)

รายละเอียดงบประมาณ 
(บาท) 

 

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัย
กับ ชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงาน
ระดับชาติและนานาชาติ  
1. พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วม

หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก (อย่างน้อย 4 
โครงการวิจัย)  

 

  
 
 
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมท่ี 1 = 130,000.- บาท 
- ค่าอาหารว่าง  25x40x12  = 12,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 25x120x6  = 18,000.-

บาท 
- ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่น ๆ  40,000.-บาท 
- ค่าวัสดุเพ่ือการวิจัยนำร่อง 50,000.-บาท 
- ค่าเลี้ยงรับรอง  10,000.-บาท

1 ตุลาคม 2563 ถึง 
30 กันยายน 2564 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
อาชีพใหม่ยุค New Normal 
ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อย่างน้อย 2 โครงการ  

 

 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมท่ี 2  = 24,800.- บาท 
- ค่าเช่ารถ 5 วัน ๆ ละ 2,000.-บาท = 

10,000.-บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คน ๆ ละ 240 บาท = 4,800.-
บาท  

- ค่าเลี้ยงรับรอง 10,000.-บาท   
- ค่าอาหารว่าง 10x40x2 = 800.-บาท 

 

3. สร้างความร่วมมือหน่วยงาน
ภายในและต่างประเทศ 

 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมท่ี 3 = 10,000.- บาท  

4. ผู้อำนวยการพบหน่วยวิจัย 5 
หน่วยวิจัย 

 

 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมท่ี 4 = 2,000.-บาท 
- ค่าอาหารว่าง  2,000.-บาท 

 

5. โครงการจัดต้ังหน่วยพัฒนาธุรกิจ 
- คัดเลือกโครงการวิจัยท่ีมี TRL  

4-7 เพ่ือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
และ Start up  จำนวน 2 
ผลิตภัณฑ์ 

 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมท่ี 5 = 21,000.-บาท 
- ค่าอาหารว่าง  10x40x10  = 4,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 10x120x10  = 12,000.-

บาท 
- ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่น ๆ  5,000.-บาท 

 

 
 
 



กิจกรรมที่ 2 
 

 
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปงีบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563–30 กันยายน 2564) 

โครงการวิจัยสถาบนั 
สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการองค์กรเชิงสร้างสรรค์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   เลขานุการสถาบัน และหัวหน้างาน 
งบประมาณทัง้หมด   5,000 บาท    

รายละเอียดกิจกรรม ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง  
(ตามแผนปฏิบัติการประจำปี) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 
 

โครงการวิจัยสถาบนั 
 การประเมินผลการดำเนินงานของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือนำข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาวิเคราะห์ เป็นข้อมูลการ
ตัดสินใจของผูบ้ริหารในการพัฒนา
สถาบันต่อไป   
 
กลุ่มเป้าหมาย 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  คณะ
เกษตรศาสตร์  และคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2.คณาจารย์หน่วยวิจัยเครือข่าย 
3.หัวหน้าโครงการวิจัย หรือเครือข่าย
งานวิจัย  

4.บุคลากรสถาบันฯ สายวิชาการและ
สายปฏิบัติการ 
 

การดำเนินการ 
1. ศึกษาข้อมลูโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น

แล้ว ปี 2561-2563 
2. แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย 
3. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
 

- มีการปรับปรุงระบบบริหารงาน
ภายในที่เอ้ือต่อการสร้างผลิต
ภาพของสถาบันฯ 

- มีระบบและกลไกการบริหารงาน
แบบธรรมาภิบาล 

 
 

5,000 บาท 
-ค่าวัสดุสำนักงาน  
1,000 บาท 
-ค่าจ้างเหมาวิคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ  4,000
บาท 

