
โครงการ/กิจกรรม ป� 2566

1. โครงการ/กิจกรรมสอดคล�องกับยุทธศาสตร 403,600       
    - ยุทธศาสตร�ที่ 1 342,200        
    - ยุทธศาสตร�ที่ 2 53,000          
    - ยุทธศาสตร�ที่ 3 8,400            
2. โครงการ/กิจกรรม ด�านบริหารจัดการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 331,050       

รวมทั้งส้ิน 734,650       

ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป� 2566



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก ระยะเวลำ งบประมำณ หมำยเหตุ
ด ำเนินงำน (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 สร้ำงกำรพัฒนำท่ีย่ังยืนด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดงำนวิจัยเชิงบูรณำกำร ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย

1 ขับเคล่ือนงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 
ประกอบด้วย
1.1 Seed Money/ Matching Fund เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย/บริการวิชาการ ของ
บุคลากรสายวิจัย

200,000      

1.2 พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการ 
ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก

50,000       

1.3 สร้างความร่วมมือหน่วยงานภายในและ
ต่างประเทศ

145,200      

395,200     

2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการให้บริการ

งานการเงิน การคลังและพัสดุ 
และหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานบริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์

1 ต.ค.2565- 
30 ก.ย. 2566

-            

3 โครงการพัฒนาบุคลากร “หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารง
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

หน่วยธุรการและทรัพยากร
บุคคล งานบริหารท่ัวไป

1 วัน 8,400         

4 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการ
วิจัย เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
(Capacity Building)
(เห็นขอบให้เพ่ิมกิจกรรม จากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ คร้ังท่ี 10 ต.ค.2565 เม่ือ
วันท่ี 17 ต.ค. 2565)

งานบริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์

1 ต.ค.2565- 
30 ก.ย. 2566

45,000       เพ่ิมเติม

53,400      

448,600     รวมท้ังส้ิน

ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

รวม ยุทธศำสตร์ท่ี 3

โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2566 (ต้ังแต่ 1 ตุลำคม 2565-30 กันยำยน 2566)

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

งานบริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์

1 ต.ค.2565- 
30 ก.ย. 2566

รวม ยุทธศำสตร์ท่ี 1 และ 2

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 สร้ำงกำรพัฒนำท่ีย่ังยืนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและผลักดันผลผลิตท่ีมีอยู่สู่กำรใช้ประโยชน์อย่ำงแท้จริง



กิจกรรมที่ 1 
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำป!งบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565–30 กันยายน 2566) 

โครงการ/กิจกรรม ขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม< 

ยุทธศาสตร9ท่ี 1 สร�างการพัฒนาท่ีย่ังยืนด�านการวจิัยและนวตักรรม เพ่ือให�เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลยั 
ยุทธศาสตร9ท่ี 2 สร�างการพัฒนาท่ีย่ังยืนด�านการบริการวิชาการและผลักดันผลผลิตท่ีมีอยู%สู%การใช�ประโยชน(อย%างแท�จริง 
ผู?รับผิดชอบกิจกรรม   งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ( 
งบประมาณท้ังหมด  395,200 บาท 
ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม  
1. จำนวนข�อเสนอโครงการวจัิย/บริการวิชาการ จำนวน 8 โครงการ 
2. จำนวนเครือข%ายความร%วมมือใหม% จำนวน 8 เครือข%าย 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดท่ีสอดคล?อง  

(ตามแผนปฏิบัติการประจำป!) 
รายละเอียด 

 
งบประมาณ 

ด�านการวิจัย/ด�านบริการวิชาการ 
1. Seed Money/ Matching Fund 
เพ่ือส%งเสริมสนับสนุนการวิจัย/
บริการวิชาการ ของบุคลากรสายวิจัย 
(สนับสนุนโครงการสูงสุดไม%เกิน 
50,000 บาท/โครงการ) 

จำนวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมจากแหล%งทุน
ภายนอก 

1. Seed Money  
2. Matching Fund  

100,000 
100,000 

 
 

รวม 200,000 
2. พัฒนาข�อเสนอโครงการวิจัย/
บริการวิชาการ ร%วมกับหน%วยงาน
ภายในและภายนอก 

จำนวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมจากแหล%งทุน
ภายนอก 

1. ค%าอาหารว%าง (40*10*15)  
2. ค%าอาหารกลางวัน (120*10*10) 
3. ค%าเลี้ยงรับรอง (5,000*5) 
4. ค%าวัสด ุ

6,000 
12,000 
25,000 
7,000 

รวม 50,000 
3. สร�างความร%วมมือหน%วยงาน
ภายในและต%างประเทศ  
 

จำนวนเครือข%ายความร%วม
มือใหม%ท่ีเพ่ิมขึ้นในแต%ละปP 

1. ค%าอาหารว%าง (40*15*15)  
2. ค%าอาหารกลางวัน (120*10*6) 
3. ค%าเลี้ยงรับรอง (5,000*6) 
4. ค%าเดินทาง (6,000*5) 
5. ค%าท่ีพัก (1,500*3*5) 
6. ค%าวัสด ุ
7. ค%าใช�สอยอ่ืนๆ 

9,000 
7,200 

30,000 
30,000 
22,500 
30,000 
16,500 

รวม 145,200 
 



กิจกรรมที่ 2      
 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565–30 กันยายน 2566) 
โครงการ/กิจกรรม “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ” 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    1. งานการเงิน การคลังและพัสดุ 
   2. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 
งบประมาณทั้งหมด  - บาท 
ตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรม  ได้ระบบ/โปรแกรมที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ  

                  จำนวน 4 ระบบ/โปรแกรม 

รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง  
(ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปี) 

รายละเอียด
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

 

กิจกรรม “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการให้บริการ” 

กิจกรรมย่อย 1.1 พัฒนาระบบรายงานงบประมาณใน
ภาพรวมของสถาบันฯ ครอบคลุมทุกมิติของแหล่งเงิน
งบประมาณ (STRI – Financial Dashboard)  
กิจกรรมย่อย 1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลการ
จัดเก็บเงินในส่วน 3%, 5% ภายในสถาบันฯ 

กิจกรรมย่อย 1.3 พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
สำหรับโครงการวิจัย (Digital File) 
กิจกรรมย่อย 1.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานหน่วย 
One Stop Service สถาบันฯ 

รายละเอียดกิจกรรม 

จำนวนระบบสารสนเทศที่
พัฒนา/ปรับปรุง นำมาใช้
ในการบริหารจัดการและ
การให้บริการขององค์กร 
 

- ต.ค.2565-ก.ย.2566 

1. ศึกษา รวบรวม ออกแบบรูปแบบโครงสร้างของ
โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูล 

 - ต.ค.2565-ธ.ค.2565 
(งานการเงิน การคลัง
และพัสดุ 
และหน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

2. ศึกษา รวบรวม ออกแบบรูปแบบการแสดงผลและ
การรายงานผล 

  

3. จัดเตรียมข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   

4. ปรึกษาหารือรูปแบบที่ต้องการกรอกข้อมูลกับหน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้พัฒนาระบบ 

  

5. พัฒนาระบบโดยการจัดทำโปรแกรมสำหรับบันทึก
ข้อมูล 

  - ม.ค.-มิ.ย.2566 
(หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 6. พัฒนาระบบในรูปแบบการรายงานผล   

7. ทดสอบระบบต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้และปรับปรุง
แก้ไข 

8. ใช้งานจริงโดยการบันทึกข้อมูลลงในระบบออนไลน์ 
และการรายงานผล 

  - ก.ค.-ก.ย.2566 
(งานการเงิน การคลัง
และพัสดุ และหน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 



