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แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จากการตรวจสอบและวิ เคราะห์ แผนการใช้ เ งิน รายได้ป ระจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของวิ ท ยาลั ยชุ มชนทุ กแห่ ง พบว่ า มี ข ้ อ มู ลที่ ควรปรับปรุง
และมีข้อผิดพลาด ดังนี้
1. ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เสนอกิจกรรม/โครงการ เกินวงเงินที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เช่น
- ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาบุคลากร กำหนดให้ใช้ได้ 15% ของประมาณการรายรับของปีนั้น และไม่เกิน 300,000 บาท ถ้าวิทยาลัยชุมชนใดประมาณการ
รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 = 1,000,000 บาท จะใช้ได้ 15% (1,000,000) = 150,000 บาท ดังนั้น กิจกรรม/โครงการ ที่เสนอภายใต้การพัฒนาบุคลากร จะต้องมี
แผนการใช้จ่ายรวมกันทุกกิจกรรม/โครงการไม่เกิน 150,000 บาท หรือถ้าวิทยาลัยชุมชนใดมีประมาณการรายรับ 3,000,000 บาท จะใช้ได้ = 15% (3,000,000)
= 450,000บาท ซึ่งเกิน 3,000,000 บาท ดังนั้น จะใช้ได้เพียง 300,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงานประชาสัมพันธ์ กำหนดไม่เกิน 50,000 บาท แต่หลายแห่งเสนอกิจกรรม/โครงการเกิน 50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ผลผลิตจำนวนนักศึกษาของปีงบประมาณก่อนหน้า มาเป็นฐานในการคำนวณค่าใช้จ่าย เช่น ในการพัฒนากิจการนักศึกษาเกณฑ์
ที่กำหนด คือ 150 - 300 บาท/คน ถ้ามีผลผลิตจำนวนนักศึกษาปีก่อนหน้า 600 คน เงินรายได้ที่สามารถนำไปใช้ทำกิจกรรม/โครงการ ต่าง ๆ ได้ = 600 คน x 300 บาท
= 180,000 บาท กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาที่เสนอแผนการใช้จ่ายรวมกันวงเงินต้องไม่เกิน 180,000 บาท
- ค่าตรวจสุขภาพประจำปีของจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน ประมาณการเกินอัตราที่กำหนดตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน กำหนดไว้ในอัตรา
450 บาท/คน/ครั้ง
- และรายการอื่นๆ
2. ชื่อกิจกรรม/โครงการ บางรายการไม่สื่อว่าจะดำเนินการอะไร เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตกตัวคูณพบว่าไม่สอดคล้องกับชื่อกิจกรรม/โครงการที่เสนอ
3. บางกิจกรรม/โครงการ ไม่แตกรายละเอียดตัวคูณ เช่น ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20,000 บาท ไม่แตกตัวคูณว่า ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กี่คน กี่บาท/มื้อ
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4. รูปแบบการแตกตัวคูณภายในวิทยาลัยชุมชนเดียวกัน ที่ต่างกิจกรรม/โครงการ มีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น
- โครงการที่ 1 >> แตกตัวคูณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ = 3,500 บาท
- โครงการที่ 2 >> แตกตัวคูณ 10,000 บาท = ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 100 บาท x 2 มื้อ
5. บางกิจกรรม/โครงการ ไม่ใส่หน่วยในการแตกตัวคูณ เช่น ค่าอาหารกลางวัน 80 x 100 x 2 = 16,000
6. ค่าวัสดุที่ประมาณการส่วนใหญ่ไม่แตกตัวคูณ จะเสนอเป็นวงเงินรวม เช่น ค่าวัสดุ 20,000 บาท
7. บางกิจกรรม/โครงการ ที่เสนอในแผนการใช้เงินรายได้ยังไม่มี ระเบียบ หรือกฎหมายของสถาบันวิทยาลัยชุมชน หรือกฎหมายของกระทรวงการคลัง หรือ
ของหน่วยงานอื่นที่เทียบเคียงกันได้รองรับการใช้จ่าย
8. มีวิทยาลัยชุมชน 16 แห่ง (ยกเว้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สมุทรสาคร ยโสธร และแพร่) ที่เสนอแผนเงินรายได้เพื่อไปดำเนินการชดเชยค่าสาธารณูปโภค
ซึ่งตามนโยบายของสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีนโยบายให้นำเงินได้ส่วนหนึ่งไปชดเชยค่าสาธารณูปโภคของวิทยาลัยชุมชน
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ตารางผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ และผลการกลั่นกรอง แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน
ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
ผลการพิจารณาจากสภา
เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2564
ประชุมครั้งที่ 12/2564
วันที่ 29 ต.ค. 2564
วันที่ 8 พ.ย. 2564
สำนักงานสถาบัน เห็นชอบวงเงิน 522,440 บาท
อนุมัติ
แม่ฮ่องสอน
- ค่าเช่าอาคารหน่วยจัดการศึกษา ไม่ใส่หน่วยในการแตกตัวคูณ
เห็นชอบวงเงิน 788,150 บาท
อนุมัติ
- โครงการประสาทอนุปริญญาบัตร แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ
และไม่ใส่หน่วยในการแตกตัวคูณ
พิจิตร
- ภายใต้ การศึ กษาและส่ งเสริ มวิ ชาการ วิ ชาชี พ ประมาณการ เห็นชอบวงเงิน 2,434,080 บาท
อนุมตั ิ
ค่าใช้จ่ายเกินหลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กิจกรรม/โครงการ ที่แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ คือ
- พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
- อบรมนักศึกษาใหม่ สร้างวินัย ปรับพฤติกรรม
- กีฬาส่งเสริมสุขภาพวิทยาลัยชุมชนระดับประเทศ
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ทบทวน
แผนกลยุทธ์การศึกษาระยะ 5 ปี (2562-2566) และแผนปฏิบัติ
ราชการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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หน่วยงาน

ตาก

ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

กิจกรรม/โครงการ ที่ไม่แตกตัวคูณ คือ
- กิ จ กรรมจิ ต อาสา บำเพ็ ญ ประโยชน์ / รั ก ษาสิ ่ ง แวดล้ อ ม/
ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน
- โครงการออกหน่วยบริการชุมชน
กิจกรรม/โครงการ ที่แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ คือ
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- โครงการพิธีไหว้ครูและส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษา
- โครงการกี ฬานั กศึ กษาวิ ทยาลั ยชุ มชนตาก และประมาณการ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกินอัตราที่กำหนด ตามประกาศสถาบัน
วิทยาลัยุชมชน เรื่องการจ่ายเงินรายได้ในการแข่งขันกีฬานักศึกษา
วิทยาลัยชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2561 กำหนดค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในอัตราคนละไม่เกิน 30
บาทต่อมื้อ
- โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและมอบประกาศนียบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษา
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารความเสี่ยง

ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2564
วันที่ 29 ต.ค. 2564

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประชุมครั้งที่ 12/2564
วันที่ 8 พ.ย. 2564

- ปรั บ ลดวงเงิ น โครงการกี ฬ านั ก ศึ ก ษา อนุมัติ
วิทยาลัยชุมชนตาก โดยปรับค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในอัตรา
คนละไม่เกิน 30 บาทต่อมื้อ
- โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื ่ อ การทำงาน
เชิงรุก ให้แก้ไขรายการค่าจ้างเหมา และรวม
ค่ า อาหารว่ า งและเครื ่ อ งดื ่ ม และให้ ร วม
แผนการใช้จ่ายไว้ในเดือนเดียวกัน
- เห็นชอบวงเงิน 839,075 บาท
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หน่วยงาน

บุรีรัมย์

ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

- โครงการเสริ ม สร้ า งความรู ้ ด ้ า นการเงิ น และพั ส ดุ ประจำปี
งบประมาณ 2565
- โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการทำงานเชิงรุก
- ภายใต้ ก ารให้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด และห้ อ งพยาบาล การ
ประชาสัมพันธ์/การนำเสนอผลงาน การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ
วิชาชีพ การจัดงานปฐมนิเทศ/ไหว้ครู/ปัจฉิมนิเทศ ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเกินหลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กิจกรรม/โครงการ ที่แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ คือ
- พิธีประสาทอนุปริญญา
- กิจกรรมปฐมนิเทศ/ไหว้ครู รายการย่อยแตกตัวคูณไม่สอดคล้อง
กับกิจกรรมทีจ่ ะดำเนินการ
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
- กิจกรรมกีฬาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์เกมส์ ครั้งที่ 17 ประมาณการ
ค่าชุดการแสดง ขบวนพาเหรด พิธี เปิด - ปิด กิจกรรม เกินอัตรา
ที่กำหนด

ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2564
วันที่ 29 ต.ค. 2564

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประชุมครั้งที่ 12/2564
วันที่ 8 พ.ย. 2564

- ปรับลดวงเงินกิจกรรมกีฬาวิทยาลัยชุมชน อนุมัติ
บุรีรัมย์เกมส์ ครั้งที่ 17 โดยปรับค่าชุดการ
แสดง ขบวนพาเหรด พิธี เปิด - ปิด กิจกรรม
ไม่เกิน 5,000 บาท
- ให้ถอนโครงการสนั บสนุนการทำงานวิ จั ย
งานสร้างสรรค์ นวัตดรรม หรือสิงประดิษฐ์
และการเผยแพร่ ผ ลงาน เนื ่ อ งจากยั ง ไม่ มี
ระเบียบ หรือกฎหมาย รองรับการใช้จ่าย
- เห็นชอบวงเงิน 1,408,000 บาท

6
หน่วยงาน

มุกดาหาร

ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

- กิจกรรมกีฬานักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ
- กิจกรรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและสภา
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
- โครงการสถานศึกษาปลอดภัยวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
- โครงการสวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัยชุมชนบุรรี ัมย์
- โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Roadshows to NEW Normal Style)
กิจกรรม/โครงการ ที่ไม่แตกตัวคูณ คือ
- โครงการประชาสัมพันธ์ผรู้ ับบริการ/ประชาชนทั่วไป
- แบบแปลนในการก่อร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น วิทยาลัยชุมชน
มุ กดาหารจากมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบุ ร ี ร ั มย์ เป็ นรายการลงทุ น
ประเภทสิ่งก่อสร้าง แต่วิทยาลัยเสนอมาภายใต้รายการครุภัณฑ์ และ
ขอถอนรายการออกก่ อนวั นประชุ ม 1 วั น ทำให้ ข ้ อมู ลที ่ ส ่ งให้
กรรมการได้รับมีการเปลี่ยนแปลง
- การจั ดกิ จกรรมพั ฒนานั กศึ กษา ประมาณการค่ าใช้ จ ่ ายเกิ น
หลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน
- วงเงินรวมกับแตกตัวคูณไม่ตรงกัน

ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2564
วันที่ 29 ต.ค. 2564

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประชุมครั้งที่ 12/2564
วันที่ 8 พ.ย. 2564

- ปรับลดวงเงินตามที่วิทยาลัยชุมชนขอถอน อนุมัติ
รายการแบบแปลนในการก่อร้างอาคารเรียน
คสล.3 ชั ้ น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนมุ ก ดาหารจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- เห็นชอบวงเงิน 978,700 บาท
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ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2564
วันที่ 29 ต.ค. 2564

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประชุมครั้งที่ 12/2564
วันที่ 8 พ.ย. 2564

กิจกรรม/โครงการ ที่แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ คือ
- พิธีประสาทอนุปริญญา
- โครงการกี ฬ าภายในวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนมุ ก ดาหาร ครั ้ ง ที ่ 18
ปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
- โครงการ กี ฬานั กศึ กษาวิ ทยาลั ยชุ มชน ระดั บชาติ ครั ้ งที ่ 8
(แม่ฮ่องสอนเกมส์) ปีงบประมาณ 2565
- โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาสำหรับ นักศึกษาปี การศึกษา 2565
กิจกรรม/โครงการ ที่ไม่แตกตัวคูณ คือ
- ค่ าตอบแทนคณะกรรมการควบคุ มงาน การสร้ างอาคารเรี ยน
จังหวัดมุกดาหาร
- ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
- ภายใต้การพัฒนาบุคลากรในระบบ วชช. การจัดกิจกรรมพัฒนา - ให้แก้ไขชื่อรายการค่าไฟฟ้า เป็น ชดเชยค่า อนุมัติ
นักศึกษา ประมาณการค่าใช้จ่ายเกินหลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้ สาธารณูปโภค
และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- เห็นชอบวงเงิน 757,500 บาท
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กิจกรรม/โครงการ ที่แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ คือ
- โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณพที่พึ่งประสงค์ตามกรอบ
TQF
- โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัย อนุกรรมการวิชาการและ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู (OD)
- โครงการพัฒนาแผนงานและประสิทธิภาพการบริหารงาน
- โครงการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (การควบคุม
ภายใน)
- ภายใต้การพัฒนาบุคลากรในระบบ วชช. การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประมาณการค่าใช้จ่ายเกินหลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้
และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ประมาณ
การค่าใช้จ่ายเกินอัตราที่กำหนด
- ค่าใช้สอย รายการตรวจสุขภาพลูกจ้าง ประมาณการเกินอัตราที่
กำหนด
- วงเงินรวมกับแตกตัวคูณไม่ตรงกัน

ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2564
วันที่ 29 ต.ค. 2564

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประชุมครั้งที่ 12/2564
วันที่ 8 พ.ย. 2564

- กิ จ กรรมกี ฬ านั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน อนุมัติ
ระดับประเทศ (วชช.แม่ฮ่องสอน) ให้ตัดวงเงิน
รายการค่ าเวชภั ณฑ์ ยา ค่ าจ้ างวงโยธวาทิ ต
ค่ าจ้ างเหมาเครื ่ องดนตรี และค่ าเช่ าเต็ นท์
เนื่องจากตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุ มชน
เรื ่ องการจ่ ายเงิ นรายได้ ในการแข่ งขั นกี ฬา
นั กศึ กษาวิ ทยาลั ยชุ มชน สถาบั นวิ ทยาลั ย
ชุมชน พ.ศ. 2561 สำหรับวิทยาลัยชุมชนที่เป็น

9
หน่วยงาน

ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

กิจกรรม/โครงการ ที่แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ คือ
- พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
- ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อ
- ไหว้ครู
- กีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
- ค่าตอบแทนวิทยากรใบขับขี่
- โครงการทบทวนแผนฯ ใส่ชื่อโครงการไม่ครบถ้วน
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
กิจกรรม/โครงการ ที่ไม่แตกตัวคูณ คือ
- การประชุมกรรมการนักศึกษา
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา
เครือข่ายภาคตะวันออก
- กิ จ กรรมการให้ ค วามรู ้ แ ละทั กษะการประกั น คุ ณ ภาพให้ แก่
นักศึกษา
- กิจกรรมประชุมจัดทำแผนกิจการนักศึกษา
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน/กิจกรรมทำนุบำรุง
- กิจกรรมกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับประเทศ

ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2564
วันที่ 29 ต.ค. 2564
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น ไม่ได้กำหนดรายการ
ดังกล่าวไว้
- ปรับลดค่าจ้างเหมารถ ไม่เกินอัตราที่สำนัก
งบประมาณกำหนด ในทุกกิจกรรม/โครงการ
ที่มีรายการนี้
- ปรับลดวงเงินค่าตรวจสุขภาพลูกจ้างเป็ น
450 บาท/คน/ครั้ง
- เห็นชอบวงเงิน 1,075,075 บาท

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประชุมครั้งที่ 12/2564
วันที่ 8 พ.ย. 2564
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ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2564
วันที่ 29 ต.ค. 2564

- กิจกรรปฐมนิเทศนักศึกษา ไม่แตกตัวคูณ
- การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพ สนับสนุนการให้บริการ เห็นชอบวงเงิน 1,105,390 บาท
วิชาการแก่สังคม ประมาณการค่าใช้จ่ายเกินหลักเกณฑ์การบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กิจกรรม/โครงการ ที่แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ คือ
- โครงการประชุ มเชิ งปฏิ บ ั ต ิ การทบทวนแผนกลยุ ทธ์ การศึกษา
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2563-2567) การจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ
2566 และแผนเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566
- โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
- โครงการสักการบูชาครู อาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2565
- โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี
- โครงการประชุ มเชิ งปฏิ บ ั ต ิ การจั ดทำแผนปฏิ บ ั ต ิ งานกิ จกรรม
นักศึกษา
- โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประชุมครั้งที่ 12/2564
วันที่ 8 พ.ย. 2564
อนุมัติ
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ระนอง
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- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี
กิจกรรม/โครงการ ที่ไม่แตกตัวคูณ คือ
- ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
- ค่าบริหารจัดการ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
- รูปแบการแตกตัวคูณแต่ละกิจกรรม/โครงการ มีความแตกต่างกัน
กิจกรรม/โครงการ ที่แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ คือ
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
- โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง
- การให้บริการห้องสมุดและห้องพยาบาล
- การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนระนองการนำเสนอผลงานสู่
สาธารณะ
- กิจกรรมการบริการวิชาการร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่
จังหวัดระนอง
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ทีส่ ำเร็จการศึกษา

ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2564
วันที่ 29 ต.ค. 2564

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประชุมครั้งที่ 12/2564
วันที่ 8 พ.ย. 2564

- โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภา อนุมัติ
วิทยาลัยชุมชนระนอง คณะกรรมการเสนอแนะ
ให้ปรับชื่อโครงการใหม่ เนื่องจากกรรมการ
สภาวิ ทยาลั ยชุ มชนแต่ ละท่ านจะเป็ นผู ้ ท ี ่ มี
ความรู้ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอแล้ว
จึงได้รับการสรรหาเข้ามาเป็นสภาวิทยาลั ย
ชุมชน จึงไม่น่าจะมีการพัฒนาศักยภาพของ
ท่าน
- ปรั บ แก้ ว งเงิ น และรายการให้ ม ี ค วาม
เหมาะสม
- เห็นชอบวงเงิน 1,084,400 บาท
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นราธิวาส
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- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามศาสตร์สาขาวิชา การจัดพิธี
ประสาทอนุปริญญาบัตร
กิจกรรม/โครงการ ที่ไม่แตกตัวคูณ คือ
- ค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สนิ
- กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- รูปแบการแตกตัวคูณแต่ละกิจกรรม/โครงการ มีความแตกต่างกัน
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีสู่การ
ปฏิบัติ แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ
- ปรับค่าจ้างเหมารถ ไม่เกินอัตราที่สำนักงบประมาณกำหนด ในทุก
กิจกรรม/โครงการ ที่มีรายการนี้
กิจกรรม/โครงการ ที่แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ คือ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการบริหารความเสียงและระบบ
การควบคุมภายใน
- โครงการปัจฉิมนักศึกษาก่อนจบการศึกษา
- โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
- รูปแบการแตกตัวคูณแต่ละกิจกรรม/โครงการ มีความแตกต่างกัน

ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2564
วันที่ 29 ต.ค. 2564

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประชุมครั้งที่ 12/2564
วันที่ 8 พ.ย. 2564

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำแผนปฏิบัติ อนุมัติ
ราชการประจำปีสู่การปฏิบัติ ให้ปรับกิจกรรม
การดำเนินงานในรายละเอียดแตกตัวคูณ
- เห็นชอบวงเงิน 1,709,150 บาท

- ให้วิทยาลัยชุมชนทบทวนรายการแตกตัวคูณ อนุมัติ
ในกิ จ กรรม/โครงการ โครงการที ่ เ สนอ
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- การให้บริการห้องสมุด และห้องพยาบาล ประมาณการค่าใช้จ่าย
เกิ นหลั กเกณฑ์ การบริ หารเงิ นรายได้ และทรั พย์ ส ิ นของสถาบั น
วิทยาลัยชุมชน
กิจกรรม/โครงการ ที่แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ คือ
- โครงการทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ/การ
รายงานผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยชุมชน
ยะลา
- โครงการแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ เ พื ่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการ
ปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนยะลา
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาอนุปริญญา
- โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563
- โครงการรับสมัครนักศึกษา ปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- โครงการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก
- โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสำนึกรักสามัคคีนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนยะลา

ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2564
วันที่ 29 ต.ค. 2564
ในกิจกรรม/โครงการเดียวกันจะต้องไม่มีความ
ซ้ำซ้อนระหว่างค่าตอบแทนวิทยากร และค่า
ของที่ระลึก
- โครงการแนะแนวการศึ ก ษาต่ อ เชิ ง รุ ก
ให้ปรับลดค่าของที่ระลึก
- ปรั บ ลดค่ า จ้ า งเหมารถทั ว ร์ ป รั บ อากาศ
ไม่เกินอัตราที่สำนักงบประมาณกำหนด
- เห็นชอบวงเงิน 1,726,500บาท

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประชุมครั้งที่ 12/2564
วันที่ 8 พ.ย. 2564
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ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2564
วันที่ 29 ต.ค. 2564

โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ
กิจกรรม/โครงการ ที่ไม่แตกตัวคูณ คือ
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าซ่อมบำรุงรถบรรทุก 6 ล้อ
กิจกรรม/โครงการ ที่แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ คือ
เห็นชอบวงเงิน 1,055,700 บาท
- โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
- โครงการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้
- โครงการรำลึกบุญคุณครู
- โครงการส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม
ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน
- โครงการส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม
เมาลิดสัมพันธ์
- โครงการส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม
รอมฎอนสัมพันธ์
- โครงการรเสริ มสร้ างประชาธิ ปไตยในสถานศึ กษา แตกตั วคูณ
ไม่ครบทุกรายการ

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประชุมครั้งที่ 12/2564
วันที่ 8 พ.ย. 2564

อนุมัติ
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ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2564
วันที่ 29 ต.ค. 2564

- โครงการสร้างความสมานฉันท์โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ "วชช.ตานีเกมส์
ครั้งที่ 14"
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
- โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม
ภายในวิทยาลัย
- โครงการทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรม/โครงการ ที่ไม่แตกตัวคูณ คือ
- โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
- รูปแบการแตกตัวคูณแต่ละกิจกรรม/โครงการ มีความแตกต่างกัน เห็นชอบวงเงิน 1,211,400 บาท
กิจกรรม/โครงการ ที่แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ คือ
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
ประจำปี 2565)

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประชุมครั้งที่ 12/2564
วันที่ 8 พ.ย. 2564

อนุมัติ
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- โครงการพิธีประสาทอนุปริญญานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตู ล
ประจำปีการศึกษา 2564
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ปีการศึกษา
2565
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญาเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 4 เมษายน 2565 และ 2
กันยายน 2565
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด
- งานรำลึกพระคุณครู
- โครงการ TO BE NUMBER ONE
- โครงการประชุ มเชิ งปฏิ บ ัต ิ การทบทวนแผนกลยุ ทธ์และจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาและผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน
สตูลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่
กิจกรรม/โครงการ ที่ไม่แตกตัวคูณ คือ
- โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสตูล
- ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2564
วันที่ 29 ต.ค. 2564

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประชุมครั้งที่ 12/2564
วันที่ 8 พ.ย. 2564
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ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
ผลการพิจารณาจากสภา
เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2564
ประชุมครั้งที่ 12/2564
วันที่ 29 ต.ค. 2564
วันที่ 8 พ.ย. 2564
- รูปแบการแตกตัวคูณแต่ละกิจกรรม/โครงการ มีความแตกต่างกัน - ปรั บ ลดวงเงิ น กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น กี ฬ า อนุมัติ
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประมาณการค่าใช้จ่ายเกิ น นั กศึ กษาภายในวิทยาลั ยชุ มชนสมุทรสาคร
หลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัย โดยปรับค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
ชุมชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในอัตราคนละไม่เกิน 30
กิจกรรม/โครงการ ที่แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ คือ
บาทต่อมื้อ และตัดรายการของที่ระลึกออก
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565
- เห็นชอบวงเงิน 755,200 บาท
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565
- กิจกรรมสืบสานประเพณีไหว้ครู ประจำปี 2565
- กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษา ประจำปี 2565
- กิจกรรมต่อต้านการทุจริต (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร)
- กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและสถานศึกษาปลอดบุหรี่
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของกิจการสภาวิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาคร
- โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี(2566-2570)
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- กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ และประมาณการค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มเกินอัตราที่กำหนด ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยุชมชน
เรื่องการจ่ายเงินรายได้ในการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
สถาบั น วิ ท ยาลั ยชุ ม ชน พ.ศ. 2561 กำหนดค่ า อาหารว่ างและ
เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในอัตราคนละไม่เกิน 30 บาท
ต่อมื้อ
- ครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในห้องประชุม (โต๊ะประชุม และเก้าอี้ห้อง
ประชุม) ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ขอใช้เงินรายได้ไม่ละเอียดเพียงพอ
- รูปแบการแตกตัวคูณแต่ละกิจกรรม/โครงการ มีความแตกต่างกัน
- การประชาสัมพันธ์/การนำเสนอผลงาน ประมาณการค่าใช้จ่ายเกิน
หลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน
กิจกรรม/โครงการ ที่แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ คือ
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย
ชุมชนยโสธร ปีการศึกษา 2563 แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ

ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2564
วันที่ 29 ต.ค. 2564

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประชุมครั้งที่ 12/2564
วันที่ 8 พ.ย. 2564

- การพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด มี ช ี ว ิ ต และการเป็ น อนุมัติ
ห้องสมุดสีเขียว ไม่แตกตัวคูณ ให้ปรับแก้ค่า
ของที่ระลึก
- เห็นชอบวงเงิน 504,860 บาท

19
หน่วยงาน

พังงา

ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2564
วันที่ 29 ต.ค. 2564

กิจกรรม/โครงการ ที่ไม่แตกตัวคูณ คือ
- โครงการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ยโสธร การแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 8
“ภาคเหนือ” ประจำปีงบประมาณ 2565
- เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กีฬาสานสัมพันธ์สัญจร
เกมส์ ครั้งที่ 11
- การประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนยโสธร
- การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและการเป็นห้องสมุดสีเขียว
- การจั ดกิ จกรรมพั ฒนานั กศึ กษา ประมาณการค่ าใช้ จ ่ ายเกิ น เห็นชอบวงเงิน 1,275,300. บาท
หลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน
กิจกรรม/โครงการ ที่ไม่แตกตัวคูณ คือ
- ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
- พิ ธ ี ประสาทอนุ ปริ ญญาบั ตร และประกาศนี ยบั ตรแก่ ผ ู ้ สำเร็ จ
การศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564
- โครงการประชาสั มพั นธ์ และแนะแนวการศึ กษาต่ อหลั กสู ตร
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประชุมครั้งที่ 12/2564
วันที่ 8 พ.ย. 2564

อนุมัติ
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หน่วยงาน

ตราด

ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2564
วันที่ 29 ต.ค. 2564

- โครงการร่ ว มกี ฬ านั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนทั ่ ว ประเทศ
ประจำปี 2565
- โครงการกี ฬ าสั ม พั น ธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนพั ง งา
ประจำปี 2565
- ปฐมนิ เ ทศและต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนพั ง งา
ประจำปีการศึกษา 2565
- พิธีไหว้ครูวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2565
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
- โครงการประชุ มเชิ งปฏิ บ ั ต ิ การการจั ดทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- กฎหมายปกครองสำหรับนักปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565 และ
ชื ่ อ กิ จ กรรมไม่ ช ั ด เจน และ วชช. ขอเปลี ่ ย นเป็ น กิ จกรรมใหม่
อีก 2 กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการ ที่แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ คือ
เห็นชอบวงเงิน 449,700 บาท
- พิธีประสาทอนุปริญญา
กิจกรรม/โครงการ ที่ไม่แตกตัวคูณ คือ
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประชุมครั้งที่ 12/2564
วันที่ 8 พ.ย. 2564

อนุมัติ
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หน่วยงาน

แพร่

สงขลา

ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2564
วันที่ 29 ต.ค. 2564

- ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
กิจกรรม/โครงการ ที่แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ คือ
เห็นชอบวงเงิน 344,750 บาท
- โครงการรำลึกพระคุณครู
- โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์นักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนแพร่
- โครงการกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ
- โครงการอบรมทักษะการวางแผน เพื่อพัฒนาการทำงานอาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแพร่
กิจกรรม/โครงการ ที่ไม่แตกตัวคูณ คือ
- ค่าเวชภัณฑ์ยา
- วงเงินรวมกับแตกตัวคูณไม่ตรงกัน
เห็นชอบวงเงิน 1,201,060 บาท
กิจกรรม/โครงการ ที่แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ คือ
- โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
- โครงการปฐมนิเทศ
- โครงการปัจฉิมนิเทศ

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประชุมครั้งที่ 12/2564
วันที่ 8 พ.ย. 2564
อนุมัติ

อนุมัติ
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หน่วยงาน

น่าน

ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2564
วันที่ 29 ต.ค. 2564

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรและการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
- โครงการกีฬาทั่วประเทศ
กิจกรรม/โครงการ ที่ไม่แตกตัวคูณ คือ
- โครงการการจัดให้บริการศูนย์บริการสำหรับประชาชนทั่วไป
กิจกรรม/โครงการ ที่แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ คือ
เห็นชอบวงเงิน 585,100 บาท
- โครงการกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
- พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา
2562 - 2563
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
- โครงการไหว้ ค รู วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565
- โครงการประชุ ม เชิ งปฏิ บ ั ต ิ การจั ดทำแผนกลยุ ทธ์ การศึ กษา
วิทยาลัยชุมชนน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)
- โครงการจั ดทำแผนบริ หารความเสี ่ ยงและควบคุ มภายในของ
วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประชุมครั้งที่ 12/2564
วันที่ 8 พ.ย. 2564

อนุมัติ
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2. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.1 รายรับรวมทั้งสิ้น จำนวน 88,854,107.17 บาท (แปดสิบแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์) จำแนกเป็น
(1) รายรับสะสมคงเหลือจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงินทั้งสิ้น จำนวน 68,410,307.69 บาท (หกสิบแปดล้าน
สี่แสนหนึ่งหมื่นสามร้อยเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์)
(2) ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงินทั้งสิ้น จำนวน 20,443,799.48 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนสี่หมื่น
สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์)
2.2 วงเงินที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันกำหนดให้สามารถใช้ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เท่ากับวงเงินประมาณการรายรับปีปัจจุบันและร้อยละ 60
ของเงินรายได้สะสม) รวมทั้งสิ้นวงเงิน 61,489,984.09 บาท (หกสิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทเก้าสตางค์)
2.3 ประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นเงินทั้งสิ้น 21,811,530 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสน
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่าประมาณการรายรับปีปัจจุบัน จำนวน 1,367,730.52 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท
ห้าสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 6.69 แต่ยังอยู่ในวงเงินที่สามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันกำหนด (คิดเป็นร้อยละ 35.47 ของวงเงินที่สามารถใช้ได้) จำแนกเป็น
(1) รายจ่ายประจำ 18,027,450 บาท (สิบแปดล้านสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 82.65 มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
ลำดับ
รายการ
วงเงิน (บาท)
ร้อยละ
รวมทั้งหมด
18,027,450.00
82.65
ก งบดำเนินงาน
17,758,600.00
81.42
1. การบริหารกิจการทั่วไป
4,981,725.00
22.84
1.1 กิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายสภาสถาบัน
487,000.00
2.23
1.2 โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาครู บุคลากร กรรมการสภาวิทยาลัย หรือผู้บริหารของวิทยาลัย
2,804,305.00
12.86
1.3 รายการที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการห้องสมุด และห้องพยาบาล
261,100.00
1.20
1.4 ค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน/ค่าเช่าครุภัณฑ์/ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน/การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง
683,300.00
3.13
1.5 ค่าตอบแทนผู้สอน
286,020.00
1.31
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ลำดับ

จ

รายการ
1.6 การประชาสัมพันธ์/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการนำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาลัยสู่สาธารณะ
2. การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพ
- โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม
- โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการวิชาการร่วมกับจังหวัด หรือหน่วยงานในพื้นที่
4. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
4.1 การจัดงานปฐมนิเทศ/ไหว้ครู/ปัจฉิมนิเทศ
4.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4.3 การจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
4.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
4.5 การจัดงานแข่งขันกีฬานักศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
5. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
- ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต
6. รายจ่ายตามเงื่อนไข หรือวัตถุประสงค์
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของสถาบัน

วงเงิน (บาท)
460,000.00
302,000.00
302,000.00
120,000.00
120,000.00
8,970,375.00
1,547,640.00
2,185,650.00
2,352,025.00
489,000.00
2,396,060.00
3,380,000.00
3,380,000.00
4,500.00
268,850.00

ร้อยละ
2.11
1.38
1.38
0.55
0.55
41.13
7.10
10.02
10.78
2.24
10.99
15.50
15.50
0.02
1.23
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(2) รายจ่ายลงทุน 3,784,080. บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 17.35 มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
ลำดับ
รายการ
วงเงิน (บาท)
รวมทั้งหมด
3,784,080.00
ข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
1,678,000.00
1. ครุภัณฑ์การศึกษา ตามนโยบายสภาสถาบันในการปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ครุภัณฑ์การศึกษา
1,255,940.00
3. ครุภัณฑ์สำนักงาน
422,060.00
ค งบลงทุน ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
2,056,080.00
1. ค่าจ้างออกแบบรูปรายการ
12,000.00
2. รายการใหม่
2,044,080.00
ง รายจ่ายเพื่อสมทบรายการลงทุน
50,000.00

ร้อยละ
17.35
7.69
5.76
1.94
9.43
0.06
9.37
0.23

(3) วงเงินสำรองกรณีเหตุฉุกเฉิน ในวงเงินร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณรายรับงบประมาณปีปัจจุบันที่ขอตั้งวงเงิน จำนวน 2,044,379.95 บาท
(สองล้านสี่หมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์)
(4) วงเงินคงเหลือ เมื่อหักวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ขออนุมัติครั้งนี้ จำนวน
23,855,909.95 บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์) แล้ว ยังคงเหลือเงินรายได้ จำนวน 37,634,074.15 บาท (สามสิบเจ็ดล้าน
หกแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์)
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รายการ
รายรับสะสม (1)
ประมาณการรายรับ งปม. พ.ศ. 2565 (2)
รายรับสะสม+ประมาณการรายรับ งปม. พ.ศ. 2565 (3) = (1)+(2)
วงเงินที่สามารถใช้ได้ปี งปม.2565 (4) = (60%)(1)+(2)
แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ งปม. พ.ศ. 2565 (5)
รายจ่ายประจำ
รายจ่ายลงทุน
วงเงินสำรองกรณีฉุกเฉิน งปม. พ.ศ. 2565 (6) = 10%(2)
วงเงินที่สามารถใช้ได้ งปม. พ.ศ. 2565 (7) = (4) - (5) – (6)

จำนวนเงิน
68,410,307.69
20,443,799.48
88,854,107.17
61,489,984.09
21,811,530.00
18,027,450.00
3,784,080.00
2,044,379.95
37,634,074.15

3. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 กลั่นกรองแผนการใช้เงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1 โดยมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยชุมชน ดังนี้
1. การใช้จ่ายเงินรายได้ให้จ่ายตามระเบียบ หรือกฎหมายของสถาบันวิทยาลัยชุมชน หากยังไม่มีระเบียบหรือกฎหมายใดของสถาบันวิทยาลัยุชมชนรองรับ
ให้ยึดตามระเบียบ หรือกฎหมายของกระทรวงการคลัง หรือของหน่วยงานอื่นที่เทียบเคียงกันได้ ทั้งนี้ หาก กิจกรรม/โครงการใดที่วิทยาลัยชุมชนเสนอแผนเงินรายได้เข้ามา
แต่ยังไม่มีระเบียบ หรือกฎหมายรองรับในการใช้จ่าย ขอให้นำรายการนั้นออกไปก่อน และภายใต้กิจกรรม/โครงการ หากมีรายการย่อยใด ที่ไม่เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ขอให้ปรับลดวงเงินให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนด
2. สำนักงบประมาณกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในหมวดของค่ายานพาหนะ ค่ารถโดยสาร
(รถบัส) + ค่าน้ำมัน 13,400 บาท/วัน/คัน ดังนั้น ในการเสนอแผนการใช้จ่ายจะต้องอยู่ภายในอัตราที่กำหนด
3. การจ่ายค่าของที่ระลึกในกิจกรรม/โครงการใดๆ ให้พิจารณากิจกรรมที่ดำเนินการ และจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกันระหว่างค่าตอบแทนวิทยากร และค่าของที่ระลึก
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4. ชื่อรายการที่วิทยาลัยชุมชนเสนอในแผนการใช้เงินรายได้ หากรายการใดเหมือนกันขอให้ใช้ชื่อที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ ำประปา
ค่าอินเตอร์เน็ต ให้ชอื่ รายการเป็น ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
4. ผลการพิจารณาจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงินทั้งสิ้น 23,855,909.95 บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

กองแผนงานและงบประมาณ
สถาบันวิทยาลัยุชมชน
พฤศจิกายน 2564
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ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2564
ที่

วิทยาลัยชุมชน

เงินรายได้
คงเหลือยกมา
จากปี งปม.2563

รับจริง ปี งปม.
2564 (1)

ประมาณการ
รายรับปี งปม.
2564
(2)

รายจ่ายปี งปม.
รายได้สะสม
2564
คงเหลือจากปี งปม.
2564
(3)

รวมทั้งหมด

(5)

17,360,600.00

2,836,670.10

509,190.15

2 แม่ฮ่องสอน
3 พิจติ ร

369,008.01

688,760.00

9,950,698.92

2,917,938.00

4 ตาก
5 บุรีรัมย์

3,477,028.57

1,571,798.81

600,000.00

605,042.32

4,443,785.06

650,000.00

5,093,785.06

3,316,271.04

65,000.00

839,075.00

904,075.00

4,189,710.06

2,412,196.04

7,371,263.81

1,466,783.74

1,050,200.00

797,782.49

8,040,265.06

1,840,000.00

9,880,265.06

6,664,159.04

184,000.00

1,408,000.00

1,592,000.00

8,288,265.06

5,072,159.04

1,320,623.59

2,638,241.15

456,000.00

2,130,702.55

1,828,162.19

1,953,400.00

3,781,562.19

3,050,297.31

195,340.00

978,700.00

1,174,040.00

2,607,522.19

1,876,257.31

1,635,317.05

1,510,165.64

400,000.00

1,381,286.10

1,764,196.59

400,000.00

2,164,196.59

1,458,517.95

40,000.00

757,500.00

797,500.00

1,366,696.59

661,017.95

6 มุกดาหาร
7 หนองบัวลําภู
8 สระแก้ว
9 อุทัยธานี
10 ระนอง
11 นราธิวาส
12 ยะลา
13 ปัตตานี

20,102,107.12

68,410,307.69

20,443,799.48

450,000.00

133,376.00

3,212,484.25

520,000.00

609,463.76

448,304.25

2,000,000.00

1,585,245.70

11,283,391.22

2,000,000.00

ผลรวมของรายได้ วงเงินที่สามารถ งบสํารองกรณีเหตุ แผนการใช้เงิน
รวมงบฉุกเฉิน คงเหลือ เงินรายได้ คงเหลือ วงเงินที่
สะสมคงเหลือจากปี ใช้ได้ปี งปม.2565 ฉุกเฉิน (10%ของ รายได้ งมป.2565 10% และแผนฯ สะสมคงเหลือจากปี สามารถใช้ได้ ปี
ประมาณการรายรับ
(7)
งปม. 2564 และ
>> (10) = (8) งปม. 2564 และ งปม.2565 (12) =
(9)
=
(7) - (10)
ประมาณการรายรับ
ประมาณการรายรับ
+ (9)
ปี 2565) =>> (8)
(60%)(4)+(5)
ปี งปม.2565 >>
ปี งปม.2565 >>
= (10%)(5)
(6) = (4)+(5)
(11) = (6) - (10)

33,781,596.69

1 สํานักงานสถาบัน

54,730,818.12

(4)

ประมาณการ
รายรับ ปี งปม.
2565

88,854,107.17

61,489,984.09

2,044,379.95

21,811,530.00

23,855,909.95

64,998,197.22

37,634,074.15

619,814.42

3,832,298.67

2,547,304.97

61,981.44

600,000.00

1,048,304.25

868,982.55

60,000.00

522,440.00

584,421.44

3,247,877.23

1,962,883.53

788,150.00

848,150.00

200,154.25

20,832.55

13,283,391.22

8,770,034.73

200,000.00

2,434,080.00

2,634,080.00

10,649,311.22

6,135,954.73

950,412.90

1,198,701.01

1,210,000.00

1,010,629.90

1,138,484.01

500,000.00

1,638,484.01

1,183,090.41

50,000.00

1,075,075.00

1,125,075.00

513,409.01

58,015.41

836,762.23

824,709.67

878,600.00

325,978.36

1,335,493.54

907,180.64

2,242,674.18

1,708,476.76

90,718.06

1,105,390.00

1,196,108.06

1,046,566.12

512,368.70

1,233,630.19

1,228,979.53

657,800.00

982,675.51

1,479,934.21

1,796,544.42

3,276,478.63

2,684,504.95

179,654.44

1,084,400.00

1,264,054.44

2,012,424.19

1,420,450.50

3,091,348.44

2,189,984.26

1,758,000.00

1,204,497.15

4,076,835.55

1,758,000.00

5,834,835.55

4,204,101.33

175,800.00

1,709,150.00

1,884,950.00

3,949,885.55

2,319,151.33

4,777,056.47

2,345,803.56

1,200,000.00

1,305,479.21

5,817,380.82

2,100,000.00

7,917,380.82

5,590,428.49

210,000.00

1,726,500.00

1,936,500.00

5,980,880.82

3,653,928.49

3,696,205.58

2,254,167.11

1,000,000.00

1,488,616.43

4,461,756.26

1,000,000.00

5,461,756.26

3,677,053.76

100,000.00

1,055,700.00

1,155,700.00

4,306,056.26

2,521,353.76

14 สตูล
15 สมุทรสาคร

3,583,049.36

1,116,740.63

1,000,000.00

467,951.58

4,231,838.41

1,000,000.00

5,231,838.41

3,539,103.05

100,000.00

1,211,400.00

1,311,400.00

3,920,438.41

2,227,703.05

1,516,405.24

4,307,605.00

330,000.00

331,221.00

5,492,789.24

300,000.00

5,792,789.24

3,595,673.54

30,000.00

755,200.00

785,200.00

5,007,589.24

2,810,473.54

16 ยโสธร
17 พังงา

1,466,983.61

2,031,921.22

700,000.00

1,650,593.11

1,848,311.72

533,860.00

2,382,171.72

1,642,847.03

53,386.00

504,860.00

558,246.00

1,823,925.72

1,084,601.03

2,355,497.72

517,426.63

750,000.00

864,412.60

2,008,511.75

685,000.00

2,693,511.75

1,890,107.05

68,500.00

1,275,300.00

1,343,800.00

1,349,711.75

546,307.05

18 ตราด
19 แพร่

1,034,176.57

855,473.00

500,000.00

996,358.72

893,290.85

400,000.00

1,293,290.85

935,974.51

40,000.00

449,700.00

489,700.00

803,590.85

446,274.51

990,958.49

882,845.90

500,000.00

595,897.04

1,277,907.35

300,000.00

1,577,907.35

1,066,744.41

30,000.00

344,750.00

374,750.00

1,203,157.35

691,994.41

20 สงขลา
21 น่าน

1,405,297.34

1,339,188.43

1,000,000.00

779,064.56

1,965,421.21

600,000.00

2,565,421.21

1,779,252.73

60,000.00

1,201,060.00

1,261,060.00

1,304,361.21

518,192.73

832,423.93

1,385,173.25

400,000.00

855,833.03

1,361,764.15

500,000.00

1,861,764.15

1,317,058.49

50,000.00

585,100.00

635,100.00

1,226,664.15

681,958.49
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ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2564
(ก) งบดําเนินงาน
(2) การศึกษา (3) สนับสนุนการ
(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และส่งเสริม
ให้บริการ
(1.6) การ วิชาการ วิชาชีพ วิชาการแก่สังคม (4.1) การจัด
(4.2) การจัด (4.3) การจัดพิธี
(4.4) การ
ประชาสัมพันธ์/
งานปฐมนิเทศ/ กิจกรรมพัฒนา
ประสาท
ประเมิน
การนําเสนอ
ไหว้ครู/ปัจฉิม
นักศึกษา
อนุปริญญาบัตร
คุณภาพ
นิเทศ
การศึกษา
ผลงาน

(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

ที่

วิทยาลัยชุมชน

รวมทั้งหมด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

สํานักงานสถาบัน
แม่ฮ่องสอน
พิจิตร
ตาก
บุรีรัมย์
มุกดาหาร
หนองบัวลําภู
สระแก้ว
อุทัยธานี
ระนอง
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
สตูล
สมุทรสาคร
ยโสธร
พังงา
ตราด
แพร่
สงขลา
น่าน

รวมทั้งสิ้น

(1.1) กิจกรรม/ (1.2) การพัฒนา (1.3) การ
(1.4) ค่า
โครงการตาม บุคลากรในระบบ
ให้บริการ
ซ่อมแซมบํารุง
นโยบายสภา
วชช.
ห้องสมุด และ ทรัพย์สิน/ค่าเช่า
สถาบัน
ห้องพยาบาล
ครุภัณฑ์ /
ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง

(1.5)
ค่าตอบแทน
ผู้สอน

(4.5) การจัดงาน
แข่งขันกีฬา
นักศึกษาสถาบัน

21,811,530.00

487,000.00

2,804,305.00

261,100.00

683,300.00

286,020.00

460,000.00

302,000.00

120,000.00

1,547,640.00

2,185,650.00

2,352,025.00

489,000.00

2,396,060.00

522,440.00
788,150.00
2,434,080.00
839,075.00
1,408,000.00
978,700.00
757,500.00
1,075,075.00
1,105,390.00
1,084,400.00
1,709,150.00
1,726,500.00
1,055,700.00
1,211,400.00
755,200.00
504,860.00
1,275,300.00
449,700.00
344,750.00
1,201,060.00
585,100.00

45,000.00
50,000.00
150,000.00
242,000.00
-

250,000.00
126,875.00
200,000.00
218,000.00
133,200.00
195,830.00
163,200.00
131,750.00
296,900.00
201,000.00
212,200.00
235,900.00
30,000.00
82,000.00
200,000.00
127,450.00

76,100.00
20,000.00
15,000.00
20,000.00
30,000.00
60,000.00
10,000.00
30,000.00
-

300,000.00
68,700.00
80,000.00
115,000.00
60,000.00
59,600.00
-

96,000.00
23,220.00
45,000.00
21,000.00
72,000.00
28,800.00
-

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
30,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
30,000.00
-

50,000.00
50,000.00
50,000.00
48,000.00
20,000.00
34,000.00
50,000.00
-

50,000.00
50,000.00
20,000.00
-

138,000.00
75,000.00
228,300.00
150,000.00
74,100.00
18,390.00
72,800.00
30,000.00
69,700.00
140,400.00
57,000.00
128,200.00
79,700.00
64,400.00
35,000.00
50,000.00
70,000.00
66,650.00

291,000.00
50,000.00
193,800.00
180,000.00
105,900.00
64,410.00
163,240.00
67,800.00
430,000.00
190,000.00
249,900.00
56,600.00
108,000.00
35,000.00
-

227,150.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
121,475.00
103,400.00
160,000.00
150,000.00
150,000.00
120,000.00
137,000.00
133,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00

11,000.00
21,000.00
27,000.00
21,000.00
21,000.00
25,000.00
14,500.00
21,000.00
27,000.00
21,000.00
27,000.00
27,000.00
21,000.00
21,000.00
57,500.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00

198,000.00
116,200.00
188,800.00
205,000.00
141,600.00
127,400.00
288,200.00
373,860.00
247,000.00
140,000.00
250,000.00
120,000.00
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ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2564
(ก) ดําเนินงาน (ต่อ)
งบลงทุน
(5) ค่าสาธารณูปโภค (6) รายจ่ายตาม
(ข) ค่าครุภัณฑ์
(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงื่อนไข หรือ
รายการใหม่
วัตถุประสงค์ ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าจ้างออกแบบ
รูปรายการ
ที่

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

วิทยาลัยชุมชน

รวมทั้งหมด
1
2
3

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบรายการ
ลงทุน

สํานักงานสถาบัน
แม่ฮ่องสอน
พิจิตร
ตาก
บุรีรัมย์
มุกดาหาร
หนองบัวลําภู
สระแก้ว
อุทัยธานี
ระนอง
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
สตูล
สมุทรสาคร
ยโสธร
พังงา
ตราด
แพร่
สงขลา
น่าน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

(จ) ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
ต่อการ
ดําเนินการของ
สถาบัน

3,380,000.00

4,500.00

1,255,940.00

422,060.00

12,000.00

2,044,080.00

50,000.00

-

268,850.00

240,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
300,000.00
240,000.00
200,000.00
100,000.00
300,000.00
200,000.00
200,000.00
500,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00

4,500.00
-

462,240.00
455,700.00
195,300.00
121,900.00
20,800.00
-

109,100.00
21,400.00
83,500.00
208,060.00
-

12,000.00
-

1,030,080.00
854,000.00
160,000.00
-

50,000.00
-

-

49,200.00
89,000.00
62,800.00
61,100.00
6,750.00
-

31

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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แบบฟอร์มที่ 1 แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / โครงการ
รวมทั้งสิ้น (บาท)
1. รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน

พ.ย.
10,400.00

ธ.ค.
21,400.00

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนการดําเนินงาน

-

10,400.00

21,400.00

5,200.00

-

18,000.00

-

-

5,200.00

-

-

-

60,200.00

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

ม.ค.
ก.พ.
5,200.00
-

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
18,000.00
- 462,240.00

มิ.ย.
ก.ค.
5,200.00
-

ส.ค.
-

รวม
ก.ย.
- 522,440.00

ต.ค.
-

11,000.00

11,000.00

ผลการดําเนินงาน

1.2 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ประเมินค่างาน

แผนการดําเนินงาน

1.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ประเมินตําแหน่งที่สูงขึ้น

แผนการดําเนินงาน

1.4 ตรวจสุขภาพประจําปี

แผนการดําเนินงาน

10,400.00

10,400.00

20,800.00

ผลการดําเนินงาน

5,200.00

5,200.00

10,400.00

ผลการดําเนินงาน

18,000.00

18,000.00

ผลการดําเนินงาน
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ แผนการดําเนินงาน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ผลการดําเนินงาน
2.1 โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน
แผนการดําเนินงาน
โปรแกรม Zoom Meeting แบบ
Education Plan จํานวน 150 Licences ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

462,240.00

-

-

-

-

462,240.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

462,240.00

ผู้รับผิดชอบ

กองมาตรฐาน
การศึกษาและ
วิจัย
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

462,240.00 ศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัล
-
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แบบฟอร์มที่ 2.1 สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(ก) งบดําเนินงาน

(ก) งบดําเนินงาน

(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

รวมทั้งหมด

ประมาณ รวมแผนการใช้
(1.1)
(1.2) การ
การรายรับ เงินรายได้ งปม. กิจกรรม/
พัฒนา
งปม. 2565
2565
โครงการตาม บุคลากรใน
นโยบายสภา ระบบ วชช.
สถาบัน

522,440.00

1. รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

60,200.00

1.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

11,000.00

1.2 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมิน
ค่างาน

20,800.00

1.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมิน
ตําแหน่งที่สูงขึ้น

10,400.00

1.4 ตรวจสุขภาพประจําปี

18,000.00

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

462,240.00

2.1 โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน
โปรแกรม Zoom Meeting แบบ
Education Plan จํานวน 150 Licences

462,240.00

-

(1.5)
(1.3) การ
(1.4) ค่า
ให้บริการ ซ่อมแซมบํารุง ค่าตอบแทน
ผู้สอน
ห้องสมุด
ทรัพย์สิน/ค่า
และห้อง เช่าครุภัณฑ์ /
พยาบาล ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง

-

-

-

(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(2)
(3)
การศึกษา สนับสนุน
การ
(1.6) การ และส่งเสริม
(4.1) การ (4.2) การ (4.3) การ (4.4) การ (4.5) การ
วิ
ช
าการ
ให้
บ
ริการ
ประชาสัม
จัดงาน จัดกิจกรรม
จัดพิธี
ประเมิน
จัดงาน
วิชาชีพ วิชาการแก่ ปฐมนิเทศ/
พันธ์/การ
พัฒนา
ประสาท
คุณภาพ แข่งขันกีฬา
สังคม
นําเสนอ
ไหว้ครู/
นักศึกษา อนุปริญญา การศึกษา นักศึกษา
ผลงาน
ปัจฉิมนิเทศ
บัตร
สถาบัน

-

-

-

-

-

-

-

11,000.00
11,000.00

-

11,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(ก) งบดําเนินงาน

รายการ

(5) ค่า
(6) รายจ่าย
สาธารณูปโภค ตามเงือ่ นไข
หรือ
วัตถุประสงค์

รวมทั้งหมด
1. รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

งบลงทุน

-

-

(ข) ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
การศึกษา

(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
สํานักงาน

462,240.00
-

ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

รายการใหม่

ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

-

-

-

-

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน

-

-

-

(จ)
ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่
จําเป็นต่อการ
ดําเนินการ
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ ของสถาบัน
สิ่งก่อสร้าง

-

49,200.00
49,200.00

1.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1.2 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมิน
ค่างาน

20,800.00

1.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมิน
ตําแหน่งที่สูงขึ้น

10,400.00

1.4 ตรวจสุขภาพประจําปี

18,000.00

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน
โปรแกรม Zoom Meeting แบบ
Education Plan จํานวน 150 Licences

-

-

462,240.00
462,240.00

-

-

-

-

-

-
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แบบฟอร์มที่ 2.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายประจํา)
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
เงินรายได้ที่
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายการ
งบประมาณ
ขอรับจัดสรร
แผ่นดิน
รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
60,200.00
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพใน
11,000.00 ค่าตอบแทนประธาน 5,000 บาท
ระดับสถาบัน
ค่าตอบแทนกรรมการ 3,000 บาท x 2 คน = 6,000 บาท

2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมินค่างาน

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมิน
ตําแหน่งที่สูงขึ้น

4. ตรวจสุขภาพประจําปี

-

20,800.00 ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม)
- ประธานกรรมการ 1,200 บาท * 1 คน * 4 ครั้ง = 4,800 บาท
- กรรมการ 1,000 บาท * 4 คน * 4 ครั้ง = 16,000 บาท

-

10,400.00 ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม)
- ประธานกรรมการ 1,200 บาท * 1 คน * 2 ครั้ง = 2,400 บาท
- กรรมการ 1,000 บาท * 4 คน * 2 ครั้ง = 8,000 บาท

-

18,000.00 ค่าตรวจสุขภาพประจําปี 450 บาท * 40 คน

เหตุผลความจําเป็น

ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2562
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แบบฟอร์มที่ 2.3 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายลงทุน)
สานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ความพร้อมครุภัณฑ์
ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง
ความต้องการงบลงทุน
งบรายจ่าย/รายการ
ตามราคา นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป
BOQ ร่าง TOR
ราคาต่อ
งบประมาณ
คุณลักษณ ใบเสนอ
รายการ
หน่วยนับ จานวน
มาตรฐาน
หน่วย
ทั้งสิ้น
ะเฉพาะ ราคา
✓
✓
✓
รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
1.1 ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
P
P
โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้
งานโปรแกรม Zoom
Meeting แบบ Education
Plan จานวน 150 Licences

✓

✓

รายการที่
มีอยู่ใน
ปัจจุบัน

เหตุผลความจาเป็นที่ขอใช้เงินรายได้

✓

ลิขสิทธิ์

3,081.60

462,240.00
462,240.00
462,240.00

จากผลการสารวจปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการ
ประชุมทางไกลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่
ผ่านมา พบว่า จานวนลิขสิทธิ์ ZOOM ที่จัดสรรไว้เดิม วิทยาลัยชุมชนละ
2 ลิขสิทธิ์นั้น ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจริงของแต่ละพื้นที่

มี

ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 (ตัง้ แต่เดือน พ.ค. 2565 เป็น
ต้นไป) จึงมีความจาเป็นที่จะต้องจัดซือ้ ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Zoom
Meeting แบบ Education Plan เพิ่ม ตามความต้องการของ
ผูป้ ฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และการประชุมทางไกลผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ขึ้นไป

-

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท

-

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ขึ้นไป

-

-
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แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
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แบบฟอร์มที่ 1 แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / โครงการ
แผนการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น (บาท)

ผลการดําเนินงาน

1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

ธ.ค.
25,000.00

ม.ค.
252,150.00

ก.พ.
25,000.00

มี.ค.
25,000.00

เม.ย.
65,000.00

พ.ค.
65,000.00

มิ.ย.
65,000.00

ก.ค.
65,000.00

ส.ค.
65,000.00

ก.ย.
65,000.00

788,150.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,000.00

46,000.00

25,000.00

252,150.00

25,000.00

25,000.00

65,000.00

65,000.00

65,000.00

65,000.00

65,000.00

65,000.00

788,150.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

240,000.00

แผนการดําเนินงาน

-

แผนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

1.4 โครงการประสาทอนุปริญญา
บัตร

แผนการดําเนินงาน

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,000.00

21,000.00

ผลการดําเนินงาน

1.3 ค่าเช่าอาคารหน่วยจัด
การศึกษา

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย.
46,000.00

ผลการดําเนินงาน
1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

รวม

ต.ค.
25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

300,000.00
-

227,150.00

227,150.00
-

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน

-

ผลการดําเนินงาน

-
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แบบฟอร์มที่ 2.1 สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
(ก) งบดําเนินงาน

(ก) งบดําเนินงาน

(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(2)
(3)
การศึกษา สนับสนุน
(1.6) การ
(4.1) การ (4.2) การ (4.3) การจัด (4.4) การ (4.5) การ
และส่งเสริม
การ
ประชาสัม
จัดงาน จัดกิจกรรม พิธีประสาท ประเมิน
จัดงาน
วิชาการ
ให้บริการ
พันธ์/การ
ปฐมนิเทศ/
พัฒนา อนุปริญญาบัตร คุณภาพ แข่งขันกีฬา
วิชาชีพ วิชาการแก่
นําเสนอ
ไหว้ครู/
นักศึกษา
การศึกษา นักศึกษา
สังคม
ผลงาน
ปัจฉิมนิเทศ
สถาบัน

(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

รวมทั้งหมด

(1.1)
(1.2) การ
กิ
จ
กรรม/
พัฒนา
ประมาณการ รวมแผนการใช้
โครงการตาม
บุ
ค
ลากรใน
รายรับ งปม. เงินรายได้ งปม.
นโยบายสภา
ระบบ
วชช.
2565
2565
สถาบัน

600,000.00

788,150.00

1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

788,150.00

1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

240,000.00

1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

-

-

-

300,000.00
300,000.00

-

-

-

-

-

-

227,150.00 21,000.00
227,150.00 21,000.00

21,000.00

1.3 ค่าเช่าอาคารหน่วยจัดการศึกษา

300,000.00

1.4 โครงการประสาทอนุปริญญาบัตร

227,150.00

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

(1.5)
(1.3) การ
(1.4) ค่า
ให้บริการ
ซ่อมแซม ค่าตอบแทน
ผู้สอน
ห้องสมุด
บํารุง
และห้อง ทรัพย์สิน/ค่า
พยาบาล เช่าครุภัณฑ์ /
ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง

-

-

21,000.00

300,000.00
227,150.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(ก) งบดําเนินงาน

รายการ

รวมทั้งหมด

งบลงทุน

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน

(จ)
ค่าใช้จ่าย
(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(6)
(ข) ค่าครุภัณฑ์
(5) ค่า
อื่น ๆ ที่
สาธารณูปโภค รายจ่ายตาม
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ค่าจ้าง รายการใหม่ ค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์ จําเป็นต่อ
เงื่อนไข
การศึกษา สํานักงาน ออกแบบรูป
ดําเนินงาน
ค่าที่ดิน
การ
หรือ
รายการ
และ
ดําเนินการ
วัตถุประสงค์
สิ่งก่อสร้าง ของสถาบัน

240,000.00

1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

240,000.00

1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

240,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

1.3 ค่าเช่าอาคารหน่วยจัดการศึกษา
1.4 โครงการประสาทอนุปริญญาบัตร
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-
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แบบฟอร์มที่ 2.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายประจํา)
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายการ
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
788,150.00
1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
240,000.00 40,000 บาท * 6 เดือน (เม.ย. - ก.ย.) = 240,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
1.3 ค่าเช่าอาคารหน่วยจัด
การศึกษา

21,000.00 1. ประธานกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 10,000 บาท *1 คน = 10,000 บาท
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ/สถาบันของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือฯลฯ 7,500 บาท * 1 คน = 7,500 บาท
3. กรรมการที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 3,500 บาท * 1 คน = 3,500 บาท
300,000.00 อําเภอแม่สะเรียง 18,000บาท*12เดือน = 216,000 บาท
อําเภอแม่ลาน้อย 3,500บาท*12เดือน = 42,000 บาท
อําเภอขุนยวม 3,500บาท*12เดือน = 42,000 บาท

เหตุผลความจําเป็น

เพื่อจ่ายค่าสาธารณูปโภคสําหรับ
1 สํานักงาน และ 6 หน่วยบริการ
การจัดการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับจัดสรร
ปีละ 236,600 บาทไม่เพียงพอ
เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนสําหรับ ผู้
มาประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน เนื่องจากไม่
สามารถเบิกในงบดําเนินงานได้
เพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการ
สอนให้แก่นักศึกษาต่างอําเภอ
และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ประกอบกับหน่วยจัดการศึกษา
ทั้ง 3 แห่งนี้ ไม่มีอาคารเรียนเป็น
ของตัวเอง
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รายการ
1.4 โครงการประสาท
อนุปริญญาบัตร

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
227,150.00 - ค่าที่พัก (นายกสภาสถาบัน วชช.) 2,500บาท*1ห้อง*1คืน = 2,500 บาท
- ค่าที่พัก (บุคลากร วชช.มส.) 1,200 บาท*6 ห้อง *2 คืน = 14,400 บาท
- ค่าที่พัก (ผู้รับรางวัล) 1,200 บาท * 7 ห้อง * 1 คืน = 8,400 บาท
- ค่าเดินทาง (นายกสภาสถาบัน วชช.) 10,000 บาท
- ค่าเดินทาง (บุคลากร วชช.มส.) 500 บาท * 12 คน = 6,000 บาท
- ค่าเดินทาง (ผู้รับรางวัล) 500 บาท * 15 คน = 7,500 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (นายกสภาสถาบัน วชช.) 270 บาท *2 วัน = 540 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (บุคลากร วชช.มส.) 240 บาท *12 คน *2 วัน = 5,760 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ผู้รับรางวัล) 240 บาท*15 คน * 1 วัน = 3,600 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (บุคลากร) 120 บาท*70 คน * 1 มื้อ = 8,400 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (แขกผู้มีเกียรติ) 250 บาท *40 คน * 1 มื้อ = 10,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้สําเร็จการศึกษา) 400 คน*35 บาท * 1 มื้อ = 14,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (แขกผู้มีเกียรติ) 50 คน *35 บาท * 1 มื้อ = 1,750 บาท
- ค่าพิธีการทางศาสนา 20,000 บาท
- ค่าจัดสูจิบัตร 100 บาท *400 เล่ม = 40,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่จัดงาน 30,000 บาท
- ค่าจัดทํารางวัลเชิดชูเกียรติ 350 บาท *18 รางวัล = 6,300 บาท
- ค่าจัดทําแบคดรอป 15,000 บาท
- ค่าจ้างบันทึกภาพและถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด 10,000 บาท
- ค่าเช่าเครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ 10,000 บาท
- ค่าวัสดุ 3,000 บาท

เหตุผลความจําเป็น
เพื่อเป็นเกียรติและความภูมิใจ
ให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา
นอกจากนั้นยังเป็นการแสดงความ
ยินดีในความสําเร็จของผู้สําเร็จ
การศึกษา
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แบบฟอร์มที่ 2.3 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายลงทุน)
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ความพร้อมครุภัณฑ์
ตามราคา นอกราคามาตรฐาน
คุณลักษณะ ใบเสนอ
มาตรฐาน
เฉพาะ
ราคา



รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
1.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
งบรายจ่าย/รายการ

ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง

ความต้องการงบลงทุน

แบบรูป
รายการ

BOQ

ร่าง TOR







หน่วยนับ

จํานวน

รายการที่มี เหตุผลความจําเป็นที่ขอใช้เงิน
ราคาต่อ
รายได้
งบประมาณ อยู่ในปัจจุบัน
หน่วย
ทั้งสิ้น
-

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ขึ้นไป

-

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

-

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ขึ้นไป

-

-
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แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
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แบบฟอร์มที่ 1 แผนและผลแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / โครงการ
รวมทั้งสิ้น (บาท)
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

ต.ค.
แผนการดําเนินงาน

-

ผลการดําเนินงาน

-

แผนการดําเนินงาน

-

ผลการดําเนินงาน

-

พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
27,000.00 415,000.00 494,520.00 846,560.00
27,000.00
-

65,000.00
-

-

-

83,000.00 578,000.00
-

-

มี.ค.
เม.ย.
48,000.00 175,000.00
-

-

48,000.00 175,000.00
-

-

พ.ค.
มิ.ย.
45,000.00 178,000.00

-

-

-

-

-

45,000.00 178,000.00

-

-

205,000.00

-

-

-

-

200,000.00

200,000.00

-

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

1.2 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

แผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน

150,000.00
50,000.00

50,000.00
-

แผนการดําเนินงาน

83,000.00

1.8 กีฬาส่งเสริมสุขภาพวิทยาลัยชุมชน
ระดับประเทศ
1.9 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/ไหว้ครู/
ปัจฉิม/ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา

83,000.00
-

ผลการดําเนินงาน

58,000.00

58,000.00

-

แผนการดําเนินงาน

100,000.00

100,000.00
-

ผลการดําเนินงาน

1.7 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา แผนการดําเนินงาน
ปวช. ปวส. อนุปริญญา
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน

1,404,000.00

-

1.5 กิจกรรมจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน์/ แผนการดําเนินงาน
รักษาสิ่งแวดล้อม/ทําประโยชน์ให้แก่ชุมชน
ผลการดําเนินงาน
1.6 ศึกษาดูงานเสริมสร้างทักษะพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา

-

150,000.00

ผลการดําเนินงาน
1.4 อบรมนักศึกษาใหม่ สร้างวินัย ปรับ
พฤติกรรม

2,434,080.00

-

ผลการดําเนินงาน
1.3 วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม

ผู้รับผิดชอบ

-

-

ส.ค.