ตุลาคม 2563-
มีนาคม 2564 
 
 ต.ค.-พ.ย. 63 

 –ศึกษาข้อมูล 
 ธ.ค.63 –สร้าง
แบบสอบถามและ
แจกแบบสอบถาม
 ม.ค.-ก.พ.64  

-รวบรวม
แบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ 
 มี.ค.64 –สรุปผล
และข้อเสนอแนะ 
และจัดทำรูปเล่ม 

 
 



กิจกรรมที่ 3 
 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปงีบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563–30 กันยายน 2564) 
โครงการสรา้งกลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing) สู่การต่อยอดผลงานวิจัยสูเ่ชิงพาณิชย์ 

สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการองค์กรเชิงสร้างสรรค์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   คณะทำงานแสวงหาเงินทุนและรายได้ 
งบประมาณทัง้หมด    13,000.- บาท   

รายละเอียดกิจกรรม ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง  
(ตามแผนปฏิบติัการประจำปี)

รายละเอียดงบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา  

โครงการสรา้งกลยุทธ์ด้าน
การตลาด (Marketing) สู่การ
ต่อยอดผลงานวิจัยสูเ่ชิง
พาณชิย์ 
 
วัตถุประสงค ์
-บุคลากรได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการด้านการตลาด 
 -เพ่ือนำผลิตผลเด่นๆ ของ
นักวิจัยสถาบันฯ มาสร้างรายได้
ให้กับสถาบันฯ 
-เพ่ือแสวงหารายได้จากผลผลิต
งานวิจัยของนักวิจัย   
 
กลุ่มเป้าหมาย  
-บุคลากรสถาบันฯ รวมจำนวน
ผู้เข้าร่วม 50 คน 
-ประชาชน/บุคคลทั่วไป 
 
การดำเนินการ 
1. จัดฝึกอบรมบุคลากร เป็น
เวลา ½ วัน 

2. จัดทำ Brochure แนะนำ
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ 

3. ประชาสัมพันธ์การจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยทาง
ออนไลน์ ทุกช่องทาง 

4. ประชุมคณะทำงานเพ่ือร่วมกัน
หาช่องทางตลาด และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการ(นักวิจัย) ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการวิจัย 
และทักษะในวิชาชีพต่อ
บุคลากรสายวิชาการ
ทั้งหมด 

- ร้อยละของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ความสามารถใน
การทำงานต่อบุคลากรสาย
ปฏิบัติการทั้งหมด 

- จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถ
สร้างมูลค่า อย่างน้อย 2 
ผลิตภัณฑ์ 

- เพ่ิมรายได้ใหกั้บสถาบันอีก
ช่องทางหน่ึงเมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรม 

รวมเป็นเงนิ 13,000.- บาท 
มีรายจ่ายการจัดสัมมนาบุคลากร 
ดังน้ี 
1. ค่าวิทยากร  

1,200 บ.x 3  ชม. = 3,600.- บ. 
2 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
   160 บ.x50 คน =   8,000.- บ. 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จา่ยที่   
   จำเป็นในการประชุมฯ 1,400.-บาท 
 

พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2563 
-จัดสัมมนา
บุคลากรเพ่ือ
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการตลาด 
 
 
 
 
 
 

มกราคม-กันยายน
2564 
–สืบค้นข้อมูล
ผลิตภัณฑ์
งานวิจัยที่
สามารถสร้าง
มูลค่าได้ 

–ออกแบบและ
จัดทำ Brochure 
เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 

-ประชาสัมพันธ์
การจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทุก
ช่องทางการ
สื่อสาร 

 
 



กิจกรรมที่ 4 
 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปงีบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563–30 กันยายน 2564) 
กิจกรรม “การบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารจัดการพสัดุแบบออนไลน”์ 

สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเชิงสร้างสรรค์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    1. หน่วยการเงินและบัญชี  งานการเงิน การคลังและพัสดุ 
   2. หน่วยพัสดุและยานพาหนะ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 

3. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานบรหิารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 
งบประมาณทัง้หมด  - 

รายละเอียดกิจกรรม ตัวชี้วัดท่ีสอดคล้อง  
(ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)

