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แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จากการตรวจสอบและวิเคราะห์แผนการใช้งบประมาณจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง พบว่า มีข้อมูลที่ควร

ปรับปรุง และมีข้อผิดพลาด ดังนี้  
1. ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เสนอกิจกรรม/โครงการ เกินวงเงินที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เช่น

- โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการพัฒนาครู บุคลากร กรรมการสภาวิทยาลัย หรือผู้บริหารของวิทยาลัย ก าหนดให้ใช้ได้ 15% ของประมาณการ
รายรับของปีนั้น และไม่เกิน 300,000 บาท ถ้าวิทยาลัยชุมชนใดประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 = 1,000,000 บาท จะใช้ได้ 15% (1,000,000) 
= 150,000 บาท ดังนั้น กิจกรรม/โครงการ ที่เสนอภายใต้การพัฒนาบุคลากร จะต้องมีแผนการใช้จ่ายรวมกันทุกกิจกรรม/โครงการไม่เกิน 150,000 บาท หรือถ้า
วิทยาลัยชุมชนใดมีประมาณการรายรับ 3,000,000 บาท จะใช้ได้ = 15% (3,000,000) = 450,000บาท ซึ่งเกิน 3,000,000 บาท ดังนั้น จะใช้ได้เพียง 300,000 บาท 

- รายการที่เก่ียวเนื่องกับการให้บริการห้องสมุด และห้องพยาบาล ก าหนดไม่เกิน 100 บาท/คน/ปี (ค านวณจากจ านวนบุคลากรและนักศึกษา)  
- การประชาสัมพันธ์/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการน าเสนอผลการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสู่สาธารณะ ก าหนดไม่เกิน 50,000 บาท/ปี  
- โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เช่น นิเทศนักศึกษาฝึกงาน การแนะแนว ฯลฯ) ก าหนดไม่เกิน 50,000 บาท/ปี  
- โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการบริการวิชาการร่วมกับจังหวัด หรือหน่วยงานในพื้นท่ี ฯลฯ ก าหนดไม่เกิน 50,000 บาท/ปี  
- การจัดงานปฐมนิเทศ/ไหว้ครู/ปัจฉิมนิเทศ ประมาณการค่าใช้จ่ายรายหัว 150 – 300 บาท/คน/ปี x จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
- การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่น การส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ การบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษา

สิ่งแวดล้อม การสร้างคุณธรรมจริยธรรม การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายรายหัว 150 - 300 บาท/คน/ปี 
- การจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร (เฉพาะค่าบริหารจัดการและผู้เข้าร่วมพิธี ส าหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักศึกษาให้บริหารจัดการจากเงินที่

ลงทะเบียนผู้ส าเร็จการศึกษา) วงเงินรวมต้องไม่เกิน 150,000 – 250,000 บาท/ปี 
- การจัดงานแข่งขันกีฬานักศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน อัตราก าหนดตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้ในการแข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2561  
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- ค่าตรวจสุขภาพประจ าปีของจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน ประมาณการเกินอัตราที่ก าหนดตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ก าหนดไว้ใน
อัตรา 450 บาท/คน/ครั้ง 

- และรายการอ่ืน ๆ  
2. ชื่อกิจกรรม/โครงการ ไม่สอดคล้องกับเหตุผลความจ าเป็น บางรายการไม่สื่อว่าจะด าเนินการอะไร เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตกตัวคูณพบว่าไม่

สอดคล้องกับชื่อกิจกรรม/โครงการที่เสนอ  
3. บางกิจกรรม/โครงการ ไม่แตกรายละเอียดตัวคูณ เช่น ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20,000 บาท ไม่แตกตัวคูณว่า ค่าอาหาร

กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กี่คน กี่บาท/มื้อ  
4. อัตราที่ใช้ประมาณการบางรายการ ค่อนข้างสูง เช่น ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 600 บาท ต่อคน  
5. 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  

6. บางกิจกรรม/โครงการ ไม่ใส่หน่วยในการแตกตัวคูณ เช่น ค่าอาหารกลางวัน 80 x 100 x 2 = 16,000  
7. ค่าวัสดุที่ประมาณการส่วนใหญ่ไม่แตกตัวคูณ จะเสนอเป็นวงเงินรวม เช่น ค่าวัสดุ 20,000 บาท  
8. บางกิจกรรม/โครงการ ที่เสนอในแผนการใช้เงินรายได้ยังไม่มีระเบียบ หรือกฎหมายของสถาบันวิทยาลัยชุมชน หรือกฎหมายของกระทรวงการคลัง 

หรือของหน่วยงานอื่นที่เทียบเคียงกันได้รองรับการใช้จ่าย  
9. ค่าสาธารณูปโภค ควรประมาณการจากแผนเงินรายได้ อย่างน้อย 10% ของประมาณการรายรับปีปัจจุบัน  
10. แก้ไขชื่อรายการที่มีเหมือนกันในหลายวิทยาลัยชุมชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ชดเชยค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน ฯลฯ 
11. ส านักงบประมาณก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในหมวดของค่ายานพาหนะ ค่ารถโดยสาร 

(รถบัส) + ค่าน้ ามัน 13,400 บาท/วัน/คัน ดังนั้น ในการเสนอแผนการใช้จ่ายจะต้องอยู่ภายในอัตราที่ก าหนด 
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ตารางผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ และผลการกลั่นกรอง แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงาน/

วชช. 
ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน

ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2565  
วันที่ 7 พ.ย. 2565 

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุมครั้งที่ 11/2565 
วันที่ 23 พ.ย. 2565   แผนการใช้จ่าย งบฉุกเฉิน 

ส านักงาน
สถาบัน 

 เห็นชอบวงเงิน 78,100.00 บาท 40,000.00 บาท อนุมัต ิ

แม่ฮ่องสอน - แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ 
- โครงการประสาทอนุปริญญาบัตร ปรับลด
ค่าเบี้ยเลี้ยง เนื่องจากในโครงการมีรายการ
ค่าอาหาร 

เห็นชอบวงเงิน 672,434.00 บาท 50,000.00 บาท อนุมัต ิ

พิจิตร - แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ 
- ภายใต้สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่
สังคมประมาณการค่าใช้จ่ายเกินหลักเกณฑ์
การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
- แก้ไขชื่อรายการที่มีเหมือนกันในหลาย
วิทยาลัยชุมชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

เห็นชอบวงเงิน 2,283,200.00 บาท 
- รายการพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชน กรรมการสภาวิชาการและกรรมการส่งเสริม
กิจการวิทยาลัยชุมชน ปรับชื่อรายการใหม่ให้
สอดคล้องกับเหตุผลความจ าเป็น และรายการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการสภา อนุวิชาการ 
หรือกรรมการส่งเสริม ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อ
รายการว่า “พัฒนาศักยภาพ....”  เนื่องจากกรรมการ
แต่ละท่านนั้นเป็นผู้ที่ มีความรู้ ความสามารถ  

200,000.00 บาท อนุมัต ิ
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ส านักงาน/
วชช. 

ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2565  

วันที่ 7 พ.ย. 2565 

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุมครั้งที่ 11/2565 
วันที่ 23 พ.ย. 2565   แผนการใช้จ่าย งบฉุกเฉิน 

มีศักยภาพเพียงพอแล้ว จึงได้รับการสรรหาเข้ามา
เป็นกรรมการ  

ตาก - แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ และค านวณ
เงินบางรายการไม่ถูกต้อง 
- รายการภายใต้การศึกษาและส่งเสริม
วิชาการ วิชาชีพ ประมาณการค่าใช้จ่ายเกิน
หลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
- แก้ไขชื่อรายการที่มี เหมือนกันในหลาย
วิทยาลัยชุมชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

เห็นชอบวงเงิน 984,740.00 บาท 
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตาก 
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ฯ ยังไม่พิจารณา 
ขอให้น ารายการออกไปก่อน เนื่องจากผู้อ านวยการ
สถาบันฯ ขอน าเรื่องนี้เข้าหารือต่อที่ประชุม ผอ.
วชช. เพ่ือความชัดเจนว่าหากมีการด าเนินงานใน
ลักษณะนี้จะใช้งบจากแหล่งใด 

60,000.00 บาท อนุมัติ 

บุรีรัมย์ - แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ และค านวณ
เงินบางรายการไม่ถูกต้อง 
- รายการภายใต้การให้บริการห้องสมุด และ
ห้องพยาบาล ประมาณการค่าใช้จ่ายเกิน
หลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

เห็นชอบวงเงิน 1,423,200.00 บาท 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรและสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ปรับชื่อ
รายการใหม่ให้สอดคล้องกับเหตุผลความจ าเป็น 
และรายการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการสภา 
อนุวิชาการ หรือกรรมการส่งเสริม ขอให้หลีกเลี่ยง
การใช้ชื่อรายการว่า “พัฒนาศักยภาพ....”  เนื่องจาก

174,000.00 บาท อนุมัติ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 4



ส านักงาน/
วชช. 

ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2565  

วันที่ 7 พ.ย. 2565 

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุมครั้งที่ 11/2565 
วันที่ 23 พ.ย. 2565   แผนการใช้จ่าย งบฉุกเฉิน 

- บางรายการย่อยที่ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ยังไม่มีระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือกฎหมาย 
รองรับการเบิกจ่าย 
- แก้ไขชื่อรายการที่มีเหมือนกันในหลาย
วิทยาลัยชุมชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

กรรมการแต่ ละท่ านนั้ น เป็ นผู้ ที่ มี คว ามรู้
ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอแล้ว จึงได้รับการ
สรรหาเข้ามาเป็นกรรมการ  
- โครงการสนับสนุนการใช้งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมและการเผยแพร่ผลงาน คณะกรรมการ
บริหารเงินรายได้ฯ ยังไม่พิจารณา ขอให้น ารายการ
ออกไปก่อน เนื่องจากผู้อ านวยการสถาบันฯ ขอน า
เรื่องนี้เข้าหารือต่อที่ประชุม ผอ.วชช. เพ่ือความ
ชัดเจนว่าหากมีการด าเนินงานในลักษณะนี้จะใช้งบ
จากแหล่งใด 

มุกดาหาร - แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ และค านวณ
เงินบางรายการไม่ถูกต้อง รายการแตกตัวคูณ
บางรายการเขียนผิด 
- บางรายการย่อยที่ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ยังไม่มีระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือกฎหมาย 
รองรับการเบิกจ่าย 

เห็นชอบวงเงิน 977,800.00 บาท 
- รายการค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงาน 
การสร้างอาคารเรียน และค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารเรียน เนื่องจาก
สามารถเบิกจากงบประมาณได้ จึงขอให้ วชช.
พิจารณาถัวจ่ายจากเงินงบประมาณ คณะกรรมการ
บริหารเงินรายได้ฯ จึงขอให้น ารายการออกไปก่อน 

195,340.00 บาท อนุมัติ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 5



ส านักงาน/
วชช. 

ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2565  

วันที่ 7 พ.ย. 2565 

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุมครั้งที่ 11/2565 
วันที่ 23 พ.ย. 2565   แผนการใช้จ่าย งบฉุกเฉิน 

- แก้ไขชื่อรายการที่มีเหมือนกันในหลาย
วิทยาลัยชุมชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ทั้งนี้ผู้อ านวยการสถาบันฯ อาจหารือร่วมกับ วชช. 
อีกครั้ง เพ่ือความชัดเจนว่าจะใช้งบจากแหล่งใด 

หนองบัวล าภู - แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ และค านวณ
เงินบางรายการไม่ถูกต้อง รายการแตกตัวคูณ
บางรายการเขียนผิด 
- รายการลงทุนที่เสนอ ไม่แยกรายการออกมา 
- แก้ไขชื่อรายการที่มี เหมือนกันในหลาย
วิทยาลัยชุมชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

เห็นชอบวงเงิน 839,440.00 บาท 
- รายการพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัย อนุกรรมการ
วิชาการ และบุคลากรในวิทยาลัยุชมชนหนองบัวล าภู 
ปรับชื่อรายการใหม่ให้สอดคล้องกับเหตุผลความ
จ าเป็น และรายการ/กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ 
กรรมการสภา อนุวิชาการ หรือกรรมการส่งเสริม 
ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อรายการว่า “พัฒนาศักยภาพ
....” เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอแล้ว จึงได้รับการ
สรรหาเข้ามาเป็นกรรมการ  
- โครงการพัฒนาด้านงานวิจัยของบุคลากร 
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ฯ ยังไม่พิจารณา 
ขอให้น ารายการออกไปก่อน เนื่องจากผู้อ านวยการ
สถาบันฯ ขอน าเรื่องนี้เข้าหารือต่อที่ประชุม ผอ.วชช. 

30,000.00 บาท อนุมัติ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 6



ส านักงาน/
วชช. 

ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2565  

วันที่ 7 พ.ย. 2565 

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุมครั้งที่ 11/2565 
วันที่ 23 พ.ย. 2565   แผนการใช้จ่าย งบฉุกเฉิน 

เพ่ือความชัดเจนว่าหากมีการด าเนินงานในลักษณะ
นี้จะใช้งบจากแหล่งใด 

สระแก้ว - แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ และค านวณ
เงินบางรายการไม่ถูกต้อง  
- บางรายการจัดท าแผนมาแบบรวม ๆ ไม่แยก
รายการออกมา เช่น ค่าใช้สอย รวม 3 รายการ
ไว้ด้วยกัน  
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ที่ 
วชช.เสนอ มีวงเงินรวมเกินกว่าวงเงินที่
สามารถใช้ได้  
- แก้ไขชื่อรายการที่มีเหมือนกันในหลาย
วิทยาลัยชุมชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

เห็นชอบวงเงิน 866,680.00 บาท 
- โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชน อนุวิชาการ กรรมการส่งเสริม และบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ปรับชื่อรายการใหม่ให้
สอดคล้องกับเหตุผลความจ าเป็น และรายการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการสภา อนุวิชาการ 
หรือกรรมการส่งเสริม ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อ
รายการว่า “พัฒนาศักยภาพ....” เนื่องจากกรรมการ
แต่ละท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มี
ศักยภาพเพียงพอแล้ว จึงได้รับการสรรหาเข้ามาเป็น
กรรมการ 

43,726.08 บาท อนุมัติ 

อุทัยธานี - แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ และค านวณ
เงินบางรายการไม่ถูกต้อง 
- แก้ไขชื่อรายการที่มีเหมือนกันในหลาย
วิทยาลัยชุมชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

เห็นชอบวงเงิน 1,181,425.80 บาท 108,699.73 บาท อนุมัติ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 7



ส านักงาน/
วชช. 

ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2565  

วันที่ 7 พ.ย. 2565 

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุมครั้งที่ 11/2565 
วันที่ 23 พ.ย. 2565   แผนการใช้จ่าย งบฉุกเฉิน 

ระนอง - แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ และค านวณ
เงินบางรายการไม่ถูกต้อง บางรายการใส่
หน่วยนับการแตกตัวคูณไม่ถูกต้อง 
- บางรายการย่อยที่ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ยังไม่มีระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือกฎหมาย 
รองรับการเบิกจ่าย 
- แก้ไขชื่อรายการที่มีเหมือนกันในหลาย
วิทยาลัยชุมชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

เห็นชอบวงเงิน 1,088,260.00 บาท 121,660.00  บาท  อนุมัติ 

นราธิวาส - แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ และค านวณ
เงินบางรายการไม่ถูกต้อง  
- บางรายการย่อยที่ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ยังไม่มีระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือกฎหมาย 
รองรับการเบิกจ่าย 
- แก้ไขชื่อรายการที่มีเหมือนกันในหลาย
วิทยาลัยชุมชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

เห็นชอบวงเงิน 1,895,000.00 บาท 
 

200,000.00  บาท อนุมัติ 

ยะลา - รูปแบบการแตกตัวคูณแต่ละกิจกรรม/
โครงการ มีความแตกต่างกัน 

เห็นชอบวงเงิน 1,906,000.00 บาท 
 

200,000.00 บาท อนุมัติ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 8



ส านักงาน/
วชช. 

ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2565  

วันที่ 7 พ.ย. 2565 

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุมครั้งที่ 11/2565 
วันที่ 23 พ.ย. 2565   แผนการใช้จ่าย งบฉุกเฉิน 

- แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ และค านวณ
เงินบางรายการไม่ถูกต้อง บางรายการไม่ใส่
หน่วยนับการแตกตัวคูณ 
- บางรายการย่อยที่ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ยังไม่มีระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือกฎหมาย 
รองรับการเบิกจ่าย 
- แก้ไขชื่อรายการที่มีเหมือนกันในหลาย
วิทยาลัยชุมชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

ปัตตานี - แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ และค านวณ
เงินบางรายการไม่ถูกต้อง บางรายการไม่ใส่
หน่วยนับการแตกตัวคูณ 
- บางรายการย่อยที่ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ยังไม่มีระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือกฎหมาย 
รองรับการเบิกจ่าย 
- แก้ไขชื่อรายการที่มี เหมือนกันในหลาย
วิทยาลัยชุมชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

เห็นชอบวงเงิน 1,282,120.00 บาท 100,000.00 บาท  อนุมัติ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 9



ส านักงาน/
วชช. 

ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2565  

วันที่ 7 พ.ย. 2565 

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุมครั้งที่ 11/2565 
วันที่ 23 พ.ย. 2565   แผนการใช้จ่าย งบฉุกเฉิน 

สตูล - แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ และค านวณ
เงินบางรายการไม่ถูกต้อง บางรายการไม่ใส่
หน่วยนับการแตกตัวคูณ 
- บางรายการย่อยที่ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ยังไม่มีระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือกฎหมาย 
รองรับการเบิกจ่าย 
- แก้ไขชื่อรายการที่มี เหมือนกันในหลาย
วิทยาลัยชุมชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

เห็นชอบวงเงิน 2,516,622.00 บาท 100,000.00 บาท อนุมัติ 

สมุทรสาคร - แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ และค านวณ
เงินบางรายการไม่ถูกต้อง บางรายการไม่ใส่
หน่วยนับการแตกตัวคูณ 
- บางรายการย่อยที่ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ยังไม่มีระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือกฎหมาย 
รองรับการเบิกจ่าย 
- แก้ไขชื่อรายการที่มี เหมือนกันในหลาย
วิทยาลัยชุมชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

เห็นชอบวงเงิน 1,400,050.00 บาท 
- รายการควบคุมงาน/ตรวจการจ้าง เนื่องจาก
สามารถเบิกจากงบประมาณได้ จึงขอให้ วชช.
พิจารณาถัวจ่ายจากเงินงบประมาณ คณะกรรมการ
บริหารเงินรายได้ฯ จึงขอให้น ารายการออกไปก่อน 
ทั้งนี้ผู้อ านวยการสถาบันฯ อาจหารือร่วมกับ วชช. 
อีกครั้ง เพ่ือความชัดเจนว่าจะใช้งบจากแหล่งใด 
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของ
คณะกรรมการสภาฯ อนุวิชาการ และกิจการ

30,000.00 บาท อนุมัติ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 10



ส านักงาน/
วชช. 

ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2565  

วันที่ 7 พ.ย. 2565 

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุมครั้งที่ 11/2565 
วันที่ 23 พ.ย. 2565   แผนการใช้จ่าย งบฉุกเฉิน 

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ปรับชื่อรายการใหม่ให้
สอดคล้องกับเหตุผลความจ าเป็น และรายการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการสภา อนุวิชาการ 
หรือกรรมการส่งเสริม ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อ
รายการว่า “ส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนา
ศักยภาพ..” เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านนั้นเป็น
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอแล้ว 
จึงได้รับการสรรหาเข้ามาเป็นกรรมการ 

ยโสธร - แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ และค านวณ
เงินบางรายการไม่ถูกต้อง  
- แก้ไขชื่อรายการที่มีเหมือนกันในหลาย
วิทยาลัยชุมชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

เห็นชอบวงเงิน 751,000.00 บาท 
 

64,873.04 บาท อนุมัติ 

พังงา - แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ และค านวณ
เงินบางรายการไม่ถูกต้อง  
- รายการภายใต้การศึกษาและส่งเสริม
วิชาการ วิชาชีพ ประมาณการค่าใช้จ่ายเกิน

เห็นชอบวงเงนิ 1,097,020.00 บาท 92,280.00 บาท อนุมัติ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 11



ส านักงาน/
วชช. 

ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2565  

วันที่ 7 พ.ย. 2565 

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุมครั้งที่ 11/2565 
วันที่ 23 พ.ย. 2565   แผนการใช้จ่าย งบฉุกเฉิน 

หลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
- บางรายการย่อยที่ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ยังไม่มีระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือกฎหมาย 
รองรับการเบิกจ่าย 
- ตัดโครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ ประจ าปี 2566 เนื่องจาก
ปีนี้มีการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาและ
บุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงไม่ได้จัด
โครงการกีฬานักศึกษาฯ วชช.ภาคใต้ 
- แก้ไขชื่อรายการที่มี เหมือนกันในหลาย
วิทยาลัยชุมชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

ตราด - แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ และค านวณ
เงินบางรายการไม่ถูกต้อง  
- รายการภายใต้การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประมาณการค่าใช้จ่ายเกินหลักเกณฑ์

เห็นชอบวงเงิน 519,740.00 บาท 30,000.00 บาท อนุมัติ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 12



ส านักงาน/
วชช. 

ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2565  

วันที่ 7 พ.ย. 2565 

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุมครั้งที่ 11/2565 
วันที่ 23 พ.ย. 2565   แผนการใช้จ่าย งบฉุกเฉิน 

การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
- แก้ไขชื่อรายการที่มี เหมือนกันในหลาย
วิทยาลัยชุมชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

แพร่ - แตกตัวคูณไม่ครบทุกรายการ และค านวณ
เงินบางรายการไม่ถูกต้อง  
- รายการภายใต้ การจั ดกิ จกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประมาณการค่าใช้จ่ายเกินหลักเกณฑ์
การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
- แก้ไขชื่อรายการที่มี เหมือนกันในหลาย
วิทยาลัยชุมชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

เห็นชอบวงเงิน 677,592.00 บาท 
- รายการค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงาน 
และค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน เนื่องจากสามารถ
เบิกจากงบประมาณได้ จึงขอให้ วชช.พิจารณาถัว
จ่ายจากเงินงบประมาณ คณะกรรมการบริหารเงิน
รายได้ฯ จึงขอให้น ารายการออกไปก่อน ทั้งนี้
ผู้อ านวยการสถาบันฯ อาจหารือร่วมกับ วชช. อีก
ครั้ง เพ่ือความชัดเจนว่าจะใช้งบจากแหล่งใด 

30,000.00 บาท อนุมัติ 

สงขลา - ค านวณเงินบางรายการไม่ถูกต้อง  
- แก้ไขชื่อรายการที่มี เหมือนกันในหลาย
วิทยาลัยชุมชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

เห็นชอบวงเงิน 666,400.00 บาท 60,000.00 บาท อนุมัติ 

น่าน - ค านวณเงินบางรายการไม่ถูกต้อง  เห็นชอบวงเงิน 778,410.00 บาท 50,000.00 บาท อนุมัติ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 13



ส านักงาน/
วชช. 

ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประชุมครั้งที่ 2/2565  

วันที่ 7 พ.ย. 2565 

ผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประชุมครั้งที่ 11/2565 
วันที่ 23 พ.ย. 2565   แผนการใช้จ่าย งบฉุกเฉิน 

- แก้ไขชื่อรายการที่มี เหมือนกันในหลาย
วิทยาลัยชุมชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

สุโขทัย  เห็นชอบวงเงิน 1,200,000.00 บาท 40,000.00 บาท อนุมัติ 
2. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2.1 รายรับรวมทั้งสิ้น จ านวน  90,959,694.50 บาท (เก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) จ าแนกเป็น 
(1) รายรับสะสมคงเหลือจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 70,691,166.79 บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่น 

หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) 
(2) ประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 20,268,527.71 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อย

ยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) 
2.2 วงเงินที่ค านวณตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันก าหนดให้สามารถใช้ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เท่ากับวงเงินประมาณการรายรับปีปัจจุบันและร้อยละ 60  

ของเงินรายได้สะสม) รวมทั้งสิ้น 62,683,227.78 บาท (หกสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) 
2.3 ประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นเงินทั้งสิ้น 25,085,233.80 บาท (ยี่สิบห้าล้านแปดหมื่น 

ห้าพันสองร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) ซึ่งสูงกว่าประมาณการรายรับปีปัจจุบัน จ านวน 4,816,706.09 บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกบาท
เก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 23.76 แต่ยังอยู่ในวงเงินที่สามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันก าหนด จ าแนกเป็น 

(1) รายจ่ายประจ า 21,101,853.80 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 84.12 มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ดังนี้ 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 14



ล าดับ รายการ วงเงิน (บาท) ร้อยละ 
ก งบด าเนินงาน 21,101,853.80 84.12 
 1. การบริหารกิจการทั่วไป 5,416,828.00 21.59 
 1.1 กิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายสภาสถาบัน 1,733,084.00  6.91  
 1.2 โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาครู บุคลากร กรรมการสภาวิทยาลัย หรือผู้บริหารของวิทยาลัย 2,502,080.00 9.97 
 1.3 รายการที่เก่ียวเนื่องกับการให้บริการห้องสมุด และห้องพยาบาล 203,544.00  0.81  
 1.4 ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน/ค่าเช่าครุภัณฑ์/ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน/การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง 192,000.00  0.77  
 1.5 ค่าตอบแทนผู้สอน 171,120.00  0.68  
 1.6 การประชาสัมพันธ์/กิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการน าเสนอผลการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสู่สาธารณะ 615,000.00  2.45  
 2. การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพ 330,800.00 1.32 
 - โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 330,800.00 1.32 
 3. สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม 199,220.00  0.79  
 - โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการวิชาการร่วมกับจังหวัด หรือหน่วยงานในพื้นที่ 199,220.00  0.79  
 4. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 11,118,137.00  44.32  
 4.1 การจัดงานปฐมนิเทศ/ไหว้ครู/ปัจฉิมนิเทศ 1,270,015.00  5.06  
 4.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2,113,790.00  8.43  
 4.3 การจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร 2,674,952.00  10.66  
 4.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 460,000.00  1.83  
 4.5 การจัดงานแข่งขันกีฬานักศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 4,599,380.00  18.34  
 5. ค่าสาธารณูปโภค 3,440,000.00  13.71  
 - ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต 3,440,000.00  13.71  
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ล าดับ รายการ วงเงิน (บาท) ร้อยละ 
 6. รายจ่ายตามเงื่อนไข หรือวัตถุประสงค์ 50,248.80  0.20  
ง รายจ่ายเพื่อสมทบรายการลงทุน - - 
 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน - - 
จ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการของสถาบัน 546,620.00  2.18  

 
(2) รายจ่ายลงทุน 3,983,380 บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 15.88 มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

ล าดับ รายการ วงเงิน (บาท) ร้อยละ 
 รวมทั้งสิ้น 3,983,380.00 15.88 
ข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 2,227,380.00 8.88 
 1.   ครุภัณฑ์การศึกษา ตามนโยบายสภาสถาบันในการปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   -    
 2.  ครุภัณฑ์การศึกษา 993,940.00  3.96  
 3.  ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,233,440.00  4.92  
ค งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,266,000.00  5.05  
 1. ค่าจ้างออกแบบรูปรายการ 1,050,000.00  4.19  
 2. รายการใหม่ 216,000.00  0.86  
ง รายจ่ายเพื่อสมทบรายการลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
490,000.00 1.95 

 
(3) วงเงินส ารองกรณีเหตุฉุกเฉิน ในวงเงินร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณรายรับงบประมาณปีปัจจุบันที่ขอตั้งวงเงิน จ านวน 2,020,578.86 บาท  

(สองล้านสองหม่ืนห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์) 
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(4) วงเงินคงเหลือสามารถใช้ได้ เมื่อหักวงเงินแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ที่ขออนุมัติครั้งนี้ จ านวน 27,105,812.66 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยสิบสองบาทหกสิบหกสตางค์)  แล้ว ยังคงเหลือเงินรายได้ที่สามารถใช้ได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 35,577,415.13 บาท (สามสิบห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบห้าบาทสิบสามสตางค์) 

รายการ จ านวนเงิน 
รายรับสะสม ณ 1 ตุลาคม 2565 (1) 70,691,166.79 
ประมาณการรายรับ งปม. พ.ศ. 2566 (2) 20,268,527.71 
รายรับสะสม+ประมาณการรายรับ งปม. พ.ศ. 2566 (3) = (1)+(2) 90,959,694.50 
วงเงินที่สามารถใช้ได้ปี งปม.2566 (4) = (60%)(1)+(2) 62,683,227.78 
แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ งปม. พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (5) (ผ่านการกลั่นกรองกรรมการบริหารเงินรายได้ฯ) 25,085,233.80 