รวม

ก.ย.
205,000.00

-

ก.ค.

15,000.00

15,000.00

15,000.00

5,000.00

50,000.00
-

198,000.00

ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

30,000.00

33,000.00

45,000.00

30,000.00

138,000.00
-
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แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / โครงการ
1.10 ออกหน่วยบริการชุมชน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
25,000.00

แผนการดําเนินงาน

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
25,000.00

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวม

ก.ย.

50,000.00
-

ผลการดําเนินงาน
1.11 พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร

แผนการดําเนินงาน

1.12 พัฒนาศักยภาพ กรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาวิชาการ
และกรรมการส่งเสริมกิจการ วิทยาลัย
ชุมชน

แผนการดําเนินงาน

150,000.00

150,000.00
-

ผลการดําเนินงาน
50,000.00

50,000.00
-

ผลการดําเนินงาน

1.13 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน แผนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการดําเนินงาน
1.14 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

27,000.00

27,000.00
-

แผนการดําเนินงาน

50,000.00

50,000.00

ผลการดําเนินงาน

-

1.15 ทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษาระยะ แผนการดําเนินงาน
5 ปี (2562-2566) และแผนปฏิบัติ
ราชการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจําปี
ผลการดําเนินงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการดําเนินงาน
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
ผลการดําเนินงาน
2.1 ก่อสร้างห้องสุขานักศึกษา 1 หลัง
จํานวน 5 ห้อง วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ ภูมิ
เขตร)
2.2 ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน และระบบ
ไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ
(ขุนไผ่ ภูมิเขตร)

แผนการดําเนินงาน

50,000.00

ผลการดําเนินงาน

50,000.00
-

-

-

-

-

350,000.00 411,520.00 268,560.00
-

-

-

150,000.00 161,520.00

ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,030,080.00
311,520.00
-

200,000.00 250,000.00 268,560.00

718,560.00
-
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แบบฟอร์มที่ 2.1 สรุปแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

รายการ

ประมาณการ
รายรับ งปม.
2565

รวมทั้งหมด

2,000,000.00

1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

(ก) งบดําเนินงาน
(ก) งบดําเนินงาน
(2)
(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)
(3) สนับสนุน
(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(1.5)
(1.6) การ การศึกษา การให้บริการ (4.1) การจัด (4.2) การจัด (4.3) การจัด
(1.2) การ (1.3) การ (1.4) ค่า
(1.1)
(4.4) การ
กิจกรรม
ซ่อมแซม ค่าตอบแทน ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม วิชาการแก่ งานปฐมนิเทศ/
กิจกรรม/ พัฒนาบุคลากร ให้บริการ
พิธีประสาท
ประเมิน
สังคม
ผู้สอน
/การนําเสนอ วิชาการ
ไหว้ครู/ปัจฉิม พัฒนานักศึกษา อนุปริญญาบัตร คุณภาพ
บํารุง
แผนการใช้เงิน โครงการ ในระบบ วชช. ห้องสมุด
วิชาชีพ
ผลงาน
นิเทศ
และห้อง ทรัพย์สิน/ค่า
ตาม
การศึกษา
รายได้ งปม. 2565
พยาบาล เช่าครุภัณฑ์ /
นโยบาย
ควบคุมงาน/
สภาสถาบัน
ตรวจการจ้าง
2,434,080.00
1,404,000.00

1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

200,000.00

1.2 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

150,000.00

-

250,000.00
250,000.00

-

-

-

(4.5) การจัด
งานแข่งขัน
กีฬานักศึกษา
สถาบัน

50,000.00

50,000.00

50,000.00

138,000.00

291,000.00

150,000.00

27,000.00

198,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

138,000.00

291,000.00

150,000.00

27,000.00

198,000.00

150,000.00

1.3 วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม

50,000.00

50,000.00

1.4 อบรมนักศึกษาใหม่ สร้างวินัย ปรับ
พฤติกรรม

83,000.00

83,000.00

1.5 กิจกรรมจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน์/
รักษาสิ่งแวดล้อม/ทําประโยชน์ให้แก่ชุมชน

58,000.00

58,000.00

1.6 ศึกษาดูงานเสริมสร้างทักษะพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา

100,000.00

100,000.00

1.7 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
ปวช. ปวส. อนุปริญญา

50,000.00

1.8 กีฬาส่งเสริมสุขภาพวิทยาลัยชุมชน
ระดับประเทศ

198,000.00

1.9 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/ไหว้ครู/ปัจฉิม/
ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา

138,000.00

1.10 ออกหน่วยบริการชุมชน
1.11 พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร

50,000.00
150,000.00

50,000.00
198,000.00
138,000.00
50,000.00
150,000.00

รายการ

ประมาณการ
รายรับ งปม.
2565

(ก) งบดําเนินงาน
(ก) งบดําเนินงาน
(2)
(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)
(3) สนับสนุน
(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(1.5)
(1.6) การ การศึกษา การให้บริการ (4.1) การจัด (4.2) การจัด (4.3) การจัด
(1.2) การ (1.3) การ (1.4) ค่า
(1.1)
(4.4) การ
กิจกรรม
ซ่อมแซม ค่าตอบแทน ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม วิชาการแก่ งานปฐมนิเทศ/
กิจกรรม/ พัฒนาบุคลากร ให้บริการ
พิธีประสาท
ประเมิน
สังคม
ผู้สอน
/การนําเสนอ วิชาการ
ไหว้ครู/ปัจฉิม พัฒนานักศึกษา อนุปริญญาบัตร คุณภาพ
บํารุง
แผนการใช้เงิน โครงการ ในระบบ วชช. ห้องสมุด
วิชาชีพ
ผลงาน
นิเทศ
และห้อง ทรัพย์สิน/ค่า
ตาม
การศึกษา
รายได้ งปม. 2565
พยาบาล เช่าครุภัณฑ์ /
นโยบาย
ควบคุมงาน/
สภาสถาบัน
ตรวจการจ้าง

1.12 พัฒนาศักยภาพ กรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชน กรรมการสภาวิชาการและกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ วิทยาลัยชุมชน

50,000.00

1.13 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

27,000.00

1.14 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

50,000.00

1.15 ทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษาระยะ 5 ปี
(2562-2566) และแผนปฏิบัติราชการ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

50,000.00

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
2.1 ก่อสร้างห้องสุขานักศึกษา 1 หลัง จํานวน
5 ห้อง วิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัด
การศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ ภูมิเขตร)

1,030,080.00

2. ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน และระบบ
ไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ ภูมิ
เขตร)

718,560.00

311,520.00
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(4.5) การจัด
งานแข่งขัน
กีฬานักศึกษา
สถาบัน

50,000.00

27,000.00
50,000.00
50,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายการ

รวมทั้งหมด

(ก) งบดําเนินงาน
(6) รายจ่าย
(5) ค่า
สาธารณูปโภค ตามเงื่อนไข
หรือ
วัตถุประสงค์

200,000.00

1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

200,000.00

1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

200,000.00

1.2 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
1.3 วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
1.4 อบรมนักศึกษาใหม่ สร้างวินัย ปรับ
พฤติกรรม
1.5 กิจกรรมจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน์/
รักษาสิ่งแวดล้อม/ทําประโยชน์ให้แก่ชุมชน
1.6 ศึกษาดูงานเสริมสร้างทักษะพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
1.7 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
ปวช. ปวส. อนุปริญญา
1.8 กีฬาส่งเสริมสุขภาพวิทยาลัยชุมชน
ระดับประเทศ
1.9 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/ไหว้ครู/ปัจฉิม/
ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา
1.10 ออกหน่วยบริการชุมชน
1.11 พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร

-

งบลงทุน
(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้าง
รายการใหม่
ออกแบบรูป
รายการ

(ข) ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
การศึกษา
สํานักงาน

-

-

-

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบรายการ
ลงทุน
ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

1,030,080.00
-

(จ)
ค่าใช้จ่าย
ค่าครุภัณฑ์ ค่า อื่น ๆ ที่
จําเป็นต่อการ
ที่ดินและ
ดําเนินการ
สิ่งก่อสร้าง
ของสถาบัน

-

-

-

-

รายการ

(ก) งบดําเนินงาน
(5) ค่า
(6) รายจ่าย
สาธารณูปโภค ตามเงื่อนไข
หรือ
วัตถุประสงค์

งบลงทุน
(ข) ค่าครุภัณฑ์
(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ค่าจ้าง
รายการใหม่
การศึกษา
สํานักงาน ออกแบบรูป
รายการ

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบรายการ
ลงทุน
ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

(จ)
ค่าใช้จ่าย
ค่าครุภัณฑ์ ค่า อื่น ๆ ที่
จําเป็นต่อการ
ที่ดินและ
ดําเนินการ
สิ่งก่อสร้าง
ของสถาบัน

1.12 พัฒนาศักยภาพ กรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชน กรรมการสภาวิชาการและกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ วิทยาลัยชุมชน
1.13 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.14 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1.15 ทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษาระยะ 5 ปี
(2562-2566) และแผนปฏิบัติราชการ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
2.1 ก่อสร้างห้องสุขานักศึกษา 1 หลัง จํานวน
5 ห้อง วิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัด
การศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ ภูมิเขตร)
2. ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน และระบบ
ไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ ภูมิ
เขตร)

-

-

-

-

-

1,030,080.00
311,520.00

718,560.00

-

-

-
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แบบฟอร์มที่ 2.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายประจํา)
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1,404,000.00
450,000.00
200,000.00 1. ค่าไฟฟ้า 1 เดือน = 150,000 บาท
1. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
2. ค่าน้ําประปา 1 เดือน = 50,000 บาท
2. พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
150,000.00 1. ค่าอาหารกลางวัน 200 คน x 150 บาท = 30,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200 คน x 35 บาท = 7,000 บาท
3.ค่าตกแต่งสถานที่/พิธีทางศาสนา 30,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัย/อํานวยความสะดวก 3,000 บาท
5. ค่าของที่ระลึก/โล่ 20,000 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประธานฯในพิธี 10,000 บาท
7. ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายภาพในงานพิธี 10,000 บาท
8. ค่าเช่าอุปกรณ์ในการจัดงาน 10,000 บาท
9. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 30,000 บาท
3. วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม

70,000.00

50,000.00 กิจกรรมอบรมคุณธรรมอัตลักษณ์ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โดยใช้เงินรายได้ในส่วนของ
ค่าอาหารกลางวัน 1,000 คน x 50 บาท x 1 มื้อ = 50,000 บาท

เหตุผลความจําเป็น

เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
เพื่อใช้ในการจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญา

1. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรมความรู้ทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์
และความรับผิดชอบและทักษะพิสัย
2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีมีจิตอาสาและร่วมพัฒนา
ชุมชนของคณะครูอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
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4. อบรมนักศึกษาใหม่ สร้างวินัย
ปรับพฤติกรรม

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
43,200.00
83,000.00 1. ค่าอาหารกลางวัน 450 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 45,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ x 450 คน x 20 บาท = 36,000 บาท
3. ค่าวัสดุและการจัดทํารูปเล่มสรุปโครงการ 5 เล่ม = 2,000 บาท

5. กิจกรรมจิตอาสา บําเพ็ญ
ประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม/ทํา
ประโยชน์ให้แก่ชุมชน

58,000.00

6. ศึกษาดูงานเสริมสร้างทักษะ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

100,000.00

เหตุผลความจําเป็น
1. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา/
ผู้เรียนของวิทยาลัยชุมชนตั้งแต่รับเข้า
2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีมีจิตอาสาและร่วมพัฒนา
ชุมชนของนักศึกษา
3. เพื่อให้นักศึกษา/ผู้เรียนของวิทยาลัยชุมชนมีจิตสํานึก
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน การส่งเสริม
ประชาธิปไตย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

58,000.00 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (น๊อต แปรงทาสี ไม้ฝาเชอร่า ท่อเหล็ก แผ่นเหล็ก สีทาไม้ สีอะคริลิค) ใน 1. เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
การซ่อมบ้านเรือนผู้ยากไร้, สนามเด็กเล่น อาคารสถานที่ภายในวิทยาลัย วัดวาอาราม ฯ 2. เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสา จิตสาธารณะ
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตสํานึกที่ดีต่อชุมชน บําเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์
4. ช่วยสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
100,000.00 1. ค่าพาหนะ (รถบัส) 3 วัน x 12,000 = 36,000 บาท
2. ค่าพาหนะ (รถตู้) 3 วัน x 2,500 บาท = 7,500 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน 147 คน x 50 บาท x 3 วัน =22,050 บาท
4. ค่าอาหารว่าง 147 คน x 25 บาท x 6 มื้อ = 22,050 บาท
5. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 15 คน x 240 บาท x 3 วัน = 10,800 บาท
6. ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย 1,600 บาท

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์
จากการปฏิบัติงานจริง ทําให้มีความพร้อมสู่การ
ปฏิบัติงานจริงเมื่อจบการศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
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7 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา ปวช. ปวส. อนุปริญญา

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
150,000.00
50,000.00 กิจกรรมที่ 1 การนิเทศติดตามการฝึกงานในสถานประกอบการ
1. ค่าพาหนะ 4 ครั้ง x 2,500 บาท x 2 เที่ยว (ไป-กลับ) = 20,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 การสัมมนานักเรียน นักศึกษา หลังการฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2563
1. ค่าอาหารกลางวัน 400 คน x 50 บ. x 1 มื้อ = 20,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 400 คน x 20 x 1 มื้อ = 8,000 บาท
3. ค่าวัสดุ 2,000 บาท

8. กีฬาส่งเสริมสุขภาพวิทยาลัย
ชุมชนระดับประเทศ

9. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/ไหว้
ครู/ปัจฉิม/ติดตามผู้สําเร็จ
การศึกษา

50,000.00

เหตุผลความจําเป็น
1. เพื่อเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม กํากับ ดูแลนักเรียน-นักศึกษาใน
สถานประกอบการ
3. เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษานําความรู้จากการฝึกงานใน
สถานประกอบการมาถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน

198,000.00 - ค่าพาหนะ 1 คัน x 5 วัน x 12,000 บาท = 60,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา 40 คน x 5 วัน x 180 บาท = 36,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 10 คน x 5 วัน x 240 บาท = 12,000 บาท
- ค่าที่พัก 25 ห้อง x 2 คืน x 1,200 บาท = 60,000
- ค่าวัสดุ 30,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันกีฬา
ระดับประเทศ

138,000.00 จํานวนนักศึกษา 920 คน x 150 = 138,000บาท

1. เพื่อแนะแนวนักศึกษาใหม่ ทราบแนวทางในการ
ปรับตัวและดําเนินชีวิตระหว่างกําลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร
2. เพื่อให้ผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ทราบแนวทางการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนจากคณะผู้บริหาร
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
3. เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางในการวางตน ให้
แนวทางการพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป
ตลอดจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังความรัก
ความศรัทธาระหว่างองค์กร สถาบันให้เหนี่ยวแน่น
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10. โครงการออกหน่วยบริการ
ชุมชน

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
50,000.00
50,000.00 ค่าวัสดุ อะไหล่อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ยานพาหนะขนส่ง คอมพิวเตอร์ เชื่อมโลหะ
ออกหน่วยบริการชุมชน
จํานวน 2 หน่วยจัดการศึกษา = 50,000 บาท
ประกอบด้วย
1. แม่ข่าย 4 ครั้ง ในช่วง 1. วันสงกรานต์ 2. วันปีใหม่ 1 ครั้ง 3. อําเภอยิ้มเคลื่อนที่ 4
ครั้ง และ 4. จังหวัดเคลื่อนที่ 2 ครั้ง
2. ทับคล้อ 4 ครั้ง ในช่วง 1. วันสงกรานต์ 2. วันปีใหม่ 1 ครั้ง 3. อําเภอยิ้มเคลื่อนที่ 4
ครั้ง และ 4.จังหวัดเคลื่อนที่ 2 ครั้ง

11. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

100,000.00

12. พัฒนาศักยภาพ กรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชน กรรมการ
สภาวิชาการและกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ วิทยาลัยชุมชน

50,000.00

13. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

150,000.00 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1. ค่าอาหารกลางวัน 80 คนx 100 บาท x 2 มื้อ = 16,000 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คน x 50 บาท x 4 มื้อ = 16,000 บาท
4. ค่าที่พัก (30 ห้อง x 1,200 บาท x 2 คืน) = 72,000 บาท
5. ค่าพาหนะ 10,000 บาท x 2 วัน x 2 คัน = 40,000 บาท
6. ค่าวัสดุ = 6,000

เหตุผลความจําเป็น
1. เพื่อออกหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน ช่วยเหลือ
ประชาชน ในช่วงเทศกาลสําคัญ ในยามภัยพิบัติต่าง ๆ
รวมถึงตามความต้องการของชุมชน
2. เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา และ
ประชาชนผู้รับบริการ

1. เพื่อให้บุคลากรสามารถนําแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อให้บุคลากรตระหนัก มีความเข้าใจต่อการพัฒนา
ตนเองด้านทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21

50,000.00 1. ค่าที่พัก 15 ห้อง x 1,200 บาท X 2 คืน = 36,000 บาท
2. ค่าอาหาร 30 คน X 3 มื้อ X 120 บาท = 10,800 บาท
3. ค่าวัสดุ = 3,200 บาท

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและ
หน้าที่ของกรรมการสภาและผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความ
คิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภา
และผู้บริหารในการกํากับควบคุมคุณภาพการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยชุมชนตามพันธกิจและภารกิจ

27,000.00 1. ประธานกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 12,000 บาท
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 9,500 บาท
3. กรรมการที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 5,500 บาท

เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรในการจัดกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 2562
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รายการ
14. โครงการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก

15. ทบทวนแผนกลยุทธ์
การศึกษาระยะ 5 ปี (2562 2566) และแผนปฏิบัติราชการ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
เหตุผลความจําเป็น
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
50,000.00
50,000.00 1. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา ป้ายพิธีประสาท เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
อนุปริญญาบัตร 3 หน่วยจัดฯ 8 ป้าย x 3,000 บาท = 24,000 บาท
ชุมชนพิจิตร ให้กลุ่มเป้าหมายได้รบั ทราบข่าวสารได้
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 10,000 ฉบับ x 2.40 บาท = 24,000 บาท
3. ค่าพาหนะ ออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา 2 คัน x 1,000 บาท = 2,000 บาท
150,000.00

50,000.00 กิจกรรมทบทวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ใช้งบดําเนินงานกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2566
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 3 ชม. x 600 บาท = 3,600 บาท
2. ค่าที่พัก 2 คืน x 1,450 บาท x 2 คน = 5,800 บาท
3 .ค่าพาหนะ 5,700 บาท
4. ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 150 บาท x 2 มื้อ = 12,000 บาท
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน x 50 บาท x 2 มื้อ= 4,000 บาท
6. ค่าเช่าห้องประชุม 3,000 บาท
7. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 10,900 บาท
8. ค่าจัดทํารูปเล่ม 40 เล่ม x 125 บาท = 5,000 บาท

เพื่อเป็นการทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แบบฟอร์มที่ 2.3 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายลงทุน)
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ความพร้อมครุภัณฑ์
ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง
ความต้องการงบลงทุน
งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา นอกราคามาตรฐาน
รายการที่
แบบรูป
มีอยู่ใน
BOQ ร่าง TOR
คุณลักษณ ใบเสนอ
รายการ
หน่วยนับ จํานวน ราคาต่อหน่วย งบประมาณทั้งสิ้น
มาตรฐาน
ปัจจุบัน
ะเฉพาะ ราคา

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
1.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ขึ้นไป
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
1. ก่อสร้างห้องสุขา
นักศึกษา 1 หลังจํานวน 5
ห้อง วิทยาลัยชุมชน
พิจิตรหน่วยจัดการศึกษา
ทับคล้อ (ขุนไผ่ ภูมิเขตร)

2. ปรับปรุงหลังคา ฝ้า
เพดาน และระบบไฟฟ้า
อาคารอเนกประสงค์
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ
(ขุนไผ่ ภูมิเขตร)
2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ขึ้นไป

















เหตุผลความจําเป็นที่ขอใช้เงินรายได้







1,030,080.00

1,030,080.00

1,030,080.00
311,520.00
311,520.00

718,560.00

หลัง

1

1,030,080.00
311,520.00
311,520.00

หลัง

1

718,560.00

4 หลัง ปัจจุบันนักศึกษาทั้ง ปวช.และ ปวส. ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาทับ
คล้อ (ขุนไผ่ ภูมิเขตร) มีจํานวนทั้งสิ้น 999 คน บุคลากร 30 คน เดิมมีห้องน้ํา 4 หลัง
รวม 15 ห้อง ไม่เพียงพอต่อนักศึกษาที่เรียนภายในอาคารปฏิบัติการช่างยนต์ และ
อาคารเรียนพาณิชย์ ซึ่งไม่มีห้องน้ําในตัวอาคารเรียน ต้องเข้าห้องน้ํานอกอาคาร
แผนกไฟฟ้ากําลัง ซึ่งมีระยะไกล จึงมีความจําเป็นต้องสร้างห้องสุขา ระหว่างอาคาร
พาณิชย์และอาคารปฏิบัติการช่างยนต์เพื่อสุขอนามัยและเพียงพอสามารถรองรับ
นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้
1 หลัง ปัจจุบันอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นโรงอาหารของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัด
การศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ ภูมิเขตร) มีอายุการใช้งาน 7 ปี มีการเสื่อมสภาพ เมื่อฝนตกเกิด
รั่วซึม ทําหลังคาเป็นสนิมผุกร่อน มีผลต่อระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษา ครู บุคลากร และผู้มาใช้บริการเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิด
ต่อทรัพย์สินของทางราชการ จึงเห็นควรให้มีการซ่อมแซมเพดานและระบบไฟฟ้าอาคาร
อเนกประสงค์ให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยต่อนักศึกษา บุคลากรภายในและผู้
มาใช้บริการ

-

-
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แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของวิทยาลัยชุมชนตาก

58
แบบฟอร์มที่ 1 แผนและผลแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก
แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / โครงการ
รวมทั้งสิ้น (บาท)
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1.1 ค่าสาธารณูปโภค
1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน

ต.ค.
12,000.00
12,000.00
-

พ.ย.
21,000.00
21,000.00
-

ธ.ค.
ม.ค.
56,675.00
56,675.00
-

1.4 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา

แผนการดําเนินงาน

1.5 โครงการพิธีไหว้ครูและส่งเสริมการ
เรียนรู้นักศึกษา

แผนการดําเนินงาน

-

-

-

81,000.00
-

เม.ย.
พ.ค.
116,200.00
116,200.00
-

-

มิ.ย.
239,200.00
239,200.00
-

ก.ค.
-

ส.ค.
95,000.00
95,000.00
-

21,000.00

30,000.00

20,000.00

50,000.00

ผลการดําเนินงาน
50,000.00

ผลการดําเนินงาน
116,200.00

1.7 โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แผนการดําเนินงาน
และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จ
ผลการดําเนินงาน
การศึกษา

150,000.00

แผนการดําเนินงาน

39,200.00

ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

ก.ย.
218,000.00
218,000.00
200,000.00

1.6 โครงการกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน แผนการดําเนินงาน
ตาก
ผลการดําเนินงาน

1.9 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
การเงินและพัสดุ ประจําปีงบประมาณ
2565

-

มี.ค.
81,000.00

ผลการดําเนินงาน

1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึก แผนการดําเนินงาน
ประสบการณ์วิชาชีพ
ผลการดําเนินงาน

1.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
บริหารความเสี่ยง

ก.พ.
-

25,000.00

รวม

ผู้รับผิดชอบ

839,075.00
839,075.00
200,000.00
21,000.00

น.ส.รัตนภรณ์
ปานช้าง
น.ส.อรวรรณ

-

จันทร์ยานนท์

50,000.00

น.ส.ชมภู

-

ไชยวงษ์

50,000.00

น.ส.ชมภู

-

ไชยวงษ์

75,000.00

น.ส.มัลลิกา

-

แดงประเสริฐ

116,200.00

น.ส.มัลลิกา

-

แดงประเสริฐ

150,000.00

น.ส.มัลลิกา

-

แดงประเสริฐ

39,200.00

น.ส.ปิยรัตน์

26,675.00

26,675.00
-

เกิดแสง
นายภัทรพงค์
ทองรวย
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แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / โครงการ
1.10 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ แผนการดําเนินงาน

ต.ค.
12,000.00

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ผลการดําเนินงาน
1.11 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
ทํางานเชิงรุก

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.
20,000.00

ก.ย.
18,000.00

รวม

ผู้รับผิดชอบ

50,000.00
-

61,000.00

นายคุณกร
บุญยิ้ม

61,000.00

น.ส.ธัญลักษณ์

-

แสงวัฒนรัตน์

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ แผนการดําเนินงาน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน

-

ผลการดําเนินงาน

-
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แบบฟอร์มที่ 2.1 สรุปแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก
(ก) งบดําเนินงาน

(ก) งบดําเนินงาน

(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

ประมาณการ
รายรับ งปม.
2565

รวมทั้งหมด

650,000.00

(1.1)
กิ
จ
กรรม/
แผนการใช้เงิน
โครงการตาม
รายได้ งปม.
นโยบายสภา
2565
สถาบัน

839,075.00

1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

839,075.00

1..1 ค่าสาธารณูปโภค

200,000.00

1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

21,000.00

1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

50,000.00

1.4 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา

50,000.00

1.5 โครงการพิธีไหว้ครูและส่งเสริมการ
เรียนรู้นักศึกษา

75,000.00

1.6 โครงการกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ตาก

116,200.00

1.7 โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา
1.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
บริหารความเสี่ยง

150,000.00

39,200.00

-

(1.2) การ
พัฒนา
บุคลากรใน
ระบบ วชช.

(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(2)
(3)
การศึกษา สนับสนุน
(1.5)
(1.6) การ
(4.1) การจัด (4.2) การจัด (4.3) การจัด (4.4) การ
(1.3) การ
(1.4) ค่า
และส่งเสริม
การ
งาน
กิจกรรม
ให้บริการ
ซ่อมแซม ค่าตอบแทน ประชาสัมพันธ์
พิธีประสาท
ประเมิน
วิชาการ
ให้บริการ
ผู้สอน
/การนําเสนอ
ปฐมนิเทศ/
ห้องสมุด
บํารุง
พัฒนา อนุปริญญาบัตร คุณภาพ
วิชาชีพ
วิชาการ
ผลงาน
ไหว้ครู/
และห้อง ทรัพย์สิน/ค่า
นักศึกษา
การศึกษา
แก่สังคม
ปัจฉิมนิเทศ
พยาบาล เช่าครุภัณฑ์ /
ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง

126,875.00
126,875.00

-

-

-

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

-

(4.5) การจัด
งานแข่งขัน
กีฬานักศึกษา
สถาบัน

75,000.00

50,000.00

150,000.00

21,000.00 116,200.00

75,000.00

50,000.00

150,000.00

21,000.00

116,200.00

21,000.00
50,000.00
50,000.00
75,000.00
116,200.00
150,000.00

39,200.00
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(ก) งบดําเนินงาน

รายการ

รวมทั้งหมด

(5) ค่า
(6) รายจ่าย
สาธารณูปโภค ตามเงื่อนไข
หรือ
วัตถุประสงค์

200,000.00

1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

200,000.00

1..1 ค่าสาธารณูปโภค

200,000.00

1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
1.4 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา
1.5 โครงการพิธีไหว้ครูและส่งเสริมการ
เรียนรู้นักศึกษา
1.6 โครงการกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ตาก
1.7 โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา
1.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
บริหารความเสี่ยง

งบลงทุน
(ข) ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
การศึกษา

-

(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
ค่าจ้าง รายการใหม่ ค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์
สํานักงาน ออกแบบรูป
ดําเนินงาน
ค่าที่ดิน
รายการ
และ
สิ่งก่อสร้าง

-

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน

-

-

-

-

(จ)
ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่
จําเป็นต่อ
การ
ดําเนินการ
ของสถาบัน

-

-
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(ก) งบดําเนินงาน

(ก) งบดําเนินงาน

(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

ประมาณการ
รายรับ งปม.
2565

(1.1)
กิ
จ
กรรม/
แผนการใช้เงิน
โครงการตาม
รายได้ งปม.
นโยบายสภา
2565
สถาบัน

1.9 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
การเงินและพัสดุ ประจําปีงบประมาณ
2565

26,675.00

1.10 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ

50,000.00

1.11 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
ทํางานเชิงรุก

61,000.00

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

(1.2) การ
พัฒนา
บุคลากรใน
ระบบ วชช.

(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(2)
(3)
การศึกษา สนับสนุน
(1.5)
(1.6) การ
(4.1) การจัด (4.2) การจัด (4.3) การจัด (4.4) การ
(1.3) การ
(1.4) ค่า
และส่งเสริม
การ
งาน
กิจกรรม
ให้บริการ
ซ่อมแซม ค่าตอบแทน ประชาสัมพันธ์
พิธีประสาท
ประเมิน
วิชาการ
ให้บริการ
ผู้สอน
/การนําเสนอ
ปฐมนิเทศ/
ห้องสมุด
บํารุง
พัฒนา อนุปริญญาบัตร คุณภาพ
วิชาชีพ
วิชาการ
ผลงาน
ไหว้ครู/
และห้อง ทรัพย์สิน/ค่า
นักศึกษา
การศึกษา
แก่สังคม
ปัจฉิมนิเทศ
พยาบาล เช่าครุภัณฑ์ /
ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง

(4.5) การจัด
งานแข่งขัน
กีฬานักศึกษา
สถาบัน

26,675.00

50,000.00
61,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(ก) งบดําเนินงาน

รายการ

งบลงทุน

(5) ค่า
(6) รายจ่าย
สาธารณูปโภค ตามเงื่อนไข
หรือ
วัตถุประสงค์

(ข) ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
การศึกษา

(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน

ครุภัณฑ์
ค่าจ้าง รายการใหม่ ค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์
สํานักงาน ออกแบบรูป
ดําเนินงาน
ค่าที่ดิน
รายการ
และ
สิ่งก่อสร้าง

(จ)
ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่
จําเป็นต่อ
การ
ดําเนินการ
ของสถาบัน

1.9 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
การเงินและพัสดุ ประจําปีงบประมาณ
2565
1.10 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ
1.11 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
ทํางานเชิงรุก
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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แบบฟอร์มที่ 2.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายประจํา)
วิทยาลัยชุมชนตาก
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
งบประมาณ เงินรายได้ที่
รายการ
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

4. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

839,075.00
200,000.00 ค่าสาธารณูปโภค เดือน สิงหาคม 2565
21,000.00 1. ประธานกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 10,000 บาท
2. กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 7,500 บาท
3. กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 3,500 บาท
50,000.00 กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างทักษะวิชาชีพและพัฒนาบุคลิกภาพ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จํานวน 30,000 บาท
1. ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
(300 บาท x 12 คน x 6 ชม.) = 21,600 บาท
2. ค่าที่พัก (3 ห้อง x 600 บาท x 2 คืน) = 3,600 บาท
3. เบี้ยเลี้ยง (3 คน x 2 วัน x 240 บาท) = 1,440 บาท
4. ค่าวัสดุ = 3,360 บาท
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษา จํานวน 20,000 บาท
1. ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) (300 บาท x 10 คน x 6 ชม.) = 18,000 บาท
2. ค่าพาหนะ = 2,000 บาท
50,000.00 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ จํานวน 50,000 บาท
1. ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
(600 บาท x 5 คน x 6 ชม.) = 18,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (400 คน x 1 มื้อ x 80 บาท) = 32,000 บาท

เหตุผลความจําเป็น

งบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ
ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมทักษะวิชาชีพและพัฒนา
บุคลิกภาพ เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อน
ออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ/แหล่งฝึก

วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาการหรือวิชาชีพของนักศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
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5. โครงการพิธีไหว้ครูและส่งเสริมการเรียนรู้
นักศึกษา

6. โครงการกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ตาก

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
งบประมาณ เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

75,000.00 กิจกรรมที่ 1 พิธีไหว้ครูและส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
จํานวน 50,000 บาท
1. เบี้ยเลี้ยง (12 คน x 1 วัน x 240 บาท) = 2,880 บาท
2. ค่าที่พัก (12 ห้อง x 600 บาท x 1 คืน) = 7,200 บาท
3. ค่าพาหนะ = 7,000 บาท
4. ค่าวัสดุ = 6,920 บาท
5. ค่าจัดจ้างจัดทําคู่มือนักศึกษา = 16,000 บาท
6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (400 คน x 25 บาท x 1 มื้อ) = 10,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 พิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทยฯจํานวน 25,000 บาท
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (80 คน x 25 บาท x 1 มื้อ) = 2,000 บาท
2. ค่าที่พัก ครูมอบตัวศิษย์ (2 ห้อง x 600 บาท x 1 คืน) = 1,200 บาท
3. ค่าพาหนะ ครูมอบตัวศิษย์ = 1,500 บาท
4. ค่าจัดจ้างตกแต่งสถานที่ = 6,000 บาท
5. ค่าจัดจ้างพิธีสงฆ์ = 6,300 บาท
6. ค่าจัดจ้างพิธีพรามหณ์ = 8,000 บาท
116,200.00 กิจกรรมที่ 1 กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก
จํานวน 123,000 บาท
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (340 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) = 10,200 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (340 คน x 1 มื้อ x 80 บาท) = 27,200 บาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน (6 คน x 1 วัน x 1,000 บาท) = 6,000 บาท
4. ค่าตอบแทนพยาบาล = 1,000 บาท
5. ค่าจัดจ้างพิธีเปิด-ปิด = 5,000 บาท
6. ค่าจัดจ้างตกแต่งสถานที่ = 9,500 บาท
7. ค่าเช่าเครื่องเสียง = 3,500 บาท
8. ค่าวัสดุ เช่น ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร ยา = 3,800 บาท
9. ค่าพาหนะ (หมู่คณะ) 800 คน = 50,000 บาท

เหตุผลความจําเป็น
วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทาง
การศึกษาที่เป็นประโยชน์ใน
วิทยาลัยชุมชนตากและสืบสาน
วัฒนธรรมพิธีไหว้ครู

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
อันดีของการแพทย์แผนไทย

วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการเล่นกีฬาของ
นักศึกษา สร้างสามัคคี
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7. โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
บริหารความเสี่ยง

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
งบประมาณ เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

150,000.00 กิจกรรม พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรฯ จํานวน 150,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประธาน = 7,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (180 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) = 6,300 บาท
3. ค่าอาหาร บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติ (150 คน x 1 มื้อ x 100 บาท) = 15,000 บาท
4. ค่าอาหาร ประธานและคณะ (30 คน x 1 มื้อ x 250 บาท) = 7,500 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ = 8,000 บาท
6. ค่าจัดจ้างจัดตกแต่งสถานที่ = 15,000 บาท
7. ค่าจัดจ้างเครื่องเสียงในพิธี = 6,000 บาท
8. ค่าจัดจ้างทําสูจิบัตร = 31,500 บาท
9. ค่าจัดจ้างทําโล่ประกาศเกียรติคุณ 9 โล่ x 1,000 บาท = 9,000 บาท
10. ค่าจัดจ้างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว = 8,000 บาท
11. ค่าวัสดุ = 36,700 บาท
39,200.00 กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยชุมชนตาก
จํานวน 38,200 บาท
1. ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) (600 บาท x 2 คน x 12 ชม). = 14,400 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 80 บาท x 2 มื้อ) = 6,400 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 25 บาท x 4 มื้อ) = 4,000 บาท
4. ค่าที่พัก (1,200 บาท x 2 คืน x 1 ห้อง) = 2,400 บาท และ
(500 บาท * 2 คืน * 3 ห้อง) = 3,000 บาท
5. ค่าพาหนะ 3,500 บาท
6. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,000 บาท
7. ค่าวัสดุ 2,500 บาท
กิจกรรมที่ 2 สรุปผลการดําเนินโครงการ จํานวน 1,000 บาท
สรุปผลการดําเนินโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2565 = 1,000

เหตุผลความจําเป็น
วัตถุประสงค์ เพื่อดําเนินการตามกระบวนการจบ
การศึกษา กระบวนการจบการศึกษาของผู้สําเร็จ
การศึกษาและประชาสัมพันธ์ผลงานวิทยาลัย และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตากมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2. เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก
สามารถอธิบายถึงความเสี่ยงและ
แนวทางการควบคุมในงานที่ตนเอง
รับผิดชอบได้
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9. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน
และพัสดุ ประจําปีงบประมาณ 2565

10. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
งบประมาณ เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
เหตุผลความจําเป็น

26,675.00 กิจกรรมที่ 1 ประชุมในกลุ่มผู้ดําเนินโครงการ จํานวน 175 บาท
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (7 คน x 25 บาท x 1 มื้อ) = 175 บาท
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติเสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน และพัสดุ ประจําปีงบประมาณ
2565 แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก จํานวน 24,000 บาท
1. ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) (600 บาท x 1 คน x 12 ชม.) = 7,200 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 80 บาท x 2 มื้อ) = 8,000 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 25 บาท x 4 มื้อ) = 5,000 บาท
4. ค่าพาหนะ 800 บาท
5. ค่าวัสดุ 3,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 กํากับติดตาม รายงานและสรุปผลโครงการ จํานวน 2,500 บาท
1. วัสดุโครงการ = 2,500 บาท
50,000.00 กิจกรรมที่ 1 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภท On Air
จํานวน 20,000 บาท
1. จัดจ้างประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 สถานี
ระยะเวลา 9 เดือน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
วิทยาลัยชุมชนตาก (9 ครั้ง x 1,000 บาท) = 9,000 บาท
2. ค่าจ้างประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียง 4 สถานี
ระยะเวลา 2 เดือน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษา (เฉพาะฝั่งตะวันตก) (4 สถานี x 2 ครั้ง x 1,000 บาท) = 8,000 บาท
3. จัดจ้างผลิตสปอทและสกู๊ป ( 3 ครั้ง x 1,000 บาท) = 3,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์ ประเภท On Line
จํานวน 12,000 บาท
1. จัดจ้างการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ (content) เพื่อผลิต
เรื่องราวภาพรวมกิจกรรมของวิทยาลัยฯ จัดจ้างผลิตสื่อเผยแพร่
ผลการดําเนินงานวิทยาลัย (6 เดือน/1ครั้ง = 1 ปี) = 12,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ฯลฯ
จํานวน 18,000 บาท
จัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ค่าวัสดุ ฯลฯ
( 1 ครั้ง ) = 18,000 บาท

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติการเบิกจ่ายด้านการเงิน
และพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และ พรบ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

วัตถุประสงค์ เพื่อการดําเนินงานเเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับทราบข่าว/กิจกรรมต่างๆของ
วิทยาลัยชุมชนตากสู่สาธารณะชนอย่างทั่ว
ถึงและขยายไปในวงกว้างครอบคลุม
ทุกพื้นที่ในจังหวัดตาก
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11. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการทํางาน
เชิงรุก

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
งบประมาณ เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

61,000.00 กิจกรรมที 1 ประชุมคณะทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ
1.ค่าที่พัก (3 ห้อง x 500 บาท x 1 คืน) = 1,500 บาท
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
การทํางานเชิงรุกและการทํางานแบบมีส่วนร่วม
จํานวน 58,750 บาท
1. ค่าวิทยากร ( 3 คน x 9 ชั่วโมง x 600 บาท) = 16,200 บาท
2. ค่าพาหนะ (วิทยากร) 72.5 กม x 2 เที่ยว(ไป-กลับ) x 4 บาท = 580 บาท
3.ค่าวัสดุ 2,610 บาท
4. ค่าอาหาร (48 คน x 2 มื้อ x 80 บาท) = 7,680 บาท
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (48 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) = 2,400 บาท
6. ค่าที่พัก (24 ห้อง x 1 คืน x 780 บาท) = 18,720 บาท
7. ค่าพาหนะ (บุคลากร) 48 คน x 220 บาท = 10,560 บาท
กิจกรรมที่ 3 สรุปโครงการ และรายงานผลการดําเนินงาน
จํานวน 750 บาท
ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จํานวน 750 บาท

เหตุผลความจําเป็น
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก

วัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการดําเนิน
กิจกรรม
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แบบฟอร์มที่ 2.3 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายลงทุน)
วิทยาลัยชุมชนตาก
ความพร้อมครุภัณฑ์
ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง
ความต้องการงบลงทุน
งบรายจ่าย/รายการ
ตามราคา นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป
รายการที่มีอยู่
BOQ ร่าง TOR
ราคาต่อ
คุณลักษณ ใบเสนอ
รายการ
งบประมาณ ในปัจจุบนั
หน่วยนับ จํานวน
มาตรฐาน
หน่วย
ะเฉพาะ ราคา
ทั้งสิ้น






รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่า
ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
1.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
-

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ขึ้นไป

-

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

-

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ขึ้นไป

-

-

เหตุผลความจําเป็นที่ขอใช้เงินรายได้
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แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
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แบบฟอร์มที่ 1 แผนและผลแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / โครงการ
รวมทั้งสิ้น (บาท)
1.รายจ่ายประจํา : งบ
ดําเนินงาน
1.1 ชดเชยค่า
สาธารณูปโภค

แผนการ
ํ ิ าเนินงาน
ผลการดํ
แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน

ธ.ค.
247,367.00

ม.ค.
405,467.00

ก.พ.
41,667.00

มี.ค.
184,667.00

เม.ย.
25,867.00

พ.ค.
21,667.00

มิ.ย.
150,867.00

ก.ค.
92,767.00

ส.ค.
166,667.00

ก.ย.
16,667.00

1,408,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,663.00

37,667.00

247,367.00

405,467.00

41,667.00

184,667.00

25,867.00

21,667.00

150,867.00

92,767.00

166,667.00

16,667.00

1,408,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,663.00

16,667.00

16,667.00

16,667.00

16,667.00

16,667.00

16,667.00

16,667.00

16,667.00

16,667.00

16,667.00

16,667.00

ผลการดําเนินงาน

1.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

แผนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

28,000.00 งานกิจการ
- นักศึกษา

28,000.00

18,000.00 งานกิจการ
- นักศึกษา

18,000.00

ผลการดําเนินงาน
1.5 กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

แผนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

134,600.00 งานกิจการ
- นักศึกษา

134,600.00

1.6 กิจกรรมกีฬานักศึกษา แผนการดําเนินงาน
และบุคลากรวิทยาลัย
ผลการดําเนินงาน
ชุมชนทั่วประเทศ
1.7 ค่ากิจกรรมนักศึกษา

9,200.00 งานกิจการ
- นักศึกษา

9,200.00

ผลการดําเนินงาน

1.5 กิจกรรมกีฬาวิทยาลัย แผนการดําเนินงาน
ชุมชนบุรีรัมย์เกมส์ ครั้งที่ 17 ผลการดําเนินงาน

188,800.00 งานกิจการ
นักศึกษา
-

188,800.00

76,100.00 สํานักวิชาการ

76,100.00

ผลการดําเนินงาน
1.8 ค่าบํารุงสุขภาพหรือ
ห้องพยาบาล

ผลการดําเนินงาน

1.9 ค่าบํารุงห้องสมุด

แผนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

200,000.00 สํานักงาน
- ผู้อํานวยการ
150,000.00 งานกิจการ
- นักศึกษา

150,000.00

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย.
37,667.00

1.2 พิธีประสาทอนุปริญญา แผนการดําเนินงาน
1.3 กิจกรรมปฐมนิเทศ/
ไหว้ครู

รวม

ต.ค.
16,663.00

38,050.00

38,050.00 สํานักงาน
- ผู้อํานวยการ

38,050.00

38,050.00 สํานักงาน
- ผู้อํานวยการ
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แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / โครงการ
1.10 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
และเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรและสภาวิทยาลัย
ชมชนบรีรัมย์
1.11 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

แผนการดําเนินงาน

ม.ค.
200,000.00

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวม

ผู้รับผิดชอบ

200,000.00 งาน
บริหารงาน
- บุคคล

ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน

ก.ย.

