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คณะ/หน่วยงานสาธารณสุขศาสตร์ 22/7/2563

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค.-ธ.ค.62)
(ม.ค.–มี.ค.

63)
(เม.ย.-มิ.ย.

63)
(ก.ค.-ก.ย.63)

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning)

1. แผนงาน  การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning)

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. งาน พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเชิงผลิตภาพ  (Productive 
Learning)   โครงการ 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ(Productive learning)

16-01-05 23,300.00           

 โครงการส าคัญเร่งด่วนท่ี 4 โครงการจัดท าเปิดการอบรมหลักสูตรระยะ
ส้ันส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่มอายุ
กิจกรรม 1 การพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน 5 หลักสูตร

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

1.2  หลักสูตรระยะส้ัน ช่ือ การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สถิติข้ันสูงเพ่ือพัฒนา
งานทางด้านสาธารณสุข
ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท (ค่าลงทะเบียน  2,000 บาท x 20 คน 
รวมรายรับท้ังส้ิน 40,000 บาท/1รุ่นท)

16-01-05-002 22,800.00            เม.ษ.63 
- มิ.ย. 63

อาจารย์ปัณณทัต 
ตันธนปัญญากร

กิจกรรม 2 การทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562

500.00               มี.ต.63 อ.เจียระไน ปฐม
โรจน์สกุล
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม ไตรมาสท่ี 4  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม รหัสกิจกรรม

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2563 ปฏิทินการด าเนินงาน (ระบุไตรมาส เดือน ผู้รับผิดชอบ)

รวมท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบรวม

กนผ. 02
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คณะ/หน่วยงานสาธารณสุขศาสตร์ 22/7/2563

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค.-ธ.ค.62)
(ม.ค.–มี.ค.

63)
(เม.ย.-มิ.ย.

63)
(ก.ค.-ก.ย.63)

แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม ไตรมาสท่ี 4  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม รหัสกิจกรรม

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2563 ปฏิทินการด าเนินงาน (ระบุไตรมาส เดือน ผู้รับผิดชอบ)

รวมท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบรวม

กนผ. 02

4. งาน พัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี
 21

โครงการ 1.2.2  โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิต ในศตวรรษท่ี 21

16-04-06 63,250.00           

โครงการส าคัญเร่งด่วนท่ี 9 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาด้านจิตอาสาพัฒนาและการเรียนรู้ร่วมกับท้องถ่ิน
กิจกรรม 4 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านจิตอาสาพัฒนาและการเรียนรู้
ร่วมกับท้องถ่ินของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์-29,200

16-04-06-004
ด าเนินการ ส.ค.63

23,800.00           พ.ย.62  มิ.ย.63 ด าเนินการ 
ส.ค.63

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
พันธกิจสัมพันธ์
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

กิจกรรม 5พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 16-04-06-005 1,020.00             1 ส.ค. 63 รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
พันธกิจสัมพันธ์
ประธานหลักสูตร
สุขภาพและความงาม
นายกิตติวุฒิ ไชยการ
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คณะ/หน่วยงานสาธารณสุขศาสตร์ 22/7/2563

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค.-ธ.ค.62)
(ม.ค.–มี.ค.

63)
(เม.ย.-มิ.ย.

63)
(ก.ค.-ก.ย.63)

แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม ไตรมาสท่ี 4  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม รหัสกิจกรรม

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2563 ปฏิทินการด าเนินงาน (ระบุไตรมาส เดือน ผู้รับผิดชอบ)

รวมท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบรวม

กนผ. 02

กิจกรรม 7 สาธารณสุขสัมพันธ์ คร้ังท่ี 6 16-04-06-007 38,430.00           1 ส.ค. 63 รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
พันธกิจสัมพันธ์
อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์
อ.นัชชา ยันติ
อ.นาตยา ดวงประทุม

9. งาน สร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในต่างประเทศโครงการ 1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ

16-08-08 102,652.00          

 กิจกรรม 1 การสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนในต่างประเทศ เปล่ียนช่ือกิจกรรม
"เตีรยมความพร้อมภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาปีท่ี 4 รหัส 60"

16-08-08-001 102,652.00          102,652.00  รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย
18-19 25-26 ก.ค. 
และ 1 ส.ค. 63

รวมงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ 1 189,202.00          
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4/10

คณะ/หน่วยงานสาธารณสุขศาสตร์ 22/7/2563

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค.-ธ.ค.62)
(ม.ค.–มี.ค.

63)
(เม.ย.-มิ.ย.