รายจ่ายประจ า 21,101,853.80 
รายจ่ายลงทุน 3,983,380.00 

วงเงินส ารองกรณีฉุกเฉิน งปม. พ.ศ. 2566 (6) = 10%(2) 2,020,578.86 
เงินรายไดส้ะสมคงเหลือ (7) = (3) - (5) – (6)  63,853,881.85 
คงเหลือเงินรายได้ที่สามารถใช้ได้ งปม. พ.ศ. 2566 (8) = (4) – (5) – (6) 35,577,415.13 

 
3. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 กลั่นกรองแผนการใช้จ่าย
งบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การใช้จ่ายเงินรายได้ให้จ่ายตามระเบียบ หรือกฎหมายของสถาบันวิทยาลัยชุมชน หากยังไม่มีระเบียบหรือกฎหมายใดของสถาบันวิทยาลัยชุมชนรองรับ 
ให้ยึดตามระเบียบ หรือกฎหมายของกระทรวงการคลัง หรือของหน่วยงานอ่ืนที่เทียบเคียงกันได้ ทั้งนี้ หากกิจกรรม/โครงการใดที่วิทยาลัยชุมชนเสนอแผนเงินรายได้เข้ามา 
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แต่ยังไม่มีระเบียบ หรือกฎหมายรองรับในการใช้จ่าย ขอให้น ารายการนั้นออกไปก่อน และภายใต้กิจกรรม/โครงการ หากมีรายการย่อยใด ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด ขอให้ปรับลดวงเงินให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนด 

2. รายการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการสภา อนุวิชาการ หรือกรรมการส่งเสริม ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อรายการว่า “ส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนา
ศักยภาพ....”  เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอแล้ว จึงได้รับการสรรหาเข้ามาเป็นกรรมการ 

3. รายการที่เกี่ยวกับงานวิจัยของบุคลากร คณะกรรมการฯ ยังไม่พิจารณา ทั้งนี้ให้สถาบันฯ น าเรื่องนี้เข้าหารือต่อที่ประชุม ผอ.วชช. เพ่ือความชัดเจนว่าหากมี
การด าเนินงานในลักษณะนี้จะใช้งบจากแหล่งใด 

4. ชื่อรายการที่วิทยาลัยชุมชนเสนอในแผนการใช้เงินรายได้ หากรายการใดเหมือนกันขอให้ใช้ชื่อที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ า ประปา  
ค่าอินเตอร์เน็ต  ให้ชื่อรายการเป็น ชดเชยค่าสาธารณูปโภค  

5. รายการใดท่ีเบิกจากเงินงบประมาณได้ ให้พิจารณาถัวจ่ายจากเงินงบประมาณก่อน หากเงินงบประมาณไม่เพียงพอจึงใช้จากเงินรายได้ เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรับงาน ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน ฯลฯ 
4. ผลการพิจารณาจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่  11/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 27,105,812.66 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยสิบสองบาทหกสิบหกสตางค์) ดังนี้ 

4.1 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากเงินรายได้ ที่ส านักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชนทุกแห่งเสนอ วงเงิน 25,085,233.80 บาท (ยี่สิบห้าล้านแปดหม่ืน
ห้าพันสองร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) 

4.2 วงเงินส ารองกรณีเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณรายรับงบประมาณปีปัจจุบัน ที่ขอตั้งวงเงิน จ านวน 2,020,578.86 บาท  
(สองล้านสองหม่ืนห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์) 
 

กองแผนงานและงบประมาณ 
สถาบันวิทยาลัยุชมชน 

พฤศจิกายน 2565 
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ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ข้อมูล ณ วันท่ี  7 พฤศจิกายน 2565

ท่ี วิทยาลัยชุมชน  เงินรายได้ 

คงเหลือยกมา 1 
ต.ค. 2564 (1)

 รับจริง ปี งปม. 

2565 (2)

 รายจ่ายปี งปม.

2565

(3)

 รายได้สะสม

คงเหลือจากปี งป
ม. 2565

(4) = (1) + (2) - 

(3)

ประมาณการ

รายรับ ปีงปม.2566

 (5)

ผลรวมของรายได้

สะสมคงเหลือจากปี 
งปม. 2565 และ

ประมาณการรายรับ 
ปี งปม.2566 >> (6) 

 = (4)+(5)

วงเงินท่ีสามารถใช้ได้

ปี งปม.2566
(7)

=
(60%)(4)+(5)

งบส ารองกรณีเหตุ

ฉุกเฉิน (10%ของ
ประมาณการ

รายรับ ปี 2566)
 =>> (8) = 

(10%)(5)

แผนการใช้จ่ายง

ปม.จากเงินรายได้
 งมป.2566 (9)

รวมงบฉุกเฉิน10%

 และแผนฯ2566 
 >> (10)  = (8) + 

(9)

คงเหลือ  (ผลรวมของรายได้

สะสมคงเหลือจากปี งปม. 

2565 และประมาณการรายรับ

 ปี งปม.2566)  หลังหักวงเงิน

รวมงบฉุกเฉิน10% และแผน

ฯ2566 >>  (11) = (6) - (10)

คงเหลือ วงเงินท่ี

สามารถใช้ได้ ปี 
งปม.2566 (12) =

 (7) - (10)

รวมท้ังหมด 68,410,307.69      26,182,302.41    23,901,443.31     70,691,166.79    20,268,527.71     90,959,694.50        62,683,227.78        2,020,578.86       25,085,233.80    27,105,812.66      63,853,881.85              35,577,415.13    

1 ส ำนักงำนสถำบัน 3,212,484.25       1,392,294.76      48,929.00           4,555,850.01      400,000.00         4,955,850.01          3,133,510.01          40,000.00           78,100.00          118,100.00          4,837,750.01                3,015,410.01     

2 แม่ฮ่องสอน 448,304.25          689,122.72        293,275.80         844,151.17        500,000.00         1,344,151.17          1,006,490.70          50,000.00           672,434.00        722,434.00          621,717.17                  284,056.70        

3 พิจิตร 11,283,391.22      2,363,250.41      2,337,415.43       11,309,226.20    2,000,000.00       13,309,226.20        8,785,535.72          200,000.00         2,283,200.00      2,483,200.00       10,826,026.20              6,302,335.72     

4 ตำก 4,443,785.06       1,012,153.70      1,503,996.17       3,951,942.59      600,000.00         4,551,942.59          2,971,165.55          60,000.00           984,740.00        1,044,740.00       3,507,202.59                1,926,425.55     

5 บุรีรัมย์ 8,040,265.06       1,574,719.52      1,437,354.64       8,177,629.94      1,740,000.00       9,917,629.94          6,646,577.96          174,000.00         1,423,200.00      1,597,200.00       8,320,429.94                5,049,377.96     

6 มุกดำหำร 1,828,162.19       1,141,423.58      847,636.23         2,121,949.54      1,953,400.00       4,075,349.54          3,226,569.72          195,340.00         977,800.00        1,173,140.00       2,902,209.54                2,053,429.72     

7 หนองบัวล ำภู 1,764,196.59       544,272.23        1,010,367.26       1,298,101.56      300,000.00         1,598,101.56          1,078,860.94          30,000.00           839,440.00        869,440.00          728,661.56                  209,420.94        