กิจกรรมที่ 3      
 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565–30 กันยายน 2566) 
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาบคุลากร “หลักเกณฑและวิธกีารพิจารณาแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลยั 

ใหดำรงตำแหนงทีสู่งขึน้ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566” 
สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการองคกรเพื่อมุงสูความเปนเลศิ 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม    หนวยธุรการและทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป 
งบประมาณทัง้หมด  8,400.- บาท 
ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม  ผูเขารวมโครงการ จำนวน 50 คน ประกอบดวย 

1.1 ผูบริหารสถาบันฯ จำนวน 4 คน 
1.2 นักวิจัยสังกัดสถาบันวิจัยฯ จำนวน 22 คน  
1.3 บุคลากรสายปฏิบัติงาน จำนวน 20 คน 
1.4 วิทยากร 4 คน 

รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดที่สอดคลอง  
(ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำป) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
 

ระยะเวลา 1 วัน  
บรรยายหลักเกณฑและวิธีการเสนอขอ
กำหนดตำแหนงที่สูงขึ้นของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการและสาย
ปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จำนวนกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะบุคลากรทั้ง
กิจกรรมปกติและกิจกรรม
การเรียนรูในระบบ
ออนไลน  

2. จำนวนบุคลากรที่ย่ืน
ผลงานเพ่ือเขาสูตำแหนง
ที่สูงขึ้น  

 

คาตอบแทนวิทยากร   2,400 
(4 คน x 600 บ. X 1 ชม) 
คาอาหารวาง            4,000 
(50 คนx80 บ.) 
คาวัสดุ                    2,000 
รวมทั้งสิน้              8,400 
 

1 วัน 
(ไตรมาสที่ 1) 
 

 



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก ระยะเวลำ งบประมำณ หมำยเหตุ
ด ำเนินงำน (บำท)

1 กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ บุคลากร 
ตามประกาศสถาบันฯ เร่ืองหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
พัฒนาบุคลากร

งานการเงิน 
การคลังและพัสดุ

ต.ค.65-ส.ค.66 50,000      

รวม 50,000     

2 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ต.ค.65-ก.ย.66 102,000

3 กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพองค์กร (CMU-EdPEx) พ.ย.65 16,900      

4 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ธ.ค.65 24,500      

5 กิจกรรมท าบุญทอดกฐินประจ าปี 2565 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.ค.-พ.ย.65 6,000        

6 กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส. ธ.ค.65 13,500      

7 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
- ด าหัวอดีตผู้บริหารสถาบันฯ
- ด าหัวคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เม.ย.66 12,000      

8 การท าบุญพิธีสมโภชเทียน  ถวายเทียนพรรษา ทอดผ้าป่า ก.ค.66 7,000        

9 การรักษาสภาพภูมิทัศน์สถาบันฯ เม.ย.-พ.ค.66 15,000      

10 กิจกรรมป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร ต.ค.65-ก.ย.66 -           

11 การท าบุญสืบซะตาประตูเมือง มิ.ย.66 2,000        

12 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ และกิจกรรมมุทิตาจิตบุคลากร
เกษียณอายุ

ก.ย.66 59,050      

13 กิจกรรม Sport Day ธ.ค.65 20,300      

14 กิจกรรม CMU-KM DAY ส.ค.66 2,800        

รวม 281,050   

331,050   

ด้ำนกำรเงิน

ด้ำนบริหำรจัดกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวันธรรม

รวมท้ังส้ิน

โครงกำร/กิจกรรม ด้ำนบริหำรจัดกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

งานบริหารท่ัวไป

(ต้ังแต่ 1 ตุลำคม 2565-30 กันยำยน 2566)



กิจกรรมด้านบริหารจัดการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) 

 

ลำดับ ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ  
งบประมาณ 

ทั้งหมด (บาท) 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/
ระยะเวลาดำเนินงาน 