21,000.00

21,000.00 งานประกัน
คุณภาพ
-

ผลการดําเนินงาน

1.12 โครงการสถานศึกษา แผนการดําเนินงาน
ปลอดภัยวิทยาลัยชุมชน
ผลการดําเนินงาน
บุรีรัมย์

50,000.00

50,000.00 งานอาคาร
สถานที่
-

1.13 โครงการสวน
พฤกษศาสตร์วิทยาลัย
ชุมชนบุรีรัมย์

แผนการดําเนินงาน

50,000.00

50,000.00 งานอาคาร
สถานที่
-

1.14 ค่าธรรมเนียมรังวัด
ที่ดิน

แผนการดําเนินงาน

50,000.00

50,000.00 งานอาคาร
- สถานที่

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

1.15 โครงการ
แผนการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
ผู้รับบริการ/ประชาชนทั่วไป ผลการดําเนินงาน
1.17 โครงการเปิดบ้าน
แผนการดําเนินงาน
วิชาการ (Roadshows to
ผลการดําเนินงาน
NEW Normal Style)
2. รายจ่ายลงทุน : งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000.00

25,000.00

5,000.00

50,000.00 งาน
ประชาสัมพันธ์
106,200.00

106,200.00 สํานักวิชาการ
-

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

-
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แบบฟอร์มที่ 2.1 สรุปแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนบุรรีรัมย์
(ก) งบดําเนินงาน
(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

(1.2) การ
(1.3) การ
(1.1)
ประมาณการ
พั
ฒ
นาบุ
ค
ลากร
ให้บริการ
กิ
จ
กรรม/
แผนการใช้เงิน
รายรับ งปม.
ในระบบ
วชช.
ห้
อ
งสมุด และ
โครงการ
รายได้ งปม. 2565
2565
ห้องพยาบาล
ตาม
นโยบาย
สภา
สถาบัน
1,840,000.00

1,408,000.00
1,408,000.00

1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

200,000.00

1.2 พิธีประสาทอนุปริญญา

150,000.00

-

200,000.00

76,100.00

200,000.00

76,100.00

(ก) งบดําเนินงาน
(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(2)
(3)
การศึกษา สนับสนุน
(1.5)
(1.6) การ
(4.1) การจัด (4.2) การจัด (4.3) การจัด (4.4) การ
(1.4) ค่า
และส่งเสริม
การ
งานปฐมนิเทศ/ กิจกรรมพัฒนา พิธีประสาท
ซ่อมแซมบํารุง ค่าตอบแท ประชาสัมพันธ์
ประเมิน
วิชาการ
ให้บริการ
ไหว้ครู/ปัจฉิม
ทรัพย์สิน/ค่า นผู้สอน /การนําเสนอ
นักศึกษา อนุปริญญาบัตร คุณภาพ
วิชาชีพ
วิชาการแก่
ผลงาน
นิเทศ
เช่าครุภัณฑ์ /
การศึกษา
สังคม
ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง
-

-

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

-

228,300.00

193,800.00

150,000.00

21,000.00

188,800.00

228,300.00

193,800.00

150,000.00

21,000.00

188,800.00

150,000.00

1.3 กิจกรรมปฐมนิเทศ/ไหว้ครู

28,000.00

28,000.00

1.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

18,000.00

18,000.00

1.5 กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.6 กิจกรรมกีฬาวิทยาลัยชุมชน
บุรีรัมย์เกมส์ ครั้งที่ 17
1.7 กิจกรรมกีฬานักศึกษาและ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ
1.8 ค่ากิจกรรมนักศึกษา

9,200.00

9,200.00

134,600.00

134,600.00

188,800.00

188,800.00

76,100.00

76,100.00

1.9 ค่าบํารุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล

38,050.00

38,050.00

1.10 ค่าบํารุงห้องสมุด

38,050.00

38,050.00

1.11 กิจกรรมพัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและสภา
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
1.12 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

200,000.00

21,000.00

(4.5) การจัด
งานแข่งขัน
กีฬานักศึกษา
สถาบัน

200,000.00

21,000.00
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(ก) งบดําเนินงาน
(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

1.13 โครงการส่งเสริมสถานศึกษา
ปลอดภัย
1.14 โครงการสวนพฤกษศาสตร์
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
1.15 ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน
1.16 โครงการประชาสัมพันธ์
ผู้รับบริการ/ประชาชนทั่วไป
1.17 โครงการเปิดบ้านวิชาการ
(Roadshows to NEW Normal
Style)
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(1.2) การ
(1.3) การ
(1.1)
ประมาณการ
พั
ฒ
นาบุ
ค
ลากร
ให้บริการ
กิ
จ
กรรม/
แผนการใช้เงิน
รายรับ งปม.
ในระบบ
วชช.
ห้
อ
งสมุด และ
โครงการ
รายได้ งปม. 2565
2565
ห้องพยาบาล
ตาม
นโยบาย
สภา
สถาบัน

(ก) งบดําเนินงาน
(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(2)
(3)
การศึกษา สนับสนุน
(1.5)
(1.6) การ
(4.1) การจัด (4.2) การจัด (4.3) การจัด (4.4) การ
(1.4) ค่า
และส่งเสริม
การ
งานปฐมนิเทศ/ กิจกรรมพัฒนา พิธีประสาท
ซ่อมแซมบํารุง ค่าตอบแท ประชาสัมพันธ์
ประเมิน
วิชาการ
ให้บริการ
ไหว้ครู/ปัจฉิม
ทรัพย์สิน/ค่า นผู้สอน /การนําเสนอ
นักศึกษา อนุปริญญาบัตร คุณภาพ
วิชาชีพ
วิชาการแก่
ผลงาน
นิเทศ
เช่าครุภัณฑ์ /
การศึกษา
สังคม
ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00
50,000.00

50,000.00

106,200.00

-

(4.5) การจัด
งานแข่งขัน
กีฬานักศึกษา
สถาบัน

106,200.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(ก) งบดําเนินงาน
(5) ค่า
(6) รายจ่าย
สาธารณูปโภค ตามเงื่อนไข
หรือ
วัตถุประสงค์

รวมทั้งหมด

200,000.00

1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

200,000.00

1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

200,000.00

1.2 พิธีประสาทอนุปริญญา
1.3 กิจกรรมปฐมนิเทศ/ไหว้ครู
1.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
1.5 กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.6 กิจกรรมกีฬาวิทยาลัยชุมชน
บุรีรัมย์เกมส์ ครั้งที่ 17
1.7 กิจกรรมกีฬานักศึกษาและ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ
1.8 ค่ากิจกรรมนักศึกษา
1.9 ค่าบํารุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
1.10 ค่าบํารุงห้องสมุด
1.11 กิจกรรมพัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและสภา
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
1.12 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ครุภัณฑ์
การศึกษา

ครุภัณฑ์
สํานักงาน

ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

รายการใหม่

-

-

-

-

-

งบลงทุน
(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(ข) ค่าครุภัณฑ์

-

-

-

-

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน
ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

50,000.00
50,000.00

(จ)
ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่
จําเป็นต่อ
การ
ดําเนินการ
ของสถาบัน

-

-
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1.13 โครงการส่งเสริมสถานศึกษา
ปลอดภัย
1.14 โครงการสวนพฤกษศาสตร์
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
1.15 ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน
1.16 โครงการประชาสัมพันธ์
ผู้รับบริการ/ประชาชนทั่วไป
1.17 โครงการเปิดบ้านวิชาการ
(Roadshows to NEW Normal
Style)
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(ก) งบดําเนินงาน
(5) ค่า
(6) รายจ่าย
สาธารณูปโภค ตามเงื่อนไข
หรือ
วัตถุประสงค์

งบลงทุน
(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(ข) ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
การศึกษา

ครุภัณฑ์
สํานักงาน

ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

รายการใหม่

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน
ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

(จ)
ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่
จําเป็นต่อ
การ
ดําเนินการ
ของสถาบัน

50,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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แบบฟอร์มที่ 2.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายประจํา)
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ เงินรายได้ที่ขอรับ
แผ่นดิน
จัดสรร
รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1,408,000.00
1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
150,000.00
200,000.00 ( 11 เดือน x 16,666 บาท) + (1 เดือน x 16,674 บาท) = 200,000 บาท

1.2 พิธีประสาทอนุปริญญา

150,000.00 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานวันหยุดราชการของบุคลากร(วันซ้อม) (240 บาท x 35 คน x 3 วัน) = 25,200 บาท
2. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 11,000 บาท
3. ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ภายใน/ภายนอก 34,000 บาท
4. ค่าเช่าเครื่องเสียง/ระบบภาพ/ถ่ายวีดีโอ 12,000 บาท
5. ค่าอาหารกลางวันรับรองแขกผู้มีเกียรติ (250 บาท x 70 คน x 1 มื้อ) = 17,500 บาท
6. ค่าอาหารว่าง (25 บาท x 100 คน x 1 มื้อ) = 2,500 บาท
7. ค่าอาหารกลางวันบุคลากร( 80 บาท x 35 คน x 1 มื้อ) = 2,800 บาท
8. ค่าพิมพ์สูจิบัตร 25,000 บาท
9. ค่าจัดทําโล่ผู้มีคุณูปการ/ค่าวัสดุ/ใช้สอย 20,000 บาท

เหตุผลความจําเป็น

เพื่อสนับสนุนเงินงบประมาณแผ่นดินให้เพียงพอ
สําหรับค่าสาธารณูปโภค ซึ่งงบประมาณแผ่นดินที่
ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
1. เพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาให้
เกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน
2. เพื่อให้ครูอาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา/ญาติ
ผู้สําเร็จการศึกษาได้ร่วมแสดงความยินดี
3. เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

1.3 กิจกรรมปฐมนิเทศ/ไหว้ครู

28,000 กิจกรรมปฐมนิเทศ กรณีจัดที่วิทยาลัยชุมชุมบุรีรัมย์ (แม่ข่าย)
1. ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) (1 วัน x 6 ชม x 600 บาท) = 3600 บาท
2. ค่าอาหารว่าง (ครูอาจารย์พิเศษเข้าร่วมกิจกรรม/ค่าน้ํานศ.ทั้งหมด) (390 คน x 25 บาท) = 9,750 บาท
กิจกรรมไหว้ครูของแต่ละหน่วยจัดการศึกษา
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู/เจ้าหน้าที่ไปราชการตามหน่วยจัดฯ (8 ครั้ง x 2 คน x 240 บาท) = 3,840 บาท
2. ค่าพาหนะ(ค่าน้ํามันรถราชการไปร่วมกิจกรรม/ตามหน่วยจัดฯ) (8 ครั้ง x 800 บาท) = 6,400 บาท
3. ค่าวัสดุ/ใช้สอย 4,410 บาท

1. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ความอดทน ใฝ่เรียนรู้ /ด้านความรู้ นศ.ใหม่จะได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ
2. เพื่อให้นศ.ใหม่ได้รู้กฎระเบียบความเป็นนศ./
ได้รับสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อนศ./นศ.ใหม่รู้จัก
การใช้ชีวิตการปรับตัว

1.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

18,000 1. ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) (5 ชม.x2 วัน x600 บาท) = 6,000 บาท
2. ค่าพาหนะ 5,000 บาท
3. ค่าอาหารว่าง (200 คน x 25 บาท x 1 มื้อ) = 5,000 บาท
4. วัสดุ/ใช้สอยอื่นๆ 2,000 บาท

เพื่อให้นักศึกษาได้รับสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาต่อ
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1.5 กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1.6 กิจกรรมกีฬาวิทยาลัย
ชุมชนบุรีรัมย์เกมส์ ครั้งที่ 17

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ เงินรายได้ที่ขอรับ
แผ่นดิน
จัดสรร
9,200 1. ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) (2 คน x 1 วัน x 600 บาท) = 1,200 บาท
2. ค่าอาหารว่าง (250 คน x 20 บาท) = 5,000 บาท
3. ค่าวัสดุ 3,000 บาท
-

1.7 กิจกรรมกีฬานักศึกษาและ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนทั่ว
ประเทศ

เหตุผลความจําเป็น
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(นักศึกษา 250 คน)

134,600 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬาทุกประเภท 10,000 บาท
2. ค่าตอบแทนวงโยธวาฑิต 6,000 บาท
3. ค่าเช่าบริการสนามทุกประเภท 5,000 บาท
4. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตํารวจรักษาความปลอดภัย/อํานวยความสะดวก 2,000 บาท
5. ค่าตอบแทนการตกแต่งอัศจรรย์/ทําความสะอาดสถานที่/สนาม 4,000 บาท
6. ชุดการแสดง ขบวนพาเหรด/พิธีเปิด-ปิดกิจกรรม 5,000 บาท
7. ค่าอาหารว่าง(เช้า-บ่าย)และเครื่องดื่มบุคลากร,อาจารย์พิเศษ (180 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) = 9,000 บาท
8. ค่าเช่าเครื่องเสียงตลอดงาน 5,000 บาท
9. ค่าเบี้ยเลี้ยงครูบุคลากรเจ้าหน้าที่วชช.บร. (40 คน x 160 บาท) = 6,400 บาท
10. ค่าพาหนะเดินทางของนศ.จากหน่วยจัดฯต่างๆ 30,000 บาท
11. ค่าอาหารกลางวันครู อาจารย์พิเศษ และบุคลากร (140 คน x 80 บาท x 1มื้อ) = 11,200 บาท
12. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์พิเศษ (100 คน x 160 บาท) = 16,000 บาท
13. ค่าเดินทางไป-กลับอาจารย์พิเศษ 50 คน * 200 บาท (ไป-กลับ) = 10,000 บาท
14. ค่าวัสดุ/ใช้สอย/อุปกรณ์กีฬาอื่นๆ 15,000 บาท

1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีในหมู่นักศึกษา
2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวิทยาลัย
4. เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติดและ
อบายมุขต่าง ๆ โดยใช้กีฬาเป็นเครื่องนําทาง

188,800 1. ค่าจ้างเหมารถทัวร์ 48,000 บาท
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาและบุคลากร (240 บาท x 50 คน x 4 วัน) = 48,000 บาท
3. ค่าที่พัก (800บาท x 25ห้อง x 4วัน) =80,000 บาท
4 ค่าวัสดุ 12,800 บาท

1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีในหมู่นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชน
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฎิบัติงาน
3. เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการให้บริการกับ
นักศึกษาและผู้รับบริการ

1.8 ค่ากิจกรรมนักศึกษา

-

76,100 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา (761 คน x 100 บาท)

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา

1.9 ค่าบํารุงสุขภาพหรือห้อง
พยาบาล

-

38,050 ค่าเวชภัณฑ์ยา (761 คน x 50 บาท)

เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางด้านการ
พยาบาลแก่นักศึกษา
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1.10 ค่าบํารุงห้องสมุด
1.11 กิจกรรมพัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
และสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
งบประมาณ เงินรายได้ที่ขอรับ
แผ่นดิน
จัดสรร
38,050 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (761 คน x 50 บาท)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

200,000 1. ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) ( 1 คน x 6 ชม. x1200 บาท ) = 7,200 บาท
2. ค่าที่พัก 80,000 บาท
3. ค่าพาหนะ 40,000 บาท
4. ค่าอาหาร (60 คน x 2 มื้อ x 150 บาท) = 18,000 บาท
5. ค่าอาหารว่าง ( 60 คน x 4 มื้อ x 50 บาท) = 12,000 บาท
6. ค่าเบี้ยเลี้ยง ( 60 คน x 240 บาท x 2วัน) = 28,800 บาท
7. ค่าวัสดุ 14,000 บาท

เหตุผลความจําเป็น
เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการงานห้องสมุด
แก่นักศึกษา
1. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนหรือเพิ่มประสบการณ์ด้วย
การสังเกตการณ์ ให้บุคลากรและสภาวิทยาลัย
2. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรและสภาวิทยาลัย

1.12 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

21,000 1. ประธานกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 10,000 บาท
2. กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 7,500 บาท
3. กรรมการที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 3,500 บาท

ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน พ.ศ. 2560 ข้อ 4 หลักเกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทน

1.13 โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัยวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

50,000 1. ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) (6 ชม x 600 บาท = 3,600)
2. ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร ไป-กลับ ( 2 เที่ยว x 1,500 บาท) = 3,000 บาท
3. ค่าอาหาร (30 คน x 80 บาท = 2,400 บาท)
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) = 1,500 บาท)
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม (39,500 บาท)

1 เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เกิดขึ้น
ภายในวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและ
รณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งสร้าง
ต้นแบบของการดําเนินการความปลอดภัยใน
สถานศึกษา

1.14 โครงการสวน
พฤกษศาสตร์วิทยาลัยชุมชน
บุรีรัมย์

50,000 1. ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) (6 ชม x 600 บาท = 3,600)
2. ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร 3,000 บาท
3. ค่าอาหาร (30 คน x 80 บาท = 2,400 บาท)
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 1,500 บาท)
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ค่าต้นกล้า ค่าปุ๋ย ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ (39,500 บาท)

1) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการจัดทํา
สวนพฤกษศาสตร์ในวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2) เพื่อนักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยชุมชน
บุรีรัมย์เข้าใจและเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
3) เพื่อนักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยชุมชน
บุรีรัมย์ร่วมมือร่วมปฏิบัติกิจกรรมการอนุรักษ์
พันธุกรรมจนเกิดประโยชน์ถึงท้องถิ่น
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1.15 ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน

1.16 โครงการประชาสัมพันธ์
ผู้รับบริการ/ประชาชนทั่วไป

1.17 โครงการเปิดบ้านวิชาการ
(Roadshows to NEW
Normal Style)

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
งบประมาณ เงินรายได้ที่ขอรับ
แผ่นดิน
จัดสรร
50,000 ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน 50,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

50,000 "ค่าวัสดุอุปกรณ์ 50,000 บาท " ประกอบด้วย
1. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ปี 2565 ขนาด 4.9 x 9 เมตร
2. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ปี 2565 ขนาด 2 x 1 เมตร
3. จัดทําสื่อและเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ผ่านสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองบัวทอง ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
5. แผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
106,200.00 1. ค่าพาหนะ (20 คัน x 2 วัน x 400 บาท) = 16,000 บาท
2. ค่าอาหาร (100 คน x 1 มื้อ x 80 บาท) = 8,000 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (550 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) = 27,500 บาท
4. ค่าตกแต่งสถานที่ 2,500 บาท
5. ค่าเครื่องเสียง ดนตรี (2 วัน x 5,000 บาท) = 10,000 บาท
6. ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากร (50 คน x 3 วัน x 240 บาท) = 36,000 บาท
7. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 6,200 บาท

เหตุผลความจําเป็น
เพื่อรังวัดที่ดินวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ในการออกโฉนด
จากที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองลุมพุก (สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวิทยาลัยชุมชน
บุรีรัมย์
3. เพื่อให้วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์เป็นที่รู้จักมากขึ้น

1. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการดําเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชนบุรีรัมย์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน
2. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ผลงานของ
นักศึกษาและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
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แบบฟอร์มที่ 2.3 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายลงทุน)
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
ความพร้อมครุภัณฑ์
ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง
ความต้องการงบลงทุน
งบรายจ่าย/รายการ
ตามราคา นอกราคามาตรฐาน
รายการที่
แบบรูป
BOQ ร่าง TOR
มีอยู่ใน
ราคาต่อ
คุณลักษณ ใบเสนอ
รายการ
งบประมาณ
หน่วยนับ จํานวน
มาตรฐาน
ปั
จจุบัน
หน่วย
ะเฉพาะ ราคา
ทั้งสิ้น






รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
1.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
-

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ขึ้นไป

-

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

-

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ขึ้นไป

-

-

เหตุผลความจําเป็นที่ขอใช้เงินรายได้

82

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
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แบบฟอร์มที่ 1 แผนและผลแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แผนงาน / โครงการ

แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
215,000.00 85,500.00 45,000.00 30,500.00 55,000.00 278,000.00

ต.ค.
20,000.00

พ.ย.
42,000.00

ธ.ค.
142,200.00

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงาน แผนการดําเนินงาน
การสร้างอาคารเรียน จังหวัดมุกดาหาร
ผลการดําเนินงาน

20,000.00
-

42,000.00
-

142,200.00
17,200.00

215,000.00
-

85,500.00
-

45,000.00
10,000.00

30,500.00
-

55,000.00
10,000.00

รวมทั้งสิ้น (บาท)

แผนการดําเนินงาน

1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

3.พิธีประสาทอนุปริญญา

แผนการดําเนินงาน

ก.ย.
20,000.00

978,700.00

-

-

-

-

-

278,000.00
-

25,500.00
-

20,000.00
-

20,000.00
-

17,000.00

แผนการดําเนินงาน

150,000.00 ศิริพร พันนุมา

150,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

ผลการดําเนินงาน
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ แผนการดําเนินงาน
จ้างการสร้างอาคารเรียนจังหวัดมุกดาหาร
ผลการดําเนินงาน
6.โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาตามคุณธรรม
อัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

10,500.00

10,500.00

10,500.00

10,000.00

10,000.00

20,000.00

10,000.00

ผลการดําเนินงาน

8.โครงการไหว้ครูและต้อนรับนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ
2565

แผนการดําเนินงาน

9.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจําปีการศึกษา 2565

แผนการดําเนินงาน

200,000.00 พิมพ์ประภา
คําจันทร์
31,500.00 พรวุฒิ คําแก้ว

50,000.00 พรวุฒิ คําแก้ว
-

100,000.00

100,000.00 พรวุฒิ คําแก้ว
50,000.00

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

20,000.00

-

แผนการดําเนินงาน

7.โครงการ กีฬาภายในวิทยาลัยชุมชน แผนการดําเนินงาน
มุกดาหาร ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2564
ผลการดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2565

978,700.00
37,200.00 พรวุฒิ คําแก้ว

17,000.00 เยาวตรี ศรีหาวงค์

ผลการดําเนินงาน
4. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค.
20,000.00

-

แผนการดําเนินงาน

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รวม

ก.ค.
25,500.00

50,000.00 พรวุฒิ คําแก้ว
-

50,000.00

50,000.00 พรวุฒิ คําแก้ว
-
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แผนงาน / โครงการ
10.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี
การศึกษา 2564

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

แผนการดําเนินงาน

แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
50,000.00

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวม

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

50,000.00 พรวุฒิ คําแก้ว

ผลการดําเนินงาน

-

แผนการดําเนินงาน
11.โครงการ กีฬานักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชน ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ
ผลการดําเนินงาน
2565

205,000.00

205,000.00 พรวุฒิ คําแก้ว
-

12.โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แผนการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
สําหรับ นักศึกษาปี การศึกษา 2565
ผลการดําเนินงาน

8,000.00

8,000.00 พรวุฒิ คําแก้ว
-

13. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และสภานักศึกษา พ.ศ.2565

แผนการดําเนินงาน

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

30,000.00 พรวุฒิ คําแก้ว

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลการดําเนินงาน

-

แผนการดําเนินงาน

-

ผลการดําเนินงาน

-
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แบบฟอร์มที่ 2.1 สรุปแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

รายการ

รวมทั้งหมด

(ก) งบดําเนินงาน
(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงาน
สถาบัน)
(1.5)
(1.6) การ
(1.4) ค่า
(1.3)
(1.2)
(1.1)
ประมาณการ
แผนการใช้เงิน กิจกรรม/ การ
ซ่อมแซมบํารุง ค่าตอบแ ประชาสัมพันธ์
การ
รายรับ งปม. 2565 รายได้ งปม. 2565 โครงการ พัฒนา ให้บริการ ทรัพย์สิน/ค่า ทนผู้สอน /การนําเสนอ
ผลงาน
ตาม บุคลากร ห้องสมุด เช่าครุภัณฑ์ /
นโยบาย ในระบบ และห้อง ควบคุมงาน/
สภาสถาบัน วชช. พยาบาล ตรวจการจ้าง

1,953,400.00

978,700.00

1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

978,700.00

1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุม
งาน การสร้างอาคารเรียน จังหวัด
มุกดาหาร

37,200.00

2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

17,000.00

3.พิธีประสาทอนุปริญญา

150,000.00

4. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

200,000.00

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้างการสร้างอาคารเรียนจังหวัด
มุกดาหาร
6..โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาตามคุณธรรม อัต
ลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
7.โครงการ กีฬาภายในวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2564
ปีงบประมาณ 2565

31,500.00

-

-

-

68,700.00
68,700.00

-

(2)
การศึกษา
และ
ส่งเสริม
วิชาการ
วิชาชีพ

-

(ก) งบดําเนินงาน
(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(3)
สนับสนุน
การ
(4.1) การจัดงาน (4.2) การจัด
(4.3) การจัดพิธี
(4.4) การ
(4.5) การจัดงาน
ให้บริการ ปฐมนิเทศ/ไหว้ กิจกรรมพัฒนา
ประสาท
ประเมินคุณภาพ
แข่งขันกีฬา
วิชาการ ครู/ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา
อนุปริญญาบัตร
การศึกษา
นักศึกษาสถาบัน
แก่สังคม

-

-

150,000.00

180,000.00

150,000.00

25,000.00

205,000.00

150,000.00

180,000.00

150,000.00

25,000.00

205,000.00

37,200.00

17,000.00
150,000.00

31,500.00

50,000.00

50,000.00

100,000.00

100,000.00
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รายการ

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

(ก) งบดําเนินงาน
งบลงทุน
(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
(ข) ค่าครุภัณฑ์
(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(5) ค่า
(6)
รายการลงทุน
สาธารณูปโภค รายจ่ายตาม
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ค่าจ้าง
รายการใหม่ ค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์
เงื่อนไข
การศึกษา
สํานักงาน
ออกแบบรูป
ดําเนินงาน ค่าที่ดินและ
หรือ
รายการ
สิ่งก่อสร้าง
วัตถุประสงค์

200,000.00
200,000.00

1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุม
งาน การสร้างอาคารเรียน จังหวัด
มุกดาหาร
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.พิธีประสาทอนุปริญญา
4. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้างการสร้างอาคารเรียนจังหวัด
มุกดาหาร
6..โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาตามคุณธรรม อัต
ลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
7.โครงการ กีฬาภายในวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2564
ปีงบประมาณ 2565

200,000.00

-

-

-

-

-

-

(จ)
ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่
จําเป็นต่อ
การ
ดําเนินการ
ของสถาบัน

-

-
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รายการ

(ก) งบดําเนินงาน
(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงาน
สถาบัน)
(1.5)
(1.6) การ
(1.4) ค่า
(1.3)
(1.2)
(1.1)
ประมาณการ
แผนการใช้เงิน กิจกรรม/ การ
ซ่อมแซมบํารุง ค่าตอบแ ประชาสัมพันธ์
การ
รายรับ งปม. 2565 รายได้ งปม. 2565 โครงการ พัฒนา ให้บริการ ทรัพย์สิน/ค่า ทนผู้สอน /การนําเสนอ
ผลงาน
ตาม บุคลากร ห้องสมุด เช่าครุภัณฑ์ /
นโยบาย ในระบบ และห้อง ควบคุมงาน/
สภาสถาบัน วชช. พยาบาล ตรวจการจ้าง

(2)
การศึกษา
และ
ส่งเสริม
วิชาการ
วิชาชีพ

(ก) งบดําเนินงาน
(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(3)
สนับสนุน
การ
(4.1) การจัดงาน (4.2) การจัด
(4.3) การจัดพิธี
(4.4) การ
(4.5) การจัดงาน
ให้บริการ ปฐมนิเทศ/ไหว้ กิจกรรมพัฒนา
ประสาท
ประเมินคุณภาพ
แข่งขันกีฬา
วิชาการ ครู/ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา
อนุปริญญาบัตร
การศึกษา
นักศึกษาสถาบัน
แก่สังคม

8.โครงการไหว้ครูและต้อนรับ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ปีงบประมาณ 2565

50,000.00

50,000.00

9..โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจําปีการศึกษา 2565

50,000.00

50,000.00

10.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี
การศึกษา 2564

50,000.00

50,000.00

11.โครงการ กีฬานักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชน ระดับชาติ ครั้งที่ 8
ปีงบประมาณ 2565
12.โครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาสําหรับ นักศึกษาปี การศึกษา
2565

205,000.00

13 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และสภานักศึกษา พ.ศ.2565

30,000.00

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

205,000.00

8,000.00

-

8,000.00

30,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายการ

(ก) งบดําเนินงาน
งบลงทุน
(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
(ข) ค่าครุภัณฑ์
(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(5) ค่า
(6)
รายการลงทุน
สาธารณูปโภค รายจ่ายตาม
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ค่าจ้าง
รายการใหม่ ค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์
เงื่อนไข
การศึกษา
สํานักงาน
ออกแบบรูป
ดําเนินงาน ค่าที่ดินและ
หรือ
รายการ
สิ่งก่อสร้าง
วัตถุประสงค์

(จ)
ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่
จําเป็นต่อ
การ
ดําเนินการ
ของสถาบัน

8.โครงการไหว้ครูและต้อนรับ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ปีงบประมาณ 2565
9..โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจําปีการศึกษา 2565
10.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี
การศึกษา 2564
11.โครงการ กีฬานักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชน ระดับชาติ ครั้งที่ 8
ปีงบประมาณ 2565
12.โครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาสําหรับ นักศึกษาปี การศึกษา
2565
13 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และสภานักศึกษา พ.ศ.2565
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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แบบฟอร์มที่ 2.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายประจํา)
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
978,700.00
1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุม
37,200.00 หัวหน้าผู้ควบคุมงาน (350 บาท * 1 คน * 24 วัน) = 8,400 บาท
งาน การสร้างอาคารเรียน จังหวัด
ควบคุมงาน (300 บาท * 4 คน* 24 วัน) = 28,800 บาท
มุกดาหาร
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เหตุผลความจําเป็น

คณะกรรมการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน

17,000.00 1. ประธานกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (1 คน * 10,000 บาท) =10,000 บาท
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (1 คน * 3,500 บาท) =3,500 บาท
3. กรรมการที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน (1 คน * 3,500 บาท) = 3,500 บาท

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและวิสัยทัศน์ในการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับ
บุคลากร 2.เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

3.พิธีประสาทอนุปริญญา

150,000.00 1.ค่าอาหารสําหรับแขกผู้มีเกียรติ 100 คน * 100 บาท = 10,000 บาท
2.ค่าอาหารว่างสําหรับแขกผู้มีเกียรติ 100 คน * 30 บาท = 3,000 บาท
3.ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง/รถตู้รับ-ส่งแขกผู้มีเกียรติ 5,000 บาท
4.ค่าเช่าเครื่องเสียง 6,000 บาท
5.ค่าเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ 6,000 บาท
6.ค่าจ้างเหมาจัดทําสูจิบัตร 25,000 บาท
7.ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 10,000 บาท
8.ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 20,000 บาท
9.ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 1,200 บาท
10.ค่าตั๋วเครื่องบินนายกสภาสถาบัน 4,500 บาท
11.ค่าเช่าอัฒจันทร์/ขนย้าย 10,000 บาท
12.ค่าวัสดุ/ใช้จ่ายอื่นๆ 49,300 บาท

1. เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สําเร็จการศึกาหลักสูตรอนุปริญญา
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2. เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
และสถาบันการศึกษาของตน
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนต่อสาธารณชน

4.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

200,000.00 ค่าสาธารณูปโภค 200,000 บาท

1.เพื่อใช้ในการจ่ายค่าสาธารณูโภค
2.เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเรื่องค่าสาธารณูปโภค
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รายการ
5.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้างการสร้างอาคารเรียน
6.โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาตามคุณธรรม
อัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
31,500.00 - ประธาน (1,500 บาท * 1 คน * 5 ครั้ง) = 7,500 บาท
คณะกรรมการ ( 1,200 บาท * 4 คน * 5 ครั้ง) = 24,000 บาท

เหตุผลความจําเป็น
-

1.อาหาร
50,000.00 จัดกิจกรรมที่ 1
ว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท x 2 มื้อ x 80 คน) = 4,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท x 1 มื้อ x 80 คน) = 4,000 บาท
3. ค่าน้ํามันและพาหนะผู้เข้าร่วมกิจกรรม ( 80 คน x 100 บาท ) = 8,000 บาท
จัดกิจกรรมที่ 2
1.
ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท x 1 มื้อ x 100 คน) =5,000 บาท
2. ค่าน้ํามันและพาหนะผู้เข้าร่วมกิจกรรม (100 บาท x 100 คน) =10,000 บาท
จัดกิจกรรมที่ 3
1.
อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม (25 บาท x 4 มื้อ x 80 คน) =8,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท x 2 มื้อ x 80 คน) =8,000 บาท
3. ค่าน้ํามันและพาหนะผู้เข้าร่วมกิจกรรม = 3,000 บาท

เพิ่อใช้เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงาน การ
สร้างอาคารเรียน
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรป่าไม้ใน
ท้องถิ่น
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรักในธรรมชาติและอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้การปลูกป่าทดแทน
3. เพื่อให้นักศึกษาได้บําเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม
คืนธรรมชาติให้กับชุมชนช่วยเหลือผู้อื่น
4. เพื่อเป็นการพัฒนาจิต และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักเรียนและคณะครู อาจารย์
5.เพื่อตระหนักถึงความสําคัญของวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนาและเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยสืบไปสู่รุ่นต่อรุ่น
6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
7.เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกที่ดีให้นักศึกษามีจิตอาสา
ซึ่งเป็นการขัดเกลาจิตใจให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของการ
ช่วยเหลือผู้อื่น
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ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
7. โครงการกีฬาภายในวิทยาลัย
100,000.00 1.ค่าอาหาร
ชุมชนมุกดาหาร ครั้งที่ 18 ปี
อาหารกลางวัน (50 บาท x 1 มื้อ x 400 คน) =20,000
การศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565
อาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท x 2 มื้อ x 400 คน) = 20,000
2.ค่าวัสดุ =18,000 บาท
3.ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง (6 หน่วยจัด ) =15,000 บาท
4.ค่าจ้างเหมารถยนต์ (รับ-ส่ง นักกีฬา) = 4,000 บาท
5.ค่าป้ายไวนิล = 1,500 บาท
6.ค่าตกแต่งริ้วขบวน = 18,500 บาท
7.ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง = 3,000 บาท

เหตุผลความจําเป็น
1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยของนักศึกษาให้
แข็งแรง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในการ
อนุรักษ์กีฬาสากลและกีฬา ท้องถิ่น
3. เพื่อสร้างความ สามัคคีในหมู่คณะในการทํากิจกรรม
ร่วมกัน ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน

8.โครงการไหว้ครูและต้อนรับ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ปีงบประมาณ 2565

50,000.00 1. ค่าอาหาร (40 บาท x 1 มื้อ x 500 คน) = 20,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 บาท x 1 มื้อ x 500 คน) = 10,000 บาท
3. ค่าวัสดุ 20,000 บาท

1. เพื่อตระหนักและระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์
ผู้สอน
2. เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันไหว้ครูให้สืบ
ไปสู่รุ่นต่อรุ่น
3. เพื่อสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครูและนักศึกษา
และระหว่างนักศึกษาและนักศึกษาด้วยกัน

9.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจําปีการศึกษา 2565

50,000.00 1.ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท x 1 มื้อ x 140 คน ) = 7,000 บาท
2.อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม (25 บาท x 2 มื้อ x 140 คน) = 7,000 บาท
3.ค่าป้ายไวนิล / โครงการ = 1,000 บาท
4. ค่าวัสดุ = 35,000 บาท

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ใน
เรื่อง หลักปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์และนโยบายของ
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงกฎระเบียบ ตลอดจนข้อ
ปฏิบัติต่างๆ ที่จําเป็นต้องปฏิบัติในระหว่างที่ยังศึกษาอยู่
เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มี
ความรัก ความสามัคคี เป็นพลเมืองที่ดี เทิดทูนชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในฐานะที่เป็นนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
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รายการ
10.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี
การศึกษา 2564

11.โครงการกีฬานักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชน ระดับชาติ ครั้งที่ 8
ปีงบประมาณ 2565

12.โครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาสําหรับ นักศึกษาปี
การศึกษา 2565

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
50,000.00 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 3 ชั่วโมง) = 1,800 บาท
2.ค่าอาหารกลางวัน (80 บาท x 1 มื้อ x 150 คน ) = 12,000 บาท
3.อาหารว่าง (150 คน x 2 มื้อ x 35 บาท ) = 10,500 บาท
4. ค่าทําป้ายไวล์นิลงานปัจฉิม/วัสดุอื่นๆ = 25,700 บาท
205,000.00 1.ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 x 30 คน x 6 วัน) = 43,200 บาท
2.ค่าจ้างเหมารถบัส (19,000 x 6 วัน) = 114,000 บาท
3.ค่าที่พัก15ห้อง (15 x 700 x 3 คืน) = 31,500 บาท
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 15,100 บาท
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ (30 คน x 40 บาท) = 1,200 บาท
8,000.00 1.ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม (25 บาท x 2 มื้อ x 50 คน) = 2,500 บาท
2.ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท x 1 มื้อ x 50 คน) = 2,500 บาท
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 3,000 บาท

เหตุผลความจําเป็น
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อหรือหางานทํา
ให้แก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564
2. เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันสําเร็จ
การศึกษาให้แก่นักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษา
1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยของนักศึกษาให้
แข็งแรง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในการ
อนุรักษ์กีฬาสากลและกีฬาท้องถิ่น
3. เพื่อสร้างความ สามัคคีในหมู่คณะในการทํากิจกรรม
ร่วมกัน ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและวิสัยทัศน์ในการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ
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ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
13. โครงการพัฒนาศักยภาพ
30,000.00 จัดกิจกรรมที่ 1
1.
นักศึกษาและสภานักศึกษา พ.ศ.2565
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 20 บาท x 6 มื้อ x 25 คน) = 3,000 บาท
2.ค่าเดินทาง (6 หน่วยจัด = 19,000 บาท )
จัดกิจกรรมที่ 2
ชมรม
ศิลปวัฒนธรรม
- ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท x 1 มื้อ x 40 คน) = 2,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท x 2 มื้อ x 40 คน) = 2,000 บาท
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท x 1 มื้อ x 40 คน) = 2,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท x 2 มื้อ x 40 คน) = 2,000 บาท

เหตุผลความจําเป็น
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองในการใช้
สิทธิเสรีภาพและการปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาได้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับปณิธานของวิทยาลัยชุมชนและเป็น
ศูนย์กลางของการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม
ระหว่างนักศึกษากับวิทยาลัยชุมชน
3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาให้มีความ
รักสามัคคีในหมู่นักศึกษารู้จักเสียสละอุทิศตนและ
บําเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งทางวิชาการและ
ประสบการณ์ในวิชาชีพแก่นักศึกษา
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แบบฟอร์มที่ 2.3 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายลงทุน)
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ความพร้อมครุภัณฑ์
ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง
ความต้องการงบลงทุน
งบรายจ่าย/รายการ
ตามราคา นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป
รายการที่มีอยู่
BOQ ร่าง TOR
ราคาต่อ
คุณลักษณ ใบเสนอ
รายการ
หน่วยนับ จํานวน
งบประมาณ ในปัจจุบนั
มาตรฐาน
หน่วย
ะเฉพาะ ราคา
ทั้งสิ้น












รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่า
ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
1.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท

-

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ขึ้นไป

-

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

-

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ขึ้นไป

-

-

เหตุผลความจําเป็นที่ขอใช้เงินรายได้
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แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู

96
แบบฟอร์มที่ 1 แผนและผลแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู
แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / โครงการ
รวมทั้งสิ้น (บาท)
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,500.00

3,000.00

-

-

137,800.00

263,000.00

50,000.00

92,200.00

80,000.00

50,000.00

50,000.00

757,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนการดําเนินงาน

2,000.00
-

ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน

2. โครงการพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามกรอบ
TQF

แผนการดําเนินงาน

เม.ย.
263,000.00

พ.ค.
50,000.00

มิ.ย.
92,200.00

ก.ค.
80,000.00

ส.ค.
50,000.00

ก.ย.
50,000.00

757,500.00

68,700.00

-

37,200.00

105,900.00

ผลการดําเนินงาน

-

69,100.00

5,000.00

74,100.00

ผลการดําเนินงาน

3. โครงการพัฒนาคุณภาพ/
มาตรฐาน การประกันคุณภาพ
การศึกษา

แผนการดําเนินงาน

4. พัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัย
อนุกรรมการวิชาการและบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู (OD)

แผนการดําเนินงาน

-

14,500.00

-

ผลการดําเนินงาน
2,000.00

3,000.00

213,000.00

218,000.00

ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน

-

30,000.00

30,000.00

ผลการดําเนินงาน

-

6. โครงการบริหารความเสี่ยงตาม แผนการดําเนินงาน
หลักธรรมาธิบาล (การควบคุมภายใน) ผลการดําเนินงาน

-

7. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

-

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

-

ผลการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

1. โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
(กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลําภู)

5. โครงการพัฒนาแผนงานและ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน

-

ธ.ค.
3,000.00

ก.พ.

ผู้รับผิดชอบ

-

พ.ย.
29,500.00

ม.ค.

รวม

มี.ค.
137,800.00

ต.ค.
2,000.00

15,000.00

15,000.00
50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

300,000.00
-

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน

-

ผลการดําเนินงาน

-
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แบบฟอร์มที่ 2.1 สรุปแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู
(ก) งบดําเนินงาน
(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1. โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา (กีฬา
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู)

ประมาณการ
แผนการใช้เงิน
รายรับ งปม. 2565 รายได้ งปม. 2565

(1.2) การพัฒนา (1.3) การ
บุคลากรในระบบ ให้บริการ
ห้องสมุด
วชช.
และห้อง
พยาบาล

400,000.00

757,500.00

45,000.00

218,000.00

400,000.00

757,500.00

45,000.00

218,000.00

-

-

-

-

-

-

74,100.00

3. โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา

14,500.00

4. โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัย
อนุกรรมการวิชาการและบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนหนองบัวลําภู (OD)

218,000.00

30,000.00

(ก) งบดําเนินงาน
(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(4.2) การจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

74,100.00

105,900.00

74,100.00

105,900.00

105,900.00

2. โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณ
ลักษณพที่พึ่งประสงค์ตามกรอบ TQF

5. โครงการพัฒนาแผนงานและ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน

(1.1)
กิจกรรม/
โครงการตาม
นโยบายสภา
สถาบัน

(3)
(2)
การศึกษา สนับสนุน
(4.1) การจัด
(1.6)
(1.5)
(1.4) ค่า
การ
และ
งานปฐมนิเทศ/
ซ่อมแซม ค่าตอบแท การ
ส่งเสริม ให้บริการ
ไหว้ครู/ปัจฉิม
นผู้สอน ประชาสัม
บํารุง
วิชาการ วิชาการแก่
นิเทศ
พันธ์/การ
ทรัพย์สิน/ค่า
สังคม
วิชาชีพ
นําเสนอ
เช่าครุภัณฑ์ /
ผลงาน
ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง

(4.3) การ
(4.5) การ
(4.4) การ
จัดพิธี ประเมินคุณภาพ จัดงาน
แข่งขัน
การศึกษา
ประสาท
กีฬา
อนุปริญญา
นักศึกษา
บัตร
สถาบัน

-

14,500.00
14,500.00

105,900.00
74,100.00
14,500.00
218,000.00

30,000.00

-
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(ก) งบดําเนินงาน

(5) ค่า
สาธารณูปโภค
รายการ

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1. โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา (กีฬา
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู)
2. โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณ
ลักษณพที่พึ่งประสงค์ตามกรอบ TQF
3. โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
4. โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัย
อนุกรรมการวิชาการและบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนหนองบัวลําภู (OD)
5. โครงการพัฒนาแผนงานและ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน

(จ)
งบลงทุน
(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
ค่
า
ใช้
จ่าย
(6) รายจ่าย
(ข) ค่าครุภัณฑ์
(ค) ค่าที่ดินและ
รายการลงทุน
อื
น
่
ๆ
ที่
ตามเงื่อนไข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ค่าจ้าิ่ง ่ รายการใหม่
้
ค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์ จําเป็นต่อการ
หรือ
ดําเนินงาน ค่าที่ดินและ ดําเนินการ
การศึกษา สํานักงาน ออกแบบ
สิ่งก่อสร้าง ของสถาบัน
รูปรายการ
วัตถุประสงค์

300,000.00
300,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-
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(ก) งบดําเนินงาน
(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

6. โครงการบริหารความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาธิบาล (การควบคุมภายใน)
7. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนการใช้เงิน
ประมาณการ
รายรับ งปม. 2565 รายได้ งปม. 2565

15,000.00
300,000.00
-

(1.1)
กิจกรรม/
โครงการตาม
นโยบายสภา
สถาบัน

(1.2) การพัฒนา (1.3) การ
บุคลากรในระบบ ให้บริการ
ห้องสมุด
วชช.
และห้อง
พยาบาล

(3)
(2)
การศึกษา สนับสนุน
(4.1) การจัด
(1.6)
(1.5)
(1.4) ค่า
การ
และ
งานปฐมนิเทศ/
ซ่อมแซม ค่าตอบแท การ
ส่งเสริม ให้บริการ
ไหว้ครู/ปัจฉิม
นผู้สอน ประชาสัม
บํารุง
วิชาการ วิชาการแก่
นิเทศ
พันธ์/การ
ทรัพย์สิน/ค่า
สังคม
วิชาชีพ
นําเสนอ
เช่าครุภัณฑ์ /
ผลงาน
ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง

(ก) งบดําเนินงาน
(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(4.2) การจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

(4.3) การ
(4.5) การ
(4.4) การ
จัดพิธี ประเมินคุณภาพ จัดงาน
แข่งขัน
การศึกษา
ประสาท
กีฬา
อนุปริญญา
นักศึกษา
บัตร
สถาบัน

15,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(จ)
งบลงทุน
(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
ค่
า
ใช้
จ่าย
(ข) ค่าครุภัณฑ์
(ค) ค่าที่ดินและ
รายการลงทุน
อื
น
่
ๆ
ที่
้
ค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์ จําเป็นต่อการ
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ค่าจ้าิ่ง ่ รายการใหม่

(ก) งบดําเนินงาน

(5) ค่า
สาธารณูปโภค
รายการ

(6) รายจ่าย
ตามเงื่อนไข
หรือ
การศึกษา สํานักงาน ออกแบบ
รูปรายการ
วัตถุประสงค์

ดําเนินงาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ดําเนินการ
ของสถาบัน

6. โครงการบริหารความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาธิบาล (การควบคุมภายใน)
7. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

300,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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แบบฟอร์มที่ 2.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายประจํา)
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายการ
รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1. โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
(กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลําภู)

2. โครงการพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามกรอบ
TQF

งบประมาณ
แผ่นดิน
229,900.00
117,800.00

เงินรายได้ที่
ขอรับจัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

757,500.00
105,900.00 1. ค่าพาหนะในการขนวัสดุอุปกรณ์จากหน่วยจัดการศึกษาทุก
หน่วยไปร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน (3,000 x 6 x 3 คัน) =
54,000 บาท
2) ค่า
เบี้ยเลี้ยงพยาบาล,ตํารวจ ระหว่างดําเนินกิจกรรม (30 x 4 x 240
บาท) = 28,800 บาท
3) ค่าจ้าง
เหมารถ 8 x 2,887.50 = 23,100 บาท

74,100.00 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์ในการลงจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
2.
9,940 บาท
ค่าอาหารกลางวัน (90 บาท x 1 มื้อ x 100 คน) = 9,000 บาท
3. ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 2 มื้อ x 100 คน) = 7,000 บาท
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงในการลงพื้นที่สํารวจสถานที่พร้อมประชุมวาง
5.
แผนก่อนดําเนินกิจกรรม 4,000 บาท
ค่าที่พักสําหรับนักกีฬาที่ (30 x 4 x 250) = 30,000 บาท 6.
ค่าอาหาร (120 บาท x 1 มื้อ x 90 บาท = 10,800 บาท 7. ค่า
เบื้ยเลี้ยงตํารวจ พยาบาล (14 คน x 240 บาท) = 3,360 บาท

เหตุผลความจําเป็น

เพื่อเสริมสร้างกระบวนทัศน์ของนักศึกษาในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตโดยอาศัย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทางด้านกีฬาและนันทนการเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อน ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่าไกลยาเสพติด ความ
สมานสมมัคคีปรองดองภายในหมู่คณะ การทํางานเป็นทึม การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
อีกทั้งยังเป็นประชาสัมพัธ์วิทยาลัย นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน ได้แก่ 1) กิจกรรมกีฬานักศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลําภู 2) กิจกรรมกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนประเทศ 3) กิจกรรมกีฬา
ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
โดยเฉพาะในห้องเรียนอาจไม่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายหมายได้เต็มที่จึงต้องอาศัย
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นําความรู้และทักษะจาก
การเรียนในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาสติปัญญาสังคม อารมณ์ ร่างกาย
และคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาที่พึง
ประสงค์และมาตรฐานตามเกณฑ์พัฒนานักศึกษา ที่กระทรวงฯ.กําหนด ได้แก่ 1)
กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและวิทยาลัย 2) กิจกรรมพัฒนา
องค์กรนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู
3) กิจกรรมพัฒนาชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู 4) กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาผู้พิการ
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ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

3. โครงการพัฒนาคุณภาพ/
มาตรฐาน การประกันคุณภาพ
การศึกษา
4. โครงการพัฒนาศักยภาพสภา
วิทยาลัย อนุกรรมการวิชาการและ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู
(OD)

เงินรายได้ที่
ขอรับจัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

14,500.00 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ประธาน) 7500 บาท * 1 คน = 7,500 บาท
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(กรรมการ) 3,500 บาท * 2 คน = 7,000 บาท
112,100.00

218,000.00 1)
2)
3)
4)

เหตุผลความจําเป็น
1) เพื่อติดตามการบริหารจัดการการศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2) เพื่อนําผลการประเมินตนเองมาปรับปรุงและพัฒนาตัวชี้วัดการ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชน 3) เพื่อจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) และรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง

ค่าที่พัก (ห้อง) (28 x 3 x 1,600) = 134,400 บาท
การพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัย อนุกรรมการวิชาการ และบุคลากรวิทยาลัย
ค่าวิทยากร (บุคลากรภาครัฐ) (1 x 12 x 600) = 7,200 บาท ชุมชนหนองบัวลําภู นับเป็นกระบวนการที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงาน
ค่าเช่ารถ (1 x 5 x 15,000) = 75,000 บาท
บุคลากร และเป็นกระบวนการที่ต้องดําเนินการให้ต่อเนื่องกันไป ตลอดระยะเวลา
ค่าวัสดุ 1,400 บาท
ทีอ่ งค์กรดําเนินอยู่ ซึ่งมีวิธีการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกันออกไปในแต่ละหน่วยงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสําคัญต่อองค์กรสรุปได้หลายประการดังนี้ 1)
ช่วยทําให้ระบบและวิธีปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น มีการติดต่อประสานงานดี
ยิ่งขึ้น 2) ช่วยทําให้เกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 3) ช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้งานให้น้อยลง 4) ช่วยแบ่งเบา
ภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในการตอบคําถามหรือ
ให้คําแนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน 5) ช่วยกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบตั ิงานเพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 6) ช่วยทําให้บุคคลนั้นๆ มีโอกาสได้รับความรู้
ความคิดใหม่ๆ เป็นคนทันสมัยต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 7)
เสริมสร้างบรรยากาศและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในการทํางาน 8) ปรับทัศนะ
คติบุคลากรทุกระดับในการทํางานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 9) สร้างความสํา
พันธ์อันดีระหว่างกรรมการสภา อนุกรรมการวิชาการ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลําภู
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ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้ที่
ขอรับจัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจําเป็น

5. โครงการพัฒนาแผนงานและ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน

30,000.00 1. ค่าวิทยากร (2 คน x 6 ชม. x 600 บาท) = 7,200 บาท
เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบาย เป้าหมาย การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 2 มื้อ x 60 คน) =
ทบทวน ความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ ทบทวนผลการการดําเนินงาน และปรับปรุง
4,200 บาท
พัฒนาสู่การจัดการทําแผนงาน กิจกรรมโครงการเพื่อเชื่อมโยงสู่การจัดทํา
3. ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 1 มื้อ x 60 คน) = 7,200 บาท แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู ประจําปีงบประมาณ 2564
4. ค่าที่พัก 5,000 บาท
5. ค่าพาหนะ 5,000 บาท
6. ค่าวัสดุ 1,400 บาท

6. โครงการบริหารความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาธิบาล (การควบคุมภายใน)

15,000.00 1) ค่าวิทยากร ( 1คน x 6 ชม. x 600 บาท) = 3,600 บาท
2) ค่าเดินทางวิทยากร 1,150 บาท
3) ค่าอาหาร (35 คน x 1 มื้อ x 100 บาท ) = 3,500 บาท
4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 2 มื้อ x 25 บาท ) =
1,750 บาท
5) ค่าวัสดุอุปกรณ 5,000 บาท

7. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

300,000.00 ค่าไฟฟ้า 6 ครั้ง x 50,000 บาท = 300,000 บาท

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถการปฏิบัติงานของสภา
วิทยาลัย อนุกรรมการวิชาการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภูให้ดียิ่งขึ้น
2. เพื่อให้สภาวิทยาลัย อนุกรรมการวิชาการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลําภู มีความรู้ ความเข้าใจ ทันต่อความเจริญทางกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
3. เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสภาวิทยาลัย อนุกรรมการวิชาการและ
บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน
4. เพื่อปรับแนวคิด ทัศนคติ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภูทุกระดับให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรรมาทั้งปีไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายทั้งปีงบประมาณ
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แบบฟอร์มที่ 2.3 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายลงทุน)
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู
ความพร้อมครุภัณฑ์
ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง
ความต้องการงบลงทุน
งบรายจ่าย/รายการ
ตามราคา นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป
รายการที่มีอยู่
BOQ ร่าง TOR
ราคาต่อ
คุณลักษณ ใบเสนอ
รายการ
หน่วยนับ จํานวน
งบประมาณ ในปัจจุบนั
มาตรฐาน
หน่วย
ะเฉพาะ ราคา
ทั้งสิ้น


รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
1.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท








-

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ขึ้นไป

-

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

-

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ขึ้นไป

-

-

เหตุผลความจําเป็นที่ขอใช้เงินรายได้
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แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

106
แบบฟอร์มที่ 1 แผนและผลแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / โครงการ
รวมทั้งสิ้น (บาท)
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

รวม

ต.ค.
37,050.00

พ.ย.
57,480.00

ธ.ค.
248,475.00

ม.ค.
78,200.00

ก.พ.
183,100.00

มี.ค.
60,660.00

เม.ย.
37,000.00

พ.ค.
28,000.00

มิ.ย.
107,910.00

ก.ค.
28,000.00

ส.ค.
161,200.00

ก.ย.
48,000.00

1,075,075.00

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนการดําเนินงาน

37,050.00

57,480.00

248,475.00

78,200.00

183,100.00

60,660.00

37,000.00

28,000.00

107,910.00

28,000.00

161,200.00

48,000.00

1,075,075.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

แผนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1.2 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1.3 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและแนะแนว แผนการดําเนินงาน
การศึกษาต่อ
ผลการดําเนินงาน
1.4 ไหว้ครู
แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1.5 กีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน
แผนการดําเนินงาน
สระแก้ว
ผลการดําเนินงาน
1.6 การประชุมกรรมการนักศึกษา
แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1.7 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
แผนการดําเนินงาน
นักศึกษาร่วมกับสถานบันการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
เครือข่ายภาคตะวันออก

121,475.00
8,480.00
9,910.00
9,050.00
4,000.00
4,000.00

240,000.00
121,475.00
8,480.00
9,910.00
9,050.00
4,000.00
4,000.00

แผนการดําเนินงาน

-

ผลการดําเนินงาน

-

1.9 กิจกรรมการให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา

แผนการดําเนินงาน

25,200.00

แผนการดําเนินงาน

กิจการนักศึกษา
กิจการนักศึกษา
กิจการนักศึกษา
กิจการนักศึกษา
กิจการนักศึกษา

กิจการนักศึกษา

25,200.00 กิจการนักศึกษา

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

กิจการนักศึกษา

-

1.8 โครงการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ร่วมใจต้ายภัยยาเสพติด

1.10 กิจกรรมประชุมจัดทําแผน
กิจการนักศึกษา

งานการเงิน

9,500.00

9,500.00 กิจการนักศึกษา
-
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แผนงาน / โครงการ

ต.ค.