8 สระแก้ว 1,138,484.01       793,779.90        1,248,253.77       684,010.14        500,000.00         1,184,010.14          910,406.08             43,726.08           866,680.00        910,406.08          273,604.06                  -                   

9 อุทัยธำนี 1,335,493.54       1,042,399.36      839,339.36         1,538,553.54      1,086,997.30       2,625,550.84          2,010,129.42          108,699.73         1,181,425.80      1,290,125.53       1,335,425.31                720,003.89        

10 ระนอง 1,479,934.21       1,896,342.78      1,508,858.44       1,867,418.55      1,216,600.00       3,084,018.55          2,337,051.13          121,660.00         1,088,260.00      1,209,920.00       1,874,098.55                1,127,131.13     

11 นรำธิวำส 4,076,835.55       1,793,163.42      1,887,566.53       3,982,432.44      2,000,000.00       5,982,432.44          4,389,459.46          200,000.00         1,895,000.00      2,095,000.00       3,887,432.44                2,294,459.46     

12 ยะลำ 5,817,380.82       1,835,016.97      1,159,888.40       6,492,509.39      2,000,000.00       8,492,509.39          5,895,505.63          200,000.00         1,906,000.00      2,106,000.00       6,386,509.39                3,789,505.63     

13 ปัตตำนี 4,461,756.26       1,655,135.85      1,132,305.22       4,984,586.89      1,000,000.00       5,984,586.89          3,990,752.13          100,000.00         1,282,120.00      1,382,120.00       4,602,466.89                2,608,632.13     

14 สตูล 4,231,838.41       1,607,864.93      789,267.22         5,050,436.12      1,000,000.00       6,050,436.12          4,030,261.67          100,000.00         2,516,622.00      2,616,622.00       3,433,814.12                1,413,639.67     

15 สมุทรสำคร 5,492,789.24       1,197,523.62      1,302,330.45       5,387,982.41      300,000.00         5,687,982.41          3,532,789.45          30,000.00           1,400,050.00      1,430,050.00       4,257,932.41                2,102,739.45     

16 ยโสธร 1,848,311.72       648,730.41        928,252.13         1,568,790.00      648,730.41         2,217,520.41          1,590,004.41          64,873.04           751,000.00        815,873.04          1,401,647.37                774,131.37        

17 พังงำ 2,008,511.75       604,333.98        753,567.65         1,859,278.08      922,800.00         2,782,078.08          2,038,366.85          92,280.00           1,097,020.00      1,189,300.00       1,592,778.08                849,066.85        

18 ตรำด 893,290.85          1,189,214.00      1,014,893.84       1,067,611.01      300,000.00         1,367,611.01          940,566.61             30,000.00           519,740.00        549,740.00          817,871.01                  390,826.61        

19 แพร่ 1,277,907.35       696,147.43        949,737.03         1,024,317.75      300,000.00         1,324,317.75          914,590.65             30,000.00           677,592.00        707,592.00          616,725.75                  206,998.65        

20 สงขลำ 1,965,421.21       1,024,509.19      1,667,928.08       1,322,002.32      600,000.00         1,922,002.32          1,393,201.39          60,000.00           666,400.00        726,400.00          1,195,602.32                666,801.39        

21 น่ำน 1,361,764.15       1,480,903.65      1,240,280.66       1,602,387.14      500,000.00         2,102,387.14          1,461,432.28          50,000.00           778,410.00        828,410.00          1,273,977.14                633,022.28        

22 สุโขทัย 400,000.00         400,000.00             400,000.00             40,000.00           1,200,000.00      1,240,000.00       840,000.00-                  840,000.00-        

หมำยเหตุ : แผนกำรใช้จ่ำยของวิทยำลัยชุมชนสุโขทัย วงเงินท่ีเกินจำกประมำณกำรรำยรับ จะใช้จำกเงินรำยได้ของส ำนักงำนสถำบัน 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 19



แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 รวม   803,943.40   1,413,199.40  4,073,119.40   3,149,979.40   3,101,839.40   2,519,439.40   1,269,749.40  2,180,129.40   2,066,826.40   1,021,209.40  2,194,449.40   1,291,349.40     25,085,233.80 

      1  ส ำนักงำน

สถำบัน

      5,200.00                  -         10,400.00        15,600.00        15,600.00                  -            5,200.00         9,900.00                  -           5,200.00                  -          11,000.00            78,100.00 

      2  แม่ฮ่องสอน    104,107.00        25,107.00         4,107.00          4,107.00      406,257.00         4,107.00          4,107.00         4,107.00          4,107.00         4,107.00         4,107.00      104,107.00          672,434.00 

      3  พิจิตร       1,600.00          1,600.00      933,100.00        26,600.00      395,600.00        47,100.00      264,600.00      269,600.00        54,100.00        26,600.00       61,100.00      201,600.00       2,283,200.00 

      4  ตำก      11,620.00        11,620.00       66,620.00      164,620.00      327,920.00        34,120.00        13,620.00       24,120.00        65,620.00        15,620.00     129,620.00      119,620.00          984,740.00 

      5  บุรีรัมย์      50,000.00        21,000.00      227,900.00      256,800.00      195,200.00      100,000.00        59,200.00      115,100.00      270,000.00        78,000.00       50,000.00                  -         1,423,200.00 

      6  มุกดำหำร      22,000.00        27,000.00      296,800.00      227,000.00        87,000.00         7,000.00        32,000.00       27,000.00      160,000.00        27,000.00       43,000.00        22,000.00          977,800.00 

      7  หนองบัวล ำภู      11,620.00        34,620.00       55,220.00        24,620.00          4,620.00        14,620.00      104,620.00      229,620.00      125,820.00        74,620.00     102,820.00        56,620.00          839,440.00 

      8  สระแก้ว      11,620.00        19,830.00      516,400.00      181,270.00        22,120.00        24,010.00        19,620.00       12,620.00        21,330.00        12,620.00       12,620.00        12,620.00          866,680.00 

      9  อุทัยธำนี      12,190.40        90,256.40      207,446.40      304,116.40          2,196.40        32,196.40      169,596.40      111,516.40        88,321.40        12,196.40     109,196.40        42,196.40       1,181,425.80 

     10  ระนอง    170,630.00            630.00      285,430.00        30,630.00      264,530.00        40,630.00        27,430.00       45,430.00        58,730.00        12,930.00       50,630.00      100,630.00       1,088,260.00 

     11  นรำธิวำส    190,700.00      262,800.00       13,600.00                  -        262,900.00        81,200.00                  -        331,500.00      150,000.00                  -       475,300.00      127,000.00       1,895,000.00 

     12  ยะลำ       1,620.00          1,620.00      301,620.00        45,620.00        35,580.00      891,620.00        16,320.00       34,520.00      251,620.00      201,620.00       72,620.00        51,620.00       1,906,000.00 

     13  ปัตตำนี      75,310.00      240,310.00      235,710.00      289,310.00        52,810.00        30,810.00          8,810.00      129,810.00        34,410.00      155,810.00       28,210.00            810.00       1,282,120.00 

     14  สตูล      19,660.00      174,740.00      479,900.00        29,660.00      218,590.00      245,060.00      130,660.00      546,320.00      271,692.00        54,820.00     195,860.00      149,660.00       2,516,622.00 