รายละเอียด
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม “การบริหารจัดการงบประมาณและการ
บริหารจัดการพัสดุแบบออนไลน”์ 
กิจกรรมย่อย 1.1 การจัดทำระบบการบริหารจัด
การเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแบบออนไลน์  
กิจกรรมย่อย 1.2 การจัดทำระบบบริหารจัดการ
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของ  
สถาบันฯ (STRI E-Budget) 
กิจกรรมย่อย 1.3 การจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

รายละเอียดกิจกรรม 

1. จำนวนผลงานท่ีเกิดจาก
การพัฒนา
ประสิทธิภาพงาน
ประจำของบุคลากร 

2. มฐีานข้อมูลและชุด
สารสนเทศ เพ่ือการ
บริหารจัดการและการ
ให้บรกิารขององค์กร 

- ต.ค.2563-ก.ย.2564 

1. ศึกษา รวบรวม ออกแบบรูปแบบโครงสร้างของ
โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมลู 

 - ต.ค.2563-ธ.ค.2563 
(หน่วยการเงินและบัญชี)
(หน่วยพัสดุและ
ยานพาหนะ และหน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

2. ศึกษา รวบรวม ออกแบบรูปแบบการแสดงผลและ
การรายงานผล 

  

3. จัดเตรียมข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
4. ปรึกษาหารือรูปแบบที่ต้องการกรอกข้อมูลกับ

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้พัฒนาระบบ 
  

5. พัฒนาระบบโดยการจัดทำโปรแกรมสำหรับบันทึก
ข้อมูล 

  - ม.ค.-มิ.ย.2564 
(หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 6. พัฒนาระบบในรูปแบบการรายงานผล  

7. ทดสอบระบบต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้และ
ปรับปรุงแก้ไข 

  - ก.ค.-ก.ย.2564 
(หน่วยการเงินและบัญชี  
หน่วยพัสดุและ
ยานพาหนะ และหน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

 



สรุปกิจกรรมด้านบริหารจัดการและทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 

 

ลำดับ ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ  งบประมาณ 
ท้ังหมด (บาท) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/
ระยะเวลาดำเนินงาน 

งานบริหารทั่วไป 
1 
 
 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ  ค่าใช้จ่ายในการประชุม  (20,000x2 ครัง้) 40,000 งานบริหารทัว่ไป 
 (ม.ค.-ส.ค. 64) 
  

2 ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
(160 บ. x 4 คน x 2 ครัง้)  = 1,280.- บาท 
(40 บ. x 4 คน x 6 ครัง้)   =    960  บาท 

2,240 งานบริหารทัว่ไป 
(ต.ค.63-30 ก.ย.64) 

3 
 
 

กิจกรรม CMU-KM DAY  
 

ค่าจัดทำโปสเตอร์ 4 โปสเตอร ์
500 บ. x 4 โปสเตอร ์
 

2,000 -งานบริหารทัว่ไป 
-คณะทำงาน KM  
 (ส.ค. 64) 

4 กิจกรรมทำบุญทอดกฐินประจำปี 
2563 ของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

-ค่าปัจจัยทำบญุ           
 

6,000 นายสุริยันต์  อา้ยเสาร ์
(ต.ค.-พ.ย. 63)

5 
 

กิจกรรม Big Cleaning Day และ
กิจกรรม 5 ส. 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์เกษตรและปรับปรุงสนาม         
                                         3,600  บาท

- ค่าอาหารและอาหารว่าง 
 (80 บ.+25 บ.)x40 คน           4,200  บาท 

- ค่าขนย้ายเศษไม้                    2,000  บาท

9,800 หน่วยสารบรรณ-ธุรการ 
(ธ.ค.63) 

6 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 

-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (120 บาทx50 คน) 12,000 งานบริหารทัว่ไป
 (ธ.ค. 63-ม.ค. 64)

7 กิจกรรมประเพณีสงกรานต ์
- ดำหัวอดตีผู้บริหารสถาบันฯ 
- ดำหัวคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