1.11 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน/
กิจกรรมทํานุบํารุง

แผนการดําเนินงาน

1.12 กิจกรรมกีฬานักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนระดับประเทศ
(วชช แม่ฮ่องสอน)
1.13 ค่าตอบแทนวิทยากรใบขับขี่

แผนการดําเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
5,000.00

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

141,600.00

141,600.00 กิจการนักศึกษา

ผลการดําเนินงาน

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

ผลการดําเนินงาน
1.14 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

แผนการดําเนินงาน

1.16 กิจกรรปฐมนิเทศนักศึกษา

21,000.00

25,000.00

25,000.00

50,000.00

7,660.00

133,200.00

133,200.00

50,000.00

50,000.00

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งานแผน

-

1.19 กิจกรรมประชาสัมพันธ์วิทยาลัย แผนการดําเนินงาน
ชุมชนสระแก้ว
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน

งานแผน

-

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

บริการวิชาการ

7,660.00 กิจการนักศึกษา

1.17 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แผนการดําเนินงาน
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ผลการดําเนินงาน

1.20 ค่าใช้สอยอื่นๆ

งานประกัน

-

แผนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

บริการวิชาการ

-

ผลการดําเนินงาน

1.18 โครงการทบทวนแผนฯ

96,000.00
-

21,000.00

ผลการดําเนินงาน

1.15 ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการออกเอกสาร แผนการดําเนินงาน
ใบขับขี่
ผลการดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

5,000.00 กิจการนักศึกษา

ผลการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

รวม

25,000.00

25,000.00

50,000.00

งานแผน

24,000.00

25,000.00

20,000.00

20,000.00

89,000.00
-

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน

-

ผลการดําเนินงาน

-

งานแผน

108
แบบฟอร์มที่ 2.1 สรุปแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
(ก) งบดําเนินงาน

(ก) งบดําเนินงาน

(2)
(3) สนับสนุน
การศึกษา การให้บริการ
(1.1) กิจกรรม/ (1.2) การพัฒนา (1.3)
(1.4) ค่า
(1.5)
(1.6) การ
(4.1) การจัด
และ วิชาการแก่สังคม
โครงการตาม บุคลากรในระบบ
การ
ซ่อมแซมบํารุง ค่าตอบแทนผู้สอน ประชาสัมพันธ์/
งานปฐมนิเทศ/
ส่งเสริม
นโยบายสภา
วชช.
ให้บริการ ทรัพย์สิน/ค่า
การนําเสนอ
ไหว้ครู/ปัจฉิม
วิชาการ
สถาบัน
ห้องสมุด เช่าครุภัณฑ์ /
ผลงาน
นิเทศ
วิชาชีพ
และ ควบคุมงาน/
ห้อง
ตรวจการจ้าง
พยาบาล
(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

ประมาณการ
แผนการใช้เงิน
รายรับ งปม. 2565 รายได้ งปม. 2565

500,000.00

1,075,075.00

50,000.00

133,200.00

1,075,075.00

50,000.00

133,200.00

1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

240,000.00

1.2 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

121,475.00

1.3 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและแนะ
แนวการศึกษาต่อ
1.4 ไหว้ครู
1.5 กีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว
1.6 การประชุมกรรมการนักศึกษา
1.7 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาร่วมกับสถานบันการศึกษา
เครือข่ายภาคตะวันออก
1.8 โครงการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ร่วมใจต้ายภัยยาเสพติด
1.9 กิจกรรมการให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพให้แก่นัก
ศึกษ
1.10 กิจกรรมประชุมจัดทําแผน
กิจการนักศึกษา
1.11 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน/กิจกรรมทํานุบํารุง

-

-

96,000.00

50,000.00

96,000.00

50,000.00

-

(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(4.2) การจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

(4.4) การ
(4.5) การจัดงาน
(4.3) การจัดพิธี
ประสาท
ประเมินคุณภาพ
แข่งขันกีฬา
อนุปริญญาบัตร
การศึกษา
นักศึกษาสถาบัน

50,000.00

18,390.00

64,410.00

121,475.00

21,000.00

141,600.00

50,000.00

18,390.00

64,410.00

121,475.00

21,000.00

141,600.00

121,475.00

8,480.00

8,480.00

9,910.00

9,910.00

9,050.00

9,050.00

4,000.00
4,000.00

4,000.00
4,000.00

25,200.00

25,200.00

9,500.00

9,500.00

5,000.00

5,000.00
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(ก) งบดําเนินงาน

รายการ

รวมทั้งหมด

240,000.00
240,000.00

1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

240,000.00

1.3 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและแนะ
แนวการศึกษาต่อ
1.4 ไหว้ครู
1.5 กีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว
1.6 การประชุมกรรมการนักศึกษา
1.7 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาร่วมกับสถานบันการศึกษา
เครือข่ายภาคตะวันออก
1.8 โครงการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ร่วมใจต้ายภัยยาเสพติด
1.9 กิจกรรมการให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพให้แก่นัก
ศึกษ
1.10 กิจกรรมประชุมจัดทําแผน
กิจการนักศึกษา
1.11 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน/กิจกรรมทํานุบํารุง

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน
(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(ข) ค่าครุภัณฑ์
(5) ค่า
(6)
สาธารณูปโภค รายจ่ายตาม ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
เงื่อนไข
การศึกษา
สํานักงาน
หรือ
วัตถุประสงค์

1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1.2 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

งบลงทุน

-

-

ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

รายการใหม่

ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(จ) ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
ต่อการ
ดําเนินการของ
สถาบัน

89,000.00
89,000.00
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(ก) งบดําเนินงาน

(ก) งบดําเนินงาน

(2)
(3) สนับสนุน
การศึกษา การให้บริการ
(1.1) กิจกรรม/ (1.2) การพัฒนา (1.3)
(1.4) ค่า
(1.5)
(1.6) การ
(4.1) การจัด
และ วิชาการแก่สังคม
โครงการตาม บุคลากรในระบบ
การ
ซ่อมแซมบํารุง ค่าตอบแทนผู้สอน ประชาสัมพันธ์/
งานปฐมนิเทศ/
ส่งเสริม
นโยบายสภา
วชช.
ให้บริการ ทรัพย์สิน/ค่า
การนําเสนอ
ไหว้ครู/ปัจฉิม
วิชาการ
สถาบัน
ห้องสมุด เช่าครุภัณฑ์ /
ผลงาน
นิเทศ
วิชาชีพ
และ ควบคุมงาน/
ห้อง
ตรวจการจ้าง
พยาบาล
(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

ประมาณการ
แผนการใช้เงิน
รายรับ งปม. 2565 รายได้ งปม. 2565

1.12 กิจกรรมกีฬานักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนระดับประเทศ (วชช.
แม่ฮ่องสอน)

141,600.00

1.13 ค่าตอบแทนวิทยากรใบขับขี่
1.14 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

96,000.00
21,000.00

1.15 ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการออก
เอกสารใบขับขี่
1.16 กิจกรรปฐมนิเทศนักศึกษา

50,000.00

1.17 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
1.18 โครงการทบทวนแผนฯ

133,200.00

1.19 กิจกรรมประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
1.20 ค่าใช้สอยอื่นๆ

50,000.00

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(4.2) การจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

(4.4) การ
(4.5) การจัดงาน
(4.3) การจัดพิธี
ประสาท
ประเมินคุณภาพ
แข่งขันกีฬา
อนุปริญญาบัตร
การศึกษา
นักศึกษาสถาบัน

141,600.00

96,000.00
21,000.00

50,000.00

7,660.00

50,000.00

(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

7,660.00
133,200.00
50,000.00
50,000.00

89,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(ก) งบดําเนินงาน

รายการ

งบลงทุน

(ข) ค่าครุภัณฑ์
(5) ค่า
(6)
สาธารณูปโภค รายจ่ายตาม ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
เงื่อนไข
การศึกษา
สํานักงาน
หรือ
วัตถุประสงค์

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน
(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

รายการใหม่

ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

(จ) ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
ต่อการ
ดําเนินการของ
สถาบัน

1.12 กิจกรรมกีฬานักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนระดับประเทศ (วชช.
แม่ฮ่องสอน)
1.13 ค่าตอบแทนวิทยากรใบขับขี่
1.14 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
1.15 ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการออก
เอกสารใบขับขี่
1.16 กิจกรรปฐมนิเทศนักศึกษา
1.17 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
1.18 โครงการทบทวนแผนฯ
1.19 กิจกรรมประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
1.20 ค่าใช้สอยอื่นๆ
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

89,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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แบบฟอร์มที่ 2.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบรายจ่ายประจํา)
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายการ
งบประมาณ เงินรายได้ที่ขอรับ
แผ่นดิน
จัดสรร
รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1,075,075.00
1. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
240,000.00 12 เดือน x 20,000 บาท = 240,000 บาท
2. พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

121,475.00 1. ค่าตกแต่งอาคารสถานที่ (ค่าจ้างจัดดอกไม้ ค่าจ้างจัดซุ้มแสดงความยินดี
ค่าจ้างจับผ้า) 40,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 1 มื้อ x 100 คน) = 3,500 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 1 มื้อ x 50 คน) = 5,000 บาท
4. ค่าพิธีกรรมทางศาสนา (ค่าถวายปัจจัย, ค่าอาหารถวายเพลพระ) 3,500 บาท
5. ค่าจัดพิมพ์สูจิบัตรจํานวน 200 เล่มๆ ละ 100 บาท = 20,000 บาท
6. ค่าจัดทําโล่เกียรติยศสําหรับ กรรมการสภา,นักศึกษาดีเด่น อาจารย์พิเศษ ฯลฯ
14 โล่ๆ ละ 909.50 บาท = 12,733 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
7. ค่าจัดทําปกอนุปริญญาบัตรจํานวน 100 ปกๆ ละ 171.20 บาท = 17,120
บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
8. จ้างทําป้ายพิธีประสาทอนุปริญญา 19,622 บาท

เหตุผลความจําเป็น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าไฟฟ้าที่เกิน
จากการได้รับงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีประสาท
อนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

3.ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและแนะ
แนวการศึกษาต่อ

8,480.00 1. ค่าวิทยากร(ภาครัฐ) (2 คน x 600 บาท x 1 ชั่วโมง) = 1,200 บาท
2. ค่าวิทยากร(ไม่ใช่ภาครัฐ) (2 คน x 600 บาท x 1 ชั่วโมง) = 1,200 บาท
3.ค่าอาหาร (60 คน x 1 มื้อ x 50 บาท) = 3,000 บาท
4.ค่าเอกสารและค่าวัสดุ 2,000 บาท
5.ค่าจ้างทําป้าย 1,080 บาท

เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและปลูกฝัง
จิตสํานึกที่ดีในการพัฒนาตนเองให้และแนว
การการดําเนินชีวิต

4.ไหว้ครู

9,910.00 1. ค่าตอบแทนหมอสู่ขวัญ (3 ชั่วโมง x 1,200 บาท) = 3,600 บาท
2. ค่าวัสดุ 5,230 บาท
3. ค่าป้าย 1,080 บาท

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักและเคารพครู
อาจารย์และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีในการเป็น
ลูกศิษย์ – อาจารย์

5.กีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว

9,050.00 1.ค่าเอกสารและค่าวัสดุ 5,000 บาท
2.ค่าจ้างทําป้าย 4,050 บาท

เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทางด้านร่างกายและ
เกิดความรักความสามัคคี และความเสียสละ
รู้แพ้รู้ชนะ
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รายการ
6.การประชุมกรรมการนักศึกษา

7.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาร่วมกับสถานบัน
การศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก
8.โครงการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ร่วมใจต้ายภัยยาเสพติด

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
งบประมาณ เงินรายได้ที่ขอรับ
แผ่นดิน
จัดสรร
4,000.00 ค่าวัสดุ 4,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
เหตุผลความจําเป็น
เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการนักศึกษาและ
กําหนดแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ
วางแผนการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา

4,000.00 ค่าเดินทางไปราชการ

ไม่ใช้งบประมาณ

9.กิจกรรมการให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพให้แก่
นักศึกษา

25,200.00 1.ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 2 คน x 5 ชม x 600 บาท 6,000 บาท
2.ค่าพาหนะ 2 คน x 3,000 บาท = 6,000 บาท
3.ค่าอาหาร 30 คน x 80 บาท x 1มื้อ =2,400 บาท
4.ค่าอาหารว่าง 30 คน x 30 บาท x 2 มื้อ = 1,800 บาท
5.ค่าเอกสารและค่าวัสดุ 4,200 บาท
6.ค่าที่พัก 4,800 บาท

เพื่อพัฒนาผู้เรียนวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพภายในตัวที่ 3 และ เป็น
กิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้มีความรู้และฝึก
ทักษะการเขียนโครงการเพื่อตอบตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพภายในตัวที่ 1.3

10.กิจกรรมประชุมจัดทําแผน
กิจการนักศึกษา

9,500.00 1.ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 3,000 บาท = 1 คน x 5 ชม x 600 บาท
2.ค่าอาหาร 30 คน x 90 บาท = 2,700 บาท
3.ค่าอาหารว่าง 30 คน x 30 บาท x 2 มื้อ = 1,800 บาท
4.ค่าเอกสารและค่าวัสดุ 2,000 บาท

เป็นกิจกรรมระดมความคิดของนักศึกษา
การทํา SWOT งานแผนกิจการนักศึกษา
เพื่อสะท้อนปัญหา ข้อเสนอแนะในการทํา
แผนกิจการนักศึกษาปีต่อไปและ เป็น
กระบวนการทํางานที่ตอบ KPI งานประกัน
คุณภาพภายใน

11.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน/
กิจกรรมทํานุบํารุง

5,000.00 1.ค่าเดินทางไปราชการ 1,500 บาท
2.ค่าวัสดุ 3,500 บาท

กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาทํากิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนใน
หลากหลายรูปแบบเช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ฯลฯ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายการ
เหตุผลความจําเป็น
งบประมาณ เงินรายได้ที่ขอรับ
แผ่นดิน
จัดสรร
12.กิจกรรมกีฬานักศึกษาวิทยาลัย
เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทางด้านร่างกายและ
141,600.00 1.ค่าเบี้ยงเลี้ยง (30 คน x 11 มื้อ x 80 บาท) = 26,400 บาท
ชุมชนระดับประเทศ
เกิ
ดความรักความสามัคคี และความเสียสละ
2.ค่าที่พัก (15 ห้อง x 500 บาท x 3 คืน) = 22,500 บาท
รู้แพ้รู้ชนะ
3.ค่าที่พักผู้บริหาร (1 ห้อง x 1,200 บาท x 3 คืน) = 3,600 บาท
4.ค่าชดเชยน้ํามันรถยนต์ส่วนบุคคล (625 กม x 2 เที่ยว x 4 บาท) = 5,000 บาท
5.ค่าจ้างเหมารถ (1 คัน x 13,400 บาท x 4 วัน) = 53,600 บาท
6.ค่าวัสดุ (30 คน x 250 บาท = 7,500 บาท
7.ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถตู้ (1 คัน x 5,000 บาท) = 5,000 บาท
8.ค่าเอกสารและเข้าเล่ม (30 เล่ม x 300 บาท) = 9,000 บาท
9.ค่าเช่าชุดพร้อมเครื่องประดับ 15 ชุด ๆ ละ 400 = 6,000 บาท
10.ค่าจ้างทําป้าย (2 ป้าย x 1,500 บาท) =3,000 บาท
13.ค่าตอบแทนวิทยากรใบขับขี่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าตอบแทน
96,000.00 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,500 บาท x 48 ครั้)ง = 72,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 48 ครั้ง x 50 บาท) วิทยากรและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สําหรับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม
= 24,000 บาท

14.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

21,000.00 1. ประธานกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 10,000 บาท
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 7,500 บาท
3. กรรมการที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 3,500 บาท

15.ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการออก
เอกสารใบขับขี่

50,000.00 1. ค่ากระดาษ A4 จํานวน 32 กล่องๆ ละ 650 บาท = 20,800 บาท
2. ค่าหมึก Canon จํานวน 10 กล่องๆ ละ 2,920 บาท = 29,200 บาท

16.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

7,660.00 1. ค่าอาหาร (100 คน x 1 มื้อ x 50 บาท) = 5,000 บาท
2. ค่าวัสดุ 1,580 บาท
3. ค่าป้าย 1,080 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

เพื่อแนะนําและเตรียมความพร้อมสําหรับ
นักศึกษาก่อนเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัย
ชุมชนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

115
รายการ
17.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
งบประมาณ เงินรายได้ที่ขอรับ
แผ่นดิน
จัดสรร
133,200.00 1. ค่าเช่าเหมารถปรับอากาศ (3 วัน x 13,400 บาท) = 40,200 บาท
2. ค่าอาหารกลางวันและเย็น (40 คน x 5 มื้อ x 180 บาท) = 36,000 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 6 มื้อ x 30 บาท) = 7,200 บาท
4. ค่าที่พัก (20 ห้อง x 2 คืน x 1,200 บาท) = 48,000 บาท
5. ค่าวัสดุ (40 คน x 45 บาท ) =1,800 บาท

18.โครงการทบทวนแผนฯ

50,000.00 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 6 ชม. x 1,200 บาท x 3 วัน) = 21,600 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 3 มื้อ x 100 บาท) = 15,000 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 6 มื้อ x 35 บาท) = 10,500 บาท
4. ค่าวัสดุ 2,900 บาท

19.กิจกรรมประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

50,000.00 1. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายประชาสัมพันธ์ทั่วไป ป้ายรับสมัครนักศึกษา
9 ป้าย) 15,000 บาท
2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน (1,000 ฉบับ x 3 บาท) = 3,000 บาท
3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์สาขาวิชา 8 สาขาวิชา (4,000 ฉบับ x 3 บาท) =
12,000 บาท
4. ค่าพาหนะในการเดินทางออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา 5,000 บาท
5. จ้างทําวิดีทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
15,000 บาท

20.ค่าใช้สอย

89,000.00 1. ค่าตอบแทนนอกเวลานอกเหนือสัญญาจ้าง (จัดห้องประชุม) 20,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพลูกจ้าง (20 คน x 450 บาท) = 10,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายพิธีบวงสรวง 32,000 บาท
4. ค่าใช้สอยอื่นๆ 28,000 บาท

เหตุผลความจําเป็น
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและนํา
ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในองค์กรต่อไป
สร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมความ
พร้อมในการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว และเป็นกรอบแนวทางการกําหนด
แนวทางการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องและ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
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แบบฟอร์มที่ 2.3 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายลงทุน)
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ความพร้อมครุภัณฑ์
ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง
ความต้องการงบลงทุน
งบรายจ่าย/รายการ
ตามราคา นอกราคามาตรฐาน
รายการที่มีอยู่
แบบรูป
BOQ ร่าง TOR
ราคาต่อ
คุณลักษณ ใบเสนอ
รายการ
หน่วยนับ จํานวน
งบประมาณ ในปัจจุบนั
มาตรฐาน
หน่วย
ะเฉพาะ ราคา
ทั้งสิ้น






รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
1.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
-

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ขึ้นไป

-

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

-

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ขึ้นไป

-

-

เหตุผลความจําเป็นที่ขอใช้เงินราย
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แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
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แบบฟอร์มที่ 1 แผนและผลแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
แผนงาน / โครงการ
รวมทั้งสิ้น (บาท)
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระบุจํานวนเงินและเดือนที่ดําเนินการ)
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
153,400.00 163,240.00
48,000.00
50,000.00 198,000.00 110,820.00 172,800.00

ต.ค.
109,100.00

พ.ย.
52,200.00

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนการดําเนินงาน

-

52,200.00

153,400.00

163,240.00

48,000.00

50,000.00

198,000.00

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

ก.ค.
-

ส.ค.
47,830.00

-

-

110,820.00

172,800.00

-

-

1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน แผนการดําเนินงาน
แผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) การ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี ประจําปีงบประมาณ 2566 และ ผลการดําเนินงาน
แผนเงินรายได้สถานศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566
1.2 ค่าสอนปวส. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา
2564
1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

1.4 โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
1.5 โครงการสักการบูชาครู อาจารย์
ประจําปีการศึกษา 2565

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

1.6 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

1.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

1.8 ค่าทําบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 1/2564 แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1.9 ค่าทําบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 1/2565 แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

รวม

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

-

1,105,390.00

-

-

-

-

47,830.00

-

996,290.00

-

-

-

-

47,830.00

47,830.00 นางยุพรัช แป้น
ห้วย
-

23,220.00

23,220.00
27,000.00 นางสาวอภิญญา
จงพัฒนากร
-

27,000.00
48,000.00

48,000.00
72,800.00
-

นายมานะชัย
รอดทัพทัน
นายมานะชัย
รอดทัพทัน

130,840.00

130,840.00
-

นายมานะชัย
รอดทัพทัน

32,400.00

32,400.00
-

นายมานะชัย
รอดทัพทัน

72,800.00

25,200.00
37,600.00

25,200.00 นายบุญทํา บุญธ
นาพิศาน
37,600.00 นายบุญทํา บุญธ
นาพิศาน
-
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แผนงาน / โครงการ
1.10 โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
และประกาศนียบัตร

ต.ค.

แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระบุจํานวนเงินและเดือนที่ดําเนินการ)
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
103,400.00

พ.ย.

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

1.11 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ แผนการดําเนินงาน
บุคลากร
ผลการดําเนินงาน
วิทยาลัยชมชนอทัยธานี
1.12 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
1.13 ค่าบริหารจัดการ ค่าใช้สอย
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
1.14 ค่าบริหารจัดการ ค่าวัสดุ
ผลการดําเนินงาน
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ แผนการดําเนินงาน
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
2.1 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
ผลการดําเนินงาน

ก.ค.

ส.ค.

รวม

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

103,400.00
-

148,000.00

สํานักวิชาการ

148,000.00
-

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00
50,000.00
109,100.00
28,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000.00
50,000.00
50,000.00
109,100.00
28,500.00 งานอาคารและ
สถานที่
-

2.2 เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

6,000.00

6,000.00 ธนาคารโรงเรียน
-

2.3 ชุดโต๊ะสํานักงานพร้อมเก้าอี้ 4 ตัว

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

24,000.00

24,000.00 ธนาคารโรงเรียน
-

2.4 ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

6,400.00

6,400.00
-

ห้องพยาบาล

2.5 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

11,800.00

11,800.00
-

ห้องพยาบาล

2.6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point)

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

32,400.00

32,400.00
-

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

3
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แบบฟอร์มที่ 2.1 สรุปแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
(ก) งบดําเนินงาน

(ก) งบดําเนินงาน
(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

ประมาณการ
รายรับ งปม.
2565

รวมทั้งหมด

907,180.64

1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

(1.1)
(1.2) การ
(1.3) การ
กิจกรรม/ พัฒนาบุคลากรใน ให้บริการ
แผนการใช้เงิน
โครงการ
ระบบ วชช.
ห้องสมุด และ
รายได้ งปม. 2565
ตาม
ห้องพยาบาล
นโยบาย
สภาสถาบัน

1,105,390.00
996,290.00

1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนอุทัยธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2563-2567) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจําปี
งบประมาณ 2566 และแผนเงินรายได้
สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2566

47,830.00

1.2 ค่าสอนปวส. ภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2564

23,220.00

1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

27,000.00

1.4 โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ

48,000.00

1.5 โครงการสักการบูชาครู อาจารย์
ประจําปีการศึกษา 2565

72,800.00

1.6 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

130,840.00

-

(1.4) ค่า
ซ่อมแซมบํารุง
ทรัพย์สิน/ค่า
เช่าครุภัณฑ์ /
ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง

(2) การศึกษา
(3)
และส่งเสริม สนับสนุน
(1.5)
(1.6)
(4.1) การจัด
วิชาการ วิชาชีพ การ
ค่าตอบแทน
การ
งานปฐมนิเทศ/
ให้บริการ
ผู้สอน
ประชาสัมพั
ไหว้ครู/ปัจฉิม
วิชาการ
นธ์/การ
นิเทศ
แก่สังคม
นําเสนอ
ผลงาน

195,830.00

20,000.00

80,000.00

23,220.00

195,830.00

20,000.00

80,000.00

23,220.00

-

48,000.00
48,000.00

-

(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(4.2) การจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

(4.3) การจัดพิธี
ประสาท
อนุปริญญาบัตร

(4.4) การ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา

72,800.00

163,240.00

103,400.00

27,000.00

72,800.00

163,240.00

103,400.00

27,000.00

47,830.00

23,220.00
27,000.00
48,000.00
72,800.00
130,840.00

(4.5) การ
จัดงาน
แข่งขัน
กีฬา
นักศึกษา
สถาบัน

-
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(ก) งบดําเนินงาน

รายการ

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนอุทัยธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2563-2567) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจําปี
งบประมาณ 2566 และแผนเงินรายได้
สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2566
1.2 ค่าสอนปวส. ภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2564
1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.4 โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
1.5 โครงการสักการบูชาครู อาจารย์
ประจําปีการศึกษา 2565
1.6 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

งบลงทุน

(5) ค่า
(6)
สาธารณูปโภค รายจ่ายตาม
เงื่อนไข
หรือ
วัตถุประสงค์

200,000.00
200,000.00

(ข) ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
การศึกษา

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

รายการใหม่

ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

-

109,100.00

-

-

-

-

-

(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน

-

-

-

-

-

-

(จ) ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
ต่อการ
ดําเนินการของ
สถาบัน

62,800.00
62,800.00
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(ก) งบดําเนินงาน

(ก) งบดําเนินงาน

(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

ประมาณการ
รายรับ งปม.
2565

(1.1)
(1.2) การ
(1.3) การ
กิจกรรม/ พัฒนาบุคลากรใน ให้บริการ
แผนการใช้เงิน
โครงการ
ระบบ วชช.
ห้องสมุด และ
รายได้ งปม. 2565
ตาม
ห้องพยาบาล
นโยบาย
สภาสถาบัน

1.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา

32,400.00

1.8 ค่าทําบัตรนักศึกษาปีการศึกษา
1/2564
1.9 ค่าทําบัตรนักศึกษาปีการศึกษา
1/2565
1.10 โครงการพิธีประสาทอนุปริญญา
บัตรและประกาศนียบัตร

25,200.00

1.12 ชดเชยค่าสาธารณูประโภค

200,000.00

1.13 ค่าบริหารจัดการ ค่าใช้สอย

50,000.00

1.14 ค่าบริหารจัดการ ค่าวัสดุ

50,000.00

2.3 ชุดโต๊ะสํานักงานพร้อมเก้าอี้ 4 ตัว
2.4 ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต

(4.2) การจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

(4.3) การจัดพิธี
ประสาท
อนุปริญญาบัตร

(4.4) การ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา

(4.5) การ
จัดงาน
แข่งขัน
กีฬา
นักศึกษา
สถาบัน

32,400.00

103,400.00
148,000.00

2.2 เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง

(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

37,600.00

1.11 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

(1.4) ค่า
ซ่อมแซมบํารุง
ทรัพย์สิน/ค่า
เช่าครุภัณฑ์ /
ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง

(2) การศึกษา
(3)
และส่งเสริม สนับสนุน
(1.5)
(1.6)
(4.1) การจัด
วิชาการ วิชาชีพ การ
ค่าตอบแทน
การ
งานปฐมนิเทศ/
ให้บริการ
ผู้สอน
ประชาสัมพั
ไหว้ครู/ปัจฉิม
วิชาการ
นธ์/การ
นิเทศ
แก่สังคม
นําเสนอ
ผลงาน

109,100.00
28,500.00
6,000.00
24,000.00
6,400.00

2.5 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

11,800.00

2.6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point)

32,400.00

103,400.00
148,000.00

50,000.00
20,000.00
-

-

-

30,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

123
(ก) งบดําเนินงาน

รายการ

งบลงทุน

(5) ค่า
(6)
สาธารณูปโภค รายจ่ายตาม
เงื่อนไข
หรือ
วัตถุประสงค์

(ข) ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
การศึกษา

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

รายการใหม่

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน
ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

(จ) ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
ต่อการ
ดําเนินการของ
สถาบัน

1.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา
25,200

1.8 ค่าทําบัตรนักศึกษาปีการศึกษา
1/2564
1.9 ค่าทําบัตรนักศึกษาปีการศึกษา
1/2565
1.10 โครงการพิธีประสาทอนุปริญญา
บัตรและประกาศนียบัตร

37,600

1.11 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
1.12 ชดเชยค่าสาธารณูประโภค

200,000.00

1.13 ค่าบริหารจัดการ ค่าใช้สอย
1.14 ค่าบริหารจัดการ ค่าวัสดุ
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
2.2 เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง
2.3 ชุดโต๊ะสํานักงานพร้อมเก้าอี้ 4 ตัว
2.4 ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต

-

-

-

109,100.00
28,500.00
6,000.00
24,000.00
6,400.00

2.5 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

11,800.00

2.6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point)

32,400.00

-

-

-

-

-
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แบบฟอร์มที่ 2.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายประจํา)
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
996,290.00
47,830.00 ค่าอาหารกลางวัน (97 คน x 1 มื้อ x 60 บาท) = 5,820 บาท
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
การศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ระยะ 5 ปี
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (97 คน x 2 มื้อ x 25 บาท)
(พ.ศ. 2563 - 2567) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัย
= 4,850 บาท
ชุมชนอุทัยธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผน
ค่าเดินทางสภาวิทยาลัยชุมชน (830 กม. x 4 บาท x 2 เที่ยว)
เงินรายได้สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
= 6,640 บาท
ค่าเดินทางอนุกรรมการวิชาการ (1,315 กม. x 4 บาท x 2 เที่ยว)
= 10,520 บาท
ค่าที่พัก = 4,000 บาท
ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร = 1,000 บาท
ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม = 5,000 บาท
ค่าวัสดุ = 10,000 บาท
23,220.00 ค่าสอนสาขาวิชาบัญชี (10 หน่วยกิต x 50 บาท x 22 คน)
2. ค่าสอนปวส. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
= 11,000 บาท เบิกจ่ายค่าสอน 60% = 6,600 บาท
ค่าสอนสาขาวิชาบัญชี (15 หน่วยกิต x 50 บาท x 10 คน)
= 7,500 บาท เบิกจ่ายค่าสอน 60% = 4,500 บาท
ค่าสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (10 หน่วยกิต x 50 บาท x 18 คน)
= 9,000 บาท เบิกจ่ายค่าสอน 60% = 5,400 บาท

เหตุผลความจําเป็น

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
การศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2567) การจัดแผนปฏิบัติราชการ
ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 และแผนเงินรายได้สถานศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เนื่องด้วยวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีเปิดสอนใน
หลักสูตร ปวส. และได้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน
และไม่สามารถเบิกค่าสอนได้ จึงต้องขอเบิก
ค่าตอบแทนจากเงินลงทะเบียนของนักศึกษาเพื่อ
เป็นค่าตอบแทน

ค่าสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (16 หน่วยกิต x 50 บาท x 14 คน)
= 11,200 บาท เบิกจ่ายค่าสอน 60% = 6,720 บาท
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

27,000.00 ประธานกรรมการ บุคคลภายนอก = 12,000 บาท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก = 9,500 บาท
กรรมการที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน = 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2564
และปีการศึกษา 2562

125
รายการ
4. โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
5. โครงการสักการบูชาครู อาจารย์ ประจําปีการศึกษา
2565

6. โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
48,000.00

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (200 คน x 4 มื้อ x 60 บาท ) = 48,000 บาท

72,800.00 ค่าพิธีพราหมณ์ = 25,000 บาท
ค่าพิธีทางพระพุทธศาสนา = 10,000 บาท
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ = 10,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (712 คน x 1 มื้อ x 25 บาท )
= 17,800 บาท
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ = 10,000 บาท
130,840.00 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (712 คน x 2 มื้อ x 60 บาท) = 85,440 บาท
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ = 5,000 บาท
ค่ากรรมการตัดสินกีฬา (6 คน x 400 บาท x 2 วัน) = 4,800 บาท

เหตุผลความจําเป็น
เพื่อจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ปวช.1 ที่เข้าร่วม
กิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างคุญธรรม จริยธรรมให้นักศึกษา

เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมตามการประกันคุณภาพ
การศึกษา และเสริมคุญธรรม จริยธรรมให้กับ
นักศึกษาและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
พร้อมห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (712 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) = 35,600 บาท
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ
งานกิจกรรมนักศึกษา

32,400.00 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (30 คน x 4 มื้อ x 60 บาท ) = 7,200 บาท

เพื่อจัดกิจกรรมตามการประกันคุณภาพการศึกษา

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 4 มื้อ x 25 บาท ) = 3,000 บาท
ค่าวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 12 ชั่วโมง) = 7,200 บาท
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ = 15,000 บาท

8. ค่าทําบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 1/2564

25,200.00 ค่าทําบัตรนักศึกษา (จํานวน 315 คน x 80 บาท) = 25,200 บาท

เพื่อนักเรียนนักศึกษามีบัตรประจําตัว

9. ค่าทําบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 1/2565

37,600.00 ค่าทําบัตรนักศึกษา (จํานวน 470 คน x 80 บาท) =37,600 บาท

เพื่อนักเรียนนักศึกษามีบัตรประจําตัว
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10. โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
และประกาศนียบัตร

11. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

12. ชดเชยค่าสาธารณูประโภค

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
103,400.00 ค่าจัดจ้างประดับตกแต่งหอประชุมและซุ้มแสดงความยินดีของวิทยาลัย
ชุมชนฯ = 30,000 บาท
ค่าที่พัก 1 คืน = 2,400 บาท
ค่าทําป้ายไวนิล (4 ป้าย x 1,500 บาท) = 6,000 บาท
ค่าจ้างทําป้ายชื่อพิธีประสาทในหอประชุม = 3,000 บาท
ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร = 4,000 บาท
ค่าวัสดุ = 30,000 บาท
ค่าจัดจ้างทําซุ้มแสดงความยินดี 7 สาขา = 28,000 บาท
148,000.00 ค่าวิทยากร (1 คน x 1,200 บาท x 5 ชั่วโมง) = 6,000 บาท
ค่าที่พัก (60 คน x 2 วัน x 600 บาท) = 72,000 บาท
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง = 18,000 บาท
ค่าอาหาร (60 คน x 3 มื้อ x 60 บาท) = 10,800 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง (60 คน x 2 วัน x 240 บาท) = 28,800 บาท
ค่าอาหารว่าง (60 คน x 4 มื้อ x 25 บาท) = 6,000 บาท
ค่าจัดจ้างทําป้ายไวนิล = 900 บาท
ค่าวัสดุ = 4,500 บาท
จัดจ้างเข้าเล่ม = 1,000 บาท
200,000.00 ค่าสาธารณูปโภค = 200,000 บาท

เหตุผลความจําเป็น
เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และเพื่อเป็นการ
แสดงความยินดีกับผู้สําเร็จ

เนื่องด้วยงบประมาณที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

13. ค่าบริหารจัดการ ค่าใช้สอย

50,000.00 ค่าซ่อมแซม = 50,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าบริหารจัดการในการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น สําหรับ
การจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

14. ค่าบริหารจัดการ ค่าวัสดุ

50,000.00 ค่าวัสดุ = 50,000 บาท

เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุสําหรับนักศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
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แบบฟอร์มที่ 2.3 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายลงทุน)
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
ความพร้อมครุภัณฑ์
ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง
ความต้องการงบลงทุน
นอกราคามาตรฐาน
งบรายจ่าย/รายการ
ตามราคา
รายการที่
แบบรูป
เหตุผลความจําเป็นที่ขอใช้เงินรายได้
BOQ ร่าง TOR
งบประมาณ มีอยู่ใน
หน่วยนับ จํานวน ราคาต่อหน่วย
มาตรฐาน คุณลักษณะเฉพาะ ใบเสนอราคา รายการ
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
ทั้งสิ้น






รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. ครุภณ
ั ฑ์
109,100.00
1.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
109,100.00
1.1.1 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
เครื่อง
3
9,500.00
28,500.00
เนื่องจากวิทยาลัยฯ ยังขาดแคลน เครื่องตัดหญ้าไว้สําหรับตัดหญ้า

สวนหย่อม สนามฟุตบอล สวนพฤกศาสตร์โรงเรียน และบริเวณ
ภายในวิทยาลัยฯ ประกอบกับวิทยาลัยมีพื้นที่ที่กว้างหลายไร่ ซึ่ง
งานอาคารสถานที่มีความจําเป็นจะต้องใช้เครื่องตัดหญ้า ในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยให้สะอาดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น

128
งบรายจ่าย/รายการ

ตามราคา
มาตรฐาน


1.1.2 เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง

ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง

แบบรูป
คุณลักษณะเฉพาะ ใบเสนอราคา รายการ







1.1.3 ชุดโต๊ะสํานักงานพร้อมเก้าอี้
4 ตัว

1.1.4 ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต

ความพร้อมครุภัณฑ์
นอกราคามาตรฐาน





BOQ

ร่าง TOR





ความต้องการงบลงทุน
งบประมาณ
หน่วยนับ จํานวน ราคาต่อหน่วย
ทั้งสิ้น

รายการที่
มีอยู่ใน
ปัจจุบัน

เหตุผลความจําเป็นที่ขอใช้เงินรายได้

ชุด

1

6,000.00

6,000.00

ด้วยวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ได้ดําเนินการจัดตั้งธนาคารโรงเรียน
ดิจิทัล โดยมีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมใน
การรู้จักประหยัดและมีเงินออมในระยะยาว ทั้งยังเป็นสถานที่ให้
นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการทํางานธนาคารโรงเรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการออกสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษา แต่
เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ยังไม่มีชุดอุปกรณ์ในการฝึก
ปฏิบัติงานและประสบการณ์จริง เพื่อรองรับการให้บริการด้านการ
ฝาก-ถอนเงิน ของนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 3 ระดับจํานวน
ทั้งสิ้น 796 คน

ชุด

2

12,000.00

24,000.00

ด้วยวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ได้ดําเนินการจัดตั้งธนาคารโรงเรียน
ดิจิทัล โดยมีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมใน
การรู้จักประหยัดและมีเงินออมในระยะยาว ทั้งยังเป็นสถานที่ให้
นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการทํางานธนาคารโรงเรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการออกสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษา แต่
เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ยังไม่มีชุดอุปกรณ์ในการฝึก
ปฏิบัติงานและประสบการณ์จริง เพื่อรองรับการให้บริการด้านการ
ฝาก-ถอนเงิน ของนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 3 ระดับจํานวน
ทั้งสิ้น 796 คน

ตู้

1

6,400.00

6,400.00

ด้วยห้องงานพยาบาลยังขาดแคลนอุปกรณ์ ในเก็บรักษาสภาพยามิ
ให้เสื่อมสภาพจึงมีความประสงค์จัดซื้อตู้แช่เย็นเพื่อรักษายาไม่ให้
เสื่อมสภาพ และตู้จัดเก็บรักษายาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ทั้งนี้ก็เพื่อไว้บริการผู้เรียนและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
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ตามราคา
มาตรฐาน

1.1.5 ตู้เหล้ก แบบ 2 บาน

1.1.6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (Access Point)






ความพร้อมครุภัณฑ์
นอกราคามาตรฐาน

ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง

แบบรูป
คุณลักษณะเฉพาะ ใบเสนอราคา รายการ






BOQ

ร่าง TOR





ความต้องการงบลงทุน
งบประมาณ
หน่วยนับ จํานวน ราคาต่อหน่วย
ทั้งสิ้น

รายการที่
มีอยู่ใน
ปัจจุบัน

เหตุผลความจําเป็นที่ขอใช้เงินรายได้

ตู้

2

5,900.00

11,800.00

ด้วยห้องงานพยาบาลยังขาดแคลนอุปกรณ์ ในเก็บรักษาสภาพยา มิ
ให้เสื่อมสภาพจึงมีความประสงค์จัดซื้อตู้แช่เย็นเพื่อรักษายาไม่ให้
เสื่อมสภาพ และตู้จัดเก็บรักษายาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ทั้งนี้ก็เพื่อไว้บริการผู้เรียนและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

ตัว

6

5,400.00

32,400.00

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะครู อาจารย์
ตลอดจนการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ขึ้นไป

-

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

-

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ขึ้นไป

-

-

130

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของวิทยาลัยชุมชนระนอง
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แบบฟอร์มที่ 1 แผนและผลแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนระนอง
แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / โครงการ
รวมทั้งสิ้น (บาท)
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย.
86,000.00

ธ.ค.
35,500.00

ม.ค.
7,500.00

ก.พ.
155,500.00

มี.ค.
267,500.00

เม.ย.
20,000.00

พ.ค.
200,000.00

มิ.ย.
45,000.00

ก.ค.
145,400.00

ส.ค.
67,500.00

ก.ย.
54,500.00

1,084,400.00

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนการดําเนินงาน

-

86,000.00

35,500.00

7,500.00

155,500.00

267,500.00

20,000.00

200,000.00

45,000.00

145,400.00

67,500.00

54,500.00

1,084,400.00

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนการดําเนินงาน

1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แผนการดําเนินงาน
วิทยาลัยชุมขนระนอง
ผลการดําเนินงาน
1.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
บริหารงานคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนระนอง

แผนการดําเนินงาน

1.3 การให้บริการห้องสมุด และห้อง
พยาบาล

แผนการดําเนินงาน

1.4 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน

แผนการดําเนินงาน

123,200.00 นางอมราพร
- พรพงษ์

123,200.00

40,000.00 น.ส.รัตนาพร
พลายด้วง
-

40,000.00

ผลการดําเนินงาน
7,500.00

15,000.00 วิชาการ

7,500.00

ผลการดําเนินงาน

50,000.00 นายเกรียงศักด์
- ฤกษ์งาม

50,000.00

ผลการดําเนินงาน
1.5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการสอบ แผนการดําเนินงาน
ปลายภาคการศึกษา
ผลการดําเนินงาน

18,000.00

แผนการดําเนินงาน

12,500.00

1.6 การประชาสัมพันธ์และการ
นําเสนอผลการดําเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชน

ผลการดําเนินงาน

1.7 กิจกรรมฝึกประสบการวิชาชีพ

แผนการดําเนินงาน

4,500.00

18,000.00
12,500.00

12,500.00

4,500.00
12,500.00

1.8 กิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับ
จังหวัด หรือหน่วยงานในพื้นที่

แผนการดําเนินงาน

1.9 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

แผนการดําเนินงาน

5,000.00

5,000.00

5,000.00

ผลการดําเนินงาน
20,000.00

ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

10,000.00

45,000.00 นายภูวไนย
- ศรีเวชนันท์
50,000.00 น.ส.วิมลพักตร์
พงษ์ประไพ
20,000.00 นายภูวไนย
- ศรีเวชนันท์

20,000.00

ผลการดําเนินงาน

1.10 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ก่อนจบการศึกษา

รวม

ต.ค.
-

5,000.00

20,000.00 น.ส.สุพิญ์ชา ไส
- ยวงค์
20,000.00 น.ส.คนึงนิจ
- ทองลิขิต
10,000.00 น.ส.คนึงนิจ
ทองลิขิต
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แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / โครงการ

ต.ค.

1.11 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
ศาสตร์สาขาวิชา

แผนการดําเนินงาน

1.12 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

แผนการดําเนินงาน

1.13 โครงการสนับสนุนทางด้าน
การศึกษานักศึกษาระดับอนุปริญญา
ช่วงสถานการณ์โควิด

แผนการดําเนินงาน

1.14 ชดเชยค่าสาธารณูประโภค

แผนการดําเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.
17,800.00

มี.ค.
10,000.00

เม.ย.
20,000.00

พ.ค.
20,000.00

มิ.ย.

ก.ค.

ก.ย.

รวม

ผู้รับผิดชอบ

67,800.00 หัวหน้าสาขา

ผลการดําเนินงาน
21,000.00 น.ส.จุฑาพร
น้อยประเสริฐ

21,000.00

ผลการดําเนินงาน
150,000.00

150,000.00 ผอ.สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

ผลการดําเนินงาน
50,000.00

ผลการดําเนินงาน
1.15 การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และจัดทําป้าย สําหรับ
อาคารใหม่

แผนการดําเนินงาน

1.16 การจัดพิธีประสาทอนุปริญญา
บัตร

แผนการดําเนินงาน

50,000.00

100,000.00 ผอ.สํานักงาน
ผู้อํานวยการ
65,000.00 ผอ.สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

65,000.00

ผลการดําเนินงาน

160,000.00 ผอ.สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

160,000.00

ผลการดําเนินงาน

1.17 การจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา แผนการดําเนินงาน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผลการดําเนินงาน
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ส.ค.

127,400.00

127,400.00 น.ส.คนึงนิจ
ทองลิขิต

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน

-

ผลการดําเนินงาน

-
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แบบฟอร์มที่ 2.1 สรุปแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนระนอง
(ก) งบดําเนินงาน

(ก) งบดําเนินงาน

(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(2)
(3)
การศึกษา สนับสนุน
(1.5)
(1.6) การ
(4.1) การจัด (4.2) การ (4.3) การจัด (4.4) การ (4.5) การจัด
(1.4) ค่า
และส่งเสริม
การ
งาน
ซ่อมแซม ค่าตอบแทน ประชาสัมพัน
จัด
พิธีประสาท ประเมิน งานแข่งขัน
วิชาการ
ให้บริการ
ผู้สอน
ธ์/การ
ปฐมนิเทศ/ กิจกรรม อนุปริญญา คุณภาพ กีฬานักศึกษา
บํารุง
วิชาชีพ วิชาการแก่
นําเสนอ
ไหว้ครู/
ทรัพย์สิน/ค่า
พัฒนา
บัตร
การศึกษา
สถาบัน
สังคม
ผลงาน
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา
เช่าครุภัณฑ์
/ควบคุม
งาน/ ตรวจ
การจ้าง

(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนระนอง
1.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง
1.3 การให้บริการห้องสมุด และห้องพยาบาล
1.4 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
1.5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการสอบปลาย
ภาคการศึกษา
1.6 การประชาสัมพันธ์และการนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยสู่สาธารณะ
1.7 กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.8 กิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับจังหวัด
1.9กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1.10 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผู้สําเร็จการศึกษา
1.11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
ศาสตร์สาขาวิชา
1.12 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.13 โครงการสนับสนุนทางด้านการศึกษา
นักศึกษาระดับอนุปริญญา ช่วงสถานการณ์โควิด
1.14 ค่าชดเชยสาธารณูปโภค

ประมาณการ
รายรับ งปม.
2565

1,796,544

(1.1)
(1.2) การ
กิจกรรม/
พัฒนา
แผนการใช้เงิน โครงการตาม บุคลากรใน
รายได้ งปม. 2565 นโยบายสภา ระบบ วชช.
สถาบัน

(1.3) การ
ให้บริการ
ห้องสมุด
และห้อง
พยาบาล

1,084,400

150,000

163,200

15,000

115,000

45,000

50,000

20,000

20,000

30,000

67,800

160,000

21,000

127,400

1,084,400

150,000

163,200

15,000

115,000

45,000

50,000

20,000

20,000

30,000

67,800

160,000

21,000

127,400

123,200.00

123,200

40,000.00

40,000
15,000

15,000.00
50,000.00
45,000.00

50,000
45,000
50,000

50,000.00

20,000

20,000.00
20,000.00
20,000.00
10,000.00
67,800.00

20,000
20,000
10,000
67,800
21,000

21,000.00
150,000.00
100,000.00

150,000
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(ก) งบดําเนินงาน

รายการ

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนระนอง
1.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง
1.3 การให้บริการห้องสมุด และห้องพยาบาล
1.4 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
1.5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการสอบปลาย
ภาคการศึกษา
1.6 การประชาสัมพันธ์และการนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยสู่สาธารณะ
1.7 กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.8 กิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับจังหวัด
1.9กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1.10 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผู้สําเร็จการศึกษา
1.11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
ศาสตร์สาขาวิชา
1.12 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.13 โครงการสนับสนุนทางด้านการศึกษา
นักศึกษาระดับอนุปริญญา ช่วงสถานการณ์โควิด
1.14 ค่าชดเชยสาธารณูปโภค

งบลงทุน

(ข) ค่าครุภัณฑ์
(ค) ค่าที่ดินและ
(5) ค่า (6) รายจ่าย
สาธารณูปโภ ตามเงือ่ นไข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
้
ค่าจ้างิ่ ่ รายการใหม่
ค่าใช้จ่าย
หรือ
ค
การศึกษา สํานักงาน ออกแบบรูป
ดําเนินงาน
รายการ
วัตถุประสงค์

100,000
100,000

100,000

-

-

-

(จ)
ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่
ค่าครุภัณฑ์ จําเป็นต่อ
ค่าที่ดินและ
การ
สิ่งก่อสร้าง ดําเนินการ
ของสถาบัน

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน

-

-

-

-

-
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(ก) งบดําเนินงาน

(ก) งบดําเนินงาน

(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

1.15 การปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และจัดทําป้าย สําหรับอาคารใหม่
1.16 การจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
1.17 การจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประมาณการ
รายรับ งปม.
2565

(1.1)
(1.2) การ
กิจกรรม/
พัฒนา
แผนการใช้เงิน โครงการตาม บุคลากรใน
รายได้ งปม. 2565 นโยบายสภา ระบบ วชช.
สถาบัน

(1.3) การ
ให้บริการ
ห้องสมุด
และห้อง
พยาบาล

(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(2)
(3)
การศึกษา สนับสนุน
(1.5)
(1.6) การ
(4.1) การจัด (4.2) การ (4.3) การจัด (4.4) การ (4.5) การจัด
(1.4) ค่า
และส่งเสริม
การ
งาน
จัด
ซ่อมแซม ค่าตอบแทน ประชาสัมพัน
พิธีประสาท ประเมิน งานแข่งขัน
วิชาการ
ให้บริการ
ผู้สอน
ธ์/การ
ปฐมนิเทศ/ กิจกรรม อนุปริญญา คุณภาพ กีฬานักศึกษา
บํารุง
วิชาชีพ วิชาการแก่
นําเสนอ
ไหว้ครู/
ทรัพย์สิน/ค่า
พัฒนา
บัตร
การศึกษา
สถาบัน
สังคม
ผลงาน
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา
เช่าครุภัณฑ์
/ควบคุม
งาน/ ตรวจ
การจ้าง
65,000

65,000.00

160,000

160,000.00
127,400.00
-

127,400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(ก) งบดําเนินงาน

รายการ

งบลงทุน

(จ)
ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่
ค่าครุภัณฑ์ จําเป็นต่อ
ค่าที่ดินและ
การ
สิ่งก่อสร้าง ดําเนินการ
ของสถาบัน

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน

(ข) ค่าครุภัณฑ์
(ค) ค่าที่ดินและ
(5) ค่า (6) รายจ่าย
สาธารณูปโภ ตามเงือ่ นไข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
้
ค่าจ้างิ่ ่ รายการใหม่
ค่าใช้จ่าย
หรือ
ค
การศึกษา สํานักงาน ออกแบบรูป
ดําเนินงาน
รายการ
วัตถุประสงค์

1.15 การปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และจัดทําป้าย สําหรับอาคารใหม่
1.16 การจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
1.17 การจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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แบบฟอร์มที่ 2.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบรายจ่ายประจํา)
วิทยาลัยชุมชนระนอง
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ เงินรายได้ที่ขอรับ
แผ่นดิน
จัดสรร
รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1,084,400.00
1. การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบันวิยาลัยชุมชน
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
123,200.00 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 16 ชม. x 1200 บาท) =19,200 บาท
2. ค่าที่พัก (12 ห้อง x 2 คืน x 1,500 บาท) = 36,000 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน (34 คน x 2 มื้อ x 250 บาท) = 17,000 บาท
4. ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม (34 คน x 2 มื้อ x 50 บาท) = 6,800 บาท
5. ค่าอาหารเย็น (34 คน x 2 มื้อ x 250 บาท) = 17,000 บาท
6. ค่าเบี้ยเลี้ยง (32 คน x 2 วัน x 80 บาท ) = 5,120 บาท
7. ค่าจ้างเหมารถ (2 คัน x 3 วัน x 1,800 บาท) = 10,800 บาท
8. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง (3 คัน x 3,000 บาท) =9,000 บาท
9. ค่าวัสดุ 2,280 บาท

เหตุผลความจําเป็น

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ของบุคลากรเป็นเรื่องที่ต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรุ้และทักษะในการปกิบัติงานได้อย่างดี แล้วยังเป็นการ
สร้างขวัญกําลังใจในการทํางานที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในอย่งคืกรซึ่งจะทําให้บุคลากร
ได้รับความรู้เพื่อนําไปใช้ในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่บุคลากรวิทาลัยชุมชน
ระนองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนรเรียนรู้กับวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ปฏัติบัติงานวิทยาลัยชุมชนระนได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง

40,000.00 1. ค่าทีพั่ก (10 ห้อง x 1 คืน x 1,000 บาท) = 10,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมารถ (2 คัน x 2 วัน x 1,800 บาท) = 7,200 บาท
3. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง (2 คน x 4,000 บาท) = 8,000 บาท
4. ค่าของที่ระลึก (2 ชิ้น x 1,000 บาท) = 2,000 บาท
5. ค่าอาหารกลางวันและค่าเครื่องดื่ม (20 คน x 2 มื้อ x 150 บาท) = 6,000 บาท
6. ค่าอาหารเย็น (20 คน x 1 มื้อ x 200 บาท) = 4,000 บาท
7. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 3 มื้อ x 35 บาท) = 2,100 บาท
8. ค่าวัสดุ 700 บาท

การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาวิทยาลัยเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารในด้านนโยบายและแนว
ทางการพัฒนาตลอดจนสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนระนองในการดําเนินงานและต้องการพัมนาศักยภาพด้าน
มาตรฐานของวิทยาลัยชุมชนระนอง เพื่อให้เข้าเกณฑ์การประเมิณตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษาไทย
เพื่อให้คณะกรรมการสภาฯ อนุกรรมการวิชาการฯ และ คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาลัยชุมชน
ระนอง ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการทํางานให้มีศักยภาพที่เหมาะสมกับการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
ระนอง

1.3 การให้บริการห้องสมุดและห้องพยาบาล

15,000.00 1. ค่าวัสดุสําหรับห้องสมุด =5,000 บาท
2. ค่าเอกสารและสิ่งตีพิมพ์สําหรับห้องสมุด =5,000 บาท
3. ค่ายาสามัญประจําบ้านสําหรับห้องพยาบาล = 5,000 บาท

1. เพื่ออํานวนความสะดวก ในการให้บริการห้องสมุด สําหรับครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ให้
ความสนใจในการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนระนอง จึงจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบการให้บริการห้องสมุด เพื่อความสะดวกและ เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอ
2. เพื่อจัดซื้อยาสามัน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับห้องพยาบาลไว้บริการอาจารย์ นักศึกษาทุกสถานที่
จัดการศึกษา ของวิทยาลัยชุมชนระนอง

1.4 ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน

จากการตรวจเช็คสภาพและการบํารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ และ โน๊ตบุ๊ค สําหรับการยืมเรียน และใช้
50,000.00 การบํารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เครื่องสํารองไว้ และอุปกรณ์
อีเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ใช้สําหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา เป็นวงเงิน 50,000 ในการเรียนการสอน ของครู อาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง พบว่า อุปกรณ์ ดังกล่าว เกิดการ
บาท
ชํารุดเสียหาย ตามการใช้งาน และเพื่อให้ไม่เกิดปัญหา ในการจัดการเรียนการสอน จึงต้องมีการซ่อมบํารุง
อุปกรณ์ เหล่านี้ ให้คงสภาพพร้อมสําหรับการใช้งานได้ เสมอ
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รายการ
1.5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการสอบปลายภาค
การศึกษา

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
เหตุผลความจําเป็น
งบประมาณ เงินรายได้ที่ขอรับ
แผ่นดิน
จัดสรร
45,000.00 1. ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบภาคเรียนรที่ 1/2564 (60 คน x 5 ชม. x 60 บาท) ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบอาจารย์พิเศษประจําภาคเรียนที่ 1/2564 และ ภาคเรียนที่ 2/2564
= 18,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบภาคเรียนรที่ 1/2564 รูปแบบบล็ลคคอร์ส (15 คน x
5 ชม x 60 บาท) = 4,500 บาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบภาคเรียนรที่ 2/2564 (60 คน x 5 ชม. x 60 บาท)
= 18,000 บาท
4. ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบภาคเรียนรที่ 2/2564 รูปแบบบล็ลคคอร์ส (15 คน x
5 ชม x 60 บาท) = 4,500 บาท

1.6 การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนระนองการ
นําเสนอผลงานสู่สาธารณะ

50,000.00 1. ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การับนักศึกษาใหม่ จํานวน 2 ป้าย ป้ายละ 7,000
บาท รวมเป็นเงิน 14,000 บาท
2. ค่านําเสนอผลงานวิจัยของบุลากรสู่สาธารณ 15,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ยัง สถานศึกษาและพื้นที่ต่างๆ
จํานวน 6,000 บาท
4. ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และเพจ วิทยาลัยชุมชนระนองทางเฟสบุ๊ค จํานวน
5,000 บาท
5. ค่าจ้างเหมาจัดทําคลิปวีดิโอ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ 10,000 บาท

ด้วยวิทยาลัยชุมชนระนองเปิดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกา 2565 จึงจําเป็นอย่างยิ่นในการประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร ในทุกรูปแบบ ทั้งจัดทําป้ายประกาศ ไปตั้งตั้ง ประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุ และ เพจเฟสบุ๊ค รวม
ไปถึงการออกไปประชาสัมพันธ์ยังโรงเรียน สถานศึกษา พื้นที่ ต่างอําเภอ ร่วมไปถึงการจัดทําคลิปวีดีโอ
แนะนําวิทยาลัยชุมชนระนอง เพื่อให้ทันยุคทันสมัย เข้าถึงคนทุกรุ่นให้ได้มากที่สุด

1.7 การปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ
จัดทําป้ายสําหรับอาคารใหม่
1.8 โครงการสนับสนุนทางด้านการศึกษานักศึกษา
ระดับอนุปริญญา ช่วงสถานการณ์โควิด

65,000.00 ป้ายหน้าห้องคอมพิวเตอร์/ปูพื้นกระเบื้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จํานวน 2
ห้อง/จัดทําป้ายหน้าอาคารเรียนใหม่ เป็นเงิน 65,000 บาท
150,000.00 สนับสนุนการชําระค่าลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษา ฯ 50 % เพื่อเป็นการสนับสนุน
ค่าลงทะเบียนให้กับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนระนอง เพื่อการ
ช่วยเหลือในช่วงโควิด โดยประมาณการจาก จํานวน นักศึกษา 300 คน (300 คน x
1,000 บาท / 50 % ) =150,000 บาท

สําหรับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และ
การจัดทําป้ายอาคารเรียนใหม่ (เป็นเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่า)
เงินจํานวนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ เงินรายได้ที่ได้รับการบริจาค จากเงินทอดผ้าป่าการศึกษา ซึ่งได้มีการ
กําหนดไว้แล้วว่าให้นํามาใช้สําหรับเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญา ของวิทยาลัยขุมชน
ระนอง ซึ่ง มิติของที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง และ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยฯ ได้
อนุมัติให้ ใช้เงินได้เป็นจํานวนทั้งสิน 471,468.97 บาท และได้ ทําการสนับสนุนค่าทําเนียบการศึกษาของ
นักศึกษาไปแล้ว ในปีการศึกษา 1/2564 เป็นจํานวน เงิน 150,778 บาท ซึ่ง ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
งบประมาณที่ ทาง อว. ได้ สนับสนุน สําหรับการช่วยเหลือ ค่าเล่าเรียน ของนักศึกษา แต่อย่างใด

2. การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ และประสบการวิชาชีพ
2.1 กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

20,000.00 1. ค่าถ่ายเอกสารคู่มือและเอกสารประกอบการฝึกประสบการณืเป็นเงิน (200 เล่ม x เพื่อส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาในการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยชุมชนระนอง และเพื่อ
50 บาท) = 10,000 บาท
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต
2. ค่าอาหารกลางวัน (100 คน x 1 มื้อ x 50 บาท) = 5,000 บาท
อีกทั้งยังเป็นการนิเทศติดตามศักยภาพของนักศึกษารองรับรายชวิชาฝึกงานที่หลากหลาย อีกด้วย
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน x 1 มื้อ x 35 บาท ) = 3,500 บาท
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ การดําเนินงาน = 1,500 บาท
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รายการ
3. สนับสนุนการให้วิชาการแก่สังคม
3.1 กิจกรรมการบริการวิชาการร่วมกับจังหวัดและ
หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดระนอง

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
งบประมาณ เงินรายได้ที่ขอรับ
แผ่นดิน
จัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจําเป็น

20,000.00 การลงพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมบริการวิชาการ 1 ปี จํานวน 6 ครั้ง
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ 8 คน 6 ครั้ง 1 วัน 120 บาท = 5,760 บาท
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการ จํานวน 12,000 บาท
3. ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง 2,240 บาท

วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้ร่วมจัดกิจกรรมบริการวิชาการไปยัง พื้นที่ภายนอก ร่วมกันหน่วยงานของจังหวัด
และหน่วยงานอื่นๆ ในการบริการวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยไปด้วยพร้อมกัน

20,000.00 1. ค่าอาหารกลางวัน (160 คน x 1 มื้อ x 50 บาท ) = 8,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (160 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) = 11,200 บาท
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 800 บาท

การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรการสอน รับทราบ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา ณ
วิทยาลัยชุมชนระนอง และที่สําคัญ เป็นการเชื่อความสัมพันธ์ และทําความรู้จักกันระหว่างนักศึกษา และ
อาจารย์ ผู้สอน ในสาขาวิชาต่างๆ

4.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา

10,000.00 1. ค่าอาหารกลางวัน (70 คน x 1 มื้อ x 50 บาท) = 3,500 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (70 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) = 4,900 บาท
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 400 บาท
4. ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการก้าวสู่การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการดําเนิน
ชีวิตในสังคม อย่างผู้มีคุณภาพ ตามลักษณะที่พึงประสงค์

4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามศาสตร์
สาขาวิชา

67,800.00 1. ค่าวิทยากร (6 คน x 6 ชม. x 600 บาท) = 21,600 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (226 คน x 1 มื้อ x 50 บาท) = 11,300 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (226 คน x 2 มื้อ x 35 บาท ) = 15,820 บาท
4. ค่าของที่ระลึก ( 6 ชิ้น x 800 บาท ) = 4,800 บาท
5. ค่าวัสดุ (ประมาณการ) = 14,280 บาท

เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กบั นักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
สถานที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาตามสาขาที่นักศึกษาเรียนอยู่ และ
เป็นการเสริมสร้างความเชียวชาญ ชํานาญ ในศาสตร์ของสาขาที่นักศึกษาเรียนอยู่ อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดัน
และกําลังใจในการศึกษาต่อไป

4. ส่งเสริมกิจการนักศึกษา
4.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
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รายการ
4.3.1 สาขาวิชาการบัญชี
4.3.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4.3.3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
4.3.4 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
4.3.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.3.6 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
4.4 การประเมินคุณภาพการศึกษา

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
งบประมาณ เงินรายได้ที่ขอรับ
แผ่นดิน
จัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

21,000.00 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิณคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2563
1. ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 10,000 บาท
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 7,500 บาท
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 3,500 บาท

เหตุผลความจําเป็น
จํานวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 23 คน
จํานวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 48 คน
จํานวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 73 คน
จํานวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 28 คน
จํานวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 33 คน
จํานวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 21 คน
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชนระนอง

เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย และนําไปสร้างชื่อเสียงแก่
วิทยาลัยชุมชนระนอง ต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักยิ่งขึ้น
ส่งผลให้วิทยาลัยเป็นที่รู้สึกและได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานการจัดการศึกษาอย่างกว้าวขวาง

4.5 การจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

160,000.00 1. ค่าเช่าเครื่องเสียง 7,000 บาท
2.ค่าประกอบพิธีทางศาสนา 3,000 บาท
3.ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 40,000 บาท
4. ค่าพาหนะเดินทางองค์คมนตรี 7,000 บาท
5.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7,000 บาท (200 คน x 1 มื้อ x 35 บาท)
6. ค่าอาหารกลางวัน 30,000 บาท (200 คน X 1 มื้อ x 150 บาท)
7.ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพและวีดิโอ 8,000 บาท
8. ค่าพิมพ์สูจิบัตร 200 ชุด 17,500 บาท
9. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 15,000 บาท
10. ค่าจ้างเหมาทําของที่ระลึก 12,000 บาท
11. ค่าวัสดุ (ประมาณการ) 13,500 บาท

4.6 การจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน

เพื่อการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั่วประเทศ ที่จัดขึ้น เป็นการเสริมสร้างสุขภาพ
127,400.00 1.ค่าจ้างเหมารถตู้ (2 คัน X 1800 บาท x 5 วัน) = 18,000 บาท
2. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ( 850 กม x 2 เที่ยว x 4 บาท x 3 คัน ) = 20,400 บาท (รถตู้ ของนักศึกษา และเป็นการสร้างความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของนักศึกษา เพื่อการ
วิทยาลัยอีก 1 คัน)
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์ จากเพื่อนวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง (30 คน x 240 บาท x 5 วัน) = 36,000 บาท
4. ค่าเช่าที่พัก (30 คน x 4 วัน x 400 บาท ) = 48,000 บาท
5. ค่าวัสดุ (ประมาณการ) 5,000 บาท

5. ค่าสาธารณูปโภค

100,000.00 1. ค่าไฟฟ้า ( 35,000บาท X 2 เดือน) = 70,000 บาท
2. ค่าน้ําปะปา ( 15,000 บาท X 2 เดือน) = 30,000 บาท

เพื่อเป็นการชดเชยค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ํา ค่าไฟ) ของวิทยาลัยชุมชนระนอง ที่มีรายการนอกเหนือจาก
การใช้งบรายจ่ายประจํา ไปแล้ว ในเดือน สิงหาคม และ เดือนกันยายน
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แบบฟอร์มที่ 2.3 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายลงทุน)
วิทยาลัยชุมชนระนอง
ความพร้อมครุภัณฑ์
ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง
ความต้องการงบลงทุน
งบรายจ่าย/รายการ
ตามราคา นอกราคามาตรฐาน
รายการที่มีอยู่
แบบรูป
BOQ ร่าง TOR
ราคาต่อ
คุณลักษณ ใบเสนอ
รายการ
งบประมาณ ในปัจจุบนั
หน่วยนับ จํานวน
มาตรฐาน
หน่วย
ะเฉพาะ ราคา
ทั้งสิ้น






รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
1.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
-

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ขึ้นไป

-

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

-

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ขึ้นไป

-

-

เหตุผลความจําเป็นที่ขอใช้เงินราย
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แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
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แบบฟอร์มที่ 1 แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
แผนงาน / โครงการ
รวมทั้งสิ้น (บาท)
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

ต.ค.

แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระบุจํานวนเงินและเดือนที่ดําเนินการ)
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
614,450.00
- 854,000.00
- 21,000.00
- 69,700.00 150,000.00
-

หมายเหตุ

แผนการดําเนินงาน

-

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนการดําเนินงาน

-

158,750.00

-

-

-

21,000.00

-

69,700.00

150,000.00

-

-

-

399,450.00

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีสู่การปฏิบัติ

แผนการดําเนินงาน

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการ
บริหารความเสียงและระบบการควบคุม
ภายใน

แผนการดําเนินงาน

101,750.00

ผลการดําเนินงาน

30,000.00

30,000.00 กลุ่มงานแผนฯ

ผลการดําเนินงาน

69,700.00

69,700.00

ผลการดําเนินงาน
4.โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส

แผนการดําเนินงาน

5.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

แผนการดําเนินงาน

150,000.00

150,000.00 งานวิทยบริการ
-

27,000.00

27,000.00

งานวิชาการ

-

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

งานวิชาการ

-

ผลการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

1,709,150.00

101,750.00 กลุ่มงานแผนฯ

3. โครงการปัจฉิมนักศึกษาก่อนจบการศึกษา แผนการดําเนินงาน

6.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้
รายวิชาปรับพื้นฐาน

รวม

21,000.00

21,000.00
-

งานวิชาการ
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แผนงาน / โครงการ
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ต.ค.
แผนการดําเนินงาน

-

ผลการดําเนินงาน

-

แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระบุจํานวนเงินและเดือนที่ดําเนินการ)
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
455,700.00
- 854,000.00
-

1. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart แผนการดําเนินงาน
TV ระดบัความละเอียดจอภาพ 3840 x
ผลการดําเนินงาน
2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว

110,800.00

2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง แผนการดําเนินงาน
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
ผลการดําเนินงาน

32,400.00

3. พัดลมติดผนังอุตสหกรรม ขนาด 22 นิ้ว
พร้อมติดตั้ง

แผนการดําเนินงาน

24,000.00

4. พัดลมโคจร ขนาด 22 นิ้ว พร้อมติดตั้ง

แผนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

31,500.00

แผนการดําเนินงาน

37,500.00

แผนการดําเนินงาน

22,500.00

แผนการดําเนินงาน

20,100.00

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

-

-

-

110,800.00

งานพัสดุ

32,400.00

งานพัสดุ

24,000.00

งานพัสดุ

31,500.00

งานพัสดุ

37,500.00

งานพัสดุ

22,500.00

งานพัสดุ

20,100.00

งานพัสดุ

48,500.00

48,500.00

งานพัสดุ

48,600.00

ผลการดําเนินงาน
10. ชั้นวางขนม 46x60x165 ซม.

-

-

ผลการดําเนินงาน
9. รถเข็นสแตนเลสเคลียร์อาหาร

-

-

ผลการดําเนินงาน
8. ตู้แช่อาหารสด ขนาด 32 คิว

-

-

ผลการดําเนินงาน
7. เครื่องดูดควัน 90 ซม พร้อมติดตั้ง

-

-

ผลการดําเนินงาน
6. โต๊ะปฏฺบัติการอาหาร 2.4x1.2 m.

-

1,309,700.00

-

ผลการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

-

หมายเหตุ

-

ผลการดําเนินงาน
5. โต๊ะเตรียม 180x70x85 ซม.

-

รวม

48,600.00

งานพัสดุ

4,500.00

4,500.00
-

งานพัสดุ
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แผนงาน / โครงการ
11. เครื่องบดแป้ง

ต.ค.
แผนการดําเนินงาน

แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระบุจํานวนเงินและเดือนที่ดําเนินการ)
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13,900.00

ผลการดําเนินงาน
12. ตูอ้ บพลังงานแสงอาทิตย์

แผนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

14. เตาอบแก๊สพร้อมเตาแก๊ส 3 หัวเตา

แผนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

13,900.00

งานพัสดุ

9,500.00

9,500.00

งานพัสดุ

13,800.00

13,800.00

งานพัสดุ

38,100.00

38,100.00

งานพัสดุ

-

ผลการดําเนินงาน
15. งานต่อเติมห้องเรียน 1,2 ห้องรับรอง
และห้องเก็บพัสดุ ใต้ถุนอาคารหอประชุมฯ

หมายเหตุ
-

ผลการดําเนินงาน
13. ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,500
ลิตร

รวม

854,000.00

854,000.00
-

งานพัสดุ
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แบบฟอร์มที่ 2.1 สรุปแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
(ก) งบดําเนินงาน

(ก) งบดําเนินงาน
(2)
การศึกษา
(1.6) การ
(1.5)
(1.3) การ (1.4) ค่า
(1.2) การ
(1.1)
และ
ซ่อมแซม ค่าตอบแทน ประชาสัมพัน
กิจกรรม/ พัฒนาบุคลากร ให้บริการ
ส่งเสริม
ธ์/การ
ผู้สอน
บํารุง
ประมาณการ
แผนการใช้เงิน โครงการ ในระบบ วชช. ห้องสมุด
วิชาการ
นํ
าเสนอ
ทรั
พ
ย์
ส
น
ิ
/ค่
า
และห้
อ
ง
ตาม
รายรับ งปม. 2565 รายได้ งปม. 2565
วิชาชีพ
ผลงาน
พยาบาล เช่าครุภัณฑ์
นโยบาย
/ควบคุม
สภาสถาบัน
งาน/ ตรวจ
การจ้าง
(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีสู่การปฏิบัติ
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
3. โครงการปัจฉิมนักศึกษาก่อนจบการศึกษา
4.โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส
5.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
6.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้รายวิชา
ปรับพื้นฐาน
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV
ระดบัความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
ขนาด 65 นิ้ว
2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
3. พัดลมติดผนังอุตสหกรรม ขนาด 22 นิ้ว พร้อม
ติดตั้ง
4. พัดลมโคจร ขนาด 22 นิ้ว พร้อมติดตั้ง

1,758,000.00

-

1,709,150.00
399,450.00
101,750.00

-

131,750.00
131,750.00

-

-

21,000.00
21,000.00

-

(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(3)
สนับสนุน
(4.1) การจัด (4.2) การ (4.3) การจัดพิธี (4.4) การ
การ
ประเมิน
ประสาท
จัด
งาน
ให้บริการ
คุณภาพ
ปฐมนิเทศ/ กิจกรรม อนุปริญญาบัตร
วิชาการ
การศึกษา
ไหว้ครู/ปัจฉิม พัฒนา
แก่สังคม
นักศึกษา
นิเทศ

-

-

69,700.00
69,700.00

-

150,000.00

27,000.00

150,000.00

27,000.00

69,700.00
150,000.00

27,000.00

27,000.00

21,000.00

32,400.00
24,000.00
31,500.00

-

30,000.00

69,700.00
150,000.00

110,800.00

-

101,750.00

30,000.00

1,309,700.00

(4.5) การ
จัดงาน
แข่งขัน
กีฬา
นักศึกษา
สถาบัน

21,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(ก) งบดําเนินงาน

รายการ

(5) ค่า
(6) รายจ่าย
สาธารณูปโภค ตามเงือ่ นไข
หรือ
วัตถุประสงค์

-

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีสู่การปฏิบัติ
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
3. โครงการปัจฉิมนักศึกษาก่อนจบการศึกษา
4.โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส
5.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
6.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้รายวิชา
ปรับพื้นฐาน
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV
ระดบัความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
ขนาด 65 นิ้ว
2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
3. พัดลมติดผนังอุตสหกรรม ขนาด 22 นิ้ว พร้อม
ติดตั้ง
4. พัดลมโคจร ขนาด 22 นิ้ว พร้อมติดตั้ง

งบลงทุน

-

-

-

-

-

(ข) ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
การศึกษา

(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
สํานักงาน

ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

455,700.00
-

455,700.00
110,800.00

32,400.00
24,000.00
31,500.00

-

-

-

-

รายการใหม่

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ (จ) ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
รายการลงทุน
ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

-

-

854,000.00
-

854,000.00

-

-

-

-

ต่อการ
ดําเนินการของ
สถาบัน

-

-

(ก) งบดําเนินงาน
(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

5. โต๊ะเตรียม 180x70x85 ซม.
6. โต๊ะปฏิบัติการอาหาร 2.4x1.2 m.
7. เครื่องดูดควัน 90 ซม พร้อมติดตั้ง
8. ตู้แช่อาหารสด ขนาด 32 คิว
9. รถเข็นสแตนเลสเคลียร์อาหาร
10. ชัน้ วางขนม 46x60x165 ซม.
11. เครื่องบดแป้ง
12. ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
13. ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,500 ลิตร
14. เตาอบแก๊สพร้อมเตาแก๊ส3หัวเตา
15. งานต่อเติมห้องเรียน 1,2 ห้องรับรองและห้อง
เก็บพัสดุ ใต้ถุนอาคารหอประชุมฯ

(2)
การศึกษา
(1.6) การ
(1.5)
(1.3) การ (1.4) ค่า
(1.2) การ
(1.1)
และ
ซ่อมแซม ค่าตอบแทน ประชาสัมพัน
กิจกรรม/ พัฒนาบุคลากร ให้บริการ
ส่งเสริม
ธ์/การ
ผู้สอน
บํารุง
ประมาณการ
แผนการใช้เงิน โครงการ ในระบบ วชช. ห้องสมุด
วิชาการ
นํ
าเสนอ
ทรั
พ
ย์
ส
น
ิ
/ค่
า
และห้
อ
ง
ตาม
รายรับ งปม. 2565 รายได้ งปม. 2565
วิชาชีพ
ผลงาน
พยาบาล เช่าครุภัณฑ์
นโยบาย
/ควบคุม
สภาสถาบัน
งาน/ ตรวจ
การจ้าง
37,500.00
22,500.00
20,100.00
48,500.00
48,600.00
4,500.00
13,900.00
9,500.00
13,800.00
38,100.00
854,000.00

(ก) งบดําเนินงาน
(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(3)
สนับสนุน
(4.1) การจัด (4.2) การ (4.3) การจัดพิธี (4.4) การ
การ
ประเมิน
ประสาท
จัด
งาน
ให้บริการ
คุณภาพ
ปฐมนิเทศ/ กิจกรรม อนุปริญญาบัตร
วิชาการ
การศึกษา
ไหว้ครู/ปัจฉิม พัฒนา
แก่สังคม
นักศึกษา
นิเทศ
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(4.5) การ
จัดงาน
แข่งขัน
กีฬา
นักศึกษา
สถาบัน

(ก) งบดําเนินงาน

รายการ

5. โต๊ะเตรียม 180x70x85 ซม.
6. โต๊ะปฏิบัติการอาหาร 2.4x1.2 m.
7. เครื่องดูดควัน 90 ซม พร้อมติดตั้ง
8. ตู้แช่อาหารสด ขนาด 32 คิว
9. รถเข็นสแตนเลสเคลียร์อาหาร
10. ชั้นวางขนม 46x60x165 ซม.
11. เครื่องบดแป้ง
12. ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
13. ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,500 ลิตร
14. เตาอบแก๊สพร้อมเตาแก๊ส3หัวเตา
15. งานต่อเติมห้องเรียน 1,2 ห้องรับรองและห้อง
เก็บพัสดุ ใต้ถุนอาคารหอประชุมฯ

(5) ค่า
(6) รายจ่าย
สาธารณูปโภค ตามเงือ่ นไข
หรือ
วัตถุประสงค์

งบลงทุน
(ข) ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
การศึกษา

ครุภัณฑ์
สํานักงาน

(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

รายการใหม่

37,500.00
22,500.00
20,100.00
48,500.00
48,600.00
4,500.00
13,900.00
9,500.00
13,800.00
38,100.00
854,000.00

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ (จ) ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
รายการลงทุน
ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ต่อการ
ดําเนินการของ
สถาบัน
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แบบฟอร์มที่ 2.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายประจํา)
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
รายการ

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ที่ขอรับ
จัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน
(วิทยาลัยชุมชน 20 แห่งและสํานักงาน
สถาบัน)
1.1 โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
นโยบายสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1.2 โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการ
พัฒนาครู บุคลากร กรรมการสภาวิทยาลัย
หรือผู้บริหารของวิทยาลัย (กลุ่มเป้าหมาย
หมายรวถึง ครูประจํา พนักงานราชการ
ลูกจ้างเหมาบริการ อาจารย์พิเศษ กรรมการ
สภาวิทยาลัย

399,450.00
152,750.00

1.2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีสู่การปฏิบัติ

101,750.00 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนําแผนปฏิบัติการประจําปีสู่การปฏิบัติ ( 101,750 บาท)

เหตุผลความจําเป็น

131,750.00 ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของวงเงินที่สามารถใช้ได้ ทัง้ นี้วงเงินรวมต้องไม่เกิน 300,000 บาท/ปี

ค่าวิทยากร (2 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท) =3,600 บาท
ค่าเดินทางวิทยากร 4,000 บาท
ค่าอาหารเช้า (55 คน x 1 มื้อ x 150 บาท) = 8,250 บาท
ค่าอาหารกลางวัน (55 คน x 1 มื้อ x 200 บาท) = 11,000 บาท
ค่าอาหารเย็น (55 คน x 1 มื้อ x 250 บาท) = 13,750 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (55 คน x 2 มื้อ x 50 บาท) = 5,500 บาท
ค่าที่พัก (1 วัน x 28 ห้อง x 1,200 บาท) = 33,600 บาท
ค่ารถโดยสารรับจ้าง (1 วัน x 13,400 บาท) = 13,400 บาท
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์สํานักงาน 3,000 บาท
ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงวิทยากร 3,000 บาท
ค่าวัสดุ 2,650 บาท

1. เพื่อให้บุคลากรและผู้รับผิดชอบโครงการ มีความรู้
ความเข้าใจแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 และสามารถนําแผนฯสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะการจัดทําเครื่องมือ
การติดตาม ประเมินผลและการจัดทํารายงานการดําเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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1.2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายใน

1.3 รายการที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ
ห้องสมุดและห้องพยายบาล
1.4 ค่าซ่อมแซม บํารุงทรัพย์สิน/ค่าเช่า
ครุภัณฑ์/ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน/การ
ประชุมกรรมการตรวจงานจ้าง
1.5 ค่าตอบแทนผู้สอน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้
รายวิชาปรับพื้นฐาน
2) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
2.1 การจัดงานปฐมนิเทศ/ไหว้ครู/ปัจจฉิม
นิเทศ
2.1.1 โครงการปัจฉิมนักศึกษาก่อนจบ
การศึกษา

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ที่ขอรับ
จัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

30,000.00 ค่าอาหารว่าง (41 คน x 4 มื้อ x 30 บาท) = 4,920 บาท
ค่าอาหารกลางวัน (41 คน x 2 มื้อ x 90 บาท) = 7,380 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร (12 ชั่วโมง x 600 บาท) = 7,200 บาท
ค่าที่พักวิทยากร (2 วัน x 1,200 บาท) = 2,400 บาท
ค่าพาหนะ 6,000 บาท
จัดทําคู่มือระบบการบริหารความเสี่ยง 2,100 บาท

เหตุผลความจําเป็น

1. เพื่อจัดทําแผนงานระบบการบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายในของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ประจําปีงบประมาณ 2565
2. เพื่อเสริมทักษะบุคลากรให้มีศักยภาพ มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายใน และสามารถในการนําไปปฏิบัติงานได้
อย่างมีคณภาพ

21,000.00
21,000.00 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้รายวิชาปรับพื้นฐาน
จํานวนห้องสอบ (25 ห้อง x 2 คน x 420 บาท) = 21,000 บาท
246,700.00
69,700.00 นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 จํานวน 1,691 คน
69,700.00 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนจบการศึกษา
ค่าวิทยากร (2 คน x 1ชม x 600 บาท) = 1,200 บาท
ค่าอาหารกลางวัน (430 คน x 1 มื้อ x 80 บาท) = 34,400 บาท
ค่าอาหารว่าง (430 คน x 2 มื้อ x 30 บาท) = 25,800 บาท
ค่าพาหนะ 1,800 บาท
ค่าป้ายไวนิล 1,000 บาท
ค่าวัสดุ 5,000 บาท
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน 500 บาท

1) เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
2) เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีแนว
ทางการดําเนินชีวิตในการทํางาน และรู้จักการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม
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2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
การส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
การบําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
การสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
2.3 การจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
2.3.1 โครงการพิธีประสาทอนุปริญญา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก
2.4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ที่ขอรับ
จัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจําเป็น

นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 จํานวน 1,974 คน

150,000.00
150,000.00 กิจกรรมรับอนุปริญญา
ค่าอาหาร (130 คน x 1 มื้อ x 300 บาท) = 39,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 คน x 1 มื้อ x 50 บาท) = 7,500 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานในพิธี 10,000 บาท
ค่าที่พัก (4 ห้อง x 1,000 บาท x 1 คืน) = 4,000 บาท
ค่าเช่าสถานที่ 30,000 บาท
ค่าจัดจ้างตกแต่งสถานที่ 30,000 บาท
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 3,000 บาท
ค่าของที่ระลึก/โล่ 20,000 บาท
ค่าวัสดุ 3,000 บาท
ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 11,500 บาท (ค่าเช่า เต็นท์+พัดลม+เก้าอี้+ผ้าคลุม (สําหรับให้บริการผู้ปกครองของ
นักศึกษา)
27,000.00
27,000.00 1. ประธานกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 1 คน ๆ ละ 12,000 บาท
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 1 คน ๆ ละ 9,500 บาท
2. กรรมการจากตัวแทนวิทยาลัยชุมชน จํานวน 1 คน ๆ ละ 5,500 บาท

1. เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หลังสําเร็จการศึกษาระหว่างผู้สําเร็จการศึกษาและผู้สอน
2. เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
และสถาบันการศึกษา
3. เพื่อแสดงความยินดีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
4. เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําและการศึกษา
ต่อของผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2563

1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันให้กับบุคลากร
2. เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และ
มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพของสถาบันให้มีความ
เข้มแข็ง
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แบบฟอร์มที่ 2.3 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินA1:N18รายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายลงทุน)
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ความพร้อมครุภัณฑ์
งบรายจ่าย/รายการ

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่า
ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
1.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
1. โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV
ระดบัความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิก
เซล ขนาด 65 นิ้ว

ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป
คุณลักษณะ
ใบเสนอราคา รายการ
มาตรฐาน
เฉพาะ

ความต้องการงบลงทุน ปี 2564 งบเงินรายได้

ตามราคา

BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จํานวน

ราคาต่อ
หน่วย

งบประมาณ
ทั้งสิ้น

รายการที่
มีอยู่ใน
ปัจจุบัน

เหตุผลความจําเป็นที่ขอใช้เงินรายได้

455,700.00



เครื่อง

4

27,700.00

455,700.00
455,700.00
110,800.00



เครื่อง

1

32,400.00

32,400.00

ไม่มี



ตัว

8

3,000.00

24,000.00

ไม่มี



ตัว

12

2,625.00

31,500.00

ไม่มี

5. โต๊ะเตรียม 180x70x85 ซม.



ตัว

3

12,500.00

37,500.00

ไม่มี

6. โต๊ะปฏิบัติการอาหาร 2.4x1.2 m.



ตัว

3

7,500.00

22,500.00

ไม่มี

ติดตั้งและใช้เป็นครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการค
หกรรม สําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
ฝึกอบรมอาชีพคหกรรม

7. เครื่องดูดควัน 90 ซม พร้อมติดตั้ง



ชุด

3

6,700.00

20,100.00

ไม่มี

ติดตั้งและใช้เป็นครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการค
หกรรม สําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
ฝึกอบรมอาชีพคหกรรม

2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
3. พัดลมติดผนังอุตสหกรรม ขนาด 22 นิ้ว
พร้อมติดตั้ง
4. พัดลมโคจร ขนาด 22 นิ้ว พร้อมติดตั้ง

ไม่มี

สําหรับติดตั้ง ณ หอประชุม โรงอาหารฯ

สําหรับใช้ในห้องรับรอง อาคาร หอประชุม
โรงอาหารฯ
สําหรับติดตั้งห้องเรียน 1 - 2 ณ อาคารหอประชุม
โรงอาหารฯ
สําหรับติดตั้งห้องเรียน 1 - 2 ณ อาคารหอประชุม
โรงอาหารฯ
ติดตั้งและใช้เป็นครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการค
หกรรม สําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
ฝึกอบรมอาชีพคหกรรม
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ความพร้อมครุภัณฑ์
งบรายจ่าย/รายการ

ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป
คุณลักษณะ
ใบเสนอราคา รายการ
มาตรฐาน
เฉพาะ

ความต้องการงบลงทุน ปี 2564 งบเงินรายได้

ตามราคา

BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จํานวน

ราคาต่อ
หน่วย

งบประมาณ
ทั้งสิ้น

รายการที่
มีอยู่ใน
ปัจจุบัน

เหตุผลความจําเป็นที่ขอใช้เงินรายได้

8. ตู้แช่อาหารสด ขนาด 32 คิว



ตู้

1

48,500.00

48,500.00

ไม่มี

ติดตั้งและใช้เป็นครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการค
หกรรม สําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
ฝึกอบรมอาชีพคหกรรม

9. รถเข็นสแตนเลสเคลียร์อาหาร



ตัว

3

16,200.00

48,600.00

ไม่มี

ติดตั้งและใช้เป็นครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการค
หกรรม สําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
ฝึกอบรมอาชีพคหกรรม

10. ชั้นวางขนม 46x60x165 ซม.



อัน

1

4,500.00

4,500.00

ไม่มี

ติดตั้งและใช้เป็นครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบตั ิการค
หกรรม สําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
ฝึกอบรมอาชีพคหกรรม

11. เครื่องบดแป้ง



เครื่อง

1

13,900.00

13,900.00

ไม่มี

ติดตั้งและใช้เป็นครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการค
หกรรม สําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
ฝึกอบรมอาชีพคหกรรม

12. ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์



ตู้

1

9,500.00

9,500.00

ไม่มี

ติดตั้งและใช้เป็นครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการค
หกรรม สําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
ฝึกอบรมอาชีพคหกรรม

ใบ

2

6,900.00

13,800.00

2 ใบ

ติดตั้งและใช้เป็นครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการค
หกรรม สําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
ฝึกอบรมอาชีพคหกรรม

ชุด

3

12,700.00

38,100.00

ไม่มี

ติดตั้งและใช้เป็นครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการค
หกรรม สําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
ฝึกอบรมอาชีพคหกรรม

13. ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,500 ลิตร

14. เตาอบแก๊สพร้อมเตาแก๊ส3หัวเตา

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ขึ้นไป





0.00
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ความพร้อมครุภัณฑ์
งบรายจ่าย/รายการ

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
15. งานต่อเติมห้องเรียน 1,2 ห้องรับรองและ
ห้องเก็บพัสดุ ใต้ถุนอาคารหอประชุมฯ
2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ขึ้นไป

ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป
คุณลักษณะ
ใบเสนอราคา รายการ
มาตรฐาน
เฉพาะ

ความต้องการงบลงทุน ปี 2564 งบเงินรายได้

ตามราคา



BOQ ร่าง TOR





หน่วยนับ จํานวน

งาน

1

ราคาต่อ
หน่วย

854,000.00

งบประมาณ
ทั้งสิ้น

854,000.00
854,000.00

-

รายการที่
มีอยู่ใน
ปัจจุบัน

เหตุผลความจําเป็นที่ขอใช้เงินรายได้

เพื่อใช้เป็นห้องจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
อนุปริญญาและใช้เป็นห้องรับรองบุคคลสําคัญใน
การประชุม หอประชุม
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แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของวิทยาลัยชุมชนยะลา
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แบบฟอร์มที่ 1 แผนและผลแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนยะลา
แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / โครงการ
รวมทั้งสิ้น (บาท)
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

ต.ค.
พ.ย.
5,000.00 32,000.00

ธ.ค.
39,000.00

ม.ค.
5,000.00

ก.พ.
5,000.00

มี.ค.
65,400.00

เม.ย.
355,000.00

-

-

-

-

-

-

5,000.00 32,000.00

39,000.00

5,000.00

5,000.00

65,400.00

355,000.00

-

-

-

-

-

-

แผนการดําเนินงาน

-

พ.ค.
มิ.ย.
205,000.00 105,000.00

ก.ย.
301,900.00

1,726,500.00

-

-

-

-

-

205,000.00 105,000.00

215,000.00

393,200.00

301,900.00

1,726,500.00

-

-

-

-

-

-

27,000.00

27,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

60,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

300,000.00

แผนการดําเนินงาน

50,000.00

227,500.00

30,000.00

แผนการดําเนินงาน

150,000.00

แผนการดําเนินงาน

30,000.00
150,000.00

ลักขณา

ผลิตา
ศศิกาญจน์

-

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

227,500.00

-

60,400.00

60,400.00

อัญชุลี

34,000.00

34,000.00

อัญชุลี

-

ผลการดําเนินงาน
10. โครงเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

สุนทรีพรรณ

-

แผนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

69,400.00
-

8.โครงการรับสมัครนักศึกษา ปฐมนิเทศและ
แผนการดําเนินงาน
อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับอนุปริญญา ผลการดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
9.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก

19,400.00

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
7. โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563

อับดลรอศักดิ์

-

5.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
แผนการดําเนินงาน
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนยะลา
ผลการดําเนินงาน
6. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาอนุปริญญา

รัชนีวรรณ

-

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

4.โครงการทบทวนการจัดทําแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติราชการ/การรายงานผลการ
ดําเนินงานและการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัย
ชุมชนยะลา

หนึ่งฤทัย

-

ผลการดําเนินงาน
3. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค.
393,200.00

ผลการดําเนินงาน

2. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง/ค่าซ่อมบํารุงรถบรรทุก 6 ล้อ แผนการดําเนินงาน

รวม

ก.ค.
215,000.00

50,000.00

50,000.00
-

ชื่นชีวัน
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แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / โครงการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

11.โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสํานึก แผนการดําเนินงาน
รักสามัคคีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา
ผลการดําเนินงาน

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ไม่มี -

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

มิ.ย.

ก.ค.
130,000.00

ส.ค.

ก.ย.

รวม

ผู้รับผิดชอบ

130,000.00

อรรัตน์/ธีรศักดิ์

-

12.โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน แผนการดําเนินงาน
ระดับชาติ
ผลการดําเนินงาน
13.โครงการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนยะลาผ่านหนังสืออิเลคทรอนิกส์
(E-BOOK)

พ.ค.

288,200.00

288,200.00

อรรัตน์/ธีรศักดิ์

300,000.00

300,000.00

อิสมาแอล/

-

ศศิกาญจน์

ค่า แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน

-

ผลการดําเนินงาน

-
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แบบฟอร์มที่ 2.1 สรุปแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนยะลา
(ก) งบดําเนินงาน

(ก) งบดําเนินงาน

(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(2) การศึกษา
(3)
และส่งเสริม สนับสนุน
(4.2) การจัด (4.3) การจัดพิธี (4.4) การ
(4.1) การจัด
(1.6) การ
(1.5)
(1.4) ค่า
วิชาการ วิชาชีพ การ
งานปฐมนิเทศ/ กิจกรรมพัฒนา
ซ่อมแซมบํารุง ค่าตอบแทน ประชาสัมพันธ์/
ประเมิน
ประสาท
ให้บริการ
นักศึกษา
ไหว้ครู/ปัจฉิม
การนําเสนอ
ผู้สอน
ทรัพย์สิน/ค่า
คุณภาพ
อนุปริญญาบัตร
วิชาการแก่
นิเทศ
ผลงาน
เช่าครุภัณฑ์ /
การศึกษา
สังคม
ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง

(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
2. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง/ค่าซ่อมบํารุงรถบรรทุก
6 ล้อ
3. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
4.โครงการทบทวนการจัดทําแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติราชการ/การรายงานผลการ
ดําเนินงานและการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัย
ชุมชนยะลา

ประมาณการรายรับ แผนการใช้เงิน
งปม. 2565
รายได้ งปม. 2565

2,100,000.00

(1.2) การ
(1.1)
กิจกรรม/ พัฒนาบุคลากร
โครงการ ในระบบ วชช.
ตาม
นโยบาย
สภาสถาบัน

1,726,500.00
1,726,500.00

-

(1.3) การ
ให้บริการ
ห้องสมุด
และห้อง
พยาบาล

296,900.00
296,900.00

-

60,000.00
60,000.00

-

-

34,000.00
34,000.00

-

140,400.00 430,000.00 150,000.00

27,000.00

140,400.00 430,000.00 150,000.00

27,000.00 288,200.00

27,000.00

27,000.00

60,000.00

60,000.00

300,000.00
69,400.00

69,400.00

5.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชน
ยะลา

227,500.00

227,500.00

6. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาอนุปริญญา
7. โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563

30,000.00
150,000.00

30,000.00

8.โครงการรับสมัครนักศึกษา ปฐมนิเทศและ
อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ
อนุปริญญา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

60,400.00

60,400.00

9.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก

34,000.00

150,000.00

34,000.00

(4.5) การจัดงาน
แข่งขันกีฬา
นักศึกษาสถาบัน

288,200.00

160
(ก) งบดําเนินงาน

(5) ค่า
สาธารณูปโภค
รายการ

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
2. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง/ค่าซ่อมบํารุงรถบรรทุก
6 ล้อ
3. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
4.โครงการทบทวนการจัดทําแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติราชการ/การรายงานผลการ
ดําเนินงานและการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัย
ชุมชนยะลา
5.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชน
ยะลา
6. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาอนุปริญญา
7. โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563
8.โครงการรับสมัครนักศึกษา ปฐมนิเทศและ
อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ
อนุปริญญา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
9.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก

(ข) ค่าครุภัณฑ์
(ค) ค่าที่ดินและ
(6)
อื่น ๆ ที่
รายจ่าย ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ค่าจ้าิ่ ง ่ ้ รายการ ค่าใช้จ่าย
ค่า
จําเป็นต่อ
ตาม การศึกษา สํานักงาน ออกแบบรูป ใหม่ ดําเนินงาน ครุภัณฑ์
การ
ค่าที่ดิน ดําเนินการ
รายการ
เงื่อนไข
และ
ของสถาบัน
หรือ
สิ
ง
่
ก่
อ
สร้
า
ง
วัตถุประสง
ค์

300,000.00
300,000.00

300,000.00

(จ)
(ง) รายจ่ายเพื่อ
สมทบรายการลงทุน ค่าใช้จ่าย

งบลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

-
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(ก) งบดําเนินงาน

(ก) งบดําเนินงาน

(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(3)
(2) การศึกษา
และส่งเสริม สนับสนุน
(4.2) การจัด (4.3) การจัดพิธี (4.4) การ
(4.1) การจัด
(1.6) การ
(1.5)
(1.4) ค่า
วิชาการ วิชาชีพ การ
งานปฐมนิเทศ/ กิจกรรมพัฒนา
ซ่อมแซมบํารุง ค่าตอบแทน ประชาสัมพันธ์/
ประเมิน
ประสาท
ให้บริการ
นักศึกษา
ไหว้ครู/ปัจฉิม
การนําเสนอ
ผู้สอน
ทรัพย์สิน/ค่า
คุณภาพ
อนุปริญญาบัตร
วิชาการแก่
นิเทศ
ผลงาน
เช่าครุภัณฑ์ /
การศึกษา
สังคม
ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง

(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

10. โครงเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11.โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความ
สํานึกรักสามัคคีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา
12.โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนระดับชาติ
13. โครงการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและ
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาผ่านหนังสือ
อิเลคทรอนิกส์ (E-BOOK)
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประมาณการรายรับ แผนการใช้เงิน
งปม. 2565
รายได้ งปม. 2565

(1.2) การ
(1.1)
กิจกรรม/ พัฒนาบุคลากร
โครงการ ในระบบ วชช.
ตาม
นโยบาย
สภาสถาบัน

(1.3) การ
ให้บริการ
ห้องสมุด
และห้อง
พยาบาล

50,000.00

50,000.00

130,000.00

130,000.00

288,200.00

288,200.00

300,000.00

-

(4.5) การจัดงาน
แข่งขันกีฬา
นักศึกษาสถาบัน

300,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ก) งบดําเนินงาน

(5) ค่า
สาธารณูปโภค
รายการ

(จ)
(ง) รายจ่ายเพื่อ
สมทบรายการลงทุน ค่าใช้จ่าย

งบลงทุน

(ข) ค่าครุภัณฑ์
(ค) ค่าที่ดินและ
(6)
อื่น ๆ ที่
รายจ่าย ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ค่าจ้าิ่ ง ่ ้ รายการ ค่าใช้จ่าย
ค่า
จําเป็นต่อ
ตาม การศึกษา สํานักงาน ออกแบบรูป ใหม่ ดําเนินงาน ครุภัณฑ์
การ
ค่าที่ดิน ดําเนินการ
รายการ
เงื่อนไข
และ ของสถาบัน
หรือ
สิ
ง
่
ก่
อสร้าง
วัตถุประสง
ค์

10. โครงเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11.โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความ
สํานึกรักสามัคคีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา
12.โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนระดับชาติ
13. โครงการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและ
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาผ่านหนังสือ
อิเลคทรอนิกส์ (E-BOOK)
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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แบบฟอร์มที่ 2.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายประจํา)
วิทยาลัยชุมชนยะลา
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
เหตุผลความจําเป็น
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
100,000.00 1,726,500.00
27,000.00 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 12,000 บาท x 1 คน = 12,000 บาท การจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชนเรื่อง หลักเกณฑ์การจ่าย
100,000.00
1. โครงการประกันคุณภาพ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 4 หลักเกณฑ์การ
การศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน
2. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (9,500 บาท x 1 คน) = 9,500 บาท
ยะลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
จ่ายค่าตอบแทนโดยให้ใช้เงินรายได้และจ่ายต่อครั้ง
3. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (5,500 บาท x 1 คน) = 5,500 บาท
2565
2. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง/ค่าซ่อมบํารุง
รถบรรทุก 6 ล้อ
3. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

4.โครงการทบทวนการจัดทําแผน
กลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ/การ
รายงานผลการดําเนินงานและการ
บริหารความเสี่ยงวิทยาลัยชุมชน
ยะลา

60,000.00 1. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงเหมาจ่าย 30,000 บาท
2. ค่าซ่อมบํารุงรถบรรทุกหกล้อเหมาจ่าย 30,000 บาท

เพื่อใช้ในกิจการ/กิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนยะลา

300,000.00 1. ค่าไฟฟ้า (50,000 บาท x 4 เดือน) = 200,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
2. ค่าโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ทและสาธารณูปโภคที่จําเป็นอื่นๆ เดือนละ 20,000 บาท (20,000
บาท x 5 เดือน) = 100,000 บาท
69,400.00 1. ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/เย็น (2 วัน x 40 คน x 300 บาท) = 24,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 4 มื้อ x 25 บาท) = 4,000 บาท
3. ค่าวิทยากร (1,200 บาท x 12 ชม. x 1 คน) = 14,400 บาท
4. ค่าที่พัก (รวมวิทยากร) (20 ห้อง x 1 คืน x 1,000 บาท) = 20,000 บาท
5. ค่าวัสดุในการโครงการ (40 คน x 150 บาท) = 6,000 บาท
6. ค่าพาหนะ = 1,000 บาท

เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรเพื่อนําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการประจําปีของวิทยาลัยชุมชน โดย
การร่วมกันกําหนดจุดเด่น จุดด้อย แนวทางการพัฒนา ปัญหาอุปสรรค (SWOT
Analysis) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางในการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
ยะลา รวมถึงการปรับปรุงพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้ครอบคลุมพันธกิจหลัก
ให้ครบทุกด้านและมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดในทุกภาคส่วน เพื่อ
บูรณาการการทํางานในเชิงพื้นที่ร่วมกัน ปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ให้
มีความสอดคล้องกัน และการพัฒนาตัวชี้วัดรายข้อที่เน้นผลลัพธ์มากกว่าตัวชี้วัดที่เน้น
เชิงปริมาณ พัฒนาและปรับปรุงโครงการและรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อ
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษา/การทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการของวิทยาลัยชุมชน/การรายงานผลการดําเนินงานและการบริหารความเสี่ยง
เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกและการทํางานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายการ
5.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนยะลา

6. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
อนุปริญญา

7. โครงการพิธีประสาทอนุปริญญา
บัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2563

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
227,500.00 1.ค่าเช่าเหมารถ (3 วัน x 4 คัน x 3,200 บาท) = 38,400 บาท
2.ค่าที่พัก (23 ห้อง x 2 คืน x 1,300 บาท) = 59,800 บาท
3.ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/เย็น (3 วัน x 45 คน x 500 บาท) = 67,500 บาท
4.ค่าวัสดุในการจัดโครงการ (45 คน x 200 บาท) = 9,000 บาท
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (45 คน x 6 มื้อ x 50 บาท) = 13,500 บาท
6.ค่าป้ายไวนิล (1 ผืน x 600 บาท) = 600 บาท
7.ค่ากระเป๋า (220 บาท x 45 คน) = 9,900 บาท
8. ค่าวิทยากร (1,200บาท x 12 ชม. x 2 คน) = 28,800 บาท
30,000.00 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาครัฐ) (2 คน x 600 บาท) = 1,200 บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาคประชาชน) (2 คน x 1,200 บาท) = 2,400 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (250 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) = 12,500 บาท
4. ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 1 มื้อ x 100 บาท) = 1,500 บาท
5. ค่าเช่าสถานที่/ห้องประชุม = 3,500 บาท
6. ค่าเช่าเครื่องเสียง = 4,000 บาท
7. ค่าวัสดุสํานักงานเหมาจ่าย = 4,900 บาท
1.ค่
150,000.00 าตกแต่งสถานที่ในหอประชุม (21,000 บาท)
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (350 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) = 17,500บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน (300 คน x 1 มื้อ x 100 บาท) = 30,000 บาท
4. ค่าตอบแทนผู้ดูแลเครื่องเสียง (2 คน x 300 บาท x 2 วัน) = 1,200 บาท
5. ค่าของที่ระลึก (300 ชิ้น ๆ ละ 50 บาท = 15,000 บาท)
6. ค่าพาหนะเดินทางประธานและผู้ติดตาม (5,000 บาท)
7. ค่าพนักงานขับรถ (3 คนๆ ละ 300 บาท = 900 บาท)
8. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง (6,000 บาท )
9. ค่าเช่าสถานที่ (3 วันๆ ละ 13,000 บาท = 39,000)
10. ค่าวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ (14,400 บาท)

เหตุผลความจําเป็น
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงานในวิทยาลัยชุมชนยะลาให้มี
ความรัก ความสามัคคีศรัทธาในองค์กร มีการทํางานเป็นทีม และมีความประพฤติที่ดี
งามตามหลักธรรมาภิบาล

1. เพื่อเป็นการปฐมนิเทศให้นักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อของ
สถาบันในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและการประกอบอาชีพ มีความตําแหน่งงาน
ต่างๆ และเตรียมตนเองในการสมัครเข้าทํางานได้อย่างเหมาะสม

เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมในการมอบอนุปริญญาบัตรให้กับผู้สําเร็จการศึกษาได้เกิด
ความภาคภูมิในเมื่อสําเร็จการศึกษา
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รายการ
8.โครงการรับสมัครนักศึกษา
ปฐมนิเทศและอบรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาระดับอนุปริญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
60,400.00 กิจกรรมที่ 1 การรับสมัครนักศึกษา (12,000 บาท)
ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา
1.ค่าจ้างบันทึกข้อมูล
(2 คน ๆ ละ 300 บาท x 15 วัน เป็นเงิน 9,000 บาท)
2.ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 1,000 บาท
3.ค่าวัสดุ เป็นเงิน 2,000 บาท
ขั้นตอนการสอบคัดเลือก (14,900 บาท)
1.ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง (เป็นเงิน 1,000 บาท)
2.ค่าวัสดุ (เป็นเงิน 10,000 บาท)
3.ค่าเช่าสถานที่ (1 วัน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท)
4.ค่าจ้างทําความสะอาดสถานที่
(3 คน ๆ ละ 300 บาท x 1 วัน เป็นเงิน 900 บาท)
กิจกรรมที่ 2 การปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (33,500 บาท)
1.ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
(1 คน x 1 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 600 บาท)
2.ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ)
(1 คน x 1 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท)
3.ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง (เป็นเงิน 1,000 บาท)
4.ค่าเช่าสถานที่ (1 วัน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท)
5.ค่าอาหารกลางวัน
(15 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท)
6.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(30 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท)
7.ค่าวัสดุ 5,000 บาท
8.ค่าคู่มือนักศึกษา (600 เล่ม ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท)

เหตุผลความจําเป็น
เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ยังขาด
โอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้มีโอกาสสมัครเข้าเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะใน
การเรียนรู้ให้แก่ตนเองสามารถนําความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและชุมชนได้
อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ศึกษาใหม่โดยการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา ซึ่งเป็นนักกิจกรรมที่สําคัญอย่างยิ่งเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่
เข้าสู่สถาบันการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ทําความรู้จักต่อสถาบันการศึกษาและ
ภาคภูมิใจต่อสถาบันการศึกษาของตนเอง ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาเพื่อ
จะได้เป็นแรงบัลดาลใจให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย
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รายการ
9.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อเชิง
รุก

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
34,000.00 1.ค่าเบี้ยเลี้ยง (เจ้าหน้าที่ 4 คน x 240 บาท x 10 วัน) = 9,600 บาท
2.ค่าที่พัก (800บาท x 2 ห้อง x 2 คืน ) = 3,200 บาท
3.ค่าวัสดุในการจัดโครงการ รายหัว (360 คน x 10 บาท) = 3,600 บาท
4.ค่าจ้างทําไวนิลและโฟมบอร์ด = 4,600 บาท
4.1 ป้ายไวนิล (2 แผ่น x 800 บาท = 1,600 บาท
4.2 โฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ (2 แผ่น x 1,500 บาท) = 3,000 บาท
5.ค่าวัสดุสําหรับประชาสัมพันธ์วชช. (500 ชิ้น x 10 บาท) = 5,000 บาท
6.ค่าถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ แนะแนว = 3,000 บาท
7.ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง (500 บาท x 10วัน) = 5,000 บาท

10. โครงเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

11.โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
สร้างความสํานึกรักสามัคคีนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนยะลา

50,000.00 1. ค่าวิทยากร(บุคลากรภาคเอกชน) (1 คน x 3 ชม. x 1,200บาท) = 3,600 บาท
2. ค่าอาหารว่าง (800คน x 1 มื้อ x 25บาท) = 20,000 บาท
3. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ผืน = 1,200 บาท
4. ค่าวัสดุโครงการ (31.50 บาท x 800 คน) = 25,200 บาท
130,000.00 1. ค่าเช่าเครื่องเสียง/เจ้าหน้าที่ควบคุม (1วัน ๆ ละ 6,000บาท เป็นเงิน 6,000บาท)
2.ค่าเหรียญรางวัล (200 เหรียญๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท)
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์แข่งขันกีฬา 10,000 บาท)
4.ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ (2 วงๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท)
5.ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา (6 คนๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท)
6.ค่าตอบแทนทําความสะอาดสนามกีฬา (4 คนๆ ละ 500บาท เป็นเงิน 2,000บาท)
7.ค่าใช้สนามกีฬา (2 วันๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท)
8.ค่าถ้วยรางวัล (12 ถ้วยๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท)
9.ค่าอาหารกลางวัน (500 คนๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท)
10.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (500 คน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท)
11.ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง (เป็นเงิน2,000 บาท)
12.ค่าเช่าเต้นท์ (2หลัง ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท)
13.ค่าป้ายไวนิล (2ผืน ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท)
14.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา/ยาเวชภัณฑ์ (เป็นเงิน 5,600 บาท)

เหตุผลความจําเป็น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่แนะแนวเชิงรุก และศึกษาต่อที่วิทยาลัยชุมชนยะลา
ให้กับโรงเรียนมัธยม โรงเรียนปอเนาะ และ กศน.ใน จ.ยะลา ทั้ง 8 อําเภอ ในพื้นที่
จังหวัดยะลา

เพื่อให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการ
อีกทั้งเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการดําเนินโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมแข่งขันกีฬาสีส่งเสริมสุขภาพและการออก
กําลังกาย
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รายการ
12.โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนระดับชาติ

13.โครงการพัฒนาทักษะด้านการ
อ่านและการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนยะลาผ่านหนังสือ
อิเลคทรอนิกส์ (E-BOOK)

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
288,200.00 1. ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ
(8 วัน ๆ ละ 13,400 บาท เป็นเงิน 107,200 บาท)
2. ค่าเช่าที่พัก
(20 ห้อง ๆ ละ 1,000 บาท * 4คืน เป็นเงิน 80,000 บาท)
3. ค่าเบี้ยในการเดินทาง
(40 คน ๆ ละ 7วัน ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท
4. ค่าป้ายไวนิล 4 ผืน ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับการฝึกซ้อมกีฬา เป็นเงิน 5,000 บาท
6. ค่ายาและค่าน้ํามันสําหรับนวดนักกีฬา เป็นเงิน 2,000 บาท
7. ค่าชุดกีฬา เป็นเงิน 400 บาท x 25 คน = 10,000 บาท
8. ค่าวัสดุในการจัดโครงการ รายหัว จํานวน 40 คน x 350 บาท = 14,000 บาท
300,000.00 1. จัดซื้อหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-BOOK) เป็นเงิน 300,000 บาท

เหตุผลความจําเป็น
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกําลังกาย
2.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย

3.เพื่อสร้างเครือข่ายในการทํากิจกรรมร่วมกันกับวิทยาลัยอื่นๆได้อย่างเหมาะสม

วิทยาลัยชุมชนยะลา (งานห้องสมุด) มีภารกิจในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่
หนังสือ วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนเพื่อการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งหนังสือ
เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่มีความสําคัญต่อการศึกษาในแต่ละหลักสูตร โดยจัดหา
หนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนยะลา และตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ โดยห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้ และการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองเป็นอีกกระบวนการเรียนรู้ที่สําคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนนําไปสู่การค้นคว้าแสวงหาความรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ปัจจุบัน
แหล่งข้อมูลข่าวสารสนเทศมีหลากหลายหนทางในการสืบค้น เช่น อินเทอร์เน็ต
หนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ วารสาร ฯลฯ นอกจากนี้สื่อที่เป็นแหล่งข้อมูลต้องมีคุณประโยชน์
ทันสมัย เหมาะสม และเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดสภาพที่ส่งเสริมต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในรูปแบบ on site และ online

168
แบบฟอร์มที่ 2.3 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายลงทุน)

วิทยาลัยชุมชนยะลา
งบรายจ่าย/รายการ

ความพร้อมครุภัณฑ์
ตามราคา นอกราคามาตรฐาน
มาตรฐาน

ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง

แบบรูป
คุณลักษณ ใบเสนอ รายการ
ะเฉพาะ ราคา



รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
1.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท





BOQ

ร่าง TOR





ความต้องการงบลงทุน

หน่วยนับ จํานวน

ราคาต่อ
หน่วย

งบประมาณ
ทั้งสิ้น

รายการที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

-

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ขึ้นไป

-

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

-

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ขึ้นไป

-

-

เหตุผลความจําเป็นที่ขอใช้เงินรายได้
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แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
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แบบฟอร์มที่ 1 แผนและผลแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / โครงการ

ต.ค.
60,000.00

พ.ย.
103,000.00

ผลการดําเนินงาน

เม.ย.
20,000.00

-

-

-

-

-

-

-

แผนการดําเนินงาน

60,000.00

71,000.00

81,000.00

90,000.00

10,000.00

-

20,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1 โครงการพิธีประสาทอนุปริญญา แผนการดําเนินงาน
บัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

120,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2 โครงการส่งเสริมการใช้บริการ แผนการดําเนินงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

พ.ค.
มิ.ย.
180,000.00 30,000.00
-

-

180,000.00 30,000.00

ก.ค.
ส.ค.
167,000.00 10,000.00

รวม
ก.ย.
120,000.00 1,055,700.00

มี.ค.
17,500.00

รวมทั้งสิ้น (บาท)

ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
165,000.00 138,900.00 44,300.00

-

-

167,000.00 10,000.00

120,000.00

แผนการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

-

-

-

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,000.00

-

-

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5 โครงการส่งเสริมทํานุบํารุง
แผนการดําเนินงาน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
เมาลิดสัมพันธ์

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6 โครงการส่งเสริมทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์

แผนการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3 โครงการรําลึกบุญคุณครู
1.4 โครงการส่งเสริมทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

1.7 โครงการรเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8 โครงการสร้างความสมานฉันท์
โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ "วชช.ตานีเกมส์
ครั้งที่ 14"

แผนการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150,000.00
-

ผู้รับผิดชอบ

839,000.00
120,000.00 อ.ฉวีวรรณ
20,000.00 น.ส.ภานินี
10,000.00 นายปทุมณัฐราช
7,000.00 อ.สุวรรณี
10,000.00 น.ส.นูรีซัน
10,000.00 นายปทุมณัฐราช
10,000.00 นายปทุมณัฐราช
150,000.00 นายปทุมณัฐราช
-
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แผนงาน / โครงการ
1.9 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ แผนการดําเนินงาน
จริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ผลการดําเนินงาน
ปัตตานี

-

-

-

-

-

-

-

-

มิ.ย.
20,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนการดําเนินงาน

-

21,000.00

-

-

-

-

-

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

แผนการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

แผนการดําเนินงาน

-

-

-

ผลการดําเนินงาน

-

-

แผนการดําเนินงาน
1.13 โครงการแนะแนวและ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน

-

1.14 โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ทาง แผนการดําเนินงาน
การเงินวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ผลการดําเนินงาน

1.10 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
1.11 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา
1.12 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา

1.15 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ก.ค.

ส.ค.

รวม

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,000.00 นางโนรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120,000.00

20,000.00 นายปทุมณัฐราช
21,000.00 นายปทุมณัฐราช
10,000.00 น.ส.นูรีซัน
10,000.00 น.ส.นูรีซัน
30,000.00 น.ส.นูรีซัน

120,000.00 น.ส.สมพร
-

1.16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แผนการดําเนินงาน
บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม
ผลการดําเนินงาน
ภายในวิทยาลัย

-

-

-

-

-

-

-

60,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนการดําเนินงาน

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000.00 นางโนรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.17 โครงการทําความดีด้วยหัวใจ
1.18 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

60,000.00 น.ส.เพ็ญสุดา
10,000.00 นายปทุมณัฐราช
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แผนงาน / โครงการ

ต.ค.

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า แผนการดําเนินงาน
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ผลการดําเนินงาน
2.1 เตาอบแก๊ส ควบคุมไฟฟ้า 1 ชั้น
2 ถาด ควบคุมอุณหภูมิอตั โนมัติ
จํานวน 1 ตัว

ธ.ค.
84,000.00

ม.ค.
48,900.00

ก.พ.
34,300.00

มี.ค.
17,500.00

-

-

-

-

-

-

แผนการดําเนินงาน

15,000.00

25,000.00

แผนการดําเนินงาน

19,000.00

2.7 เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัด
ละเอียด ทําลายครั้งละ 10 แผ่น
จํานวน 1 เครื่อง
2.8 กล้องจุลทรรศน์สองตา Vision
รุ่น 21-05B จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
25,000 บาท

12,900.00

ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

216,700.00

-

-

-

-

-

-

-

12,900.00
-

18,900.00

18,900.00
-

30,000.00

30,000.00
-

ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน

21,400.00

21,400.00

ผลการดําเนินงาน

-

แผนการดําเนินงาน

50,000.00

50,000.00
-

ผลการดําเนินงาน

2.10 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูง แบบใช้ แผนการดําเนินงาน
แก๊ส รุ่น 1925X จํานวน 1 ชุด
ผลการดําเนินงาน

รวม

ก.ย.

-

แผนการดําเนินงาน

2.9 ตะแกรงล้างแผลสเตลเลส ขนาด แผนการดําเนินงาน
38x50 ซม. สามารถปรับระดับได้
ผลการดําเนินงาน
และมีล้อ 2 นิ้ว 4 ล้อ

ส.ค.

19,000.00

ผลการดําเนินงาน
2.6 กล้องวิดีโอประชุมออนไลน์
จํานวน 1 ชุด

ก.ค.

-

แผนการดําเนินงาน

2.5 ขาตั้งกล้องวิดีโอ จํานวน 1 ชุด

มิ.ย.

25,000.00

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

พ.ค.

-

แผนการดําเนินงาน

2.4 แท่งชารต์แบตเตอรี่กล้องวีดีโอ
จํานวน 1 ชุด

เม.ย.