     15  สมุทรสำคร      21,000.00      102,000.00                  -        513,100.00      174,850.00        25,000.00                  -         52,100.00        50,000.00        50,000.00     362,000.00        50,000.00       1,400,050.00 

     16  ยโสธร      10,000.00        40,000.00       60,000.00        10,000.00      130,000.00      260,000.00        10,000.00       10,000.00        50,000.00        10,000.00     151,000.00        10,000.00          751,000.00 

     17 พังงำ -              21,000.00       50,000.00      275,720.00     158,200.00     247,100.00     50,000.00       50,000.00      50,000.00       50,000.00       95,000.00      50,000.00             1,097,020.00 

     18 ตรำด 7,200.00      -                203,600.00     189,040.00     10,000.00       10,000.00       21,700.00       10,000.00      10,000.00       38,200.00       10,000.00      10,000.00                519,740.00 

     19 แพร่ 1,616.00      76,616.00       1,616.00        155,316.00     167,616.00     101,616.00     46,616.00       1,616.00        17,616.00       11,616.00       44,116.00      51,616.00                677,592.00 

     20 สงขลำ -              -                5,000.00        -                85,000.00       235,000.00     180,400.00     10,000.00      5,000.00         75,000.00       71,000.00      -                         666,400.00 

     21 น่ำน 45,000.00     231,400.00     22,800.00      200,000.00     -                -                -                50,000.00      208,210.00     -                21,000.00      -                         778,410.00 

     22 สุโขทัย 31,250.00     31,050.00       95,850.00      206,850.00     85,250.00       88,250.00       105,250.00     105,250.00     120,250.00     105,250.00     105,250.00    120,250.00           1,200,000.00 

 แผนและผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับท่ี

 วิทยาลัย

ชุมชน
 รวม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 20



ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ข้อมูล ณ วันท่ี  7 พฤศจิกายน 2565

(1.1)  กิจกรรม/

โครงการตาม

นโยบายสภา

สถาบัน

(1.2)  การพัฒนา

บุคลากรในระบบ 

วชช.

(1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด และ

ห้องพยาบาล

(1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่าเช่า

ครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

(1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

(1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

(4.1) การจัด

งานปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

(4.2) การจัด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา

(4.3) การจัดพิธี

ประสาท

อนุปริญญาบัตร

(4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

(4.5) การจัดงาน

แข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน

รวมท้ังหมด 25,085,233.80      1,733,084.00    2,502,080.00     203,544.00     192,000.00      171,120.00     615,000.00     330,800.00   199,220.00   1,270,015.00   2,113,790.00    2,674,952.00    460,000.00     4,599,380.00    

1 ส านักงานสถาบัน 78,100.00           -                 -                  -                -                 -                -               -             -             -                -                 -                 11,000.00       -                 

2 แม่ฮ่องสอน 672,434.00          7,284.00          -                  -                42,000.00        -                -               -             -             -                -                 227,150.00      21,000.00       175,000.00       

3 พิจิตร 2,283,200.00       69,200.00        200,000.00       -                -                 -                50,000.00      50,000.00     50,000.00     138,000.00     291,000.00      150,000.00      27,000.00       214,000.00       

4 ตาก 984,740.00          -                 114,200.00       -                -                 -                50,000.00      50,000.00     -             75,000.00       85,000.00        -                 21,000.00       370,100.00       

5 บุรีรัมย์ 1,423,200.00       -                 195,200.00       82,300.00       50,000.00        -                50,000.00      50,000.00     50,000.00     46,000.00       194,300.00      150,000.00      21,000.00       334,400.00       

6 มุกดาหาร 977,800.00          -                 24,000.00         -                -                 -                -               -             -             150,000.00     160,000.00      150,000.00      29,000.00       205,000.00       

7 หนองบัวล าภู 839,440.00          -                 256,200.00       -                -                 -                30,000.00      -             -             6,000.00         46,200.00        50,000.00        21,000.00       100,000.00       

8 สระแก้ว 866,680.00          22,200.00        122,000.00       -                -                 -                20,000.00      -             -             16,920.00       45,690.00        111,920.00      21,000.00       124,810.00       

9 อุทัยธานี 1,181,425.80       -                 190,000.00       9,994.00         50,000.00        24,120.00       50,000.00      28,800.00     30,000.00     76,125.00       37,400.00        155,250.00      27,000.00       263,120.00       

10 ระนอง 1,088,260.00       50,000.00        130,760.00       15,000.00       50,000.00        45,000.00       50,000.00      20,000.00     20,000.00     30,000.00       105,900.00      160,000.00      20,000.00       180,000.00       

11 นราธิวาส 1,895,000.00       -                 204,300.00       -                -                 21,000.00       -               -             -             107,100.00     331,500.00      150,000.00      27,000.00       475,300.00       

12 ยะลา 1,906,000.00       -                 -                  -                -                 -                -               33,200.00     -             142,360.00     150,000.00      150,000.00      21,000.00       300,000.00       

13 ปัตตานี 1,282,120.00       -                 150,000.00       -                -                 -                30,000.00      -             -             40,000.00       52,000.00        120,000.00      21,000.00       150,000.00       

14 สตูล 2,516,622.00       -                 242,900.00       71,250.00       -                 52,200.00       50,000.00      50,000.00     49,220.00     134,100.00     247,500.00      162,132.00      25,000.00       367,400.00       

15 สมุทรสาคร 1,400,050.00       233,000.00      263,100.00       -                -                 -                50,000.00      -             -             47,000.00       32,000.00        250,000.00      21,000.00       226,950.00       

16 ยโสธร 751,000.00          -                 -                  -                -                 -                50,000.00      -             -             40,000.00       30,000.00        120,000.00      21,000.00       370,000.00       

17 พังงา 1,097,020.00       -                 225,720.00       -                -                 -                -               48,800.00     -             59,400.00       59,400.00        -                 21,000.00       182,700.00       

18 ตราด 519,740.00          -                 -                  -                -                 28,800.00       -               -             -             -                59,400.00        128,500.00      21,000.00       134,200.00       

19 แพร่ 677,592.00          -                 133,700.00       25,000.00       -                 -                50,000.00      -             -             50,000.00       76,500.00        90,000.00        21,000.00       162,000.00       

20 สงขลา 666,400.00          -                 50,000.00         -                -                 -                40,000.00      -             -             -                110,000.00      200,000.00      21,000.00       145,400.00       

21 น่าน 778,410.00          231,400.00      -                  -                -                 -                45,000.00      -             -             112,010.00     -                 150,000.00      21,000.00       119,000.00       

22 สุโขทัย 1,200,000.00       1,120,000.00    -                  -                -                 -                -               -             -             -                -                 -                 -               -                 

ท่ี วิทยาลัยชุมชน รวมท้ังส้ิน

(2) การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ วิชาชีพ

(3) สนับสนุน

การให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

(ก) งบด าเนินงาน

(1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน) (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 21



รวมท้ังหมด

1 ส านักงานสถาบัน

2 แม่ฮ่องสอน

3 พิจิตร

4 ตาก

5 บุรีรัมย์

6 มุกดาหาร

7 หนองบัวล าภู

8 สระแก้ว

9 อุทัยธานี

10 ระนอง

11 นราธิวาส

12 ยะลา

13 ปัตตานี

14 สตูล

15 สมุทรสาคร

16 ยโสธร

17 พังงา

18 ตราด

19 แพร่

20 สงขลา

21 น่าน

22 สุโขทัย

ท่ี วิทยาลัยชุมชน

ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ข้อมูล ณ วันท่ี  7 พฤศจิกายน 2565

