
หน่วยงาน-รายการ เงินรับโอน เบิกจ่ายผูกพัน คงเหลือ

กองกลาง 704,812         520,487.20      184,324.80     

6420701143 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนและจัดท าพัฒนา/แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

75,000            74,440.00        560.00            

6420701149 : โครงการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดมหาสารคาม

30,000            30,000.00        -                

6420701150 : ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นห้องประชุม ชั้น4 อาคารบรมราชกุมารี 374,812          373,047.20       1,764.80         
6420701153 : ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ (นงส.รุ่นที่8) 180,000          -                 180,000.00      
6420701154 : โครงการถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ าฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจ าปี 2564

45,000            43,000.00        2,000.00         

สรุปรายการสนับสนุนงบนโยบาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่29 กันยายน 2564



หน่วยงาน-รายการ เงินรับโอน เบิกจ่ายผูกพัน คงเหลือ

สรุปรายการสนับสนุนงบนโยบาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่29 กันยายน 2564

กองการเจ้าหน้าที่ 326,900         317,500.00      9,400.00        

6420705104 : ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 326,900          317,500.00       9,400.00         



หน่วยงาน-รายการ เงินรับโอน เบิกจ่ายผูกพัน คงเหลือ

สรุปรายการสนับสนุนงบนโยบาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่29 กันยายน 2564

กองกิจการนิสิต 4,120,000       1,282,000.00   2,838,000.00  

6420702183 : ค่าใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา(บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า) 120,000          -                 120,000.00      
6420702185 : สมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

4,000,000        1,282,000.00    2,718,000.00    



หน่วยงาน-รายการ เงินรับโอน เบิกจ่ายผูกพัน คงเหลือ

สรุปรายการสนับสนุนงบนโยบาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่29 กันยายน 2564

กองคลังและพัสดุ 1,242,854       971,354.95      271,499.05     

6420706162 : อุดหนุนกิจกรรมงานพระราชทานปริญญาบัตร 942,854          673,854.95       268,999.05      
6420706163 : ค่าจ้างเหมาบริการ (งบนโยบายการจัดหาเต้นท์) 300,000          297,500.00       2,500.00         



หน่วยงาน-รายการ เงินรับโอน เบิกจ่ายผูกพัน คงเหลือ

สรุปรายการสนับสนุนงบนโยบาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่29 กันยายน 2564

กองทะเบียนและประมวลผล 80,000           80,000.00       -               

6420707111 : ค่าบริการส่งข้อความส้ัน SMS 80,000            80,000.00        -                



หน่วยงาน-รายการ เงินรับโอน เบิกจ่ายผูกพัน คงเหลือ

สรุปรายการสนับสนุนงบนโยบาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่29 กันยายน 2564

กองแผนงาน 5,000            4,500.00         500.00          

6420704149 : โครงการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
โคกหนองขวาง มหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมระบบส่งน้ า ต าบลนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม

5,000              4,500.00          500.00            



หน่วยงาน-รายการ เงินรับโอน เบิกจ่ายผูกพัน คงเหลือ

สรุปรายการสนับสนุนงบนโยบาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่29 กันยายน 2564

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 5,320,000       5,320,000.00   -               

6420709123 : โครงการวิจัยและพัฒนา 5,320,000        5,320,000.00    -                



หน่วยงาน-รายการ เงินรับโอน เบิกจ่ายผูกพัน คงเหลือ

สรุปรายการสนับสนุนงบนโยบาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่29 กันยายน 2564

กองอาคารสถานที่ 2,367,550       2,076,907.00   290,643.00     

6420708136 : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 200,000          117,800.00       82,200.00        
6420708148 : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 160,000          153,111.00       6,889.00         
6420708151 : วัสดุก่อสร้าง 1,065,530        863,976.00       201,554.00      
6420708168 : ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จ านวน 1 ระบบ (ราคาต่อหน่วย 142,000 บาท) 142,000          142,000.00       -                
6420708169 : เคร่ืองพ่นยา 2 ระบบ จ านวน 5 เคร่ือง (ราคาต่อหน่วย 1,350 บาท) 6,750              6,750.00          -                
6420708170 : ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 115kv สถานีไฟฟ้าย่อย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