63)
(ก.ค.-ก.ย.63)

แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม ไตรมาสท่ี 4  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม รหัสกิจกรรม

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2563 ปฏิทินการด าเนินงาน (ระบุไตรมาส เดือน ผู้รับผิดชอบ)

รวมท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบรวม

กนผ. 02

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตรกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
ของท้องถ่ิน2. แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของ
ท้องถ่ินผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. งาน ส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม
 โครงการ 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

17-03-02 -                    

กิจกรรม 3 การจัดท าฐานข้อมูลด้านการวิจัย 17-03-02-003
ไม่ใช้งบประมาณ

อ.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ
อ.กริช เรืองไชย

รวมงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ 2 -                    

ต.ค. 62 - ก.ย. 63
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5/10

คณะ/หน่วยงานสาธารณสุขศาสตร์ 22/7/2563

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค.-ธ.ค.62)
(ม.ค.–มี.ค.

63)
(เม.ย.-มิ.ย.

63)
(ก.ค.-ก.ย.63)

แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม ไตรมาสท่ี 4  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม รหัสกิจกรรม

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2563 ปฏิทินการด าเนินงาน (ระบุไตรมาส เดือน ผู้รับผิดชอบ)

รวมท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบรวม

กนผ. 02

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

4. แผนงานการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. งาน  บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการ 4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

19-01-04 18,370.00           

กิจกรรม 2 วันทาคณาจารย์ 19-01-04-002
เล่ือน

1,170.00             1 ก.ค. 63 อ.นาตยา ดวงประทุม 
องค์การนักศึกษา
คณะสาธารณสุข
ศาสตร์กิจกรรม 6 อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินการท ากาละแมโบราณ 19-01-04-006 17,200.00           ก.ค.63 รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
พันธกิจสัมพันธ์
องค์การนักศึกษา
คณะสาธารณสุข
ศาสตร์

รวมงบประมาณแผนงาน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 18,370.00           
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คณะ/หน่วยงานสาธารณสุขศาสตร์ 22/7/2563

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค.-ธ.ค.62)
(ม.ค.–มี.ค.

63)
(เม.ย.-มิ.ย.

63)
(ก.ค.-ก.ย.63)

แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม ไตรมาสท่ี 4  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม รหัสกิจกรรม

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2563 ปฏิทินการด าเนินงาน (ระบุไตรมาส เดือน ผู้รับผิดชอบ)

รวมท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบรวม

กนผ. 02

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
5. แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ
 โครงการ 5.1.1  โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ

20-01-10 137,460.00          
โครงการส าคัญเร่งด่วนท่ี 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการ
เรียนรู้และการสอน PSF
กิจกรรม 3 ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้
และการสอน PSF ส าหรับอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์

20-01-10-003 74,080.00           พ.ย 62  
(26,000 บ.)

มี.ค. 63
(26,000 บ.)

       23,183 อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี
อ.ปัณณฑ ต ตันธน
ปัญญากร
น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์

โครงการส าคัญเร่งด่วนท่ี 2 โครงการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรอิง
สมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้
กิจกรรม 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรอิงสมรรถนะและผลลัพธ์
การเรียนรู้ ส าหรับอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์

20-01-10-004 20,480.00                  43,983 อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี
อ.ปัณณฑ ต ตันธน
ปัญญากร
น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์
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คณะ/หน่วยงานสาธารณสุขศาสตร์ 22/7/2563

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค.-ธ.ค.62)
(ม.ค.–มี.ค.

63)
(เม.ย.-มิ.ย.

63)
(ก.ค.-ก.ย.63)

แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม ไตรมาสท่ี 4  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม รหัสกิจกรรม

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2563 ปฏิทินการด าเนินงาน (ระบุไตรมาส เดือน ผู้รับผิดชอบ)

รวมท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบรวม

กนผ. 02

โครงการส าคัญเร่งด่วนท่ี 6 โครงการจัดท าแผนการเรียนการสอนของรายวิชา
เอก ตามรูปแบบ ABCD
และโครงการส าคัญเร่งด่วนท่ี 8 โครงการผลิตชุดการเรียนรู้แบบ ABC 
ต้นแบบของทุกสาขาวิชา
กิจกรรม 5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนการเรียนการสอนของ
รายวิชาเอก ตามรูปแบบ ABCD  และผลิตชุดการเรียนรู้แบบ ABC ต้นแบบ
ของทุกสาขาวิชา  ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

20-01-10-005 26,080.00            เม.ษ.63 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

กิจกรรม 6 การพัฒนาสมรรถนะ วิจัยชุมชนท้องถ่ิน ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

20-01-10-006 16,820.00                  43,952 ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
อ.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ
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คณะ/หน่วยงานสาธารณสุขศาสตร์ 22/7/2563

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค.-ธ.ค.62)
(ม.ค.–มี.ค.

63)
(เม.ย.-มิ.ย.

63)
(ก.ค.-ก.ย.63)

แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม ไตรมาสท่ี 4  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม รหัสกิจกรรม

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2563 ปฏิทินการด าเนินงาน (ระบุไตรมาส เดือน ผู้รับผิดชอบ)

รวมท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบรวม

กนผ. 02

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
8. งาน จัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
 โครงการ 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร 20-08-08 20,950.00           

กิจกรรม 1 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

20-08-08-001 7,600.00             ต.ค.-ธ.ค.62
(3,300 บ.)