15,000.00

ผลการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน
2.2 โต๊ะสแดนเลส 2 ชั้น ขนาด
0.85x0.85x1.50 เมตร จํานวน 2 ตัว
ผลการดําเนินงาน
ตัวละ 12,500 บาท
2.3 เครื่องนวดแป้ง 2 แขน ขนาด 5
กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง

-

พ.ย.
32,000.00

7,000.00

7,000.00
17,500.00

17,500.00
-
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วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
(ก) งบดําเนินงาน

(ก) งบดําเนินงาน

(2)
(3)
การศึกษา สนับสนุน
(1.2) การ
(1.3) การ
(1.4) ค่า
(1.1)
(1.5)
(1.6) การ
การ
และ
ประมาณการ
พั
ฒ
นา
ให้
บ
ริ
ก
าร
ซ่
อ
มแซม
กิ
จ
กรรม/
ค่
า
ตอบแทน
ประชาสั
มพันธ์/
แผนการใช้เงิน
ส่งเสริม ให้บริการ
รายรับ งปม.
บํารุง
ผู้สอน
การนําเสนอ
รายได้ งปม. 2565 โครงการ บุคลากรใน ห้องสมุด และ
วิชาการ วิชาการ
2565
ระบบ วชช. ห้องพยาบาล ทรัพย์สิน/ค่า
ตาม
ผลงาน
วิชาชีพ แก่สังคม
เช่าครุภัณฑ์
นโยบาย
/ควบคุม
สภาสถาบัน
งาน/ ตรวจ
การจ้าง
1,000,000.00 1,055,700.00
- 201,000.00
20,000.00
30,000.00
(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

839,000.00

1.1 โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา
1.2 โครงการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด
และสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
1.3 โครงการรําลึกบุญคุณครู

120,000.00

1.4 โครงการส่งเสริมทํานุบํารุง ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมถวายเทียน
พรรษา
1.5 โครงการส่งเสริมทํานุบํารุง ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์
1.6 โครงการส่งเสริมทํานุบํารุง ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมรอมฎอน
สัมพันธ์
1.7 โครงการรเสริมสร้างประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา
1.8 โครงการสร้างความสมานฉันท์โดยใช้กีฬา
เป็นสื่อ "วชช.ตานีเกมส์ ครั้งที่ 14"
1.9 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
1.10 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.11 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา

20,000.00

-

201,000.00

20,000.00

-

-

30,000.00

-

-

(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(4.1) การจัด
งานปฐมนิเทศ/
ไหว้ครู/ปัจฉิม
นิเทศ

(4.2) การจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

(4.4) การ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา

57,000.00

190,000.00 120,000.00

21,000.00

57,000.00

190,000.00 120,000.00

21,000.00

120,000.00
20,000.00

10,000.00

10,000.00

7,000.00

7,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

150,000.00

150,000.00

20,000.00

20,000.00

21,000.00
10,000.00

(4.3) การ
จัดพิธี
ประสาท
อนุปริญญา
บัตร

21,000.00
10,000.00

(4.5) การจัด
งานแข่งขัน
กีฬานักศึกษา
สถาบัน

-
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รายการ

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1.1 โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา
1.2 โครงการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด
และสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
1.3 โครงการรําลึกบุญคุณครู
1.4 โครงการส่งเสริมทํานุบํารุง ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมถวายเทียน
พรรษา
1.5 โครงการส่งเสริมทํานุบํารุง ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์
1.6 โครงการส่งเสริมทํานุบํารุง ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมรอมฎอน
สัมพันธ์
1.7 โครงการรเสริมสร้างประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา
1.8 โครงการสร้างความสมานฉันท์โดยใช้กีฬา
เป็นสื่อ "วชช.ตานีเกมส์ ครั้งที่ 14"
1.9 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
1.10 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.11 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา

งบลงทุน

(ข) ค่าครุภัณฑ์
(6)
(5) ค่า
สาธารณูปโภ รายจ่ายตาม ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
เงื่อนไข
ค
การศึกษา
สํานักงาน
หรือ
วัตถุประสงค์

200,000.00
200,000.00

-

195,300.00
-

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน
(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

รายการใหม่

ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

21,400.00
-

-

-

-

-

(จ)
ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่
จําเป็นต่อ
การ
ดําเนินการ
ของสถาบัน

-

(ก) งบดําเนินงาน
(2)
(3)
การศึกษา สนับสนุน
(1.4) ค่า
(1.5)
(1.6) การ
และ
การ
ซ่อมแซม ค่าตอบแทน ประชาสัมพันธ์/
ส่งเสริม ให้บริการ
บํารุง
ผู้สอน
การนําเสนอ
วิชาการ วิชาการ
ทรัพย์สิน/ค่า
ผลงาน
วิชาชีพ แก่สังคม
เช่าครุภัณฑ์
/ควบคุม
งาน/ ตรวจ
การจ้าง

(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

1.12 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา
1.13 โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักศึกษา ประจําปีการศึกษา
2565
1.14 โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
1.15 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
1.16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัย
2565

(1.2) การ
(1.1)
ประมาณการ
พัฒนา
กิ
จ
กรรม/
แผนการใช้เงิน
รายรับ งปม.
บุ
ค
ลากรใน
โครงการ
รายได้ งปม. 2565
2565
ระบบ วชช.
ตาม
นโยบาย
สภาสถาบัน
10,000.00
30,000.00

(1.3) การ
ให้บริการ
ห้องสมุด และ
ห้องพยาบาล

30,000.00

21,000.00

21,000.00

120,000.00

120,000.00

60,000.00

60,000.00
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(ก) งบดําเนินงาน
(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(4.1) การจัด
งานปฐมนิเทศ/
ไหว้ครู/ปัจฉิม
นิเทศ

10,000.00

(4.2) การจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

(4.3) การ
จัดพิธี
ประสาท
อนุปริญญา
บัตร

(4.4) การ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา

(4.5) การจัด
งานแข่งขัน
กีฬานักศึกษา
สถาบัน

(ก) งบดําเนินงาน

รายการ

1.12 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา
1.13 โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักศึกษา ประจําปีการศึกษา
2565
1.14 โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
1.15 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
1.16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัย
2565

งบลงทุน

(ข) ค่าครุภัณฑ์
(6)
(5) ค่า
สาธารณูปโภ รายจ่ายตาม ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
เงื่อนไข
ค
การศึกษา
สํานักงาน
หรือ
วัตถุประสงค์

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน
(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

รายการใหม่

ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

(จ)
ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่
จําเป็นต่อ
การ
ดําเนินการ
ของสถาบัน
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(ก) งบดําเนินงาน
(2)
(3)
การศึกษา สนับสนุน
(1.4) ค่า
(1.5)
(1.6) การ
และ
การ
ซ่อมแซม ค่าตอบแทน ประชาสัมพันธ์/
ส่งเสริม ให้บริการ
บํารุง
ผู้สอน
การนําเสนอ
วิชาการ วิชาการ
ทรัพย์สิน/ค่า
ผลงาน
วิชาชีพ แก่สังคม
เช่าครุภัณฑ์
/ควบคุม
งาน/ ตรวจ
การจ้าง

(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

1.17 โครงการทําความดีด้วยหัวใจ

(1.2) การ
(1.1)
ประมาณการ
พัฒนา
กิ
จ
กรรม/
แผนการใช้เงิน
รายรับ งปม.
บุ
ค
ลากรใน
โครงการ
รายได้ งปม. 2565
2565
ระบบ วชช.
ตาม
นโยบาย
สภาสถาบัน

(1.3) การ
ให้บริการ
ห้องสมุด และ
ห้องพยาบาล

10,000.00

1.18 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

200,000.00

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 เตาอบแก๊ส ควบคุมไฟฟ้า 1 ชั้น 2 ถาด
ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จํานวน 1 ตัว
2.2 โต๊ะสแดนเลส 2 ชั้น ขนาด
0.85x0.85x1.50 เมตร จํานวน 2 ตัว ตัวละ
12,500 บาท
2.3 เครื่องนวดแป้ง 2 แขน ขนาด 5 กิโลกรัม
จํานวน 1 เครื่อง
2.4 แท่งชารต์แบตเตอรี่กล้องวีดีโอ จํานวน
1 ชุด
2.5 ขาตั้งกล้องวิดีโอ จํานวน 1 ชุด

216,700.00

2.6 กล้องวิดีโอประชุมออนไลน์ จํานวน 1
ชุด
2.7 เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดละเอียด
ทําลายครั้งละ 10 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง
2.8 กล้องจุลทรรศน์สองตา Vision รุ่น
21-05B จํานวน 2 ตัว ตัวละ 25,000 บาท
2.9 ตะแกรงล้างแผลสเตลเลส ขนาด 38x50
ซม. สามารถปรับระดับได้และมีล้อ 2 นิ้ว 4
ล้อ
2.10 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูง แบบใช้แก๊ส
รุ่น 1925X จํานวน 1 ชุด

30,000.00

15,000.00
25,000.00

19,000.00
12,900.00
18,900.00

21,400.00
50,000.00
7,000.00

17,500.00

-

-

-

-
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(ก) งบดําเนินงาน

-

-

-

-

(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(4.1) การจัด
งานปฐมนิเทศ/
ไหว้ครู/ปัจฉิม
นิเทศ

(4.2) การจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

(4.3) การ
จัดพิธี
ประสาท
อนุปริญญา
บัตร

(4.4) การ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา

(4.5) การจัด
งานแข่งขัน
กีฬานักศึกษา
สถาบัน

10,000.00
-

-

-

-

-

(ก) งบดําเนินงาน

รายการ

งบลงทุน

(ข) ค่าครุภัณฑ์
(6)
(5) ค่า
สาธารณูปโภ รายจ่ายตาม ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
เงื่อนไข
ค
การศึกษา
สํานักงาน
หรือ
วัตถุประสงค์

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน
(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

รายการใหม่

ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

(จ)
ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่
จําเป็นต่อ
การ
ดําเนินการ
ของสถาบัน

1.17 โครงการทําความดีด้วยหัวใจ
1.18 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 เตาอบแก๊ส ควบคุมไฟฟ้า 1 ชั้น 2 ถาด
ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จํานวน 1 ตัว
2.2 โต๊ะสแดนเลส 2 ชั้น ขนาด
0.85x0.85x1.50 เมตร จํานวน 2 ตัว ตัวละ
12,500 บาท
2.3 เครื่องนวดแป้ง 2 แขน ขนาด 5 กิโลกรัม
จํานวน 1 เครื่อง
2.4 แท่งชารต์แบตเตอรี่กล้องวีดีโอ จํานวน
1 ชุด
2.5 ขาตั้งกล้องวิดีโอ จํานวน 1 ชุด
2.6 กล้องวิดีโอประชุมออนไลน์ จํานวน 1
ชุด
2.7 เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดละเอียด
ทําลายครั้งละ 10 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง
2.8 กล้องจุลทรรศน์สองตา Vision รุ่น
21-05B จํานวน 2 ตัว ตัวละ 25,000 บาท
2.9 ตะแกรงล้างแผลสเตลเลส ขนาด 38x50
ซม. สามารถปรับระดับได้และมีล้อ 2 นิ้ว 4
ล้อ
2.10 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูง แบบใช้แก๊ส
รุ่น 1925X จํานวน 1 ชุด

200,000.00
-

-

195,300.00

21,400.00

15,000.00
25,000.00

19,000.00
12,900.00
18,900.00
30,000.00
21,400.00
50,000.00
7,000.00

17,500.00

-

-

-

-

-
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แบบฟอร์มที่ 2.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายประจํา)
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
839,000.00
120,000.00 -ค่าโล่ (7 ชิ้น x 1,200 บาท) = 8,400 บาท
1. โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
-ค่าจัดดอกไม้ในงานพิธี 20,000 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน (200 คน x 120 บาท) = 24,000 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200คน x 35 บาท x 2 มื้อ) = 14,000 บาท
-ค่าของที่ระลึกประธาน (1 คน x 1,500 บาท) = 1,500 บาท
-ค่าของที่ระลึกแขก (100 คน x 150 บาท) = 15,000 บาท
-ค่าสูจิบัตร จํานวน (100 เล่ม x 100 บาท) = 10,000 บาท
-ค่าจ้างบ้นทึกวีดีโอในงานพิธี (1 คน x 10,600 บาท) = 10,600 บาท
-ค่ารถสํารองไฟฟ้า (1 คัน x 5,000 บาท) = 5,000 บาท
-ค่าวัสดุและค่าจัดสถานที่ 11,500 บาท
20,000.00
2. โครงการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 การอ่านรู้เท่าทัน Fake news ข่าวปลอม
ออนไลน์ในยุคดิจิทัล

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (1 มื้อ x 25 บาท x 38 คน ) = 950
ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 80 บาท x 38 คน) = 3,040

เหตุผลความจําเป็น

เพื่อมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีอย่างเป็น
ทางการ เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมพิธี
ประสาทอนุปริญญาบัตร และเพื่อให้คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา
ปัจจุบัน เข้าร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมต่อความสําเร็จของผู้สําเร็จ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564

เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีมีพฤติกรรมรักการอ่านและมี
ความสนใจเข้าใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น และเพื่อให้การบริการของ
ห้องสมุดมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ค่าวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 3 ชั่วโมง) =1,800
ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 4,210
กิจกรรมที่ 2 อ่านและสืบค้นอย่างไรในยุคออนไลน์

3. โครงการรําลึกบุญคุณครู

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (1 มื้อ x 25 บาท x 38 คน) = 950
ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 80 บาท x 38 คน) = 3,040
ค่าวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 3 ชั่วโมง) =1,800
ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 4,210
10,000.00 -ค่าวิทยากร (1 คน x 1,200 บาท) = 1,200 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน (55 คน x 80 บาท) = 4,400 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (55 คน x 25 บาท) = 1,375 บาท
-ค่าวัสดุในการดําเนินงาน 725 บาท
-ค่าประกวดพาน 3 รางวัล = 2,300 บาท

เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพและระลึกบุญคุณครู เป็นการ
อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและศิษย์

180
รายการ
4. โครงการส่งเสริมทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ําฝน

5. โครงการส่งเสริมทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์

6. โครงการส่งเสริมทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์

7. โครงการรเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา

8. โครงการสร้างความสมานฉันท์โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ "วชช.ตานี
เกมส์ ครั้งที่ 14"

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
7,000.00 -ค่าเทียนพรรษา 2 เล่ม x 500 บาท = 1,000 บาท
-ค่าชุดสังฆทานและผ้าอาบน้ําฝน 5 ชุด x 400 บาท = 2,000 บาท
-ค่าจัตุปัจจัย 5 รูป x 500 บาท = 2,500 บาท
-ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ 500 บาท
-ค่าวัสดุในการดําเนินงาน 1,000 บาท
10,000.00 -ค่าวิทยากร (1 คน x 1 ชั่วโมง x 1,200 บาท) = 1,200 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (1 มื้อ x 80 คน x 25 บาท) = 2,000 บาท
-ค่าอาหาร (80 คน x 80 บาท) = 6,400 บาท
ค่าวัสดุในการดําเนินโครงการ 400 บาท
10,000.00 -ค่าวิทยากร (1 คน x 1 ชั่วโมง x 1,200 บาท) = 1,200 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (1 มื้อ x 50 คน x 25 บาท) = 1,250 บาท
-ค่าอาหาร (1 มื้อ x 50 คน x 80 บาท) = 4,000 บาท
-ค่าวัสดุในการดําเนินโครงการ 3,550 บาท
10,000.00 -ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท) = 3,600 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 40 คน x 80 บาท) = 3,200 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x 40 คน x 25 บาท) = 2,000 บาท
-ค่าวัสดุในการดําเนินการโครงการ 1,200 บาท
150,000.00 -ค่ากรรมการตัดสินกีฬา (20 คน x 2 วัน x 1,000 บาท) = 40,000 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน (2 มื้อ x 150 คน x 80 บาท) = 24,000 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (4 มื้อ x 150 คน x 25 บาท) = 15,000 บาท
-ค่าตอบแทนวงโยธวาทิต (2 วง x 8,000 บาท) = 16,000 บาท
-ค่าเช่าเครื่องเสียง (1 เครื่อง x 2 วัน x 5,000 บาท) = 10,000 บาท
-ค่าเช่าชุดขบวนพาเหรด (10 คน x 250 บาท) = 2,500 บาท
-ค่าเช่าชุดการแสดง (10 คน x 250 บาท) = 2,500 บาท
-ค่าบํารุงสนาม (2 วัน x 5,000 บาท) = 10,000 บาท
-ค่าเหรียญรางวัล (420 เหรียญ x 40 บาท) = 16,800 บาท
-ค่าอุปกรณ์กีฬาและวัสดุในการดําเนินโครงการ 13,200 บาท

เหตุผลความจําเป็น
เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา

เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็น
การสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็น
การสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฎิบัติการ
จริง
เพื่อเป็นการสร้างสุขภาพและความสมัครสมานสามัคคี เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของนักศึกษา และเป็นการให้นักศึกษารู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และอบายมุขทุกชนิด
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9 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี
10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
11. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา

12. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
เหตุผลความจําเป็น
งบประมาณ เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
20,000.00 -ค่าอาหารกลางวันอาจารย์และบุคลากร (50 คน x 80 บาท) = 4,000 บาท เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้พัฒนาตนเอง มีคุณธรรม
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา (500 คน x 25 บาท) = 12,500 บาท จริยธรรมตรงตามอัตลักษณ์เชิงคุณธรรมของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
-ค่าวัสดุในการดําเนินโครงการ 3,500 บาท
เพื่อให้วิทยาลัยชุมชนปัตตานีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
21,000.00 1. ประธานกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 10,000 บาท
สถานศึกษา
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 7,500 บาท
3. กรรมการที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 3,500 บาท
10,000.00 -ค่าวิทยากร (2 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท) = 2,400 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (1 มื้อ x 40 คน x 25 บาท) = 1,000 บาท
-ค่าวัสดุในการดําเนินโครงการ 3,400 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 40 คน x 80 บาท) = 3,200 บาท
10,000.00 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (1 มื้อ x 360 คน x 25 บาท) = 9,000 บาท
-ค่าวิทยากร (1 คน x 1 ชั่วโมง x 600 บาท) = 600 บาท
-ค่าวัสดุในการดําเนินโครงการ = 400 บาท

เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าอนุปริญญา
และชี้แนะแนวทางการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาให้กับ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา

เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงกฎระเบียบ วินัย เข้าใจ
หลักสูตรการศึกษาระดับอนุปริญญา ซึ่งนํามาสู่
การเรียนที่มีประสิทธิภาพและสําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่กําหนด

13. โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา

30,000.00 -ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ = 5,000 บาท
-ค่าจัดทําไวนิล แผ่นพับ โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์ = 25,000 บาท

เพื่อแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา สู่สาธารณชุมชนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ จึงนับว่าเป็นกลไก
สําคัญยิ่งที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยให้เกิดความน่าเชื่อถือและ
ยอมรับ

14. โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี

21,000.00 -ค่าอาหารกลางวัน (2 มื้อ x 35 คน x 120 บาท) = 8,400 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) = 4,900 บาท
-ค่าวิทยากร (1 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท x 2 วัน) = 7,200 บาท
-ค่าวัสดุในการดําเนินโครงการ 500 บาท

เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี ให้มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้อง

120,000.00 -ค่าอาหารกลางวัน (5 มื้อ x 35 คน x 250 บาท) = 43,750 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (6 มื้อ x 35 คน x 50 บาท) = 10,500 บาท
-ค่าที่พัก (2 คืน x 1,200 บาท x 19 ห้อง) = 45,600 บาท
- ค่าเดินทาง 400 บาท (ไป-กลับ) x 35 คน =14,000 บาท
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และจัดทําเอกสารเข้าเล่ม 6,150 บาท

เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทิศทางการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ให้แก่บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นําไปใช้เป็น
กรอบในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

15. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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16. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายในวิทยาลัย

17. โครงการทําความดีด้วยหัวใจ

18. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
60,000.00 -ค่าอาหารกลางวัน (3 มื้อ x 30 คน x 250 บาท) = 22,500 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 4 มื้อ x 50 บาท) = 6,000 บาท
-ค่าวิทยากร (1 คน x 12 ชั่วโมง x 600 บาท) = 7,200 บาท
-ค่าที่พัก (1 คืน x 1,200 บาท x 19 ห้อง) = 22,800 บาท
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และจัดทําเอกสารเข้าเล่ม 1,500 บาท
10,000.00 -ค่าอาหารกลางวัน ( 2 มื้อ x 30 คน x 80 บาท) = 4,800 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (4 มื้อ x 30 คน x 25 บาท) = 3,000 บาท
-ค่าวัสดุในการดําเนินโครงการ 2,200 บาท
200,000.00 -ค่าไฟฟ้า 3 เดือน x 60,000 บาท = 180,000 บาท
-ค่าน้ําประปา 3 เดือน x 6,000 บาท = 18,000 บาท
-ค่าไปรษณีย์ 2 เดือน x 1,000 บาท = 2,000 บาท

เหตุผลความจําเป็น
เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในพื่อให้วิทยาลัยชุมชน
ปัตตานีมีแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อสนับสนุนให้องค์การนักศึกษาทํากิจกรรมอาสาเพื่อสังคม และ
บําเพ็ญประโยชน์ต่อวิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยเป็นกิจกรรมแบบครั้ง
คราว ให้การสนับสนุนช่วยเหลือสังคม ชุมชน หรือช่วยเหลือใน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันทันด่วน
เนื่องงบประมาณสาธารณูปโภคที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ําประปา และค่าไปรษณีย์ รวมทั้งค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต

183
แบบฟอร์มที่ 2.3 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายลงทุน)
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ความพร้อมครุภัณฑ์
ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง
ความต้องการงบลงทุน
งบรายจ่าย/รายการ
ตามราคา นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป
รายการที่มีอยู่
BOQ ร่าง TOR
งบประมาณ
คุณลักษณ ใบเสนอ
รายการ
ในปัจจุบัน
หน่วยนับ จานวน ราคาต่อหน่วย
มาตรฐาน
ทั้งสิ้น
ะเฉพาะ ราคา
✓
✓
รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
1.1 ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
2.1 เตาอบแก๊ส ควบคุมไฟฟ้า 1 ชั้น 2
ถาด ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จานวน 1
ตัว

✓

✓

✓

เหตุผลความจาเป็นที่ขอใช้เงินรายได้

✓

P

ตัว

1

15,000.00

216,700.00
216,700.00
15,000.00

2.2 โต๊ะสแดนเลส 2 ชั้น ขนาด
0.85x0.85x1.50 เมตร จานวน 2 ตัว ตัว
ละ 12,500 บาท

P

ตัว

2

12,500.00

25,000.00

2.3 เครื่องนวดแป้ง 2 แขน ขนาด 5
กิโลกรัม จานวน 1 เครื่อง

P

เครื่อง

1

19,000.00

19,000.00

1 ตัว

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนสอนในหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ
เนื่องจากครุฑภัณฑ์เดิมอุณหภูมิความร้อนไม่เสถียร ไม่สามารถ
ปรับความร้อนได้ และทาให้ไม่สามารถอบขนมได้ตรงตามเวลาที่
กาหนด และเตาอบเดิมมีเพียง 1 ตัวเท่านั้น ซึ่งหลักสูตรการทา
ขนมเบเกอรี่นี้เป็นหลักสูตรมีผู้สนใจเข้ามาเรียนจานวนมาก

ไม่มี

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนสอนในหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ ซึ่ง
ของเดิมในห้องปฏิบัตกิ ารครัวฮาลาลได้ใช้โต๊ะประชุมมาเป็นโต๊ะใน
การฝึกอบรมดูแล้วไม่ค่อยถูกสุขลักษณะเท่าที่ควรและไม่เหมาะสม
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนสอนในหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ
โดยเฉพาะหลักสูตรการทาขนมเบเกอรี่และสามารถนามาใช้ใน
หลักสูตรอื่นๆ ได้
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งบรายจ่าย/รายการ

ความพร้อมครุภัณฑ์
ตามราคา นอกราคามาตรฐาน
คุณลักษณ ใบเสนอ
มาตรฐาน
ะเฉพาะ ราคา
✓

2.4 แท่งชารต์แบตเตอรี่กล้องวีดโี อ
จานวน 1 ชุด

2.5 ขาตั้งกล้องวิดโี อ จานวน 1 ชุด

✓

✓
P

P

ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง
แบบรูป
รายการ

BOQ

ร่าง TOR

✓

✓

✓

ความต้องการงบลงทุน
งบประมาณ
หน่วยนับ จานวน ราคาต่อหน่วย
ทั้งสิ้น

รายการที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

เหตุผลความจาเป็นที่ขอใช้เงินรายได้

ชุด

1

12,900.00

12,900.00

ด้วยปัจจุบันการผลิตสื่อวิดโี อองค์ความรู้บทเรียนออนไลน์มีความ
จาเป็นที่จะต้องถ่ายทาภายนอกสถานที่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งขณะที่ออกถ่ายทาวิดโี อนอกสถานที่ก็จะใช้
แบตเตอรี่สารองจานวน 2 ก้อนสลับกัน แต่ดว้ ยไม่มีแท่งชารต์
ภายนอกที่แยกออกมาจากตัวกล้อง ทาให้เกิดความไม่สะดวกต่อ
การปฏิบัตงิ าน ทั้งการจัดเตรียมแบตเตอรี่เพื่อนาไปใช้งานและ
ขณะที่ดาเนินการถ่ายทาวิดโี อนอกสถานที่ดว้ ยจะต้องใช้กล้องวิดโี อ
เพื่อเป็นแหล่งชาร์ตแบตเตอรี่ แต่ถ้ามีแท่งชาร์ตที่รองรับการชาร์ต
แบตเตอรี่ขนาด 2 ก้อนได้พร้อมๆ กัน ก็จะทาให้เกิดความสะดวก
มากยิ่งขึ้นสาหรับการจัดเตรียมแบตเตอรี่และการถ่ายทาวิดโี อนอก
สถานที่

ชุด

1

18,900.00

18,900.00

ด้วยปัจจุบันการผลิตสื่อวิดโี อองค์ความรู้บทเรียนออนไลน์ทั้ง
หลักสูตรอนุปริญญาและการบริการทางวิชาการที่เป็นองค์ความรู้
ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือว่ามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่ดว้ ย
ปัจจุบันอุปกรณ์ขาตั้งวิดโี อชารุดเสียหายใช้งานไม่ได้ จึงทาให้เป็น
อุปสรรคสาหรับการถ่ายทาวิดโี อทั้งภายในสตูดโิ อและภายนอก
สถานที่ ตลอดจนการฝึกทักษะการถ่ายทาวิดโี อให้กับนักศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญาและผู้ที่สนใจ จึงจาเป็นที่จะต้องจัดซื้อขาตั้ง
กล้องวิดโี อที่มีความแข็งแรงและเหมาะสมกับขนาดของกล้องวิดโี อ
เพื่อการผลิตสื่อวิดโี อองค์ความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
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งบรายจ่าย/รายการ

ความพร้อมครุภัณฑ์
ตามราคา นอกราคามาตรฐาน
คุณลักษณ ใบเสนอ
มาตรฐาน
ะเฉพาะ ราคา
✓

✓

2.6 กล้องวิดโี อประชุมออนไลน์ จานวน
1 ชุด

2.7 เครื่องทาลายเอกสาร แบบตัด
ละเอียด ทาลายครั้งละ 10 แผ่น จานวน 1
เครื่อง

P

✓
P

ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง
แบบรูป
รายการ

BOQ

ร่าง TOR

✓

✓

✓

ความต้องการงบลงทุน
งบประมาณ
หน่วยนับ จานวน ราคาต่อหน่วย
ทั้งสิ้น

รายการที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

เหตุผลความจาเป็นที่ขอใช้เงินรายได้

ชุด

1

30,000.00

30,000.00

ด้วยการประชุมออนไลน์และการจัดกิจกรรมทางออนไลน์ทั้ง
สาหรับการปฏิบัตงิ านและการเรียนการสอนปัจจุบันมีความจาเป็น
อย่างยิ่งและใช้งานอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนจะต้องมีห้องประชุม
ทางไกลระบบ ZOOM อย่างน้อย 2 ห้องประชุม เพื่อให้เพียงพอ
ต่อการใช้งานในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งกล้องวิดโี อที่ใช้งานอยู่ทั้ง 2
ห้องประชุม มีคุณภาพต่า เป็นเพียงกล้อง Web cam ที่เหมาะ
สาหรับการประชุมเพียงบุคคลเดียวเท่านั้น เมื่อนามาใช้งานใน
ระดับห้องประชุมที่มีผู้เข้าประชุมมากและขนาดห้องที่ใหญ่ขึ้น จึง
ไม่เหมาะสม ไม่มีคุณภาพ จึงจาเป็นที่จะต้องซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสม
เพื่อพัฒนาระบบห้องประชุมทางไกลให้มีประสิทธิภาพสาหรับการ
ปฏิบัตงิ านและกิจกรรมการเรียนการสอน

เครื่อง

1

21,400.00

21,400.00

ด้วยภารกิจของงานทะเบียนและวัดผล มีเอกสารที่สาคัญต่างๆ ทั้ง
ด้านข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน ใบรองรับ และ
ข้อสอบ ซึ่งมีจานวนมากขึ้นทุกวัน และด้วยไม่มีสถานที่จัดเก็บ
เพียงพอ จึงจะทยอยทาลายเอกสารเมื่อถึงห้วงเวลาตามระเบียบ
โดยจะดาเนินการทาลายเอกสารด้วยวิธีการเผาทาลายโดยโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ตอ้ งการรับไปทาเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ซึ่ง
จะต้องรวบรวมในปริมาณครั้งละจานวนมาก ทาให้เกิดปัญหาความ
ไม่สะดวกในการพักเอกสารไว้เพื่อรวบรวมให้มีปริมาณหนึ่งเพื่อ
จัดส่งไปทาลาย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปกากับควบคุม
การทาลายเอกสารได้สะดวก จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
เครื่องทาลายเอกสารในสานักงานเพื่อใช้ทาลายเอกสารด้วยวิธีการ
ตัดย่อยอย่างละเอียด
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งบรายจ่าย/รายการ

ความพร้อมครุภัณฑ์
ตามราคา นอกราคามาตรฐาน
คุณลักษณ ใบเสนอ
มาตรฐาน
ะเฉพาะ ราคา
✓

2.8 กล้องจุลทรรศน์สองตา Vision รุ่น
21-05B จานวน 2 ตัว ตัวละ 25,000 บาท

✓

✓
P

ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง
แบบรูป
รายการ

BOQ

ร่าง TOR

✓

✓

✓

ความต้องการงบลงทุน
งบประมาณ
หน่วยนับ จานวน ราคาต่อหน่วย
ทั้งสิ้น

รายการที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

เหตุผลความจาเป็นที่ขอใช้เงินรายได้

ตัว

2

25,000.00

50,000.00

การจัดการเรียนสอนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน จัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาสาธารณสุข วิชาจุล
ชีววิทยาและปราสิตจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อประกันคุณภาพหลักสูตร

2.9 ตะแกรงล้างแผลสเตลเลส ขนาด
38x50 ซม. สามารถปรับระดับได้และมีลอ้
2 นิ้ว 4 ล้อ

P

ชุด

1

7,000.00

7,000.00

การจัดการเรียนสอนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน จัดการเรียนการสอนวิชาการบริการปฐมภูมิ 1 วิชาการปฐม
ภูมิ 2 จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการ
บริการสุขภาพด้านการปฐมพยาบาลให้กับนักศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตร

2.10 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูง แบบใช้แก๊ส
รุ่น 1925X จานวน 1 ชุด

P

ชุด

1

17,500.00

17,500.00

การจัดการเรียนสอนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน จัดการเรียนการสอนวิชาการบริการปฐมภูมิ 1 วิชาการปฐม
ภูมิ 2 จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการ
บริการสุขภาพด้านการปฐมพยาบาลให้กับนักศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตร

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ขึ้นไป

-

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท

-

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ขึ้นไป

-

-
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แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของวิทยาลัยชุมชนสตูล
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แบบฟอร์มที่ 1 แผนและผลแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนสตูล
แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / โครงการ
รวมทั้งสิ้น (บาท)
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนสตูล ประจําปี
การศึกษา 2564

แผนการดําเนินงาน

ธ.ค.
170,100.00

ม.ค.
5,000.00

ก.พ.
82,700.00

มี.ค.
137,400.00

เม.ย.
86,700.00

พ.ค.
27,400.00

มิ.ย.
297,400.00

ก.ค.
96,300.00

ส.ค.
52,200.00

ก.ย.
210,000.00

รวม

ผู้รับผิดชอบ

1,211,400.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนการดําเนินงาน

25,200.00

21,000.00

170,100.00

5,000.00

82,700.00

137,400.00

86,700.00

27,400.00

297,400.00

96,300.00

52,200.00

210,000.00

1,211,400.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน

27,800.00

27,800.00

ผลการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

47,900.00

47,900.00
31,600.00

31,600.00

ผลการดําเนินงาน

4.กิจกรรมรวมใจไทย ปลูกป่าเพื่อ แผนการดําเนินงาน
แผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่อง
ในวันสําคัญต่างๆของสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
พระมหากษัตริย์
5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
สตูล ประจําปีการศึกษา 2564

พ.ย.
21,000.00

ผลการดําเนินงาน

2.โครงการพัฒนาผู้นํานักศึกษาให้มี แผนการดําเนินงาน
ความรู้และทักษะด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปี
ผลการดําเนินงาน
การศึกษา 2564
3. โครงการจิตอาสาบําเพ็ญ
ประโยชน์แก่ชุมชน ประจําปี
การศึกษา 2564

ต.ค.
25,200.00

แผนการดําเนินงาน

14,400.00

14,400.00
11,200.00

11,200.00

ผลการดําเนินงาน

6. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
แผนการดําเนินงาน
จริยธรรมด้านระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(เลือกตั้งนายก องค์การนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2565)

3,000.00

3,000.00

-

189
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แผนงาน / โครงการ
7. โครงการพิธีประสาทอนุปริญญา
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ประจําปีการศึกษา 2564
8.โครงการกีฬาสัมพันธ์วชช.สตูล
เกมส์ ครั้งที่ 13

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

แผนการดําเนินงาน

ส.ค.

ก.ย.

แผนการดําเนินงาน

96,300.00

96,300.00
-

76,000.00

10,000.00

10,000.00

50,000.00

50,000.00
-

5,000.00

5,000.00

10,000.00

10,000.00

30,000.00
-

20,000.00

20,000.00

10,000.00

50,000.00
-

แผนการดําเนินงาน

24,400.00

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

20,000.00

-

ผลการดําเนินงาน

15.โครงการ TO BE NUMBER ONE แผนการดําเนินงาน

76,000.00
-

11.โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อ แผนการดําเนินงาน
เสริมประสบการณ์
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาหลักสูตร
อนุปริญญา ปีการศึกษา 2565
ผลการดําเนินงาน

13. โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย แผนการดําเนินงาน
ชุมชนสตูล
ผลการดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

137,000.00

ผลการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

รวม

-

10.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ แผนการดําเนินงาน
ประจําหลักสูตรอนุปริญญาเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
4 เมษายน 65 และ 2 กันยายน
ผลการดําเนินงาน
2565

14.งานรําลึกพระคุณครู

ก.ค.

ผลการดําเนินงาน

9.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ แผนการดําเนินงาน
พร้อมก่อนเข้าเรียน ปีการศึกษา
2565
ผลการดําเนินงาน

12. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ห้องสมุด

มิ.ย.
137,000.00

24,400.00
-

45,500.00

45,500.00
-
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แผนงาน / โครงการ
16.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผน กลยุทธ์และจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

มี.ค.
20,000.00

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.
22,200.00

ก.ย.

19.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการสอบ แผนการดําเนินงาน
ปลายภาคการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
20. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
แผนการดําเนินงาน
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา
2563
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

รวม

ผู้รับผิดชอบ

42,200.00

ผลการดําเนินงาน

75,000.00

75,000.00

150,000.00
-

18.ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษาแรกเข้า แผนการดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2564
ผลการดําเนินงาน

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก.พ.

แผนการดําเนินงาน

17.โครงการพัฒนาศักยภาพ
แผนการดําเนินงาน
กรรมการสภาและผู้บริหารวิทยาลัย
ชุมชนสตูลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่
ผลการดําเนินงาน
การปฏิบัติเชิงพื้นที่

21. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

ม.ค.

31,100.00

30,000.00

61,100.00
-

25,200.00

14,400.00

18,000.00

14,400.00

72,000.00
-

21,000.00

21,000.00
200,000.00

200,000.00
-

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน

-

ผลการดําเนินงาน

-
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แบบฟอร์มที่ 2.1 สรุปแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนสตูล
(ก) งบดําเนินงาน

(ก) งบดําเนินงาน
(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนสตูล ประจําปี
การศึกษา 2564
2. โครงการพัฒนาผู้นํานักศึกษา ให้
มีความรู้และทักษะด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2564

(1.2) การ
(1.1)
กิจกรรม/ พัฒนาบุคลากร
ประมาณการ
แผนการใช้เงิน
โครงการ ในระบบ วชช.
รายรับ งปม. 2565 รายได้ งปม. 2565
ตาม
นโยบาย
สภาสถาบัน

1,000,000.00

1,211,400.00
1,211,400.00
27,800.00

-

212,200.00
212,200.00

(1.3) การ
ให้บริการ
ห้องสมุด และ
ห้องพยาบาล

30,000.00
30,000.00

(1.4) ค่า
ซ่อมแซม
บํารุง
ทรัพย์สิน/ค่า
เช่าครุภัณฑ์ /
ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง

-

(2) การศึกษา
(3)
และส่งเสริม สนับสนุน
(4.1) การจัด
(1.5)
(1.6) การ
วิชาการ วิชาชีพ การ
งานปฐมนิเทศ/
ค่าตอบแทน ประชาสัมพันธ์/
ให้บริการ
ไหว้ครู/ปัจฉิม
ผู้สอน
การนําเสนอ
วิชาการแก่
นิเทศ
ผลงาน
สังคม

72,000.00 50,000.00 50,000.00
72,000.00 50,000.00 50,000.00

-

128,200.00
128,200.00
27,800.00

(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(4.2) การจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

47,900.00

3. โครงการจิตอาสาบําเพ็ญ
ประโยชน์แก่ชุมชน ประจําปี
การศึกษา 2564
4. กิจกรรมรวมใจไทย ปลูกป่าเพื่อ
แผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่อง
ในวันสําคัญต่างๆของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

31,600.00

31,600.00

14,400.00

14,400.00

5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
สตูล ประจําปีการศึกษา 2564

11,200.00

11,200.00

3,000.00

3,000.00

7. โครงการพิธีประสาทอนุปริญญา
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ประจําปีการศึกษา 2564

137,000.00

(4.4) การ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา

249,900.00 137,000.00 21,000.00
249,900.00 137,000.00 21,000.00

47,900.00

6. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมด้านระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
ประจําปี 2565)

(4.3) การจัดพิธี
ประสาท
อนุปริญญาบัตร

137,000.00

(4.5) การจัด
งานแข่งขัน
กีฬานักศึกษา
สถาบัน

-
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(ก) งบดําเนินงาน

รายการ

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนสตูล ประจําปี
การศึกษา 2564
2. โครงการพัฒนาผู้นํานักศึกษา ให้
มีความรู้และทักษะด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2564
3. โครงการจิตอาสาบําเพ็ญ
ประโยชน์แก่ชุมชน ประจําปี
การศึกษา 2564
4. กิจกรรมรวมใจไทย ปลูกป่าเพื่อ
แผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่อง
ในวันสําคัญต่างๆของสถาบัน
พระมหากษัตริย์
5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
สตูล ประจําปีการศึกษา 2564
6. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมด้านระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
ประจําปี 2565)
7. โครงการพิธีประสาทอนุปริญญา
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ประจําปีการศึกษา 2564

งบลงทุน

(5) ค่า
(6) รายจ่าย
(ข) ค่าครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค ตามเงือ่ นไข ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
หรือ
การศึกษา
สํานักงาน
วัตถุประสงค์

200,000.00
200,000.00

-

-

(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

-

รายการใหม่

-

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ (จ) ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นต่อ
รายการลงทุน
ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

-

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

-

-

การดําเนินการ
ของสถาบัน

61,100.00
61,100.00

(ก) งบดําเนินงาน
(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

8. โครงการกีฬาสัมพันธ์วชช.สตูล
เกมส์ ครั้งที่ 13
9.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียน ปีการศึกษา
2565
10.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
อาจารย์ประจําหลักสูตรอนุปริญญา
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค
เรียน

(1.2) การ
(1.1)
กิจกรรม/ พัฒนาบุคลากร
ประมาณการ
แผนการใช้เงิน
โครงการ ในระบบ วชช.
รายรับ งปม. 2565 รายได้ งปม. 2565
ตาม
นโยบาย
สภาสถาบัน

(1.3) การ
ให้บริการ
ห้องสมุด และ
ห้องพยาบาล

(1.4) ค่า
ซ่อมแซม
บํารุง
ทรัพย์สิน/ค่า
เช่าครุภัณฑ์ /
ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง

(2) การศึกษา
(3)
และส่งเสริม สนับสนุน
(4.1) การจัด
(1.5)
(1.6) การ
วิชาการ วิชาชีพ การ
งานปฐมนิเทศ/
ค่าตอบแทน ประชาสัมพันธ์/
ให้บริการ
ไหว้ครู/ปัจฉิม
ผู้สอน
การนําเสนอ
วิชาการแก่
นิเทศ
ผลงาน
สังคม

96,300.00

20,000.00

(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(4.2) การจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

96,300.00

76,000.00

76,000.00

20,000.00
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(ก) งบดําเนินงาน
(4.3) การจัดพิธี
ประสาท
อนุปริญญาบัตร

(4.4) การ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา

(4.5) การจัด
งานแข่งขัน
กีฬานักศึกษา
สถาบัน

(ก) งบดําเนินงาน

รายการ

8. โครงการกีฬาสัมพันธ์วชช.สตูล
เกมส์ ครั้งที่ 13
9.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียน ปีการศึกษา
2565
10.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
อาจารย์ประจําหลักสูตรอนุปริญญา
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค
เรียน

งบลงทุน

(5) ค่า
(6) รายจ่าย
(ข) ค่าครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค ตามเงือ่ นไข ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
หรือ
การศึกษา
สํานักงาน
วัตถุประสงค์

(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

รายการใหม่

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ (จ) ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นต่อ
รายการลงทุน
ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

การดําเนินการ
ของสถาบัน
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(ก) งบดําเนินงาน
(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

(1.2) การ
(1.1)
กิจกรรม/ พัฒนาบุคลากร
ประมาณการ
แผนการใช้เงิน
โครงการ ในระบบ วชช.
รายรับ งปม. 2565 รายได้ งปม. 2565
ตาม
นโยบาย
สภาสถาบัน

11.โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อ
เสริมประสบการณ์
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาหลักสูตร
อนุปริญญา ปีการศึกษา 2565

50,000.00

12. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ห้องสมุด
13. โครงการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยชุมชนสตูล
14.งานรําลึกพระคุณครู
15.โครงการ TO BE NUMBER ONE

30,000.00

16.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผน กลยุทธ์และจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

42,200.00

42,200.00

17.โครงการพัฒนาศักยภาพ
กรรมการสภาและผู้บริหารวิทยาลัย
ชุมชนสตูลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติเชิงพื้นที่

150,000.00

150,000.00

18.ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษาแรก
เข้า ปีการศึกษา 2564
19.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการ
สอบปลายภาคการศึกษา
20. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา
2563
21.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

61,100.00

(1.3) การ
ให้บริการ
ห้องสมุด และ
ห้องพยาบาล

(1.4) ค่า
ซ่อมแซม
บํารุง
ทรัพย์สิน/ค่า
เช่าครุภัณฑ์ /
ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง
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(ก) งบดําเนินงาน

(2) การศึกษา
(3)
และส่งเสริม สนับสนุน
(4.1) การจัด
(1.5)
(1.6) การ
วิชาการ วิชาชีพ การ
งานปฐมนิเทศ/
ค่าตอบแทน ประชาสัมพันธ์/
ให้บริการ
ไหว้ครู/ปัจฉิม
ผู้สอน
การนําเสนอ
วิชาการแก่
นิเทศ
ผลงาน
สังคม

(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(4.2) การจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

(4.3) การจัดพิธี
ประสาท
อนุปริญญาบัตร

(4.4) การ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา

(4.5) การจัด
งานแข่งขัน
กีฬานักศึกษา
สถาบัน

50,000.00

30,000.00

50,000.00

50,000.00

24,400.00
45,500.00

24,400.00
45,500.00

72,000.00

72,000.00

21,000.00

21,000.00

200,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ก) งบดําเนินงาน

รายการ

งบลงทุน

(5) ค่า
(6) รายจ่าย
(ข) ค่าครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค ตามเงือ่ นไข ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
หรือ
การศึกษา
สํานักงาน
วัตถุประสงค์

(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

รายการใหม่

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ (จ) ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นต่อ
รายการลงทุน
ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

การดําเนินการ
ของสถาบัน

11.โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อ
เสริมประสบการณ์
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาหลักสูตร
อนุปริญญา ปีการศึกษา 2565
12. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ห้องสมุด
13. โครงการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยชุมชนสตูล
14.งานรําลึกพระคุณครู
15.โครงการ TO BE NUMBER ONE
16.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผน กลยุทธ์และจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
17.โครงการพัฒนาศักยภาพ
กรรมการสภาและผู้บริหารวิทยาลัย
ชุมชนสตูลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติเชิงพื้นที่
18.ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษาแรก
เข้า ปีการศึกษา 2564
19.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการ
สอบปลายภาคการศึกษา
20. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา
2563
21.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

61,100.00

200,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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แบบฟอร์มที่ 2.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบรายจ่ายประจํา)
วิทยาลัยชุมชนสตูล
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายการ
รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

งบประมาณ เงินรายได้ที่
แผ่นดิน ขอรับจัดสรร
1,211,400.00

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (แตกตัวคูณ)

เหตุผลความจําเป็น

1. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนสตูล ประจําปีการศึกษา
2564

27,800.00 1. ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 220 คนๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท
2. ค่าอาหารกลางวันอาจารย์และบุคลากร 20 คนๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 240 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
4. ค่าวัสดุ 200 คนๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนจบ
การศึกษา
2.เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจได้มีความเข้าใจทักษะ
ชีวิตในการทํางานและการศึกษาต่อ นําไปสู่การปฏิบัติตน
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

2. โครงการพัฒนาผู้นํานักศึกษา ให้มีความรู้และทักษะด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564

47,900.00 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 10 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
2. ค่าที่พักอาจารย์ผู้ควบคุม 1 คืน 2 คนๆ ละ 900 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
3. ค่าที่พักวิทยากร 1 คืน 2 คนๆ ละ 900 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
4. ค่าที่พักนักศึกษา 1 คืน 30 คนๆ ละ 450 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเขียนโครงการโดยใช้
หลัก PDCA

3. โครงการจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน ประจําปีการศึกษา 2564
1.กิจกรรม "หัวใจจิตอาสาปีที่ 2"

5. ค่าอาหาร 34 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 13,600 บาท
6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 34 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 3,400 บาท
7. ค่าไวนิล 1 ผืน เป็นเงิน 300 บาท
8. ค่าวัสดุ 30 คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 1,500
31,600.00 1.ค่าอาหาร 30 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 30บาท เป็นเงิน 3,600 บาท

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่
ํ ทยาลัยชุมชน คือ "พัฒนาทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ"
โดยวิ

3.ค่าพาหนะรับ-ส่ง 2 คันๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท

2.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีเครือข่ายด้านจิตอาสา

4. ค่าที่พักอาจารย์ผู้ควบคุม 2 คน 1 คืนๆ ละ 750 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
5.ค่าที่พัก 1 คืน 30 คนๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท
4. กิจกรรมรวมใจไทย ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่อง
ในวันสําคัญต่างๆของสถาบันพระมหากษัตริย์

14,400.00 1.ค่าอาหาร 120 คนๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 120 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่
กําหนด โดยวิทยาลัยชุมชน คือ "พัฒนาทักษะชีวิต มีจิต
สาธารณะ"
2.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีเครือข่ายด้านจิตอาสา

5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ประจําปีการศึกษา 2564

11,200.00 1. ค่าวิทยากร 1 คน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
2. ค่าเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) 1 คน 4,000 บาท
3. ค่าอาหารนักศึกษา 60 คนๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา 60 คนๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท

1.ให้นักศึกษาแสดงออกถึงการสํานึกและความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2.ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม

6. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจําปี
2565)

3,000.00 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 10 คนๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
2. ค่าวัสดุ 600 บาท

1.สร้างจิตให้นักศึกษาด้านประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นําให้นักศึกษาอย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพ
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ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (แตกตัวคูณ)
งบประมาณ เงินรายได้ที่
แผ่นดิน ขอรับจัดสรร
7. โครงการพิธีประสาทอนุปริญญานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจําปี
137,000.00 1.ค่าปกอนุปริญญาบัตร 250 เล่มๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 25,000บาท
การศึกษา 2564
2.ค่าอาหารกลางวัน 100 คนๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
4.ค่าของที่ระลึก/โล่/เกียรติบัตร เป็นเงิน 15,000 บาท
5.ค่าเช่าเครื่องเสียง/โปรเจ็กเตอร์ เป็นเงิน 15,000 บาท
6.ค่าใช้จ่ายการเดินทางของประธานในพิธี 10,000 บาท
7.ค่าเช่าอุปกณ์ภายนอกอาคาร (เต้นท์, เก้าอี้) เป็นเงิน 24,000 บาท
8.ค่าตกแต่งสถานที่พิธี 30,000 บาท
รายการ

เหตุผลความจําเป็น
1.ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา เกิดความภาคภูมิใจ
ในการเข้ารว่มกิจกรรม
2.เพื่อสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นแก่นักศึกษา
ที่ปัจจุบันกําลังศึกษา
3.คณะกรรมการสภาฯ อาจารย์ บุคลากร อาจารย์พิเศษ
ผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี

8. โครงการกีฬาสัมพันธ์วชช.สตูลเกมส์ ครั้งที่ 13

96,300.00 1. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน 8 คนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
2. ค่าอุปกรณ์การแข่งขันและค่าปรับปรุงปรุงสนาม 3 สนามๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬา 5,000 บาท
4.ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ 5,000 บาท
5. ค่าถ้วยรางวัล 6 ใบ ละ 800 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท
6. ค่าอาหารอาจารย์ บุคลากร อาจารย์พิเศษ 50 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
7. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอาจารย์,บุคลากร,อาจารย์พิเศษ 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน
3,000 บาท
8. ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 400 คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
9. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา 400คนๆ ละ2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
10.ค่าเช่าเครื่องเสียงสนาม 3,000 บาท
11. ค่าจ้างรถขนอุปกรณ์ 3,000 บาท
12. ค่าไวนิล 1 ผืน 1,500 บาท
13. ค่าอุปกรณ์ขบวนพาเหรดกลาง 10 คนๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท

1.ส่งเสริมให้นักศึกษาการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการ
ออก กําลังกายและเล่นกีฬา
2.สร้างความสามัคคีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของ
นักศึกษา
3.สร้างทักษะในการทํางานเป็นทีมแก่นักศึกษา

9.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565

76,000.00 1. ค่าวิทยากร 2 ชม. x 600 บาท x 5 คน = 6,000 บาท
2. ค่าอาหาร 300 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 30,000 บาท
3. ค่าอาหารว่าง 300 คน X 25 บาท X 4 มื้อ = 30,000 บาท
4. ค่าวัสดุ = 10,000 บาท

เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในปี
การศึกษา 2565

10.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ประจําหลักสูตรอนุปริญญาเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 4 เมษายน 65 และ 2 กันยายน
2565
11.โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมประสบการณ์
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2565

20,000.00 1.ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 2 มื้อ x 100 บาท) เป็นเงิน 6,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 4 มื้อ x 30 บาท) เป็นเงิน 3,600 บาท
3. ค่าเดินทาง 10,400 บาท
50,000.00 1. ค่าวิทยากร (6 สาขา x 4 ชม. x 600 บาท = 14,400 บาท
2. ค่าอาหาร (266 คน x 1 มื้อ x50 บาท) = 13,300 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (266 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) = 13,300 บาท
4. ค่าวัสดุ (6 สาขา x 1,500 บาท) = 9,000 บาท

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในหลักสูตร
อนุปริญญา
และเพื่อวางแผนการจัดตารางเรียนในแต่ละภาคเรียน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ได้รับประสบการณ์จริงในการ
สัมมนาทางวิชาการ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา
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ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายการ
12. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (แตกตัวคูณ)
งบประมาณ เงินรายได้ที่
แผ่นดิน ขอรับจัดสรร
30,000.00 เป้าหมายผู้ใช้ 800 คน
กิจกรรมยิ่งเข้าใช้ยิ่งได้ลุ้น - ค่าวัสดุ 12,000 บาท
กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ค่าวัสดุ 6,000 บาท
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทํา E- Portfolio
ค่าวิทยากร (1 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท) = 3,600 บาท
ค่าอาหารกลางวัน (20 คน 1 มื้อ x 60 บาท) = 1,200 บาท
ค่าอาหารว่าง (20 คน x 2 มื้อ x 30 บาท) = 1,200 บาท
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง E- book
ค่าวิทยากร (1 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท) = 3,600 บาท
ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 1 มื้อ x 60 บาท) = 1,200 บาท
ค่าอาหารว่าง (20 คน x 2 มื้อ x 30 บาท) = 1,200 บาท

เหตุผลความจําเป็น
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเห็นความสําคัญ ของห้องสมุด ซึ่ง
เป็นแหล่งการเรียนรู้มากขึ้น ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และ
สามารถใช้ประโยชน์จากการอ่านได้อย่างเต็มที่ เพื่อนํา
ผลงานมาใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดเพื่อ
กระตุ้นให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยชุมชน
สตูลเห็นความสําคัญ และประโยชน์ของการใช้ห้องสมุดเพื่อ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้สนใจได้แสดงความสามารถ
ความคิดสร้างสรรค์และได้เข้าร่วมกับกิจกรรมของห้องสมุด
โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เกิดทักษะ และสามารถผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการพัฒนา
งานด้านการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

13. โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสตูล

50,000.00 ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์และค่าจ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์

เพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน

14. งานรําลึกพระคุณครู

24,400.00 เป้าหมายนักศึกษา 400 คน ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน 50 คน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 4 ชม. x 600 บาท) = 2,400 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร 1,000 บาท
- ค่าวัสดุ 1,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง (400 คน x 1 มื้อ x 25 บาท) = 10,000 บาท
- ค่าเงินรางวัล (ประกวดวิดิทัศน์ "พระคุณครู" และประกวดพาน) 10,000 บาท
45,500.00 เป้าหมาย นักศึกษาแกนนํา 30 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 600 คน
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติรณรงค์การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด (30คน)
- ค่าตอบแทนวิทยากร (12 ชั่วโมง x 600 บาท) = 7,200 บาท
- ค่าเดินทางและที่พักวิทยากร 3,000 บาท
- ค่าที่พักนักศึกษา (30 คน x 300 บาท) = 9,000 บาท
- ค่าพาหนะนักศึกษา (30 คน x 200 บาท) = 6,000 บาท
- ค่าอาหาร (35 คน x 3 มื้อ x 120 บาท) = 12,600 บาท
- ค่าอาหารว่าง (35 คน x 4 มื้อ x 30 บาท) = 4,200 บาท
- ค่าวัสดุ 3,500 บาท
42,200.00 ผู้มีส่วนได้เส่วยเสียกับวิทยาลัยชุมชน จํานวน 40 คน
- ค่าวิทยากร 12 ชั่วโมง x 600 = 7,200 บาท
- ค่าพาหนะ 10,000 บาท
- ค่าที่พัก 10,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 2 มื้อ x 100 บาท) = 8,000 บาท
- ค่าอาหาว่าง (40 คน x 4 มื้อ x 30 บาท) = 4,800 บาท
- ค่าวัสดุ 2,200 บาท

ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและระลึกถึงผู้มีพระคุณ
และสามารถปฏิบัติตนต่อผู้มีพระคุณได้อย่างเหมาะสม

15. โครงการ TO BE NUMBER ONE

16. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารทบทวนแผน
กลยุทธ์และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

สร้างนักศึกษาแกนนําต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับวิทยาลัยในการกําหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย
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รายการ
17. โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาและ
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสตูลเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่

18. ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2564

19. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการสอบปลายภาคการศึกษา

20. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563

21. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (แตกตัวคูณ)
งบประมาณ เงินรายได้ที่
แผ่นดิน ขอรับจัดสรร
150,000.00 อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานจากหน่วยงาน/ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
- ค่าพาหนะ 80,000 บาท
- ค่าที่พัก (7 ห้อง x 1,500 บาท x 3 คืน) = 31,500 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 4 มื้อ x 150 บาท) = 12,000 บาท
- ค่าอาหารเย็น (20 คน x 3 มื้อ x 150 บาท ) = 9,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง (20 คน x 7 มื้อ x 35 บาท) = 4,900 บาท
- ค่าวัสดุ 3,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 9,600 บาท
61,100.00 ปีการศึกษา 2564 (311 คน x 100 บาท) = 31,100
ปีการศึกษา 2565 (300 คน x 100 บาท) = 30,000

72,000.00 ภาคเรียนที่ 1/2564 ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ ตุลาคม 2564 (70 × 360) = 25,200 บาท
ภาคเรียนที่ 1/2564 (Block course) ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ ธันวาคม 2564 (40× 360) =
14,400 บาท
ภาคเรียนที่ 2/2564 ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ มีนาคม 2565 (50× 360) = 18,000 บาท
ภาคเรียนที่ 2/2564 (Block course) ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ พฤษภาคม 2565 (40× 360) =
14,400 บาท
21,000.00 1. ประธานกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 10,000 บาท
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 7,500 บาท
3. กรรมการที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 3,500 บาท
200,000.00 ค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท และค่าไปรษณีย์

เหตุผลความจําเป็น
เพื่อให้กรรมการสภาและผู้บริหารได้แนวทางการ
การพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบาย สถาบันและ อว.
เพื่อให้ปรับตัวการพัฒนา วชช. ได้สอดคล้องกับ
นโยบาย สถาบันและ อว.

เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนการเป็นนักศึกษา
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19
เป็นวงกว้าง ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2564 – กันยายน 2564
จึงทําให้สํานักวิชาการ งานทะเบียนและวัดผล ไม่สามารถ
นัดนักศึกษามาติดต่อเพื่อทําบัตรนักศึกษาได้ตามระยะเวลา
ที่กําหนด ทั้งยังต้อง MOU กับธนาคารกรุงไทย และ
ธนาคารกรุงไทยไม่สามารถมาให้บริการด้วยรถโมบายได้
เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID – 19 จึงขออนุญาต
เลื่อนการเบิกจ่ายเงินค่าทําบัตรนักศึกษาไปในเดือน
ธันวาคม 2564
เพื่อเป็นค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ ในการดําเนินการจัด
สอบปลายภาคเรียน

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2563 ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
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แบบฟอร์มที่ 2.3 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายลงทุน)
วิทยาลัยชุมชนสตูล
ความพร้อมครุภัณฑ์
ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง
ความต้องการงบลงทุน
งบรายจ่าย/รายการ
ตามราคา นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป
รายการที่มีอยู่
BOQ ร่าง TOR
ราคาต่อ
คุณลักษณ ใบเสนอ
รายการ
หน่วยนับ จํานวน
งบประมาณ ในปัจจุบนั
มาตรฐาน
หน่วย
ะเฉพาะ ราคา
ทั้งสิ้น


รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
1.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท








-

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ขึ้นไป

-

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

-

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ขึ้นไป

-

-

เหตุผลความจําเป็นที่ขอใช้เงินรายได้
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แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
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แบบฟอร์มที่ 1 แผนและผลแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / โครงการ
รวมทั้งสิ้น (บาท)
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน(ประกันคุณภาพ
การศึกษา)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

แผนการดําเนินงาน

พ.ย.
ต.ค.
21,000.00 -

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

แผนการดําเนินงาน

21,000.00

-

-

-

-

-

ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน

ธ.ค.
83,500.00

ม.ค.
ก.พ.
235,900.00 235,900.00
-

มี.ค.
เม.ย. พ.ค.
52,800.00
-

-

-

-

-

-

52,800.00

-

-

-

-

-

-

มิ.ย.
ก.ค.
172,900.00 172,900.00
-

ส.ค.
ก.ย.
189,100.00
-

-

-

-

-

189,100.00

-

-

-

-

21,000.00

ผู้รับผิดชอบ

755,200.00
671,700.00
21,000.00

ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน

รวม

235,900.00

235,900.00

ผลการดําเนินงาน

-

3. โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร แผนการดําเนินงาน
3.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปี 2565

30,900.00

30,900.00

17,900.00

17,900.00

ผลการดําเนินงาน

3.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจําปี 2565

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

3.3 กิจกรรมสืบสานประเพณีไหว้ครู ประจําปี 2565

-

แผนการดําเนินงาน

30,900.00

-

ผลการดําเนินงาน
3.4 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ประจําปี 2565

-

แผนการดําเนินงาน

36,500.00

ผลการดําเนินงาน

3.5 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน แผนการดําเนินงาน
สมุทรสาคร

ผลการดําเนินงาน

36,500.00
-

52,800.00

-

ผลการดําเนินงาน

3.6 กิจกรรมต่อต้านการทุจริต (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ แผนการดําเนินงาน
ทุจริตวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร)

30,900.00

52,800.00
-

1,900.00

1,900.00
-
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แผนงาน / โครงการ

ต.ค.