งานบริหารทั่วไป 

1 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ Onsite 4 ครั้ง 
ค่าใช้จ่ายในการประชุม (102,000.- x 4 ครั้ง) 
- ค่าเบี้ยประชุม (16,500x4 ครั้ง)  66,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง  (1,500x4 ครั้ง)    6,000  บาท 
- ค่าเดินทางแบบเปลี่ยนตั๋วเครื่องบนิได้  

ศ.ดร.ภญ.มาลิน (7,500x4 เที่ยว)  30,000 บาท 

102,000.- งานบริหารทั่วไป  
(ปี 66) 

2 กิจกรรมตรวจประเมิน
คุณภาพองค์กร (CMU-
EdPEx) 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินฯ 16,900 บาท 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ 10,500 บาท 
- ประธาน    3,000 บาท 
- กรรมการ (2,500x3คน)  7,500  บาท 
- ค่าอาหารว่าง (40 บ.x32คนx2มื้อ) 2,560 บาท 
- ค่าอาหารกลาง (120บ.x32คนx1มื้อ) 3,840 บาท 

16,900  

3 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ 

- ค่าอาหารและเครื่องดืม่ (450x50)  22,500  บาท    
- อุปกรณ์ตกแต่ง                          2,000  บาท 

24,500 งานบริหารทั่วไป 
ธ.ค. 65 

4 กิจกรรมทำบุญทอดกฐินประจำปี 
2566 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- ค่าปัจจัยทำบุญ            
 

6,000 นายเจตณวัฒน์ ฟูตั๋น 
(ต.ค.-พ.ย. 65) 

5 
 

กิจกรรม Big Cleaning Day 
และกิจกรรม 5 ส. 

- อาหารกลางวัน  (120x50 คน) 6,000 บาท 

- อาหารว่าง (40x50)  2,000 บาท 

- ค่าวัสดุ (สีน้ำมัน, น้ำมันสน แปรงทาสี, ไม้กวาด, ถุงมือ, 
หน้ากากอนามัย,ถุงดำ,เครื่องมือดา้นสนามและเกษตร) 
จำนวนเงิน 3,500 บาท 

- ค่าขนย้ายกิ่งไม้ใบไม้และขยะ  
   จำนวนเงิน 2,000 บาท 

13,500 หน่วยธุรการและ
ทรัพยากรบุคคล 
(ธ.ค.65) 

6 กิจกรรมประเพณสีงกรานต ์
- ดำหัวอดีตผู้บริหารสถาบันฯ 
- ดำหัวคณะผู้บรหิาร

มหาวิทยาลยั 

 

- ค่าเครื่องสักการะ (500 บ. x 7 ชุด)  3,500  บาท 
 (มอบให้อดีต ผอ. และผอ.) 
- ค่าอาหารกลางวัน(120x50)          6,000   บาท                              
- ค่าใช้จ่ายอื่นให้ มช.                    2,000   บาท 
- ค่าดอกมะลิและน้ำส้มป่อย             500    บาท 

12,000 งานบริหารทั่วไป 
(เม.ย.66) 
 

7 การทำบุญพิธีสมโภชเทียน  
ถวายเทียนพรรษา ทอดผ้าป่า  

- ค่าปัจจัยทอดผ้าป่า                   3,000.-บาท 
- ค่าเครื่องพิธีฯ และสังฆทาน         4,000.-บาท 

7,000 หน่วยธุรการและ
ทรัพยากรบุคคล  
(ก.ค. 66) 

8 
 

การรักษาสภาพภมูิทัศน ์
สถาบันฯ 

- ค่าจ้างตัดต้นไม้(พร้อมขนย้าย) บรเิวณทางเข้าสถาบันฯ 
ด้านทิศเหนือและตะวันตก 

15,000 
 

หน่วยธุรการและ
ทรัพยากรบุคคล 

(เม.ย.-พ.ค. 66) 
9 กิจกรรมป้องกันอัคคีภยัภายใน

อาคาร 
 

- ทำการตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคาร
สถาบันโดยมีการเปลีย่น/ติดตั้งสายไฟ ปลั๊กไฟ เบรกเกอร์ 
และมเิตอรไ์ฟฟ้า ให้มีการ ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

- ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์สายไฟ ปลั๊กไฟ เบรกเกอร์ 
มิเตอรไ์ฟฟ้า และถังดับเพลิง ในอาคารสถาบันเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง 
 

- หน่วยธุรการและ
ทรัพยากรบุคคล 



2 
 

ลำดับ ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ  
งบประมาณ 

ทั้งหมด (บาท) 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/
ระยะเวลาดำเนินงาน 

10 การทำบุญสืบซะตาประตูเมือง - ค่าอาหารสมทบงานทำบุญหรือปัจจัยร่วมทำบุญ 2,000 หน่วยสื่อสารองค์กร 
(มิ.ย.66) 

11 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ 
และกิจกรรมมุทิตาจิตบุคลากร
เกษียณอาย ุ

พิธีทางศาสนา จำนวนเงิน    33,300.- บาท 

- ค่าปัจจัยถวายพระ พระพุทธรูปและมัคนายก 6,000 .-          
- ค่าเครื่องไทยทานถวายพระ 5 รูป       2,500.-         

• - ค่าตอบแทนการยืมของใช้อุปกรณ์ต่างๆ  
•   ในพิธีทางศาสนา                         1,500.- 

• - ค่าเครื่องถวายขึ้นท้าวท้ังสี่                6,000.- 
• - ค่าอุปกรณ์ (ปิ่นโต) ใส่อาหารถวายเพล  

•   (5 ชุด x 200.- บาท)                           1,000.- 

• - ค่าอาหารกลางวันพระสงฆ์  
•   (5 รูป x 200.- บาท)                 1,000.- 

• - ค่าอุปกรณ์ประกอบพิธีทางศาสนา  
•   (ดอกไม้ ธูปเทียน)                                  300.- 
• - ค่าอาหารเช้า (60.- บาท x 50 คน)     3,000.- 

• - ค่าของที่ระลึกผู้บรหิารร่วมงานและสำหรับ 

•   ผู้บริจาคเงิน (200.- บาท x 60 ชุด)        12,000.-  
  พิธีแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ 21,550.- บาท   

• - ของที่ระลึกแด่ผู้เกษยีณอายุงาน  
•    (3 คน x 1,500.-บาท)     4,500  บาท 

• -  ค่าอาหารว่าง (40.- บาท x 50 คน)     2,000  บาท  
• - ค่าอาหารกลางวัน (250.- บาทx50 คน 12,500 บาท 

- ค่าป้ายผู้เกษียณ                     1,200  บาท 

- แฟ้มใส่ใบเกียรติบตัร(250.-บาทx 3 แฟ้ม) 750  บาท 
- ดอกไม้ (200.- x 3 ช่อ)     600.  บาท 
    พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น จำนวนเงิน  4,200.- 
บาท 
- ค่าโล่ 6 ช้ิน x 700.-บาท   4,200   บาท 

59,050 งานบริหารทั่วไป 
 

12 กิจกรรมการ Sport Day - อาหารเช้า (60x50)            3,000   บาท 
- น้ำดื่ม 5 แพค                      300  บาท 
- อุปกรณ์ขบวนตกแต่งพาเรด  2,000   บาท 
- เสื้อสปอร์ตเดย์ (300x50)     15,000 บาท 

    20,300 งานบริหารทั่วไป 
(ธ.ค.65) 

13 กิจกรรม CMU-KM DAY - ค่าจัดทำโปสเตอร์ 4 โปสเตอร์ จำนวนเงิน  2,800.- 
บาท 
(โปสเตอร์ 700x4)                            2,800  บาท 

2,800 หน่วยสื่อสารองค์กร 
(ส.ค. 66) 

 รวมทั้งสิ้น 281,050  

หมายเหตุ การขออนุมัติจัดกิจกรรม และการเบิกค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 