ม.ค.–มี.ค.63
(3,300 บ.)

เม.ย.-มิ.ย.63
(3,300 บ.)

ก.ค.-ก.ย.63
(3,300 บ.)

ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์กิจกรรม 2 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
20-08-08-002 7,000.00             

ต.ค.-ธ.ค.62
(2,800 บ.)

ม.ค.–มี.ค.63
(2,800 บ.)

เม.ย.-มิ.ย.63
(2,800 บ.)

ก.ค.-ก.ย.63
(2,800 บ.)

ประธานหลักสูตร 
สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล

กิจกรรม 3 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

20-08-08-003 6,350.00             
ต.ค.-ธ.ค.62
(2,800 บ.)

ม.ค.–มี.ค.63
(2,800 บ.)

เม.ย.-มิ.ย.63
(2,800 บ.)

ก.ค.-ก.ย.63
(2,800 บ.)

ประธานหลักสูตร 
สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล

กิจกรรม 5 โครงการประชุมเพ่ือจัดการระบบและกลไกการจัดการข้อ
ร้องเรียนของบุคลากรและนักศึกษา

20-08-08-005
ไม่ใช้งบประมาณ

-                     มี.ค. 63 รองคณบดีฝ่าย
บริหารและการ
วางแผน
อ.จันทรรัตน์ จาริก
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คณะ/หน่วยงานสาธารณสุขศาสตร์ 22/7/2563

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค.-ธ.ค.62)
(ม.ค.–มี.ค.

63)
(เม.ย.-มิ.ย.

63)
(ก.ค.-ก.ย.63)

แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม ไตรมาสท่ี 4  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม รหัสกิจกรรม

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2563 ปฏิทินการด าเนินงาน (ระบุไตรมาส เดือน ผู้รับผิดชอบ)

รวมท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบรวม

กนผ. 02

9. งาน พัฒนาส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสีเขียว
 โครงการ 5.5.1 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว

20-09-02 42,620.00           

กิจกรรม 1 โครงการจัดท า Green office 20-09-02-001 42,620.00           ต.ค.-ธ.ค.62
(13,000 บ.)

ม.ค.–มี.ค.63
(14,640 บ.)

เม.ย.-มิ.ย.63
(10,120 บ.)

ก.ค.-ส.ค.63
(9,890 บ.)

อ.เจียระไน ปฐมโร
จนสกุล

10. งานจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย 
บริการวิชาการ

 โครงการ 5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร 
สนับสนุนการศึกษา  การวิจัย การบริการวิชาการ

20-10-01 562,660.00          

กิจกรรม 1 จัดหารายช่ือหนังสือ 20-10-01-001
ไม่ใช้งบประมาณ

-                     ต.ค. 62 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

โครงการส าคัญเร่งด่วนท่ี 3 โครงการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ใน
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้เชิงรุก
กิจกรรม 4 จัดท าห้อง Learning Space

20-10-01-004 562,660.00          ต.ค.62- 
(165,665 บ.)

มี.ค 63 
(165,665 บ.)

มิ.ย. 63 
(165,665 บ.)

ส.ค. 63 
(165,665 บ.)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

โครงการส าคัญเร่งด่วนท่ี 3 โครงการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ใน
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้เชิงรุก
กิจกรรม5 จัดท าห้อง Modern Class Room

20-10-01-005 -                    ต.ค.62- 
(125,000 บ.)

มี.ค 63 
(125,000 บ.)

มิ.ย. 63 
(125,000 บ.)

ส.ค. 63 
(125,000 บ.)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย
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คณะ/หน่วยงานสาธารณสุขศาสตร์ 22/7/2563

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค.-ธ.ค.62)
(ม.ค.–มี.ค.

63)
(เม.ย.-มิ.ย.

63)
(ก.ค.-ก.ย.63)

แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม ไตรมาสท่ี 4  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม รหัสกิจกรรม

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2563 ปฏิทินการด าเนินงาน (ระบุไตรมาส เดือน ผู้รับผิดชอบ)

รวมท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบรวม

กนผ. 02

11. งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ -                    
 โครงการ 5.6.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย
ให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University

20-11-05 -                    

กิจกรรม 1 การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20-11-05-001 -                     ต.ค. 62 รองคณบดีฝ่าย
บริหารและการ
วางแผน
หัวหน้าส านักงาน
อ.จันทรรัตน์ จาริกโครงการผลิต E-book  และฐานข้อมูลเอกสารต ารางานวิจัยของ

คณาจารย์
กิจกรรม 2 การพัฒนาฐานข้อมูลเอกสาร ต ารา งานวิจัยของคณาจารย์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์

20-11-05-002
ไม่ใช้งบประมาณ

-                    ม.ค.-มี.ค.63 รองคณบดีฝ่าย
บริหารและการ
วางแผน
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ

รวมงบประมาณแผนงาน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 763,690.00          
รวมงบประมาณแผนงาน 971,262.00       
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