-ค่าเครื่องสักการะ (500 บ. x 7 ชุด) 3,500  บาท
 (มอบให้อดีต ผอ และผอ.) 
-ค่าอาหาร         (100 บ.x 45 คน)  4,500   บาท 
-ค่าใช้จ่ายอื่นให ้มช.                     2,000  บาท
-ค่าดอกมะลิและน้ำส้มป่อย              500 บาท

10,500 งานบริหารทัว่ไป
(เม.ย.64) 
 

8 การทำบุญสืบชะตาประตูเมือง -ค่าอาหารสมทบงานทำบุญหรอืปัจจัยร่วมทำบุญ
 

2,000 นายสุริยันต์  อา้ยเสาร์
(มิ.ย. 64)

9 การทำบุญพิธีสมโภชเทียน  ถวาย
เทียนพรรษา ทอดผ้าป่า  

-ค่าปัจจัยทอดผ้าป่า                  3,000.-บาท
-ค่าเครื่องพธิีฯ และสังฆทาน        3,000.-บาท

6,000 หน่วยสารบรรณ-ธุรการ
 (ก.ค. 64)

10 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ และ
กิจกรรมมทุิตาจติบุคลากร
เกษยีณอายงุาน 

ช่วงเช้า 
-ค่าปัจจัยถวายพระ พระพทุธรปู  
  และมัคนายก                            7,000 บาท
-ค่าเครื่องไทยทานถวายพระ 5 รูป     2,500 บาท
-ค่าตอบแทนการยืมของใช้อุปกรณ์ 
 ต่าง ๆ ในพิธทีางศาสนา                 1,500 บาท
-เครื่องดื่มสำหรบัพระสงฆ์                  200 บาท
-ค่าเครื่องถวายท้าวทัง้ส่ี                  5,000 บาท
-ค่าอุปกรณใ์ส่อาหารถวายเพล 
 5 ชุด x 140 บาท                           700 บาท
 

30,000 งานบริหารทัว่ไป
(21 ก.ย. 64) 



2 
 

ลำดับ ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ  งบประมาณ 
ท้ังหมด (บาท) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/
ระยะเวลาดำเนินงาน

-ค่าอุปกรณ์ประกอบพิธทีางศาสนา
 (ดอกไม้ ธูปเทยีน)                           300 บาท
-ค่าเล้ียงรับรองอาหารกลางวัน 
 120x50 คน (รวมพระสงฆ์)             6,000 บาท
รวม                                    23,200 บาท

  ช่วงบ่าย 
กิจกรรมมุทิตาจติบุคลากรเกษียณอายุงาน 4 คน 
- ค่าของที่ระลึก (1,200 บ.x4 ชิ้น)     4,800 บาท
- อาหารว่าง (40 บ.x50 คน)           2,000 บาท
รวม                                      6,800 บาท

  

11 
 

การรักษาสภาพภูมิทัศน์ 
สถาบันฯ 

- ค่าจ้างตัดต้นไม(้พรอ้มขนย้าย) บริเวณทางเข้า
สถาบันฯ ด้านทศิเหนือและตะวันตก 

12,000 
 

หน่วยสารบรรณ-ธุรการ 
(เม.ย.-พ.ค. 64) 

งานการเงิน การคลังและพัสดุ 
12 

 
 
 

กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ บุคลากร ตาม
ประกาศสถาบนัฯ เรื่องหลักเกณฑ์
การจดัสรรงบประมาณพัฒนา
บุคลากร 

คนละ 12,000 บ. x20 คน         240,000 บาท
(นักวจิัยเบกิจ่ายค่าเดินทางจากโครงการวจิัยฯ)  

50,000 นางปสุตา สุวรรณคีรี
(ต.ค. 63-ส.ค. 64) 

  รวมทั้งสิน้ 182,540  

หมายเหตุ การขออนุมัติจัดกิจกรรม และการเบิกค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 