493,270          493,270.00       -                

6420708171 : ปั๊มน้ าแบบเพิ่มแรงดัน ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า จ านวน 1 ชุด 300,000          300,000.00       -                



หน่วยงาน-รายการ เงินรับโอน เบิกจ่ายผูกพัน คงเหลือ

สรุปรายการสนับสนุนงบนโยบาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่29 กันยายน 2564

คณะเทคโนโลยี 1,600,000       1,599,997.23   2.77              

6420912316 : โครงการพัฒนาพื้นที่นาสีนวนเพื่อสร้างนวัตกรรมและจัดการการเกษตรในทิศทางเกษตร
อัจฉริยะ (Smart farm))

1,000,000        999,997.23       2.77               

6420912321 : โครงการพัฒนาพื้นที่นาสีนวนเพื่อสร้างนวัตกรรมและการจัดการการเกษตรในทิศทางเกษตร
อัจฉริยะ (Smart farm)เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และผลิตพืชสมุนไพรในการรักษาโรคอุบัติใหม่ร่วมกับแพทย์แผน
ปัจจุบัน

300,000          300,000.00       -                

6420912322 : โครงการพัฒนาพื้นที่นาสีนวนเพื่อสร้างนวัตกรรมและการจัดการการเกษตรในทิศทางเกษตร
อัจฉริยะ (Smart farm) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะนิสิต

300,000          300,000.00       -                



หน่วยงาน-รายการ เงินรับโอน เบิกจ่ายผูกพัน คงเหลือ

สรุปรายการสนับสนุนงบนโยบาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่29 กันยายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์ 120,000         -                120,000.00     

6420911145 : โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 120,000          -                 120,000.00      



หน่วยงาน-รายการ เงินรับโอน เบิกจ่ายผูกพัน คงเหลือ

สรุปรายการสนับสนุนงบนโยบาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่29 กันยายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 1,565,000       1,561,562.50   3,437.50        

6420914215 : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง 500,000          500,000.00       -                
6420914216 : โครงการออกแบบอาคารศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนาสีนวน 300,000          300,000.00       -                
6420914217 : โครงการตรวจสอบสภาพอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง 365,000          365,000.00       -                
6420914218 : โครงการประกวดแบบแข่งขันในโครงการ MSU Crossing Life Corridor หัวข้อ Smart and 
Happy Campus

20,000            16,562.50        3,437.50         

6420914229 : โครงการศึกษาและออกแบบอาคารเล้ียงสัตว์น้ าปลอดภัยด้วยระบบไบโอฟลอด (Biofloc) 
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่นาสีนวน)

130,000          130,000.00       -                

6420914230 : โครงการศึกษาตรวจสอบความช ารุดอาคารและออกแบบปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

250,000          250,000.00       -                



หน่วยงาน-รายการ เงินรับโอน เบิกจ่ายผูกพัน คงเหลือ

สรุปรายการสนับสนุนงบนโยบาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่29 กันยายน 2564

ฟาร์มมหาวิทยาลัย 890,000         747,396.00      142,604.00     

6420709236 : ค่าจ้างเหมาบริการ 650,000          507,401.00       142,599.00      
6420709237 : วัสดุการเกษตร 240,000          239,995.00       5.00               



หน่วยงาน-รายการ เงินรับโอน เบิกจ่ายผูกพัน คงเหลือ

สรุปรายการสนับสนุนงบนโยบาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่29 กันยายน 2564

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 24,720           -                24,720.00      

6420906220 : โครงการสานเสวนาสู่ประชาธิปไตยที่พึงปราถนา 24,720            -                 24,720.00        



หน่วยงาน-รายการ เงินรับโอน เบิกจ่ายผูกพัน คงเหลือ

สรุปรายการสนับสนุนงบนโยบาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่29 กันยายน 2564

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 310,420         309,485.00      935.00          

6420917162 : โครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU-Nature Trail) 310,420          309,485.00       935.00            



หน่วยงาน-รายการ เงินรับโอน เบิกจ่ายผูกพัน คงเหลือ

สรุปรายการสนับสนุนงบนโยบาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่29 กันยายน 2564

ส านักวิทยบริการ 80,000           80,000.00       -               

6420926144 : โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ MSU Learning and Living Space 80,000            80,000.00        -                


