
โครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน
1. โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร

1.1 กิจกรรม สนับสนุนการเพ่ิมวุฒิของบุคลากร กองทุนพัฒนา
บุคลากร

3,300,000 เบิกเงินทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 14 คน

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 957,100 บาท

1.2 กิจกรรม สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

3,970,000 เบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,163,100 บาท ดังน้ี

1. เงินรางวัลส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการแต่งต้ัง

   ให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ จ านวน 52 คน

   รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  260,000 บาท

2. เงินรางวัลส าหรับบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการแต่งต้ัง

   ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 คน

   รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  500,000 บาท

3. เงินรางวัลส าหรับบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการแต่งต้ัง

   ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน

   รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  160,000 บาท

4. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมิน

   ผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

   จ านวน 14 คน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 162,000 บาท

5. ค่าตอบแทนอนุกรรมการประเมินผลการสอนของผู้ขอ

   ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 12 คน 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ( รอบระยะเวลา ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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   รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  60,000 บาท

6. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง

   ทางวิชการ จ านวน 1 คร้ัง รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 21,100 บาท

1.3 กิจกรรม ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ   
       วิชาชีพ

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

170,000 แผนด าเนินกิจกรรมในไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)

1.4 กิจกรรม พัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร กองทุนพัฒนา
บุคลากร

800,000 แผนด าเนินกิจกรรมในไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)

1.5 กิจกรรม สนับสนุนการพัฒนางานบริหารงาน   
      บุคคลของมหาวิทยาลัย

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

100,000 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 
  จ านวน 2 คร้ัง รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 31,460 บาท

1.6 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ กองทุนพัฒนา
บุคลากร

850,000 1. โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง

   ทางวิชาการส าหรับบุคลากรสายวิชาการ วันท่ี 5-6 ก.พ. 65

   ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน

   จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 292 คน

   งบประมาณรวมท้ังส้ิน 271,260 บาท

2. ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

   เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการด้านการรับใช้สังคม 

   วันท่ี 21-23 ก.พ. 65  จ านวน 1,712 บาท

1.7 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน กองทุนพัฒนา
บุคลากร

1,439,000 1. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีตรวจและ

   ประเมินผลงานขบองบุคลากรสายสนับสนุนท่ีขอก าหนด

    ต าแหน่งระดับช านาญการ จ านวน 21 ราย

    รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 60,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ัง

   บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนประจ ามหาวิทยาลัย
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   จ านวน 4 คร้ัง รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 43,395 บาท

1.8 กิจกรรม พัฒนาบุคลากรสายผู้สอนให้มีคุณสมบัติ 
       ตรงตามท่ีคุรุสภาก าหนด

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

1,188,000 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2565 และภาคเรียนท่ี
 2/2564 ของคณาจารย์ท่ีศึกษาต่อ จ านวน 29 คน รวมเป็น
เงินท้ังส้ิน 687,300 บาท

2. โครงการ พัฒนาบุคลากรระดับคณะและส านัก

2.1 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร งบประมาณแผ่นดิน 1,496,300 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารหน่วยงาน  จ านวน 22 หน่วยงาน

งบประมาณเงินรายได้ 5,413,300 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ  จ านวน 24
  หน่วยงาน
การประชุมและแลกเปล่ียนความร่วมมือทางวิชาการกับ
เครือข่าย จ านวน 1 หน่วยงาน

3. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และงานด้านสิทธิประโยชน์ สวัสดิการแก่บุคลากร
ในมหาวิทยาลัย

3.1 กิจกรรม บริหารจัดการงานด้านสิทธิประโยชน์ 
สวัสดิการแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย

งบประมาณแผ่นดิน 30,000 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
และงานวินัยและนิติการ วันท่ี 29 มี.ค. 65 ณ ห้องประชุม
กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย มีผู้เข้าร่วมประชุม 90 คน (ประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์)

งบประมาณเงินรายได้ 11,300 แผนด าเนินกิจกรรมในไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)

รวมงบประมาณ 18,767,900