3.7 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและสถานศึกษา
ปลอดบุหรี่

แผนการดําเนินงาน

4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของกิจการสภา
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

แผนการดําเนินงาน

5. โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี(2566-2570)

แผนการดําเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.
ก.ย.
1,900.00

ผลการดําเนินงาน

รวม

ผู้รับผิดชอบ

1,900.00
-

100,000.00

100,000.00

ผลการดําเนินงาน

142,000.00

142,000.00

ผลการดําเนินงาน

-

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

แผนการดําเนินงาน

-

-

83,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83,500.00

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. ครุภัณฑ์สํานักงานเพื่อใช้ในห้องประชุม (โต๊ะประชุม)

แผนการดําเนินงาน

30,400.00

ผลการดําเนินงาน
2. ครุภัณฑ์สํานักงานเพื่อใช้ในห้องประชุม (เก้าอี้ห้องประชุม) แผนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

30,400.00
-

53,100.00

53,100.00
-
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แบบฟอร์มที่ 2.1 สรุปแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
(ก) งบดําเนินงาน

(ก) งบดําเนินงาน

(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

(2) การศึกษา (3) สนับสนุน
และส่งเสริม การให้บริการ
(4.1) การจัด
(1.6) การ
(1.5)
(1.4) ค่า
(1.3) การ
(1.1) กิจกรรม/ (1.2) การ
วิชาการ วิชาชีพ วิชาการแก่
งานปฐมนิเทศ/
ซ่อมแซม ค่าตอบแทน ประชาสัมพันธ์/
โครงการตาม พัฒนาบุคลากร ให้บริการ
สังคม
ไหว้ครู/ปัจฉิม
การนําเสนอ
ผู้สอน
บํารุง
นโยบายสภา ในระบบ วชช. ห้องสมุด และ
นิเทศ
ผลงาน
ห้องพยาบาล ทรัพย์สิน/ค่า
สถาบัน
เช่าครุภัณฑ์ /
ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง

รายการ

ประมาณการ
รายรับ งปม.
2565

แผนการใช้เงิน
รายได้ งปม.
2565

รวมทั้งหมด

300,000.00

755,200.00

242,000.00

235,900.00

1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

671,700.00

242,000.00

235,900.00

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
(ประกันคุณภาพการศึกษา)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

21,000.00

3. โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาคร
3.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจําปี 2565
3.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจําปี 2565
3.3 กิจกรรมสืบสานประเพณีไหว้ครู
ประจําปี 2565
3.4 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
ประจําปี 2565
3.5 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษา
ภายในวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
3.6 กิจกรรมต่อต้านการทุจริต (ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร)
3.7 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและ
สถานศึกษาปลอดบุหรี่

235,900.00

-

-

-

-

-

-

(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(4.2) การจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

(4.3) การจัด
พิธีประสาท
อนุปริญญา
บัตร

79,700.00

56,600.00

-

79,700.00

56,600.00

-

(4.4) การ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา

57,500.00
57,500.00
21,000.00

235,900.00

30,900.00

30,900.00

17,900.00

17,900.00

30,900.00

30,900.00

36,500.00

36,500.00

52,800.00

52,800.00

1,900.00

1,900.00

1,900.00

1,900.00

(4.5) การจัด
งานแข่งขัน
กีฬานักศึกษา
สถาบัน

-

(ก) งบดําเนินงาน
(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพ
ของกิจการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
5. โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี
(2566-2570)
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์สํานักงานเพื่อใช้ในห้องประชุม
(โต๊ะประชุม)
2. ครุภัณฑ์สํานักงานเพื่อใช้ในห้องประชุม
(เก้าอี้ห้องประชุม)

ประมาณการ
รายรับ งปม.
2565

แผนการใช้เงิน
รายได้ งปม.
2565

(2) การศึกษา (3) สนับสนุน
และส่งเสริม การให้บริการ
(4.1) การจัด
(1.6) การ
(1.5)
(1.4) ค่า
(1.3) การ
(1.1) กิจกรรม/ (1.2) การ
วิชาการ วิชาชีพ วิชาการแก่
งานปฐมนิเทศ/
ซ่อมแซม ค่าตอบแทน ประชาสัมพันธ์/
โครงการตาม พัฒนาบุคลากร ให้บริการ
สังคม
ไหว้ครู/ปัจฉิม
การนําเสนอ
ผู้สอน
บํารุง
นโยบายสภา ในระบบ วชช. ห้องสมุด และ
นิเทศ
ผลงาน
ห้องพยาบาล ทรัพย์สิน/ค่า
สถาบัน
เช่าครุภัณฑ์ /
ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง

100,000.00

100,000.00

142,000.00

142,000.00

83,500.00
30,400.00
53,100.00

-

-

-

-
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(ก) งบดําเนินงาน

-

-

-

-

-

(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(4.2) การจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

-

(4.3) การจัด
พิธีประสาท
อนุปริญญา
บัตร

-

(4.4) การ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา

-

(4.5) การจัด
งานแข่งขัน
กีฬานักศึกษา
สถาบัน

-
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(ก) งบดําเนินงาน

รายการ

(5) ค่า
(6) รายจ่าย
สาธารณูปโภค ตามเงือ่ นไข
หรือ
วัตถุประสงค์

-

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
(ประกันคุณภาพการศึกษา)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาคร
3.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจําปี 2565
3.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจําปี 2565
3.3 กิจกรรมสืบสานประเพณีไหว้ครู
ประจําปี 2565
3.4 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
ประจําปี 2565
3.5 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษา
ภายในวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
3.6 กิจกรรมต่อต้านการทุจริต (ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร)
3.7 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและ
สถานศึกษาปลอดบุหรี่

งบลงทุน

-

(ข) ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
การศึกษา

-

ครุภัณฑ์
สํานักงาน

-

(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

รายการใหม่

ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

-

-

-

83,500.00
-

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน

-

-

-

(จ)
ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่
ค่าครุภัณฑ์ จําเป็นต่อการ
ค่าที่ดินและ ดําเนินการ
สิ่งก่อสร้าง ของสถาบัน

-

-

(ก) งบดําเนินงาน

รายการ

4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพ
ของกิจการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
5. โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี
(2566-2570)
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์สํานักงานเพื่อใช้ในห้องประชุม
(โต๊ะประชุม)
2. ครุภัณฑ์สํานักงานเพื่อใช้ในห้องประชุม
(เก้าอี้ห้องประชุม)

งบลงทุน

(5) ค่า
(6) รายจ่าย
สาธารณูปโภค ตามเงือ่ นไข
หรือ
วัตถุประสงค์

-

-

(ข) ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
การศึกษา

-

ครุภัณฑ์
สํานักงาน

83,500.00
30,400.00
53,100.00

(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

-

รายการใหม่

-

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน
ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

-

(จ)
ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่
ค่าครุภัณฑ์ จําเป็นต่อการ
ค่าที่ดินและ ดําเนินการ
สิ่งก่อสร้าง ของสถาบัน

-

-
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209
แบบฟอร์มที่ 2.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายประจํา)
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
671,700.00
21,000.00 1. ประธานกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 10,000 บาท
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน(ประกันคุณภาพ
การศึกษา)
2. กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 7,500 บาท
3. กรรมการที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 3,500 บาท
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กิจกรรมอบรมการเงินและพัสดุ

กิจกรรมสัมมนาการวิจัยเชิงพื้นที่

235,900.00
52,000.00
7,200.00
7,200.00
21,600.00
1,000.00
6,000.00
9,000.00
183,900.00
36,000.00
7,500.00
12,000.00
33,600.00
7,200.00
21,600.00
48,000.00
18,000.00

เหตุผลความจําเป็น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน (ประกัน
คุณภาพการศึกษา) ประจําปีการศึกษา 2564
เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะการทํางาน
ให้แก่ระบบบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ค่าวิทยากร (1 คน x 12 ชม. x 600 บาท)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 วัน x 2 มื้อ x 50 บาท x 36 คน)
ค่าอาหารกลางวัน (2 วัน x 1มื้อ x 300 บาท x 36 คน)
ค่าพาหนะวิทยากร (1 คน x 2 เที่ยว x 500 บาท)
ค่าสถานที่ (1 แห่ง x 2 วัน x 3,000 บาท)
ค่าวัสดุฝึก (36 คน x 1 ครั้ง x 250 บาท)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ค่าวิทยากร (5 คน x 12 ชม. x 600 บาท)
ค่าพาหนะวิทยากร (5 คน x 3 เที่ยว x 500 บาท)
ค่าที่พักวิทยากร (5 ห้อง x 2 คืน x 1,200 บาท)
ค่าที่พักบุคลากร (14 ห้อง x 2 คืน x 1,200 บาท)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 วัน x 2 มื้อ x 50 บาท x 36 คน)
ค่าอาหารกลางวัน (2 วัน x 1 มื้อ x 300 บาท x 36 คน)
ค่าจ้างเหมารถประจําทาง (4 คัน x 12,000 บาท)
ค่าวัสดุฝึก (36 คน x 2 วัน x 250 บาท)
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รายการ
3. โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
3.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปี 2565

3.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจําปี 2565

3.3 กิจกรรมสืบสานประเพณีไหว้ครู ประจําปี 2565

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
172,800.00

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

30,900.00 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปี 2565
12,000.00 ค่าอาหารกลางวัน (200 คน x 1 มื้อ x 60 บาท)
14,000.00 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (200 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
3,000.00 ค่าสถานที่
1,000.00 ค่าวัสดุอุปกรณ์
900.00 ค่าเล่มสรุปผล
17,900.00
6,000.00 ค่าอาหารกลางวัน (100 คน x 1 มื้อ x 60 บาท)
7,000.00 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
3,000.00 ค่าสถานที่
1,000.00 ค่าวัสดุอุปกรณ์
900.00 ค่าเล่มสรุปผล
30,900.00
12,000.00 ค่าอาหาร (200 คน x 1 มื้อ X 60 บาท)
14,000.00 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (200 คน x 2 มื้อ X 35 บาท)
3,000.00 ค่าสถานที่
1,000.00 ค่าวัสดุอุปกรณ์
900.00 ค่าเล่มสรุปผล

เหตุผลความจําเป็น
เสริมสร้างลักษณะอันพึงประสงค์ต่อผู้เรียนใน
ด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบ TQF
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รายการ
3.4 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา ประจําปี 2565

3.5 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร

3.6 กิจกรรมต่อต้านการทุจริต (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร)
3.7 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและสถานศึกษาปลอดบุหรี่

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
36,500.00
7,200.00 ค่าวิทยากร (2 คน x 6 ชม. x 600 บาท x 1 วัน)
10,800.00 ค่าอาหารกลางวัน (180 คน x 1 มื้อ X 60 บาท)
12,600.00 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (180 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
4,000.00 ค่าสถานที่
1,000.00 ค่าวัสดุอุปกรณ์
900.00 ค่าเล่มสรุปผล
52,800.00
12,000.00 ค่าอาหารกลางวัน (200 คน x 1 มื้อ X 60 บาท)
12,000.00 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (200 คน x 2 มื้อ x 30 บาท)
2,400.00 ค่ากรรมการตัดสิน (4 คน x 600 บาท)
11,000.00 ค่าสถานที่และตกแต่งสถานที่
4,000.00 ค่าถ้วยรางวัล
10,500.00 ค่าวัสดุอุปกรณ์
900.00 ค่าเล่มสรุปผล
1,900.00
1,000.00 ค่าป้าย (2 ป้าย x 500 บาท)
900.00 ค่าเล่มสรุปผล
1,900.00
1,000.00 ค่าป้าย (2 ป้าย x 500 บาท)
900.00 ค่าเล่มสรุปผล

เหตุผลความจําเป็น
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รายการ
4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของกิจการสภา
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

5. โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี(2566-2570)

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
100,000.00
21,000.00 ค่าจ้างเหมาพาหนะ (2 คัน x 3 วัน x 3,500 บาท)
19,200.00 ค่าที่พักคณะกรรมการสภาฯ (8 คน x 2 คืน x 1,200 บาท)
9,600.00 ค่าที่พักบุคลากร (4 ห้อง x 2 วัน x 1,200 บาท)
6,000.00 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (3 วัน x 2 มื้อ x 50 บาท x 20 คน)
42,000.00 ค่าอาหารกลางวัน (3 วัน x 2 มื้อ x 350 บาท x 20 คน)
2,200.00 ค่าวัสดุการประชุม
142,000.00 โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี(2566-2570)
16,800.00 ค่าวิทยากร (1 คน x 1,200 บาท x 7 ชม. x 2 วั น) = 16,800 บาท
45,000.00 ค่าที่พัก (30 ห้อง x 1 วัน x 1,500 บาท) = 45,000 บาท
2,000.00 ค่าพาหนะ (1 คน x 2,000 บาท) = 2,000 บาท
45,000.00 ค่าอาหาร (60 คน x 3 มื้อ x 250 บาท) = 45,000 บาท
12,000.00 ค่าอาหารว่าง (60 คน x 4 มื้อ x 50 บาท) = 12,000 บาท
18,000.00 ค่าวัสดุการประชุม (60 คน x 300 บาท) = 18,000 บาท
3,200.00 ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 3,200 บาท

เหตุผลความจําเป็น
เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะการทํางาน
ให้แก่คณะกรรมการสภาฯ อนุวิชาการ และ
กิจการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

จัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นกรอบการ
ดําเนินงานของวิทยลัยในระยะยาว
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แบบฟอร์มที่ 2.3 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายลงทุน)
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ความพร้อมครุภัณฑ์
ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง
ความต้องการงบลงทุน
งบรายจ่าย/รายการ
ตามราคา นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป
BOQ ร่าง TOR
ราคาต่อ
งบประมาณ
คุณลักษณ
หน่วยนับ จํานวน
มาตรฐาน
ใบเสนอราคา รายการ
หน่วย
ทั้งสิ้น
ะเฉพาะ

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
1.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
1. ครุภัณฑ์สํานักงานเพื่อใช้ในห้องประชุม (โต๊ะ
ประชุม)
โต๊ะโค้ง CFC-60R ขนาด w65*D65*H75 ซม.
โต๊ะโค้ง CFC-60R ขนาด w65*D65*H75 ซม.
โต๊ะ CF-80 ขนาด W80*D60*H75 ซม.
โต๊ะ CF-140 ขนาด W140*D60*H75 ซม.
2. ครุภัณฑ์สํานักงานเพื่อใช้ในห้องประชุม
(เก้าอี้ห้องประชุม)
เก้าอี้หัวหน้างาน MONO รู่น PK 02/H
เก้าอี้ทํางาน MONO รุ่น ALTIS
เก้าอี้ห้องประชุม MONO รุ่น SA-48
1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ขึ้นไป









รายการที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

เหตุผลความจําเป็นที่ขอใช้เงินรายได้


83,500.00
83,500.00
83,500.00
30,400.00











ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

2
2
2
4

2,800.00
2,800.00
2,600.00
3,500.00

5,600.00
5,600.00
5,200.00
14,000.00
53,100.00









ตัว
ตัว
ตัว

2
5
15

3,800.00
2,800.00
2,100.00

7,600.00
14,000.00
31,500.00
-

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

-

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ขึ้นไป

-

ใช้ในการประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต วิจัย และนวัตกรรม

-
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แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร
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แบบฟอร์มที่ 1 แผนและผลแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
แผนงาน / โครงการ
รวมทั้งสิ้น (บาท)
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1.การประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนยโสธร

แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
10,000.00
203,860.00 195,000.00 5,000.00 5,000.00

ต.ค.
-

พ.ย.
21,000.00

ธ.ค.
20,000.00

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

แผนการดําเนินงาน

-

21,000.00

20,000.00

10,000.00

203,860.00

195,000.00

5,000.00

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

แผนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

10,000.00

ส.ค.
-

ก.ย.
-

504,860.00

-

-

-

-

-

-

5,000.00

35,000.00

10,000.00

-

-

504,860.00

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

5,000.00

5,000.00

15,000.00

10,000.00

4.การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและการเป็น
ห้องสมุดสีเขียว

แผนการดําเนินงาน

5.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนยโสธร ปี
การศึกษา 2563
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

170,000.00

170,000.00

ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน

203,860.00

203,860.00

น.ส.กัญจน์รัชต์

น.ส.กัญจน์รัชต์

20,000.00

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

น.ส.อาภาพรรณ

-

ผลการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

50,000.00
-

แผนการดําเนินงาน

3.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนยโสธร การแข่งขันกีฬา
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 8
“ภาคเหนือ” ประจําปีงบประมาณ 2565

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.
10,000.00

ผลการดําเนินงาน
2.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
กีฬาสานสัมพันธ์สัญจรเกมส์ ครั้งที่ 11

รวม

มิ.ย.
35,000.00

20,000.00

20,000.00

60,000.00 ว่าที่ร้อยโทวิเชษฐ
-

21,000.00

21,000.00
-

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน

-

ผลการดําเนินงาน

-

น.ส.สุถิรา
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แบบฟอร์มที่ 2.1 สรุปแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
(ก) งบดําเนินงาน

(ก) งบดําเนินงาน
(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)

รายการ

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1.การประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชน
ยโสธร
2.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา กีฬาสานสัมพันธ์สัญจรเกมส์
ครั้งที่ 11

(1.1)
ประมาณการ แผนการใช้ กิจกรรม/
รายรับ งปม. เงินรายได้ งป โครงการ
ม. 2565
ตาม
2565
นโยบาย
สภาสถาบัน
533,860.00

504,860.00

533,860.00

504,860.00

(2)
การศึ
กษา
(1.6) การ
(1.5)
(1.4) ค่า
(1.3) การ
(1.2)
และ
การพัฒนา ให้บริการ ซ่อมแซมบํารุง ค่าตอบแ ประชาสัมพันธ์/
บุคลากรใน ห้องสมุด ทรัพย์สิน/ค่าเช่า ทนผู้สอน การนําเสนอ ส่งเสริม
วิชาการ
ผลงาน
ครุภัณฑ์ /
ระบบ วชช. และห้อง
วิชาชีพ
ควบคุมงาน/
พยาบาล
ตรวจการจ้าง

-

-

60,000.00
60,000.00

-

-

50,000.00

50,000.00
50,000.00

(3)
(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
สนับสนุน (4.1) การ (4.2) การ (4.3) การ (4.4) การ
การ
จัดงาน
ประเมิน
จัดพิธี
จัด
ให้บริการ ปฐมนิเทศ/ กิจกรรม ประสาท
คุณภาพ
วิชาการ ไหว้ครู/
พัฒนา อนุปริญญา การศึกษา
แก่สังคม ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา
บัตร

-

-

-

-

-

(4.5) การจัด
งานแข่งขัน
กีฬานักศึกษา
สถาบัน

21,000.00

373,860.00

21,000.00

373,860.00

50,000.00

170,000.00

170,000.00

3.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร การ
แข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ระดับชาติ ครั้งที่ 8 “ภาคเหนือ”
ประจําปีงบประมาณ 2565

203,860.00

203,860.00

4.การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและการ
เป็นห้องสมุดสีเขียว
5.โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย
ชุมชนยโสธร ปีการศึกษา 2563

60,000.00

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

60,000.00

21,000.00

-

21,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(ก) งบดําเนินงาน

รายการ

(จ) ค่าใช้จ่าย
(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
อื
น
่
ๆ ที่จําเป็นต่อ
รายการลงทุ
น
(ข) ค่าครุภัณฑ์
(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(6)
(5) ค่า
การดํ
าเนินการของ
สาธารณูปโภค รายจ่ายตาม ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ค่าจ้าง รายการใหม่ ค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์
สถาบัน
เงื่อนไข
ดําเนินงาน
ค่าที่ดิน
การศึกษา สํานักงาน ออกแบบ
หรือ
และ
รูปรายการ
วัตถุประสงค์
สิ่งก่อสร้าง

-

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

งบลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.การประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชน
ยโสธร
2.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา กีฬาสานสัมพันธ์สัญจรเกมส์
ครั้งที่ 11
3.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร การ
แข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ระดับชาติ ครั้งที่ 8 “ภาคเหนือ”
ประจําปีงบประมาณ 2565
4.การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและการ
เป็นห้องสมุดสีเขียว
5.โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย
ชุมชนยโสธร ปีการศึกษา 2563
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-
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แบบฟอร์มที่ 2.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายประจํา)
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
เงินรายได้ที่
งบประมาณ
ขอรับจัดสรร
แผ่นดิน
504,860.00
รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1. โครงการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
203,860.00
วิทยาลัยชุมชนยโสธร การแข่งขันกีฬานักศึกษา
8,000.00 ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์วันเดินขบวนพาเหรด
วิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 8 “ภาคเหนือ”
- ชุดแต่งกาย (20 ชุด x 200 บาท) = 4,000 บาท
ประจําปีงบประมาณ 2565
-อุปกรณ์ประกอบฉากในขบวนพาเหรดเหมาจ่าย = 4,000 บาท
20,000.00 ค่าวัสดุและอุปกรณ์/ป้ายรณรงค์เดินขบวนพาเหรด (480 บาท x 5 ป้าย)
บาท
-ฟุตบอล (2 ลูก x 580 บาท) = 1,160 บาท
-วอลเลย์บอล (1 ลูก x 1,500 บาท) = 1,500 บาท
-ตะกร้าแชร์บอล (2 อัน x 250บาท) = 500บาท
-ลูกตะกร้อ (4 ลูก x 160 บาท) = 640 บาท
-เสื้อกีฬา (46 ตัว x 300 บาท) = 13,800 บาท
67,200 ค่าที่พัก (4 วัน x 24 ห้อง x 700 บาท = 67,200 บาท
40,500 - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถตู้วิทยาลัย (4 วัน x 1 คัน) =7,500บาท
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถตู้เช่าวันไป-วันกลับ (2 วัน x 3 คัน x 5,500 บาท)
บาท

2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กีฬาสาน
สัมพันธ์สัญจรเกมส์ ครั้งที่ 11

24,000 ค่าเช่ารถตู้ (4 วัน x 3 คัน x 2,000 บาท) = 24,000 บาท
44,160 ค่าเบี้ยเลี้ยง (46 คน x 4 วัน x 240 บาท) = 44,160 บาท
170,000.00
4,900 เช่าเครื่องเสียงครบชุด (1 วัน x 4,9000 บาท) = 4,900 บาท
16,800 ค่าตอบแทนผู้ตัดสินกีฬา 16,800
- กีฬาวอลเลย์บอลหญิง (4 คู่ x 1,500 บาท) = 6,000บาท
- กีฬาฟุตบอลชาย (4 คู่ x 1,500 บาท) = 6,000บาท
- กีฬาแชร์บอลหญิง (4 คู่ x 800 บาท) = 3,200บาท
- กีฬาเซปัคตระกร้อชาย (4 คู่ x 400 บาท) = 1,600บาท
9,580 ค่าจ้างเหมารถ 1 วัน 3 คัน 9,580
- จากอําเภอเลิงนกทา 1 คัน 3,300 บาท
- จากอําเภอค้อวัง 1 คัน 4,000 บาท
- จากอําเภอไทยเจริญ 1 คัน 2,280 บาท

เหตุผลความจําเป็น

แข่งกีฬาและทํากิจกรรมต่างๆ ตามกําหนดการ

= 2,400

= 33,000

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมยโสธร
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รายการ

3.การประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนยโสธร

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
เงินรายได้ที่
งบประมาณ
ขอรับจัดสรร
แผ่นดิน
30,000 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 11,500 บาท
- ป้ายโครงการพร้อมโครง 1 ป้าย 1,500บาท
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์กีฬา 10,000 บาท
ค่าถ้วยรางวัล19 ถ้วย 8,000 บาท
- ถ้วยรางวัลสี่เสา 1 ถ้วย x 920 บาท = 920 บาท
- ถ้วยรางวัลเบอร์ 4 จํานวน 6 ถ้วย x 480 บาท = 2,880 บาท
- ถ้วยรางวัลเบอร์ 3 จํานวน 6 ถ้วย x 380 บาท = 2,280 บาท
- ถ้วยรางวัลเบอร์ 2 จํานวน 6 ถ้วย x 320 บาท = 1,920 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 8,500 บาท
- ไม้คบเพลิง 1 อัน x 1,650 บาท = 1,650 บาท
- ปูนขาว 80 ถุง x 25 บาท = 2,000 บาท
- ฟาง 20 ม้วน x 15 บาท = 300 บาท
- ลวด 10 คด x 50 บาท = 500 บาท
- ขนมปี๊บ 1 ปิ๊บ ขนาดใหญ่ = 450 บาท
- ขนมปี๊บ 18 ปิ๊บขนาดกลาง x 200 บาท = 3,600 บาท
ค่ายาและน้ํามันนวด 2,000 บาท

เหตุผลความจําเป็น

8,000 ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ (2 วง x 4000 บาท) = 8,000 บาท
39,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (650 คน x 2 มื้อ x 1 วัน x 30 บาท) = 39,000บาท
52,000 ค่าอาหารกลางวัน (650 คน x 1 มื้อ x 1 วัน x 80 บาท) = 52,000บาท
4,720 ค่าพาหนะผู้ประสานงาน เหมาจ่ายตามระยะทาง (4 x 2 x 590 กม.) = 4,720 บาท
5,000 ค่าบํารุงสถานที่ 1 แห่ง 1 วัน = 5,000 บาท
50,000.00
17,500.00 ค่าวัสดุ
จัดทําป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
10,000.00 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียง (2 เดือน x 5,000 บาท)
5,000.00 ค่าจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ จัดทําป้าย โปสเตอร์ การรับสมัครนักศึกษา (10 ป้าย x 500 บาท)
10,000.00 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา (1,000 X 10 บาท)
7,500.00 ค่าพาหนะ ติดป้ายประชาสัมพันธ์
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รายการ
4.การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและการเป็นห้องสมุดสีเขียว

5.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในวิทยาลัยชุมชนยโสธร ปีการศึกษา 2563

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
เงินรายได้ที่
งบประมาณ
ขอรับจัดสรร
แผ่นดิน
60,000.00
50,000.00 จัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ สื่อE BOOK จํานวน 250 เล่ม x 200 บาท
=
50,000บาท
2,000.00 ค่าวัสดุ 2,000 บาท
1,800.00 ค่าเดินทาง จํานวน 9 หน่วยจัดการศึกษา (9 อําเภอ) แบบเหมาจ่าย ไป-กลับ 200บาท x 9
หน่วยจัดฯ = 1,800 บาท
700.00 ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ (10 เล่ม x 70 บาท) = 700 บาท
2,000.00 ค่าซ่อมแซมหนังสือ (100 เล่ม x 20 บาท) = 2,000 บาท
500.00 ค่าทําปกหนังสือเจาะรูที่ริมสันหนังสือการเย็บปกหนังสือ ติดกาวใบรองปกและตัดให้เสมอ
กับตัวเล่มทั้ง 2 ด้านปกแข็งหุ้มนําหนังสือ จํานวน 100 เล่ม x 5 บาท = 500 บาท
3,000.00 รายงานผลการดําเนินโครงการ
21,000.00
10,000.00 ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน (1 คน x 10,000 บาท) = 10,000 บาท
11,000.00 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน
คนนอก 1 คน x 7,500 บาท = 7,500 บาท
คนใน 1 คน x 3,500 บาท = 3,500 บาท

เหตุผลความจําเป็น
เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักต่อการเป็น
ส่วนหนึ่งในการ อนุรักษ์และประหยัดพลังงานด้าน
ต่างๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
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แบบฟอร์มที่ 2.3 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายลงทุน)
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
ความพร้อมครุภัณฑ์
ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง
ความต้องการงบลงทุน
งบรายจ่าย/รายการ
ตามราคา นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป
รายการที่มีอยู่
BOQ ร่าง TOR
ราคาต่อ
คุณลักษณ ใบเสนอ
รายการ
หน่วยนับ จํานวน
งบประมาณ ในปัจจุบนั
มาตรฐาน
หน่วย
ะเฉพาะ ราคา
ทั้งสิ้น


รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
1.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท








-

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ขึ้นไป

-

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

-

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ขึ้นไป

-

-

เหตุผลความจําเป็นที่ขอใช้เงินรายได้
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แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของวิทยาลัยชุมชนพังงา
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แบบฟอร์มที่ 1 แผนและผลแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนพังงา
แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / โครงการ
รวมทั้งสิ้น (บาท)
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

ต.ค.
-

พ.ย.
142,900.00

ธ.ค.
55,000.00

ม.ค.
100,000.00

ก.พ.
133,000.00

มี.ค.
312,500.00

เม.ย.
55,000.00

พ.ค.
55,000.00

มิ.ย.
55,000.00

ก.ค.
188,000.00

ส.ค.
123,900.00

ก.ย.
55,000.00

ผลการดําเนินงาน

-

142,900.00

55,000.00

100,000.00

133,000.00

312,500.00

55,000.00

55,000.00

55,000.00

188,000.00

123,900.00

55,000.00

1,275,300.00

-

21,000.00

55,000.00

100,000.00

133,000.00

312,500.00

55,000.00

55,000.00

55,000.00

188,000.00

123,900.00

55,000.00

1,153,400.00

ผลการดําเนินงาน

-

-

แผนการดําเนินงาน

1.2 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
และประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา
ประจําปีการศึกษา 2563 - 2564

แผนการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ผลการดําเนินงาน

-

ผลการดําเนินงาน

-

แผนการดําเนินงาน

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ผลการดําเนินงาน

78,000.00 นายพิระ วัฒิธรรม

78,000.00

8,100.00

45,800.00

45,800.00 นายพิระ วัฒิธรรม
-

แผนการดําเนินงาน

10,500.00 นางสาวภักดิ์นภัส ศรีคํา

10,500.00

-

แผนการดําเนินงาน

15,000.00

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

8,100.00 นายพิระ วัฒิธรรม
-

แผนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน

50,000.00 นายนิพนธ์ รัตนอาภรณ์

-

ผลการดําเนินงาน

1.8 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2564

5,000

247,000.00 นายพิระ วัฒิธรรม

247,000.00

แผนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

1.10 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

5,000

-

1.6 ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษา แผนการดําเนินงาน
ใหม่ วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจําปี
ผลการดําเนินงาน
การศึกษา 2565

1.9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5,000

ผลการดําเนินงาน

1.7 พิธีไหว้ครูวิทยาลัยชุมชนพังงา
ประจําปีการศึกษา 2565

500,000.00 นางสาวชนาธิป บูเอียด
133,000.00 นายธวัชชัย จิตวารินทร์

133,000

1.4 โครงการร่วมกีฬานักศึกษา
แผนการดําเนินงาน
วิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ประจําปี
ผลการดําเนินงาน
2565
1.5 โครงการกีฬาสัมพันธ์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา
ประจําปี 2565

1,275,300.00

แผนการดําเนินงาน

1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

1.3 โครงการประชาสัมพันธ์และ
แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตร
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพังงา
ประจําปีการศึกษา 2565

ผู้รับผิดชอบ

รวม

15,000.00

30,000.00 นางสาวอรุณวรรณ มุขแก้ว
-

21,000.00

21,000.00 นายจีรณัทย์ วิมุตติสุข
-

224
แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / โครงการ
1.11 การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ตามคุณลักษณะสาขาการปกครอง
ท้องถิ่น ประจําปี 2565

ต.ค.

ธ.ค.

ม.ค.
12,800.00

แผนการดําเนินงาน

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวม

ก.ย.

แผนการดําเนินงาน

17,200.00

แผนการดําเนินงาน

2.3 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

แผนการดําเนินงาน

-

121,900.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121,900.00

-

121,900.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121,900.00

92,100.00

92,100.00 นางสาวธฤตา นฤภัย

18,000.00

18,000.00 นางสาวธฤตา นฤภัย

11,800.00

11,800.00 นางสาวธฤตา นฤภัย

-

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

17,200.00 นายภัทรวรรต ศรีบุญจิต
-

ผลการดําเนินงาน
2.2 หุ่นจําลองโครงกระดูกมนุษย์
แบบเต็มตัว

ผู้รับผิดชอบ

12,800.00 นายภัทรวรรต ศรีบุญจิต

ผลการดําเนินงาน

1.12 กิจกรรมทางวิชาการของสาขา แผนการดําเนินงาน
การปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชน
พังงาตามพันธกิจที่สอดคล้องกับ
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาสู่
รายวิชาและชมชน
แผนการดําเนินงาน
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผลการดําเนินงาน
2.1 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา

พ.ย.

-
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แบบฟอร์มที่ 2.1 สรุปแผนการใช้เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนพังงา
(ก) งบดําเนินงาน

(ก) งบดําเนินงาน

(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(3)
(2)
การศึกษา สนับสนุน
(1.5)
(1.6) การ
(4.1) การจัด (4.2) การจัด (4.3) การจัด
(1.3) การ
(1.4) ค่า
(4.4) การ
การ
และ
งานปฐมนิเทศ/ กิจกรรมพัฒนา พิธีประสาท
ให้บริการ ซ่อมแซมบํารุง ค่าตอบแท ประชาสัมพันธ์/
ประเมิน
ส่งเสริม ให้บริการ
ไหว้ครู/ปัจฉิม
นักศึกษา อนุปริญญาบัตร
ห้องสมุด ทรัพย์สิน/ค่า นผู้สอน การนําเสนอ
คุณภาพ
วิชาการ วิชาการแก่
ผลงาน
นิเทศ
และห้อง เช่าครุภัณฑ์ /
การศึกษา
สังคม
วิชาชีพ
พยาบาล ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง

(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)
รายการ

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

(1.1)
ประมาณการ
แผนการใช้เงิน
กิ
จ
กรรม/
รายรับ งปม.
รายได้ งปม. 2565 โครงการตาม
2565
นโยบายสภา
สถาบัน
685,000.00

1,275,300.00
1,153,400.00

1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

500,000.00

1.2 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร และ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจําปีการศึกษา
2563 - 2564
1.3 โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนว
การศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัย
ชุมชนพังงา ประจําปีการศึกษา 2565
1.4 โครงการร่วมกีฬานักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนทั่วประเทศ ประจําปี 2565

133,000.00

50,000.00

-

(1.2) การ
พัฒนา
บุคลากรใน
ระบบ วชช.

30,000.00
30,000.00

-

-

-

50,000.00
50,000.00

-

-

(4.5) การจัด
งานแข่งขัน
กีฬานักศึกษา
สถาบัน

64,400.00

108,000.00

133,000.00

21,000.00

247,000.00

64,400.00

108,000.00

133,000.00

21,000.00

247,000.00

133,000.00

50,000.00

247,000.00

247,000.00

1.5 โครงการกีฬาสัมพันธ์ของนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจําปี 2565

78,000.00

78,000.00

1.6 ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่
วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจําปีการศึกษา 2565
1.7 พิธีไหว้ครูวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจําปี
การศึกษา 2565

8,100.00

8,100.00

45,800.00

45,800.00
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(ก) งบดําเนินงาน

รายการ

รวมทั้งหมด

(ข) ค่าครุภัณฑ์
(5) ค่า
(6) รายจ่าย
สาธารณูปโภค ตามเงื่อนไข
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์
หรือ
สํานักงาน
วัตถุประสงค์

500,000.00

1.รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน

500,000.00

1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

500,000.00

1.2 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร และ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจําปีการศึกษา
2563 - 2564
1.3 โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนว
การศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัย
ชุมชนพังงา ประจําปีการศึกษา 2565
1.4 โครงการร่วมกีฬานักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนทั่วประเทศ ประจําปี 2565
1.5 โครงการกีฬาสัมพันธ์ของนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจําปี 2565
1.6 ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่
วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจําปีการศึกษา 2565
1.7 พิธีไหว้ครูวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจําปี
การศึกษา 2565

งบลงทุน

-

121,900.00
-

(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

รายการใหม่

ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน

-

-

-

-

(จ)
ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่
จําเป็นต่อ
การ
ดําเนินการ
ของสถาบัน

-

(ก) งบดําเนินงาน
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(ก) งบดําเนินงาน

(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(3)
(2)
การศึกษา สนับสนุน
(1.5)
(1.6) การ
(4.1) การจัด (4.2) การจัด (4.3) การจัด
(1.3) การ
(1.4) ค่า
(4.4) การ
การ
และ
งานปฐมนิเทศ/ กิจกรรมพัฒนา พิธีประสาท
ให้บริการ ซ่อมแซมบํารุง ค่าตอบแท ประชาสัมพันธ์/
ประเมิน
ส่งเสริม ให้บริการ
ไหว้ครู/ปัจฉิม
นักศึกษา อนุปริญญาบัตร
ห้องสมุด ทรัพย์สิน/ค่า นผู้สอน การนําเสนอ
คุณภาพ
วิชาการ วิชาการแก่
ผลงาน
นิเทศ
และห้อง เช่าครุภัณฑ์ /
การศึกษา
สังคม
วิชาชีพ
พยาบาล ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง

(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)
รายการ

(1.1)
ประมาณการ
แผนการใช้เงิน
กิจกรรม/
รายรับ งปม.
รายได้ งปม. 2565 โครงการตาม
2565
นโยบายสภา
สถาบัน

(1.2) การ
พัฒนา
บุคลากรใน
ระบบ วชช.

1.8 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจําปี
การศึกษา 2564
1.9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

10,500.00

1.10 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน

21,000.00

1.11 การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาตาม
คุณลักษณะสาขาการปกครองท้องถิ่น
ประจําปี 2565

12,800.00

12,800.00

1.12 กิจกรรมทางวิชาการของสาขาการ
ปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนพังงาตามพันธ
กิจที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่รายวิชาและชุมชน

17,200.00

17,200.00

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา

121,900.00

10,500.00

2.2 หุ่นจําลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว

18,000.00

2.3 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

11,800.00

30,000.00

92,100.00

(4.5) การจัด
งานแข่งขัน
กีฬานักศึกษา
สถาบัน

30,000.00

21,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ก) งบดําเนินงาน

รายการ

งบลงทุน

(5) ค่า
(6) รายจ่าย
(ข) ค่าครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค ตามเงื่อนไข
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์
หรือ
สํานักงาน
วัตถุประสงค์

(ค) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

รายการใหม่

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน
ค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

(จ)
ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่
จําเป็นต่อ
การ
ดําเนินการ
ของสถาบัน

1.8 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจําปี
การศึกษา 2564
1.9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
1.10 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
1.11 การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาตาม
คุณลักษณะสาขาการปกครองท้องถิ่น
ประจําปี 2565
1.12 กิจกรรมทางวิชาการของสาขาการ
ปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนพังงาตามพันธ
กิจที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่รายวิชาและชุมชน
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา

-

-

121,900.00
92,100.00

2.2 หุ่นจําลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว

18,000.00

2.3 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

11,800.00

-

-

-

-

-

-
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แบบฟอร์มที่ 2.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา (งบรายจ่ายประจํา) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนพังงา
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
งบประมาณ เงินรายได้ที่
รายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
รายจ่ายประจํา : งบดําเนินงาน
1,153,400.00
1. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
200,000.00
500,000.00 1. ค่าไฟฟ้า 350,000 บาท = 10 เดือน x 35,000 บาท
2. ค่าน้ําประปา 150,000 บาท = 10 เดือน x 15,000 บาท
133,000.00 1. ค่าอาหาร (400 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) = 36,000 บาท
2. พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (400คนx2มื้อx30บาท) = 24,000 บาท
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจําปี
การศึกษา 2563 - 2564
3. ค่าจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ 38,500 บาท
4. ค่าจ้างทําสูจิบัตร 16,000 บาท
5. ค่าจ้างทําไวนิล 11,911 บาท
6. ค่าวัสดุ 6,589 บาท

3. โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจําปี
การศึกษา 2565
4. โครงการร่วมกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่ว
ประเทศ ประจําปี 2565

เหตุผลความจําเป็น

เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอในการจ่ายค่าสาธารณูปโภค
ในปีการศึกษา 2563 - 2564 คาดว่าวิทยาลัยชุมชนพังงาจะมีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จํานวนรวมทั้งสิ้น 144 คน อีกทั้งมีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชน 2 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรธุรกิจตกแต่งสถานที่สําหรับงานจัดเลี้ยง
หลักสูตรเกษตรปลอดภัย จํานวนรวมทั้งสิ้น 32 คน เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ และแสดงความ
ยินดีในความสําเร็จของนักศึกษา และเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนพังงา
จึงได้จัดโครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจําปีการศึกษา 2563 2564 แก่ผู้ที่สําเร็จศึกษาดังกล่าว

50,000.00 จัดทําเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ครอบคลุมถึงกิจกรรมการออกวารสารประชาสัมพันธ์
ของวิทยาลัย
อนุปริญญา จํานวน 100 ชุด x 500 บาท
247,000.00 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง (50 คน x 5 วัน x 240 บาท) = 60,000 บาท
2. ค่าที่พัก (25 ห้อง x 800 บาท x 4 คืน) = 80,000 บาท
3. ค่าเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ (1คันx18,040บาท)=90,200 บาท
4. ค่าอุปกรณ์กีฬา 5,000 บาท
5. ค่าจ้างทําไวนิล 1,800 บาท
6. ค่าชุดกีฬา 10,000 บาท

วิทยาลัยชุมชนพังงา เป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญา
มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาและฝีกอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน หลักการของวิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้นและดํารงอยู่ได้เพื่อ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนในชุมชนได้พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มคุณค่าแห่งชีวิตและเพิ่ม
ศักยภาพในมิติต่างๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา
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5. โครงการกีฬาสัมพันธ์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
พังงา ประจําปี 2565

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
งบประมาณ เงินรายได้ที่
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
78,000.00 1. ค่าอาหาร (300 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) = 27,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(300คน x 2 มื้อ x 30 บาท) =18,000 บาท
3. ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล 2,000 บาท
4. ค่าจ้างเหมารถบัส 8,000 บาท
5. ค่าอุปกรณ์กีฬา 5,000 บาท
6. ค่าจ้างทําไวนิล 2,000 บาท
7. ค่ายาและน้ํามันนวดสําหรับนักกีฬา 2,000 บาท
8. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสินกีฬา 5,000 บาท
9. ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ 4,500 บาท
10. ค่าเช่าเครื่องเสียง 4,500 บาท

เหตุผลความจําเป็น
กีฬาเป็นกิจกรรมทําให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่เอารัดเอา
เปรียบ ให้อภัยซึ่งกันและกัน และก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว อย่างที่เรียกกันว่ามีน้ําใจ
นักกีฬา ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ทํามาในทุกๆ ปีการศึกษาอยู่แล้ว เพื่อให้การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตาม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
และตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา จึงได้จัดโครงการกีฬา
สัมพันธ์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจําปี 2565

6. ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัย
ชุมชนพังงา ประจําปีการศึกษา 2565

8,100.00 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (250 คน x 1 มื้อ x 30 บาท) = 7,500
บาท
2. ค่าไวนิล 600 บาท

ในปัจจุบัน วิทยาลัยชุมชนพังงาได้มีนักศึกษาได้ให้ความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้
ซึ่งมีนักศึกษาที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด วิทยาลัยชุมชนพังงาได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญที่จะต้องมีการแจ้งรายละเอียดในการเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ในวิทยาลัยชุมชน
พังงา กิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2565 เป็นกิจกรรม
หนึ่งที่จะทําให้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาจะได้รับข้อมูลในด้านการเรียนการสอน

7. พิธีไหว้ครูวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจําปีการศึกษา
2565

45,800.00 1.
2.
3.
4.

ค่าอาหารกลางวัน (300 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) = 27,000 บาท
ค่าจ้างเหมารถบัส (2 คัน x 8,000 บาท) = 16,000 บาท
ค่าวัสดุจัดกิจกรรม 1,400 บาท
ค่าจ้างทําป้ายไวนิล (จํานวน 1 ผืน x 1,400 บาท) = 1,400 บาท

การดําเนินงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านงานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนเป็นงาน
ที่พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนที่พร้อมสมบูรณ์ นอกเหนือจากจัดการเรียน
การสอน ที่จัดขึ้นตามหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะและศักยภาพที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา เป็นกิจกรรมที่สามารถตอบสนองคุณลักษณะ
และศักยภาพที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญาได้ครบทุกด้าน งาน
กิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงาจึงได้จัดทําโครงการการจัดงานไหว้ครูวิทยาลัยชุมชน
พังงา ประจําปีการศึกษา 2565

8. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจําปีการศึกษา
2564

10,500.00 1. ค่าอาหาร (100 คน x 1 มื้อ x 50 บาท) = 5,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100คนx1มื้อx30บาท) = 3,000 บาท
3. ค่าวัสดุ 2,500 บาท

วิทยาลัยชุมชนพังงามีกําหนดจัดโครงการพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 เพื่อเป็นการให้ผู้สําเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเองและสถาบันการศึกษา และผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาได้มีโอกาสรับทราบแนวทาง
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และแนวทางในการประกอบอาชีพ มีจิตสํานึกที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพและพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไปหลังสําเร็จการศึกษา
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9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
งบประมาณ เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
30,000.00 1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าอาหาร (50 คน x 2 มื้อ x 90 บาท) = 9,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 4 มื้อ x 30 บาท) = 6,000บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร (จํานวน 14 ชม. x 600 บาท) = 8,400 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากรและวิทยากร 5,000 บาท
ค่าวัสดุ 1,600 บาท

เหตุผลความจําเป็น
วิทยาลัยชุมชนพังงามีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2565 เพื่อส่งขอรับสนับสนุน
งบประมาณประจําปีกับทางสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่
ผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนพังงา ให้มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัยชุมชนพังงาระยะ 5 ปี และเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการจัดทําแผน
ดังกล่าววิทยาลัยชุมชนพังงา
วิทยาลัยชุมชนพังงามีการประเมินการประกันคุณภาพ ซึ่งการประเมินในแต่ละครั้งจะมี
คณะกรรมการในการประเมิน จํานวน 3 ท่าน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช
2542 มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

21,000.00 - ประธานกรรมการ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 10,000 บาท
- กรรมการ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 7,500 บาท
- กรรมการ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 3,500 บาท

11. การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะ
สาขาการปกครองท้องถิ่น ประจําปี 2565

12,800.00 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 6 ชม. x 600 บาท) = 3,600 บาท
1.เพื่อส่งเสริมพัฒนาตามคุณลักษณะให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 2 มื้อ x 30 บาท) = 2,100 บาท 2.เพือ่ เสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ในการดําเนินชีวิต ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิน่ สามารถปฏิบัติ ตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
3. ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) = 3,150 บาท
4. ค่าเอกสารและค่าถ่ายวัสดุ (35 คน x 50 บาท) = 1,750 บาท
5. ค่าป้ายไวนิล (1 ป้าย x 600 บาท) = 600 บาท
6. ค่าที่พักวิทยากร (1 คืน x 1,000 บาท) = 1,000 บาท
7. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 600 บาท

12. กิจกรรมทางวิชาการของสาขาการปกครอง
ท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนพังงาตามพันธกิจที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาสู่รายวิชาและ
ชุมชน

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของสาขาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนพังงาตามพันธ
17,200.00 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 6 ชม. x 600 บาท) = 7,200 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 2 มื้อ x 30 บาท) = 2,100 บาท กิจที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาสู่รายวิชาและชุมชน
3. ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) = 3,150 บาท
4. ค่าถ่ายวัสดุ (35 คน x 50 บาท) = 1,750 บาท
5. ค่าป้ายไวนิล (1 ป้าย x 600 บาท) = 600 บาท
6. ค่าที่พักวิทยากร (2 ห้อง x 1 คืน x 9,000 บาท) = 1,800 บาท
7. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 600 บาท
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แบบฟอร์มที่ 2.3 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายลงทุน)
วิทยาลัยชุมชนพังงา
ความพร้อมครุภัณฑ์
ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง
ความต้องการงบลงทุน
ตามราคา นอกราคามาตรฐาน
งบรายจ่าย/รายการ
แบบรูป
มาตรฐาน คุณลักษณ ใบเสนอ
BOQ ร่าง TOR
ราคาต่อ
รายการ
หน่วยนับ จานวน
หน่วย
ะเฉพาะ ราคา
✓
✓
✓
✓
✓
✓
รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
1.1 ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
1.1.1 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา
กล้อง
3 30,700.00
✓

งบประมาณ
ทั้งสิ้น
121,900.00
121,900.00
121,900.00
92,100.00

รายการที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

เหตุผลความจาเป็นที่ขอใช้เงินรายได้

เนื่องจากหหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จะทาการ
เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ซึ่งในหลักสูตรจะมี
รายวิชาที่จาเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการเรียนการสอน ได้แก่
วิชาชีววิทยาสาธารณสุข วิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา เป็นต้น
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเซลล์รวมไปถึง
การศึกษาเกี่ยวกับแบคทีเรีย ปรสิต ไวรัส เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความ
จาเป็นในการใช้กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จานวน 3 เครื่อง เพื่อใช้
สาหรับการศึกษาของนักศึกษา โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของกอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
(ข้อที่ 12.1 รายการที่ 12.2 หน้าที่ 92)
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ความพร้อมครุภัณฑ์
ตามราคา นอกราคามาตรฐาน
งบรายจ่าย/รายการ
มาตรฐาน คุณลักษณ ใบเสนอ
ะเฉพาะ ราคา
✓
✓
✓
1.1.2 หุ่นจาลองโครงกระดูกมนุษย์
✓
แบบเต็มตัว

1.1.3 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

✓

ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง
แบบรูป
รายการ

BOQ

ร่าง TOR

✓

✓

✓

ความต้องการงบลงทุน
หน่วยนับ จานวน

ราคาต่อ
หน่วย

งบประมาณ
ทั้งสิ้น

รายการที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

เหตุผลความจาเป็นที่ขอใช้เงินรายได้

ตัว

1

18,000.00

18,000.00

เนื่องจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ซึ่ง
จาเป็นจะต้องให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายมนุษย์
ลักษณะ ตาแหน่ง และหน้าที่ของอวัยวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
ระบบโครงกระดูก ดังนั้นจึงมีความจาเป็นในการใช้หุ่นจาลองโครง
กระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว จานวน 1 ตัว เพื่อใช้สาหรับการศึกษาของ
นักศึกษา โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงาบ
ประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 (ข้อที่ 4.4 หน้าที่ 60)

ตู้

2

5,900.00

11,800.00

เนื่องจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีความ
จาเป็นต้องใช้ตู้เหล็กในการจัดเก็บอุปกรณ์ของห้องปฏิบัตกิ าร ได้แก่
เครื่องแก้วทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นในการใช้ตู้
เหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 2 ตู้ เพื่อใช้จัดเก็บอุปกรณ์ทาง
ห้องปฏิบัตกิ าร โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานัก
งาบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 (ข้อที่ 10.14 หน้าที่ 84)
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แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของวิทยาลัยชุมชนตราด
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แบบฟอร์มที่ 1 แผนและผลแผนการใช้เงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนตราด
แผนงาน / โครงการ
รวมทั้งสิ้น (บาท)
1.รายจ่ายประจา : งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทนผู้ประเมินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รวม
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
แผนการดาเนินงาน 59,600.00 21,000.00 49,200.00 4,500.00 10,000.00 160,000.00 10,000.00
- 14,400.00 21,000.00 - 100,000.00 449,700.00
ผลการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน 59,600.00 21,000.00 28,400.00 4,500.00 10,000.00 160,000.00 10,000.00
- 14,400.00 21,000.00 - 100,000.00 428,900.00
ผลการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
21,000.00
21,000.00
ผลการดาเนินงาน

1.2 ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัตกิ ารสอบ แผนการดาเนินงาน
วัดความรู้รายวิชาปรับพื้นฐาน การ
สอบปลายภาคการศึกษาในหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
อนุปริญญา และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1.4 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
แผนการดาเนินงาน
นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
1.5 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1.6 ไหว้ครูและรับน้องอย่างสร้างสรรค์ แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1.7 ชดเชยค่าสาธาณูปโภค
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

14,400.00

14,400.00

28,800.00

-

1.3 พิธีประสาทอนุปริญญา

150,000.00
10,000.00

10,000.00 10,000.00

14,000.00
21,000.00

150,000.00
30,000.00
14,000.00
21,000.00
100,000.00 100,000.00
-
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แผนงาน / โครงการ
1.8 ซ่อมแซมพื้นดาดฟ้าและห้องน้า แผนการดาเนินงาน
อาคาร 4 ทาน้ายากันซึม เจาะท่อ
ผลการดาเนินงาน
ระบายน้าทิ้งเพิ่ม
1.9 ซ่อมแซมรางระบายน้าหลังคา
แผนการดาเนินงาน
อาคาร 4 แก้ไขจุดอุดตันรางระบายน้า
ผลการดาเนินงาน

ต.ค.
15,000.00

พ.ย.

แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ธ.ค.

ส.ค.

รวม

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

15,000.00
-

3,000.00

3,000.00
-

1.10 ซ่อมแซมและแก้ไขจุดน้ารั่วซึม แผนการดาเนินงาน
หลังคาและฝ้าเพดานบริเวณห้องสมุด
ผลการดาเนินงาน
อาคาร 4

10,000.00

1.11 ซ่อมแซมและแก้ไขจุดน้ารั่วซึม แผนการดาเนินงาน
บริเวณหลังคาห้องเรียน อาคาร 3
ผลการดาเนินงาน

5,000.00

1.12 ซ่อมแซมรางน้าที่เกิดการชารุด แผนการดาเนินงาน
เสื่อมสภาพตามกาลเวลา บริเวณ
ผลการดาเนินงาน
อาคารโรงอาหาร

26,600.00

10,000.00
5,000.00
26,600.00
-

1.13 ค่าการตรวจสุขภาพประจาปี แผนการดาเนินงาน
ของจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน
ให้ตรวจตามปีงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง ผลการดาเนินงาน

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก.ค.

4,500.00

4,500.00
-

แผนการดาเนินงาน

-

-

20,800.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,800.00

ผลการดาเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 พัดลมติดเพดาน ขนาด 56 นิ้ว แผนการดาเนินงาน
พร้อมติดตั้ง จานวน 8 ตัว ภายใน
อาคารโรงอาหารวิทยาลัยชุมชนตราด ผลการดาเนินงาน

20,800.00

20,800.00
-
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แบบฟอร์มที่ 2.1 สรุปแผนการใช้เงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนตราด
(ก) งบดาเนินงาน

(ก) งบดาเนินงาน

(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสานักงานสถาบัน)

รายการ

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจา : งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทนผูป้ ระเมินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
1.2 ค่าตอบแทนของผูป้ ฏิบัติการสอบวัดความรู้
รายวิชาปรับพื้นฐาน การสอบปลายภาคการศึกษา
ในหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
1.3 พิธีประสาทอนุปริญญา

ประมาณการ
รายรับ งปม.
2565

แผนการใช้เงิน
รายได้ งปม.
2565

400,000.00

449,700.00
428,900.00

(1.1)
(1.2)
กิจกรรม/ การพัฒนา
โครงการ บุคลากรใน
ตาม
ระบบ วชช.
นโยบาย
สภาสถาบัน
-

(1.3) การ
ให้บริการ
ห้องสมุด
และห้อง
พยาบาล

(1.4) ค่า
ซ่อมแซมบารุง
ทรัพย์สิน/ค่า
เช่าครุภัณฑ์ /
ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง

-

59,600.00

28,800.00

30,000.00

59,600.00

28,800.00

30,000.00

-

(2)
(1.5)
(1.6) การ การศึกษา
ค่าตอบแทน ประชาสัมพันธ์ และ
ผูส้ อน
/การนาเสนอ ส่งเสริม
วิชาการ
ผลงาน
วิชาชีพ

-

(3)
(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
สนับสนุน (4.1) การจัด (4.2) การจัด (4.3) การจัดพิธี
(4.4) การ
(4.5) การจัด
การ
งาน
กิจกรรม
ประสาท
ประเมินคุณภาพ งานแข่งขัน
ให้บริการ ปฐมนิเทศ/
พัฒนา
อนุปริญญาบัตร
การศึกษา
กีฬานักศึกษา
วิชาการ
ไหว้ครู/
นักศึกษา
สถาบัน
แก่สังคม ปัจฉิมนิเทศ

-

-

35,000.00
35,000.00

21,000.00

150,000.00

21,000.00
21,000.00

28,800.00

28,800.00

150,000.00

150,000.00

30,000.00

1.5 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

14,000.00

14,000.00

1.6 ไหว้ครูและรับน้องอย่างสร้างสรรค์

21,000.00

21,000.00

1.8 ซ่อมแซมพื้นดาดฟ้าและห้องน้า อาคาร 4
ทาน้ายากันซึม เจาะท่อระบายน้าทิ้งเพิ่ม
1.9 ซ่อมแซมรางระบายน้าหลังคา อาคาร 4
แก้ไขจุดอุดตันรางระบายน้า
1.10 ซ่อมแซมและแก้ไขจุดน้ารั่วซึมหลังคาและ
ฝ้าเพดานบริเวณห้องสมุด อาคาร 4
1.11 ซ่อมแซมและแก้ไขจุดน้ารั่วซึมบริเวณ
หลังคาห้องเรียน อาคาร 3

-

150,000.00

21,000.00

1.4 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา

1.7 ชดเชยค่าสาธาณูปโภค

-

30,000.00

100,000.00
15,000.00

15,000.00

3,000.00

3,000.00

10,000.00

10,000.00

5,000.00

5,000.00

-
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(ก) งบดาเนินงาน
(5) ค่า
สาธารณูปโภค
รายการ

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจา : งบดาเนินงาน

4,500.00

100,000.00

4,500.00

1.3 พิธีประสาทอนุปริญญา
1.4 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
1.5 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
1.6 ไหว้ครูและรับน้องอย่างสร้างสรรค์
1.7 ชดเชยค่าสาธาณูปโภค
1.8 ซ่อมแซมพื้นดาดฟ้าและห้องน้า อาคาร 4
ทาน้ายากันซึม เจาะท่อระบายน้าทิ้งเพิ่ม
1.9 ซ่อมแซมรางระบายน้าหลังคา อาคาร 4
แก้ไขจุดอุดตันรางระบายน้า
1.10 ซ่อมแซมและแก้ไขจุดน้ารั่วซึมหลังคาและ
ฝ้าเพดานบริเวณห้องสมุด อาคาร 4
1.11 ซ่อมแซมและแก้ไขจุดน้ารั่วซึมบริเวณ
หลังคาห้องเรียน อาคาร 3

(6) รายจ่าย
(ข) ค่าครุภัณฑ์
ตามเงื่อนไข ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์
หรือ
สานักงาน
วัตถุประสงค์

100,000.00

1.1 ค่าตอบแทนผูป้ ระเมินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
1.2 ค่าตอบแทนของผูป้ ฏิบัติการสอบวัดความรู้
รายวิชาปรับพื้นฐาน การสอบปลายภาคการศึกษา
ในหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร

100,000.00

งบลงทุน

20,800.00
-

(ค) ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

รายการใหม่

ค่าใช้จ่าย
ดาเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิง่ ก่อสร้าง

-

-

-

-

-

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน

-

-

-

-

(จ) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินการของ
สถาบัน

-
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(ก) งบดาเนินงาน

(ก) งบดาเนินงาน

(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสานักงานสถาบัน)

รายการ

ประมาณการ
รายรับ งปม.
2565

แผนการใช้เงิน
รายได้ งปม.
2565

1.12 ซ่อมแซมรางน้าที่เกิดการชารุด
เสือ่ มสภาพตามกาลเวลา บริเวณอาคารโรงอาหาร

26,600.00

1.13 ค่าการตรวจสุขภาพประจาปีของจ้างเหมา
บริการในวิทยาลัยชุมชนให้ตรวจตาม
ปีงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง

4,500.00

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,800.00

2.1 พัดลมติดเพดาน ขนาด 56 นิ้ว พร้อมติดตัง้
จานวน 8 ตัวภายในอาคารโรงอาหารวิทยาลัย
ชุมชนตราด

20,800.00

(1.1)
(1.2)
กิจกรรม/ การพัฒนา
โครงการ บุคลากรใน
ตาม
ระบบ วชช.
นโยบาย
สภาสถาบัน

(1.3) การ
ให้บริการ
ห้องสมุด
และห้อง
พยาบาล

(1.4) ค่า
ซ่อมแซมบารุง
ทรัพย์สิน/ค่า
เช่าครุภัณฑ์ /
ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง

(2)
(1.5)
(1.6) การ การศึกษา
ค่าตอบแทน ประชาสัมพันธ์ และ
ผูส้ อน
/การนาเสนอ ส่งเสริม
วิชาการ
ผลงาน
วิชาชีพ

(3)
(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
สนับสนุน (4.1) การจัด (4.2) การจัด (4.3) การจัดพิธี
(4.4) การ
(4.5) การจัด
การ
งาน
กิจกรรม
ประสาท
ประเมินคุณภาพ งานแข่งขัน
ให้บริการ ปฐมนิเทศ/
พัฒนา
อนุปริญญาบัตร
การศึกษา
กีฬานักศึกษา
วิชาการ
ไหว้ครู/
นักศึกษา
สถาบัน
แก่สังคม ปัจฉิมนิเทศ

26,600.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(ก) งบดาเนินงาน
(5) ค่า
สาธารณูปโภค
รายการ

งบลงทุน

(6) รายจ่าย
(ข) ค่าครุภัณฑ์
ตามเงื่อนไข ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์
หรือ
สานักงาน
วัตถุประสงค์

(ค) ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

รายการใหม่

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน
ค่าใช้จ่าย
ดาเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิง่ ก่อสร้าง

(จ) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินการของ
สถาบัน

1.12 ซ่อมแซมรางน้าที่เกิดการชารุด
เสือ่ มสภาพตามกาลเวลา บริเวณอาคารโรงอาหาร
1.13 ค่าการตรวจสุขภาพประจาปีของจ้างเหมา
บริการในวิทยาลัยชุมชนให้ตรวจตาม
ปีงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 พัดลมติดเพดาน ขนาด 56 นิ้ว พร้อมติดตัง้
จานวน 8 ตัวภายในอาคารโรงอาหารวิทยาลัย
ชุมชนตราด

4,500.00

-

-

20,800.00
20,800.00

-

-

-

-

-

-
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แบบฟอร์มที่ 2.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายประจา)
วิทยาลัยชุมชนตราด
รายการ

รายจ่ายประจา : งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
เงินรายได้ที่ขอรับ
งบประมาณแผ่นดิน
จัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจาเป็น

428,900.00

1.1 ค่าตอบแทนผูป้ ระเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

21,000.00 1. ประธานกรรมการเป็นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก 10,000 บาท
2. กรรมผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก 7,500 บาท
3. กรรมการที่เป็นผูป้ ฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 3,500 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประเมินประคุณภาพ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563

1.2 ค่าตอบแทนของผูป้ ฏิบัติการสอบวัดความรู้รายวิชาปรับพื้นฐาน
การสอบปลายภาคการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร

28,800.00 อาจารย์พิเศษ 15 คน x 4 ชม. x 60 บาท x 2 วัน x 2 ภาคเรียนปกติ x 2 ภาคเรียน block
course

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาจารย์พิเศษ ในการสอบวัดความรู้รายวิชา
ปรับพื้นฐาน การสอบปลายภาคการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา และ
หลักสูตรประกาศนียบัตร

1.3 พิธีประสาทอนุปริญญา

1.4 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา

150,000.00 1. ค่าอาหาร (100 บาท x 1 มื้อ x 120 คน) = 12,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (30 บาท x 1 มื้อ x 120 คน) = 3,600 บาท
3. ค่าเดินทางของผูอ้ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 9,000 บาท
4. ค่าชุดสังฆทาน 5,000 บาท
5. ค่าจ้างบันทึกถ่ายภาพและวีดีโอ 5,000 บาท
6. ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ 50,000 บาท
7. ค่าสูจิบัตร 48,000 บาท
8 .ค่าวัสดุอื่นๆ 17,400 บาท
30,000.00 1. ค่าจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัด 15,000 บาท
2. ค่าวัสดุทาโปสเตอร์และแผ่นพับออกจัดนิทรรศการ 15,000 บาท

เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและแสดงความยินดีให้ให้กับผูส้ าเร็จการศึกษา
และแสดงผลการดาเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด

เพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด

1.5 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

14,000.00 1. ค่าอาหารกลางวัน (2 มื้อ x 80 บาท x 50 คน) = 8,000 บาท
2. ค่าอาหารว่าง (4 มื้อ x 30 บาท x 50 คน) = 6,000 บาท

แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

1.6 ไหว้ครูและรับน้องอย่างสร้างสรรค์

21,000.00 1. ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 80 บาท x 150 คน) = 12,000 บาท
2. ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ x 30 บาท x 150 คน) = 9,000 บาท

เพื่อจัดกิจกรรมให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราดและสร้างความสามัคคี

1.7 ชดเชยค่าสาธาณูปโภค
1.8 ซ่อมแซมพื้นดาดฟ้าและห้องน้า อาคาร 4 ทาน้ายากันซึม เจาะ
ท่อระบายน้าทิ้งเพิ่ม

100,000.00 ค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ 100,000 บาท
15,000.00 จ้างซ่อมแซมพื้นดาดฟ้าและห้องน้า อาคาร 4 ทาน้ายากันซึม เจาะท่อระบายน้าทิ้ง

เพิ่ม เป็นจานวนเงิน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าสาธารณูปโภควิทยาลัยชุมชนตราด
เนื่องจากเกิดฝนตกหนักและประกอบกับตัวอาคารมีอายุการใช้งานมานาน
ทาให้เกิดการรั่วซึมได้ง่าย จึงขอปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อรักษาสภาพการใช้
งานของอาคาร 4
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รายการ

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
เงินรายได้ที่ขอรับ
งบประมาณแผ่นดิน
จัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจาเป็น

1.9 ซ่อมแซมรางระบายน้าหลังคา อาคาร 4 แก้ไขจุดอุดตันราง
ระบายน้า

3,000.00 จ้างซ่อมแซมรางระบายน้าหลังคา อาคาร 4 แก้ไขจุดอุดตันรางระบายน้า เป็นจานวน เนื่องเกิดฝนตกหนัก และรางระบายน้ามีปัญหาการอุดตันจึงทาให้น้าไหล
รั่วซึมภายในอาคารได้ง่ายจึงขอปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อรักษาสภาพการใช้
เงิน 3,000 บาท
งานของอาคาร 4

1.10 ซ่อมแซมและแก้ไขจุดน้ารั่วซึมหลังคาและฝ้าเพดานบริเวณ
ห้องสมุด อาคาร 4

10,000.00 จ้างซ่อมแซมและแก้ไขจุดน้ารั่วซึมหลังคาและฝ้าเพดานบริเวณห้องสมุด อาคาร 4

1.11 ซ่อมแซมและแก้ไขจุดน้ารั่วซึมบริเวณหลังคาห้องเรียน อาคาร
3

5,000.00 จ้างซ่อมแซมและแก้ไขจุดน้ารั่วซึมบริเวณหลังคาห้องเรียน อาคาร 3 เป็นจานวนเงิน เนื่องจากเกิดฝนตกหนักและประกอบกับตัวอาคารมีอายุการใช้งานมานาน
ทาให้เกิดการรั่วซึมได้ง่าย จึงขอปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อรักษาสภาพการใช้
5,000 บาท
งานของอาคาร 3

1.12 ซ่อมแซมรางน้าที่เกิดการชารุด เสือ่ มสภาพตามกาลเวลา
บริเวณอาคารโรงอาหาร

26,600.00 จ้างซ่อมแซมรางน้าที่เกิดการชารุด เสื่อมสภาพตามกาลเวลา บริเวณอาคารโรง

1.13 ค่าการตรวจสุขภาพประจาปีของจ้างเหมาบริการในวิทยาลัย
ชุมชนให้ตรวจตามปีงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง

4,500.00 ค่าตรวจสุขภาพประจาปีของจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน ในอัตรา 450 บาท x ใช้เป็นค่าสวัสดิการเพื่อตรวจสุขภาพประจาปีของบุคลากร
10 คน x 1 ครั้งต่อปี
ประเภทจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชนให้ตรวจตาม
ปีงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง

เป็นจานวนเงิน 10,000 บาท

อาหาร เป็นจานวนเงิน 26,600 บาท

เนื่องจากเกิดฝนตกหนักและประกอบกับตัวอาคารมีอายุการใช้งานมานาน
ทาให้เกิดการรั่วซึมได้ง่าย จึงขอปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อรักษาสภาพการใช้
งานของอาคาร 4

เนื่องเกิดฝนตกหนัก และรางระบายน้าเกิดการชารุดตามกาลเวลา ทาให้
น้าไหลรั่วซึมภายในอาคารได้ง่ายจึงขอปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อรักษาสภาพ
การใช้งานของอาคารโรงอาหารวิทยาลัยชุมชนตราด
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แบบฟอร์มที่ 2.3 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายลงทุน)
วิทยาลัยชุมชนตราด
ความพร้อมครุภัณฑ์
งบรายจ่าย/รายการ

ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง

ตามราคา

นอกราคามาตรฐาน

มาตรฐาน

คุณลักษณะ ใบเสนอ
เฉพาะ
ราคา

✓
รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
1.1 ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
พัดลมติดเพดาน ขนาด 56 นิ้ว พร้อมติดตัง้
จานวน 8 ตัว ภายในอาคารโรงอาหารวิทยาลัย
ชุมชนตราด

✓

✓

✓

ความต้องการงบลงทุน

แบบรูป
รายการ

BOQ

ร่าง TOR

✓

✓

✓

หน่วยนับ

ตัว

จานวน

ราคาต่อหน่วย

8

2,600.00

งบประมาณทั้งสิ้น

รายการที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน

20,800.00
20,800.00
20,800.00

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ขึ้นไป

-

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท

-

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ขึ้นไป

-

เหตุผลความจาเป็นที่ขอใช้เงินรายได้

เนื่องจาก สภาพครุภัณฑ์ของเดิมที่มีอยู่ เกิด
การชารุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้ และเพื่อใช้
เป็นสิง่ อานวยความสะดวกภายในให้กับ
นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการการศึกษาภายใน
วิทยาลัยชุมชนตราด

-
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แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของวิทยาลัยชุมชนแพร่
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แผนงาน / โครงการ

แบบฟอร์มที่ 1 แผนและผลแผนการใช้เงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนแพร่
แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต.ค.
แผนการ
รวมทั้งสิ้น (บาท)
ดาเนินงาน
ผลการด
าเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
1.รายจ่ายประจา : งบดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1.1ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกัน แผนการดาเนินงาน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการดาเนินงาน
1.2 ค่าเวชภัณฑ์ยา
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1.3 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัย แผนการดาเนินงาน
ชุมชนแพร่
ผลการดาเนินงาน
1.4 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แผนการดาเนินงาน
ตามอัตลักษณ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่
ผลการดาเนินงาน
1.5 โครงการกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่ว แผนการดาเนินงาน
ประเทศ
ผลการดาเนินงาน
1.6 โครงการอบรมทักษะการวางแผน เพื่อ
แผนการดาเนินงาน
พัฒนาการทางานอาจารย์ และบุคลากรทางการ ผลการดาเนินงาน
ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแพร่
1.7 ค่าตรวจสุขภาพประจาปีของจ้างเหมาใน
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่า
ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

พ.ย.
ธ.ค.
21,000.00
21,000.00
21,000.00

ม.ค.
-

ก.พ.
155,000.00
155,000.00
-

มี.ค.
6,750.00
6,750.00
-

เม.ย.
20,000.00
20,000.00
-

พ.ค.
82,000.00
82,000.00
-

มิ.ย.
25,000.00
25,000.00
-

ก.ค.
10,000.00
10,000.00
-

ส.ค.
ก.ย.
25,000.00
25,000.00
-

10,000.00
10,000

15,000

5,000.00

10,000.00

20,000

140,000.00
82,000.00

6,750.00

25,000

รวม

ผู้รับผิดชอบ

344,750.00
344,750.00
21,000.00
10,000.00
50,000.00
35,000.00
140,000.00
82,000.00
6,750.00
-

-

นางกชภัส บุญสิทธิ์

นางปาริฉัตร กุลเกลี้ยง
นางสาวบุญญรัตน์
บุถนอม
นางสาวบุญญรัตน์
บุถนอม
นางสาวบุญญรัตน์
บุถนอม
นางสาวบุญญรัตน์
บุถนอม
นางสาวรัตติกาล
สังข์ประเสริฐ
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แบบฟอร์มที่ 2.1 สรุปแผนการใช้เงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนแพร่
(ก) งบดาเนินงาน

(ก) งบดาเนินงาน

(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสานักงานสถาบัน)

รายการ

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจา : งบดาเนินงาน

(2)
(3)
(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(1.1)
(1.2) การ
(1.3) การ
(1.4) ค่า
(1.5)
(1.6) การ การศึกษา สนับสนุน (4.1) การจัด (4.2) การจัด (4.3) การ (4.4) การ
การ
กิจกรรม/ พัฒนาบุคลากร ให้บริการ
ซ่อมแซม ค่าตอบแทน ประชาสัมพั และ
งาน
กิจกรรม
จัดพิธี
ประเมิน
ประมาณการ
ส่
ง
เสริ
ม
ให้
บ
ริ
ก
าร
แผนการใช้เงิน โครงการ ในระบบ วชช. ห้องสมุด และ
บารุง
ผูส้ อน
นธ์/การ
ปฐมนิเทศ/ พัฒนานักศึกษา ประสาท
คุณภาพ
รายรับ งปม.
รายได้ งปม. 2565 ตาม
ห้องพยาบาล ทรัพย์สิน/ค่า
นาเสนอ วิชาการ วิชาการแก่ ไหว้ครู/ปัจฉิม
อนุปริญญา การศึกษา
2565
วิชาชีพ
สังคม
นโยบาย
เช่าครุภัณฑ์ /
ผลงาน
นิเทศ
บัตร
สภาสถาบัน
ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง
300,000.00

344,750.00
344,750.00

1.1ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

21,000

1.2 ค่าเวชภัณฑ์ยา

10,000

1.3 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่

50,000

1.4 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัต
ลักษณ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่

35,000

1.5 โครงการกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ

140,000

1.6 โครงการอบรมทักษะการวางแผน เพื่อพัฒนาการ
ทางานอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัย
ชุมชนแพร่

82,000

1.7 ค่าตรวจสุขภาพประจาปีของจ้างเหมาในวิทยาลัย
ชุมชนแพร่

6,750

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

-

-

82,000.00

10,000.00

82,000.00

10,000.00

-

-

-

-

-

50,000.00

35,000.00

50,000.00

35,000.00

-

(4.5) การจัด
งานแข่งขันกีฬา
นักศึกษาสถาบัน

21,000.00

140,000.00

21,000.00

140,000.00

21,000.00
10,000.00
50,000.00
35,000.00

140,000.00
82,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(ก) งบดาเนินงาน

รายการ

(5) ค่า
(6) รายจ่าย
สาธารณูปโภค ตามเงื่อนไข
หรือ
วัตถุประสงค์

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจา : งบดาเนินงาน

งบลงทุน

-

(ข) ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
การศึกษา

-

(ค) ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
สานักงาน

-

ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

รายการใหม่

ค่าใช้จ่าย
ดาเนินงาน

-

-

-

-

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน

-

-

-

(จ)
ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่
ค่าครุภัณฑ์
จาเป็นต่อการ
ค่าที่ดินและ
ดาเนินการ
สิง่ ก่อสร้าง
ของสถาบัน

-

6,750.00
6,750.00

1.1ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
1.2 ค่าเวชภัณฑ์ยา
1.3 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่
1.4 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัต
ลักษณ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่
1.5 โครงการกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ
1.6 โครงการอบรมทักษะการวางแผน เพื่อพัฒนาการ
ทางานอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัย
ชุมชนแพร่
1.7 ค่าตรวจสุขภาพประจาปีของจ้างเหมาในวิทยาลัย
ชุมชนแพร่
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

6,750.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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แบบฟอร์มที่ 2.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา (งบรายจ่ายประจา) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนแพร่
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
รายจ่ายประจา : งบดาเนินงาน
344,750.00
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกัน
21,000 - ประธานกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 10,000 บาท
คุณภาพการศึกษาภายใน
- กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 7,500 บาท
- กรรมการที่เป็นผู้ปฏิบัตงิ านในวิทยาลัยชุมชน 3,500 บาท

เหตุผลความจาเป็น

สาหรับผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจาก
สามารถเบิกในงบดาเนินงานได้

ไม่

1.2 ค่าเวชภัณฑ์ยา

10,000

เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร นักศึกษา และบุคลทั่วไป
ที่มารับบริการของวิทยาลัยชุมชน ในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น

1.3 โครงการราลึกพระคุณครู

50,000 1. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจาปี 2562 จานวน 10,000 บาท
- ค่าวิทยากร ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ (1 คน x 1 วัน x 1,200 บาท) = 1,200 บาท
- ค่าอาหาร (100 คน x 1 มื้อ x 50 บาท) = 5,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน x 1 มื้อ x 25 บาท) = 2,500 บาท
- ค่าวัสดุ 1,300 บาท
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 15,000บาท
- ค่าอาหาร (130 คน x 1 มื้อ x 50 บาท) = 6,500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (130 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) = 6,500 บาท
- ค่าวัสดุ 2,000 บาท
3. โครงการราลึกพระคุณครู จานวน 25,000 บาท
- ค่าอาหาร (250 คน x 1 มื้อ x 50 บาท) = 12,500 บาท
- ค่าอาหารว่าง (250 คน x 1 มื้อ x 25 บาท) = 6,250 บาท
- ค่าวัสดุ 6,250 บาท

พื่อให้นักศึกษามีทักษะในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
และมีคุณลักษณะผู้สาเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความพร้อมและปรับตัวก่อน
การศึกษาในวิทยาลัยชุมชนแพร่ และมีทัศนคติที่ดตี อ่
วิทยาลัย
เพื่อให้นักศึกษาราลึกถึงพระคุณครู และมีคุณธรรม
จริยธรรม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงาม
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รายการ
1.4 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่

1.5 โครงการกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่ว
ประเทศ

1.6โครงการอบรมทักษะการวางแผน เพื่อ
พัฒนาการทางานอาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแพร่

1.7 ค่าตรวจสุขภาพประจาปีของจ้างเหมาใน
วิทยาลัยชุมชนแพร่

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
35,000 1. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย “เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา" จานวน 5,000 บาท
- ค่าอาหาร (20 คน x 1 มื้อ x 50 บาท) = 1,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) = 1,000 บาท
- ค่าวัสดุ 3,000 บาท
2. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี จานวน 20,000 บาท
- ค่าอาหาร (150 คน x 1 มื้อ x 50 บาท) = 7,500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 คน x 1 มื้อ x 25 บาท) = 3,750 บาท
- ค่าวัสดุ 8,750 บาท
3. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา จานวน 10,000 บาท
- ค่าวัสดุ 10,000 บาท
140,000 ค่าที่พัก (30 คนx 4 วัน x350 บาท) = 42,000 บาท
ค่าพาหนะ(รถตู้พร้อมน้ามัน) (3 คัน x 20,000 บาท) = 60,000 บาท
ค่าอาหาร (30 คน x 11 มื้อ x 80 บาท) = 26,400 บาท
ค่าวัสดุ (1 ครั้ง x 11,600 บาท) = 11,600 บาท
82,000 - ค่าวิทยากร(ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) (1 คน x 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท) = 7,200 บาท
- ค่าที่พัก (40 คน x 1 คืน x 700 บาท) = 28,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 2 มื้อ x 200 บาท) =16,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) = 5,600 บาท
- ค่าวัสดุ (1 ครั้ง x 4,700 บาท) = 4,700 บาท
- ค่าพาหนะ (1 ครั้งx 2 วัน x 10,000 บาท) =20,000 บาท
- ค่าจัดจ้าง (1 ครั้ง x 500 บาท) = 500 บาท
6,750 ค่าตรวจสุขภาพประจาปี 15 คนx 450 บาท = 6,750 บาท

เหตุผลความจาเป็น
เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานอุดมศึกษาเป็นพลเมืองที่ดตี ามระบอบ
ประชาธิปไตย
เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักศึกษา เห็นคุณค่าวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และร่วมกับชุมชนในการ
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสขุ ภาพพลานามัยแข็งแรง จาก
การออกกาลังกายมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และอบายมุขจาก
กิจกรรมสร้างสรรค์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยาลัยชุมชนทั่ว

1.อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่มี
วิสยั ทัศน์และประสบการณ์นาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การปฏิบัตหิ น้าที่ของตนเอง และส่วนรวมได้ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันและเกิดแนวคิดในการนาแนวทางการเรียนรู้
ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ขวัญและ
กาลังใจในการทางาน
เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร
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รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายลงทุน)
วิทยาลัยชุมชนแพร่
ความพร้อมครุภัณฑ์
ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง
ความต้องการงบลงทุน
งบรายจ่าย/รายการ
ตามราคา นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป
รายการที่มีอยู่
BOQ ร่าง TOR
ราคาต่อ
คุณลักษณ ใบเสนอ
รายการ
หน่วยนับ จานวน
งบประมาณ ในปัจจุบัน
มาตรฐาน
หน่วย
ะเฉพาะ ราคา
ทั้งสิ้น
✓
✓
✓
✓
✓
✓
รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
1.1 ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
-

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ขึ้นไป

-

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท

-

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ขึ้นไป

-

-

เหตุผลความจาเป็นที่ขอใช้เงินรายได้
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แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
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แบบฟอร์มที่ 1 แผนและผลแผนการใช้เงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
แผนงาน / โครงการ
รวมทั้งสิ้น (บาท)
1.รายจ่ายประจา : งบดาเนินงาน
1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.โครงการพิธีประสาทอนุปริญญา
ผูส้ าเร็จการศึกษา
3.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา
4.โครงการปฐมนิเทศ
5.โครงการปัจฉิมนิเทศ
6.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบุคลากรและการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
7.โครงการการจัดให้บริการ
ศูนย์บริการสาหรับประชาชนทั่วไป
8.โครงการกีฬาทั่วประเทศ
9.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน

ต.ค.
-

พ.ย.
26,000.00
26,000.00
21,000.00

ธ.ค.
240,200.00
109,000.00
-

แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
265,560.00
- 170,000.00 341,000.00 38,300.00
16,700.00
- 170,000.00 341,000.00 38,300.00
-

ก.ค.
50,000.00
50,000.00
-

ส.ค.
ก.ย.
70,000.00
70,000.00
-

150,000.00
16,700.00

13,300.00
20,000.00
20,000.00

109,000.00

91,000.00

ผู้รับผิดชอบ

1,201,060.00
821,000.00
21,000.00
150,000.00
30,000.00
20,000.00
20,000.00
200,000.00

ผลการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รวม

5,000.00

25,000.00
250,000.00
50,000.00

50,000.00

30,000.00
250,000.00
100,000.00
-
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แผนงาน / โครงการ
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน
ค่า แผนการดาเนินงาน
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ผลการดาเนินงาน
2.1 ค่าจ้างกัน้ ห้องพักครูอาจารย์พิเศษ แผนการดาเนินงาน
บริเวณ ชั้น 2 และ ชั้น 3 อาคารเรียน
ผลการดาเนินงาน
2.2 ค่าจ้างเขียนแบบห้องน้าศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน

แผนการดาเนินงาน

ต.ค.
-

พ.ย.
-

ธ.ค.
131,200.00
80,000.00

แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
248,860.00
80,000.00

12,000.00

2.4 เก้าอีส้ านักงานแบบมีพนักพิง มีที่
เท้าแขน

แผนการดาเนินงาน

2.5.โต๊ะทางาน ขนาด กว้าง 179 ลึก
88 สูง 75 ซม. พร้อมเก้าอีส้ านักงาน

แผนการดาเนินงาน

ส.ค.
-

-

ก.ย.
-

รวม

ผู้รับผิดชอบ

380,060.00
160,000.00 ศิริวรรณ ทอง
เพ็ชร
-

39,200.00

39,200.00

78,400.00 ชนัญชิดา เพชร
มณี
-

105,000.00

105,000.00 ชนัญชิดา เพชร
มณี
-

24,660.00

24,660.00 ชนัญชิดา เพชร
มณี
-

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

ก.ค.

12,000.00 ภาวดี ฉัตรจินดา

ผลการดาเนินงาน

2.3 พัดลมเพดานแมงปอ ขนา 56 นิ้ว แผนการดาเนินงาน
พร้อมติดตัง้
ผลการดาเนินงาน

มิ.ย.
-
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แบบฟอร์มที่ 2.1 สรุปแผนการใช้เงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
(ก) งบดาเนินงาน

(ก) งบดาเนินงาน

(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสานักงานสถาบัน)

รายการ

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจา : งบดาเนินงาน
1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
2.โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาผูส้ าเร็จการศึกษา

(1.1)
(1.2) การ
ประมาณการ
กิจกรรม/ พัฒนาบุคลากร
แผนการใช้เงิน
รายรับ งปม.
โครงการ ในระบบ วชช.
รายได้ งปม. 2565
2565
ตามนโยบาย
สภาสถาบัน

600,000.00

1,201,060.00
821,000.00

-

(1.3) การ
ให้บริการ
ห้องสมุด
และห้อง
พยาบาล

200,000.00

30,000.00

200,000.00

30,000.00

(1.4) ค่า
ซ่อมแซมบารุง
ทรัพย์สิน/ค่า
เช่าครุภัณฑ์ /
ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง

(2)
(1.5)
(1.6) การศึกษา
และ
ค่าตอบแท การ
นผูส้ อน ประชาสัม ส่งเสริม
พันธ์/การ วิชาการ
นาเสนอ วิชาชีพ
ผลงาน

-

-

-

(3)
(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
สนับสนุน (4.1) การจัด (4.2) การ (4.3) การจัด (4.4) การ
การ งานปฐมนิเทศ/
จัด
พิธีประสาท
ประเมิน
ให้บริการ ไหว้ครู/ปัจฉิม กิจกรรม อนุปริญญาบัตร คุณภาพ
วิชาการ
นิเทศ
พัฒนา
การศึกษา
แก่สังคม
นักศึกษา

-

-

70,000.00
70,000.00

-

150,000.00

21,000.00

250,000.00

150,000.00

21,000.00

250,000.00

21,000.00

21,000.00

150,000.00

150,000.00

3.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

30,000.00

30,000.00

4.โครงการปฐมนิเทศ

20,000.00

20,000.00

5.โครงการปัจฉิมนิเทศ

20,000.00

20,000.00

6.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรและการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี

200,000.00

7.โครงการการจัดให้บริการศูนย์บริการสาหรับประชาชนทั่วไป

30,000.00

8.โครงการกีฬาทั่วประเทศ

250,000.00

9.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

100,000.00

(4.5) การจัด
งานแข่งขัน
กีฬานักศึกษา
สถาบัน

200,000.00
30,000.00
250,000.00
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(ก) งบดาเนินงาน

รายการ

รวมทั้งหมด
1.รายจ่ายประจา : งบดาเนินงาน

(5) ค่า
(6) รายจ่าย
สาธารณูปโภค ตามเงื่อนไข
หรือ
วัตถุประสงค์

100,000.00
100,000.00

1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
2.โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาผูส้ าเร็จการศึกษา
3.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
4.โครงการปฐมนิเทศ
5.โครงการปัจฉิมนิเทศ
6.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรและการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
7.โครงการการจัดให้บริการศูนย์บริการสาหรับประชาชนทั่วไป
8.โครงการกีฬาทั่วประเทศ
9.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

100,000.00

(ข) ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
การศึกษา

-

ครุภัณฑ์
สานักงาน

-

(ค) ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง

208,060.00
-

ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

12,000.00
-

รายการใหม่

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน
ค่าใช้จ่าย
ดาเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิง่ ก่อสร้าง

-

-

160,000.00
-

-

-

(จ) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินการของ
สถาบัน

-
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(ก) งบดาเนินงาน

(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสานักงานสถาบัน)

รายการ

(1.1)
(1.2) การ
ประมาณการ
กิจกรรม/ พัฒนาบุคลากร
แผนการใช้เงิน
รายรับ งปม.
โครงการ ในระบบ วชช.
รายได้ งปม. 2565
2565
ตามนโยบาย
สภาสถาบัน

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

380,060.00

2.1 ค่าจ้างกั้นห้องพักครูอาจารย์พิเศษ บริเวณ ชั้น2 และชั้น 3
อาคารเรียน

160,000.00

2.2 ค่าจ้างเขียนแบบห้องน้าศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

12,000.00

2.3 พัดลมเพดานแมงปอ ขนา 56 นิ้ว พร้อมติดตัง้

78,400.00

2.4 เก้าอี้สานักงานแบบมีพนักพิง มีที่เท้าแขน
2.5.โต๊ะทางาน ขนาด กว้าง 179 ลึก 88 สูง 75 ซม. พร้อม
เก้าอี้สานักงาน

105,000.00
24,660.00

-

-

(1.3) การ
ให้บริการ
ห้องสมุด
และห้อง
พยาบาล

-

(1.4) ค่า
ซ่อมแซมบารุง
ทรัพย์สิน/ค่า
เช่าครุภัณฑ์ /
ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง
-

(2)
(1.5)
(1.6) การศึกษา
และ
ค่าตอบแท การ
นผูส้ อน ประชาสัม ส่งเสริม
พันธ์/การ วิชาการ
นาเสนอ วิชาชีพ
ผลงาน
-

-

-

(3)
(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
สนับสนุน (4.1) การจัด (4.2) การ (4.3) การจัด (4.4) การ
การ งานปฐมนิเทศ/
จัด
พิธีประสาท
ประเมิน
ให้บริการ ไหว้ครู/ปัจฉิม กิจกรรม อนุปริญญาบัตร คุณภาพ
วิชาการ
นิเทศ
พัฒนา
การศึกษา
แก่สังคม
นักศึกษา

-

-

-

-

-

(4.5) การจัด
งานแข่งขัน
กีฬานักศึกษา
สถาบัน

-
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รายการ

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

(5) ค่า
(6) รายจ่าย
สาธารณูปโภค ตามเงื่อนไข
หรือ
วัตถุประสงค์

-

-

(ข) ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
การศึกษา

-

ครุภัณฑ์
สานักงาน

208,060.00

(ค) ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าจ้าง
ออกแบบรูป
รายการ

รายการใหม่

12,000.00

160,000.00
160,000.00

2.1 ค่าจ้างกั้นห้องพักครูอาจารย์พิเศษ บริเวณ ชั้น2 และชั้น 3
อาคารเรียน
12,000.00

2.2 ค่าจ้างเขียนแบบห้องน้าศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.3 พัดลมเพดานแมงปอ ขนา 56 นิ้ว พร้อมติดตัง้
2.4 เก้าอี้สานักงานแบบมีพนักพิง มีที่เท้าแขน
2.5.โต๊ะทางาน ขนาด กว้าง 179 ลึก 88 สูง 75 ซม. พร้อม
เก้าอี้สานักงาน

78,400.00
105,000.00
24,660.00

(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
รายการลงทุน
ค่าใช้จ่าย
ดาเนินงาน

-

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
สิง่ ก่อสร้าง

-

(จ) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินการของ
สถาบัน

-
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แบบฟอร์มที่ 2.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายประจา)
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายการ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
รายจ่ายประจา : งบดาเนินงาน
- 821,000.00
1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกัน
21,000.00 - ประธานกรรมการ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 10,000 บาท
คุณภาพการศึกษาภายใน
- กรรมการ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 7,500 บาท
- กรรมการ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 3,500 บาท

เหตุผลความจาเป็น

เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ให้เกิดประสิทธิภาพใน
กระบวนการทางาน สามารถพัฒนางานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา

2.โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาผู้สาเร็จ
การศึกษา

-

150,000.00 ค่าอาหาร (300 คน x 1 มื้อ x 80 บาท) = 24,000 บาท
ค่าตกแต่งสถานที่
= 30,000 บาท
ค่าเช่าเครื่องสารองไฟฟ้า
= 40,000 บาท
ค่าวัสดุ
= 36,000 บาท
ค่าเดินทาง
= 20,000 บาท

เพื่อจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจาปีการศึกษา
2561 โดยถือเป็นภารกิจสาคัญของวิทยาลัยชุมชนสงขลาในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นอันเสร็จสิ้น
กระบวนการดังกล่าว โดยสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ทาอยู่และเพื่อ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

3.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

-

30,000.00 กิจกรรมที่ 1เลือกตั้งองค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
- ค่าเดินทาง
= 2,700 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (20 คน x 120 บาท) = 2,400 บาท
- ค่าวัสดุ
= 7,000 บาท
- ค่าไวนิล
= 6,600 บาท
(6 ศูนย์การเรียนรู้ x 1,100 บาท)
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
- ค่าอาหารเที่ยง (35 คน x 1 มื้อ x 100 บาท)
= 3,500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 2 มื้อ x 30 บาท) = 2,100 บาท
- ค่าวัสดุ
= 5,700 บาท

1 เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การนักศึกษา
2 เพื่อให้นักศึกษามีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
3 เพื่อส่งเสริมให้องค์การนักศึกษารู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ รู้ จักเสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ
ตนเองรู้จักใช้เหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น มีนิสัยความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
จากการเรียนรู้วิถีการทางประชาธิปไตย

4.โครงการปฐมนิเทศ

-

20,000.00 อาหารกลางวัน (100 คน x 1 มื้อ x 100 บาท)
= 10,000 บาท
อาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน x 2 มื้อ x 30 บาท) = 6,000 บาท
ค่าวิทยากร (1 คน x 1,200 บาท x 2 ชั่วโมง)
= 2,400 บาท
ค่าวัสดุ
= 1,600 บาท

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการ
และ สวัสดิการต่าง ๆ ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษา
3. เพื่อให้นักศึกษาได้คุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นักศึกษามี
ทัศนคติที่ดีต่อวิทยาลัยชุมชนสงขลา และบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
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รายการ
5.โครงการปัจฉิมนิเทศ

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
20,000.00 อาหารกลางวัน (100 คน x 1 มื้อ x 100 บาท)
= 10,000 บาท
อาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน x 2 มื้อ x 30 บาท) = 6,000 บาท
ค่าวิทยากร (1 คน x 1,200 บาท x 2 ชั่วโมง)
= 2,400 บาท
ค่าวัสดุ
= 1,600 บาท

เหตุผลความจาเป็น
1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพให้ประสบ
ความสาเร็จ หรือศึกษาต่อในอนาคต
3. เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และวิทยาลัยชุมชนสงขลา

6.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
บุคลากรและการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี

-

200,000.00 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยชุมชนสงขลา จานวน
85,400 บาท
อาหารกลางวัน (50 คน x 2 มื้อ x 200 บาท)
= 20,000 บาท
อาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 4 มื้อ x 50 บาท) = 10,000 บาท
ค่าวิทยากร (1 คน x 1,200 บาท x 12 ชั่วโมง)
= 14,400 บาท
ค่าเดินทางวิทยากร (1 คน x 2,500 บาท x 2 ครั้ง) = 5,000 บาท
ค่าที่พัก (26 ห้อง x 1000 บาท x 1 คืน)
= 26,000 บาท
ค่าวัสดุ (วัสดุดาเนินการ)
= 5,100 บาท
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี จานวน119,500
บาท
อาหารกลางวัน (30 คน x 5 มื้อ x 200 บาท)
= 30,000 บาท
อาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 9 มื้อ x 50 บาท) = 13,500 บาท
ค่าจ้างเหมารถ (3 คัน x 4,000 บาท x 3 วัน)
= 36,000 บาท
ค่าที่พัก (15 ห้อง x 1000 บาท x 2 คืน)
= 30,000 บาท
ค่าวัสดุ (วัสดุดาเนินการ)
= 10,000 บาท

เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลาให้มีทักษะในการทางานเพิ่มขึ้นยิ่ง และยัง
เป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติของบุคลากร
เพื่อร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีและทบทวนประเด็นยุทะศาสตร์การศึกษา ให้มีความ
เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมปรับปรุงให้มีความทันสมัยสามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงคตืของ
วิทยาลัย

7.โครงการการจัดให้บริการศูนย์บริการสาหรับ
ประชาชนทั่วไป

-

30,000.00 ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุในการดาเนินโครงการ = 30,000 บาท

1. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยชุมชนสงขลามีจานวนเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนสงขลา

8.โครงการกีฬาทั่วประเทศ

-

250,000.00 ค่าจ้างเหมาบริการรถรับจ้าง (7 วัน x 14,000 บาท) = 98,000 บาท
ค่าที่พัก (20 ห้อง x 1,000 บาท x 5 คืน)
= 100,000 บาท
ค่าวัสดุ
= 22,000 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง
- 40 คน (นศ.) x 120 บาท x 5 วัน
= 24,000 บาท
- 5 คน (จน.) x 240 บาท x 5 วัน
= 6,000 บาท

1. เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
2. เพื่อให้นักศึกษามีภาวะผู้นาด้านการดาเนินกิจกรรม การประสานงาน และการควบคุมดูแลให้กิจกรรม
ดาเนินไปด้วยความราบรื่นของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
3. เพื่อให้นักศึกษามีทัศนะคติที่ดีในการร่วมกิจกรรม การเล่นกีฬาเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ การ
อนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านและการสันทนาการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม ของนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ
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รายการ
9.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
100,000.00 ค่าไฟฟ้า (2 เดือน x 35,000 บาท)
= 70,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ (2 เดือน x 3,000 บาท)
= 6,000 บาท
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต (2 เดือน x 9,000 บาท) = 18,000 บาท
ไปรษณีย์ (2 เดือน x 3,000 บาท)
= 6,000 บาท

เหตุผลความจาเป็น
เพื่อใช้เป็นเงินในค่าบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
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แบบฟอร์มที่ 2.3 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายลงทุน)
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
งบรายจ่าย/รายการ

ความพร้อมครุภัณฑ์
นอกราคามาตรฐาน
ตามราคา
คุณลักษณะ ใบเสนอ
มาตรฐาน
เฉพาะ
ราคา

✓
รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
1.1 ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
1.1.1 พัดลมเพดานแมงปอ ขนา 56 นิ้ว พร้อม
ติดตั้ง

✓

✓

ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง

ความต้องการงบลงทุน

แบบรูป
รายการ

BOQ

ร่าง TOR

✓

✓

✓

หน่วยนับ

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รายการที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน
งบประมาณทั้งสิ้น

เหตุผลความจาเป็นที่ขอใช้เงินรายได้

380,060.00
P

P

ชุด

16

4,900.00

208,060.00
78,400.00

ไม่มี

สาหรับติดภายในห้องของศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา จานวน 4 ห้อง ห้องละ 4 ตัว
ได้แก่ ห้องฝึกอบรมการทาอาหาร - ขนม ห้องนวด
แพทย์ไทย (สาธารณสุข) ห้องช่างคอมพิวเตอร์ และ
ห้องช่างตัดเย็บ

1.1.2 เก้าอี้สานักงานแบบมีพนักพิง มีที่เท้าแขน

P

P

ตัว

21

5,000.00

105,000.00

ไม่มี

สาหรับใช้งานภายในห้องประชุมเกาะขามเนื่องจาก
เก้าอี้ชุมเดิมมีความชารุดเสียหา และเคยผ่านการ
ซ่อมแซมมาหลายครัง้ แล้ว

1.1.3 โต๊ะทางาน ขนาด กว้าง 179 ลึก 88 สูง
75 ซม. พร้อมเก้าอี้สานักงาน

P

P

ชุด

1

24,660.00

24,660.00

2 ชุด

เพื่อใช้เป็นโต๊ะประจาตาแหน่งรองผู้อานวยการ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ขึ้นไป

-

262

งบรายจ่าย/รายการ

ความพร้อมครุภัณฑ์
นอกราคามาตรฐาน
ตามราคา
คุณลักษณะ ใบเสนอ
มาตรฐาน
เฉพาะ
ราคา
✓

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
2.1.1 ค่าจ้างกั้นห้องพักครูอาจารย์พิเศษ
บริเวณ ชั้น 2 และ ชั้น 3 อาคารเรียน

2.1.2 ค่าจ้างเขียนแบบห้องน้าศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ขึ้นไป

✓

P

✓

P

ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง

ความต้องการงบลงทุน

แบบรูป
รายการ

BOQ

ร่าง TOR

✓

✓

✓

หน่วยนับ

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รายการที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน
งบประมาณทั้งสิ้น

ห้อง

2

80,000.00

172,000.00
172,000.00
160,000.00

งาน

1

12,000.00

12,000.00

-

เหตุผลความจาเป็นที่ขอใช้เงินรายได้

2 ห้อง

เนื่องจากวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรอนุปริญญา จานวน 6 หลักสูตรและมี
จานวนห้องเรียนเป็นจานวนมาก จึงทาให้มีอาจารย์
พิเศษนมีจานวนมากเช่นกัน จึงมีมีความจาเป็นต้องมี
การกั้นห้อง เพื่อไว้สาหรับการเตรียมพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ และไว้
สาหรับการประชุมกลุ่มย่อยของผู้สอนในหลักสูตร
ต่าง ๆ

ไม่มี

เนื่องศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้
เปิดให้บริการฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่มีความสนใจ
เข้ามารับการถ่ายทอดความรูเ้ กี่ยวกับการฝึกอบรม
อาชีพ เช่น การทาอาหาร - ขนม การตัดเย็บเสื้อผ้า
ฯลฯ ซึ่งในแต่ละครัง้ จะมีผู้เข้าร่วมการอบรม กลุ่มละ
20 คน - 30 คน และบริเวณศูนย์ฝึกอบรมอาชีพไม่
มีห้องน้าสาหรับให้บริการกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม
จาเป็นต้องใช้ห้องน้าภายในศูนย์วิทยฯ
-
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แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของวิทยาลัยชุมชนน่าน
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แบบฟอร์มที่ 1 แผนและผลแผนการใช้เงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน
แผนงาน / โครงการ
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
1.รายจ่ายประจา : งบดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการการผู้ประเมิน
แผนการดาเนินงาน
คุณภาพภายใน
ผลการดาเนินงาน
1.3 โครงการกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1.4 พิธปี ระสาทอนุปริญญาบัตร ผู้สาเร็จการศึกษา แผนการดาเนินงาน
ประจาปีการศึกษา 2562-2563
ผลการดาเนินงาน
1.5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แผนการดาเนินงาน
นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ผลการดาเนินงาน
1.6 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจาปี
แผนการดาเนินงาน
การศึกษา 1/2565
ผลการดาเนินงาน
1.7 โครงการไหว้ครู วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจาปี แผนการดาเนินงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น (บาท)

ต.ค.
15,600.00
15,600.00
-

พ.ย.
21,000.00
-

แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
37,800.00
150,000.00 259,950.00 50,000.00
50,000.00 50,000.00

มิ.ย.
-

ก.ค.

ส.ค.
50,750.00
-

21,000.00
120,000.00
150,000.00
15,900.00
19,500.00
31,250.00

ก.ย.
-

รวม

ผู้รับผิดชอบ

15,600.00
585,100.00
100,000.00 สานักอานวยการ
21,000.00 ราชาวดี สุขภิรมย์
120,000.00 ปิยะพล ทวีวรรณ
150,000.00 สานักวิชาการ
15,900.00 สานักวิชาการ
19,500.00 สานักวิชาการ
31,250.00

สานักวิชาการ
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แผนงาน / โครงการ
1.8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
เขียนและประเมินโครงการ
1.9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนกล
ยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2566-2570)
1.10 โครงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน

ต.ค.
15,600.00

แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

พ.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

7,800.00 สานักอานวยการ
89,950.00

89,950.00 สานักอานวยการ

ผลการดาเนินงาน

-

แผนการดาเนินงาน

21,900.00

21,900.00 สานักอานวยการ

ผลการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายการ

รวมทั้งหมด
1. รายจ่ายประจา : งบดาเนินงาน

แบบฟอร์มที่ 2.1 สรุปแผนการใช้เงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนน่าน
(ก) งบดาเนินงาน
(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสานักงาน
) ค่า
(1.1)
(1.2) การ (1.3) สถาบัน(1.4)
(1.5)
(1.6) การ
พัฒนา
การ
ซ่อมแซม ค่าตอบแท ประชาสัมพัน
ประมาณ
แผนการใช้ กิจกรรม/
บารุง
นผู้สอน
ธ์/การ
การรายรับ เงินรายได้ งป โครงการ บุคลากรใน ให้บริการ
ตาม
ระบบ วชช. ห้องสมุด ทรัพย์สนิ /ค่า
นาเสนอ
งปม. 2565
ม. 2565
นโยบาย
และห้อง เช่าครุภัณฑ์ /
ผลงาน
สภาสถาบัน
พยาบาล ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง
500,000.00 585,100.00
585,100.00

1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการการผู้
ประเมินคุณภาพภายใน
1.3 โครงการกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

100,000.00

1.4 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ผู้สาเร็จ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562-2563

150,000.00

- 127,450.00
-

127,450.00

-

-

-

(ก) งบดาเนินงาน

(2)
การศึกษา
และ
ส่งเสริม
วิชาการ
วิชาชีพ

-

(3)
(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
สนับสนุน (4.1) การจัด (4.2) การจัด (4.3) การจัด (4.4) การ
การ
งาน
กิจกรรม
พิธีประสาท
ประเมิน
ให้บริการ ปฐมนิเทศ/
พัฒนา อนุปริญญาบัตร คุณภาพ
วิชาการ
ไหว้ครู/
นักศึกษา
การศึกษา
แก่สงั คม ปัจฉิมนิเทศ

-

-

66,650.00
66,650.00

-

150,000.00

21,000.00 120,000.00

150,000.00

21,000.00 120,000.00

21,000.00

21,000.00

120,000.00

120,000.00
150,000.00

1.5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

15,900.00

15,900.00

1.6 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 1/2565
1.7 โครงการไหว้ครู วิทยาลัยชุมชนน่าน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการเขียนและประเมินโครงการ

19,500.00

19,500.00

31,250.00

31,250.00

15,600.00

(4.5) การจัด
งานแข่งขัน
กีฬา
นักศึกษา
สถาบัน

15,600.00
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(ก) งบดาเนินงาน

รายการ

รวมทั้งหมด

งบลงทุน
(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
(จ)
รายการลงทุน
ค่าใช้จ่าย
(5) ค่า
(6)
(ข) ค่าครุภัณฑ์
(ค) ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
สาธารณูปโภค รายจ่ายตาม ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ค่าจ้าง รายการใหม่ ค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์ อื่น ๆ ที่
จาเป็นต่อ
เงื่อนไข
การศึกษา สานักงาน ออกแบบ
ดาเนินงาน
ค่าที่ดนิ
การ
หรือ
รูปรายการ
และ
วัตถุประสงค์
สิ่งก่อสร้าง ดาเนินการ
ของสถาบัน

100,000.00

1. รายจ่ายประจา : งบดาเนินงาน

100,000.00

1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการการผู้
ประเมินคุณภาพภายใน
1.3 โครงการกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

100,000.00

1.4 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ผู้สาเร็จ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562-2563
1.5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.6 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 1/2565
1.7 โครงการไหว้ครู วิทยาลัยชุมชนน่าน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการเขียนและประเมินโครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-
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(ก) งบดาเนินงาน
(1) การบริหารกิจการทั่วไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสานักงาน
) ค่า
(1.1)
(1.2) การ (1.3) สถาบัน(1.4)
(1.5)
(1.6) การ
พัฒนา
การ
ซ่อมแซม ค่าตอบแท ประชาสัมพัน
ประมาณ
แผนการใช้ กิจกรรม/
บารุง
นผู้สอน
ธ์/การ
การรายรับ เงินรายได้ งป โครงการ บุคลากรใน ให้บริการ
ตาม
ระบบ วชช. ห้องสมุด ทรัพย์สนิ /ค่า
นาเสนอ
งปม. 2565
ม. 2565
นโยบาย
และห้อง เช่าครุภัณฑ์ /
ผลงาน
สภาสถาบัน
พยาบาล ควบคุมงาน/
ตรวจการจ้าง

รายการ

1.9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทา
แผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

89,950.00

89,950.00

1.10 โครงการจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

21,900.00

21,900.00

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่า

-

-

-

-

-

-

-

(ก) งบดาเนินงาน

(2)
การศึกษา
และ
ส่งเสริม
วิชาการ
วิชาชีพ

-

(3)
(4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
สนับสนุน (4.1) การจัด (4.2) การจัด (4.3) การจัด (4.4) การ
การ
งาน
กิจกรรม
พิธีประสาท
ประเมิน
ให้บริการ ปฐมนิเทศ/
พัฒนา อนุปริญญาบัตร คุณภาพ
วิชาการ
ไหว้ครู/
นักศึกษา
การศึกษา
แก่สงั คม ปัจฉิมนิเทศ

-

-

-

-

-

(4.5) การจัด
งานแข่งขัน
กีฬา
นักศึกษา
สถาบัน

-
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(ก) งบดาเนินงาน

งบลงทุน
(ง) รายจ่ายเพื่อสมทบ
(จ)
รายการลงทุน
ค่าใช้จ่าย
(5) ค่า
(6)
(ข) ค่าครุภัณฑ์
(ค) ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
สาธารณูปโภค รายจ่ายตาม ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ค่าจ้าง รายการใหม่ ค่าใช้จ่าย ค่าครุภัณฑ์ อื่น ๆ ที่
จาเป็นต่อ
เงื่อนไข
การศึกษา สานักงาน ออกแบบ
ดาเนินงาน
ค่าที่ดนิ
การ
หรือ
รูปรายการ
และ
วัตถุประสงค์
สิ่งก่อสร้าง ดาเนินการ
ของสถาบัน

รายการ

1.9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทา
แผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
1.10 โครงการจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่า

-

-

-

-

-

-

-
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แบบฟอร์มที่ 2.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายประจา)
วิทยาลัยชุมชนน่าน
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายการ
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
รายจ่ายประจา : งบดาเนินงาน
585,100.00
1. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการการผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน

3. โครงการกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

100,000

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

100,000 เดือนละ 50,000 บาท*2 เดือน
(เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.2565)

21,000 - ค่าตอบแทนประธานกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก (1 คน x 10,000 บาท) = 10,000 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการประเมินที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก (1 คน x 7,000 บาท) = 7,500 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้ปฏิบัตงิ านใน
วิทยาลัยชุมชน (1 คน x 3,500 บาท) = 3,500 บาท
120,000 - ค่าที่พัก (30 คน x 3 คืน x 350 บาท) = 31,500 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (4 วัน x 30 คน x 240 บาท) =28,800 บาท
- ค่าจัดจ้างรถตู้พร้อมน้้ามันเชื้อเพลิง
(5 กะ x 3,500 บาท x 2 คัน) = 35,000 บาท
- ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงรถราชการ 5,700 บาท
- ค่าชุดนักกีฬา (30 คน x 300 บาท) =9,000 บาท
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 10,000 บาท

เหตุผลความจาเป็น

ค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรรมาทั้งปีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายทั้งปีงบประมาณ
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าน้้าประปา
- ค่าโทรศัพท์ /ค่าอินเตอร์เน็ต
- ค่าไปรษณีย์
เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางใน
การกีฬา ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และการมีน้าใจนักกีฬาเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา กล้าคิด
กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และอยู่ในทิศทางที่เหมาะสม
2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
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รายการ
4. พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ผู้ส้าเร็จการศึกษา
ประจ้าปีการศึกษา 2562-2563

5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

6. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ้าปีการศึกษา
1/2565

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
150,000

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจาเป็น

- ค่าตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ 30,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (120บาท x 361 คน x 1 มื้อ) = 43,320 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30บาทx361คนx1มื้อ) = 10,830 บาท
- ค่าที่พักประธานในพิธี (1 คน x 1,200 บาท x 2 คืน) = 2,400 บาท
- ค่าเดินทางประธานในพิธี 5,000 บาท
- ค่าจัดจ้างติดตั้งเครื่องเสียงและแสงไฟในห้องพิธี 10,000 บาท
- ค่าจัดจ้างบันทึกเทปวีดที ัศน์ 5,000 บาท
- ค่าจัดจ้างท้าสูจิบัตร (500 เล่ม x 30 บาท) = 15,000 บาท
- ค่าจัดท้าโล่ห์เกียรติคุณ (10 อัน x 1,500 บาท) = 15,000 บาท
- ค่าวัสดุอื่นๆ (ป้ายไวนิล,แท่นพิธีฯ,ฯลฯ) 13,450 บาท
** ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
15,900 - ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 70 คน x 80 บาท) = 5,600 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x 70 คน x 25 บาท) =3,500บาท
- ค่าวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 3 ชม.) = 1,800 บาท
- ค่าวัสดุ 5,000 บาท

1. เป้าหมายผู้ส้าเร็จการศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2562-2563
จ้านวน 361 คน
2. เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ส้าเร็จการศึกษาและครอบครัว ครู นักศึกษาปัจจุบัน
ศิษย์เก่าและผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นที่มีสว่ นร่วมในการ
สร้างสรรค์การจัดการศึกษาให้กับวิทยาลัยชุมชนน่าน

19,500 1. ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 150 คน x 80 บาท )= 12,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x 150 คน x 25 บาท) = 7,500
บาท

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่และแนะแนวทางในการปฏิบัตติ วั ให้เข้ากับ
กระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนน่านตลอดจนสามารถใช้ศักยภาพของตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการเรียนและการด้าเนินชีวิต
2. เพื่อให้ผู้สอนประจ้าและครูสอนพิเศษ,บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่านมี
ปฏิสมั พันธ์ที่ดกี ับนักศึกษาใหม่

เพื่อให้นักศึกษาได้น้าเสนอผลงานสารนิพนธ์/โครงการ
เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ หลังการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ตลอดจนสามารถน้าปัญหาอุปสรรคต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขในการด้าเนินงานครั้งต่อไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายการ
7. โครงการไหว้ครู วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

8. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียน
โครงการ

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
31,250 1. ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 250 คน x 80 บาท ) = 20,000 บาท
2. ค่าอาหารว่าง (1 มื้อ x 250 คน x 25 บาท) = 6,250 บาท
3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 5,000 บาท

15,600 1. ค่าวิทยากร (600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วัน) = 7,200 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 2 มื้อ x 90 บาท) = 5,400 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 4 มื้อ x 25 บาท) = 3,000
บาท

เหตุผลความจาเป็น
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีความภาคภูมิใจในพิธีไหว้ครู แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีตอ่ ครูอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ความรู้ ให้เจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานและอนาคต
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียบอันดีงาม
ตามหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะ การเขียนโครงการและประเมินโครงการ
ส้าหรับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้การเขียนโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน
นโยบาย หลักเกณ์การจัดสรรงบประมาณ องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัตริ าชการการไปสู่การด้าเนินงานให้เกิดผลส้าเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่ได้
ก้าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจของวิทยาลัย
3. เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจส้าหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนา
วิทยาลัยชุมชนน่านให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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รายการ
9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดท้าแผนกลยุทธ์
การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2566-2570)

10. โครงการจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
เงินรายได้ที่
แผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
89,950 - ค่าวิทยากร(ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) (1,200 บาท x 18 ชม. x 1 คน) =
21,600 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร 6,000 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร (1 ห้อง x 3 คืน x 1,450 บาท) = 4,350 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 3 มื้อ x 250 บาท) = 30,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 6 มื้อ x 50 บาท) = 12,000
บาท
- ค่าเช่าสถานที่ 6,000 บาท
- ค่าวัสดุ 10,000 บาท
*ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

เหตุผลความจาเป็น
เพื่อจัดท้าแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่านให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนกลยุทธ์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ
5 ปี (พ.ศ.2566-2570) รวมถึงแผนยุทธศาสตร์จังหวัดน่านโดยเน้นการมีสว่ นร่วมของ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัย อนุกรรมการวิชาการ กรรมการส่งเสริมกิจการฯ ผู้บริหาร
บุคลากร อาจารย์พิเศษ ภาคีเครือข่ายของวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยการร่วมกันก้าหนดจุดเด่น
จุดด้อย แนวทางการพัฒนา ปัญหาอุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และ
ทิศทางในการด้าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนน่าน รวมถึงการปรับปรุงพันธกิจของวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ให้ครอบคลุมพันธกิจหลักให้ครบทุกด้านและมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
จังหวัดในทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการการท้างานในเชิงพื้นที่ร่วมกัน ปรับปรุงประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ให้มีความสอดคล้องกัน และการพัฒนาตัวชี้วัดรายข้อที่เน้นผลลัพธ์
มากกว่าตัวชี้วัดที่เน้นเชิงปริมาณ พัฒนาและปรับปรุงโครงการและรูปแบบการจัดกิจกรรมให้
ตอบสนองต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติ
ราชการของวิทยาลัยชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ เชิงรุกและการท้างานในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

21,900 - ค่าวิทยากร (1,200 บาท x 7 ชม.) = 8,400 บาท
1. ท้าให้บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนน่านมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงของ
- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) = 4,500 บาท
องค์การมากขึ้น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 2 มื้อ x 30 บาท) = 3,000 บาท 2. ท้าให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรในการบริหารจัดการความเสี่ยงของวิทยาลัยชุมชนน่าน
- ค่าวัสดุ 6,000 บาท
3. ท้าให้ได้แผนงานในการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยชุมชนน่าน
*ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
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แบบฟอร์มที่ 2.3 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายลงทุน)
วิทยาลัยชุมชนน่าน
ความพร้อมครุภัณฑ์
ความพร้อมสิ่งก่อสร้าง
ความต้องการงบลงทุน
งบรายจ่าย/รายการ
ตามราคา นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป
รายการที่มีอยู่
BOQ ร่าง TOR
ราคาต่อ
คุณลักษณ ใบเสนอ
รายการ
หน่วยนับ จานวน
งบประมาณ ในปัจจุบัน
มาตรฐาน
หน่วย
ะเฉพาะ ราคา
ทั้งสิ้น
✓
✓
✓
✓
✓
✓
รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
1.1 ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
-ไม่มี-

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ขึ้นไป
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
-ไม่มี2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ขึ้นไป
-ไม่มี-

-

-

-

เหตุผลความจาเป็นที่ขอใช้เงินรายได้