 ครุภัณฑ์การศึกษา  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ค่าจ้างออกแบบ

รูปรายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  ค่า

ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

3,440,000.00        50,248.80      993,940.00       1,233,440.00      1,050,000.00     216,000.00        -                490,000.00     546,620.00               

-                     -               -                  -                   -                  -                   -                -                67,100.00                 

200,000.00           -               -                  -                   -                  -                   -                -                -                          

200,000.00           -               -                  354,000.00         -                  -                   -                490,000.00     -                          

200,000.00           -               -                  -                   -                  -                   -                -                19,440.00                 

200,000.00           -               -                  -                   -                  -                   -                -                -                          

200,000.00           -               -                  59,800.00          -                  -                   -                -                -                          

250,000.00           -               -                  40,600.00          -                  -                   -                -                39,440.00                 

120,000.00           -               -                  202,100.00         -                  -                   -                -                60,040.00                 

100,000.00           26,356.80      25,500.00         22,240.00          -                  -                   -                -                65,520.00                 

100,000.00           -               111,600.00       -                   -                  -                   -                -                -                          

100,000.00           -               -                  262,800.00         -                  216,000.00        -                -                -                          

200,000.00           -               390,000.00       -                   500,000.00       -                   -                -                19,440.00                 

200,000.00           -               359,500.00       99,900.00          50,000.00         -                   -                -                9,720.00                  

200,000.00           -               99,000.00         -                   500,000.00       -                   -                -                265,920.00               

200,000.00           -               -                  77,000.00          -                  -                   -                -                -                          

120,000.00           -               -                  -                   -                  -                   -                -                -                          

500,000.00           -               -                  -                   -                  -                   -                -                -                          

100,000.00           4,500.00        8,340.00          35,000.00          -                  -                   -                -                -                          

50,000.00            19,392.00      -                  -                   -                  -                   -                -                -                          

100,000.00           -               -                  -                   -                  -                   -                -                -                          

100,000.00           -               -                  -                   -                  -                   -                -                -                          

-                     -               -                  80,000.00          -                  -                   -                -                -                          

(จ)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี

จ าเป็นต่อการด าเนินการ

ของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบรายการ

ลงทุน

(ก) ด าเนินงาน (ต่อ)  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง(5) ค่าสาธารณูปโภค (6) รายจ่ายตาม

เง่ือนไข หรือ

วัตถุประสงค์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 22



แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 23
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนการด าเนินงาน   5,200.00    -     10,400.00   15,600.00   15,600.00   -     5,200.00   9,900.00   -     5,200.00   -     11,000.00   78,100.00 

 ผลการด าเนินงาน           -      -               -               -               -     -             -             -     -             -     -               -               -   

 แผนการด าเนินงาน   5,200.00    -     10,400.00   15,600.00   15,600.00   -     5,200.00   9,900.00   -     5,200.00   -     11,000.00   78,100.00 

 ผลการด าเนินงาน           -      -               -               -               -     -             -             -     -             -     -               -               -   

 แผนการด าเนินงาน   11,000.00   11,000.00 

 ผลการด าเนินงาน              -   

 แผนการด าเนินงาน   5,200.00     5,200.00   5,200.00   5,200.00   20,800.00 

 ผลการด าเนินงาน              -   

 แผนการด าเนินงาน   10,400.00   10,400.00   15,600.00   36,400.00 

 ผลการด าเนินงาน              -   

 แผนการด าเนินงาน   9,900.00     9,900.00 

 ผลการด าเนินงาน              -   

 แผนการด าเนินงาน           -      -               -               -               -     -             -             -     -             -     -               -               -   

 ผลการด าเนินงาน           -      -               -               -               -     -             -             -     -             -     -               -               -   

 แผนการด าเนินงาน              -   

 ผลการด าเนินงาน              -   

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  แผนงาน / โครงการ

 รวมท้ังส้ิน (บาท)

 1. รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1.1 ค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน  ปีการศึกษา 2565

 1.2 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ประเมินต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

 1.4 ตรวจสุขภาพประจ าปี

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 1.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ประเมินค่างาน

 รวม  ผู้รับผิดชอบ

 กองมาตรฐาน

การศึกษาและวิจัย

 กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

 กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

 กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 24
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการตาม

นโยบายสภา

สถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนา

บุคลากรใน

ระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่าเช่า

ครุภัณฑ์ /ควบคุม

งาน/ ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัม 

พันธ์/การ

น าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การ

จัดงาน

ปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/

ปัจฉิมนิเทศ

 (4.2) การ

จัดกิจกรรม

พัฒนา

นักศึกษา

 (4.3) การ

จัดพิธี

ประสาท

อนุปริญญา

บัตร

 (4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การ

จัดงาน

แข่งขันกีฬา

นักศึกษา

สถาบัน

รวมท้ังหมด   400,000.00       78,100.00              -                -                -                     -                -                -               -               -               -               -               -     11,000.00             -   

1. รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน 78,100.00      -           -           -           -                 -           -           -          -          -          -          -          11,000.00  -          

 1.1 ค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 ปีการศึกษา 2565

      11,000.00 11,000.00  

 1.2 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมิน

ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

      20,800.00 

 1.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมิน

ค่างาน

      36,400.00 

 1.3 ตรวจสุขภาพประจ าปี        9,900.00 

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

-               -           -           -           -                 -           -           -          -          -          -          -          -          -          

                -   

 รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 

2566

 รวมแผนการใช้

เงินรายได้ งปม. 

2566

 (2) 

การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 25
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



รวมท้ังหมด

1. รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1.1 ค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 ปีการศึกษา 2565
 1.2 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมิน

ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

 1.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมิน

ค่างาน

 1.3 ตรวจสุขภาพประจ าปี

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 รายการ
 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

             -                -                -                -                -                -                -                -      67,100.00 

-            -            -            -            -            -            -            -            67,100.00   

20,800.00    

36,400.00    

9,900.00      

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

-             

 (6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

 ท่ีจ าเป็นต่อ

การ

ด าเนินการ

ของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 26
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายประจ า) 

ส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 งบประมาณ

แผ่นดิน

 เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน      78,100.00 

 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพในระดับสถาบัน

      11,000.00  ค่าตอบแทนประธาน  5,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ  3,000 บาท x 2 คน = 6,000 บาท

 ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ือง 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ฉบับท่ี

 2) พ.ศ. 2562

 2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ประเมินต าแหน่งท่ีสูงข้ึน                  -   

      20,800.00  ค่าตอบแทน (เบ้ียประชุม)

 - ประธานกรรมการ 1,200 บาท * 1 คน * 4 คร้ัง = 4,800 บาท

 - กรรมการ 1,000 บาท * 4 คน * 4 คร้ัง = 16,000 บาท

 3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ประเมินค่างาน                  -   

      36,400.00  ค่าตอบแทน (เบ้ียประชุม)

 - ประธานกรรมการ 1,200 บาท * 1 คน * 7 คร้ัง = 8,400 บาท

 - กรรมการ 1,000 บาท * 4 คน * 7 คร้ัง = 28,000 บาท

 3. ตรวจสุขภาพประจ าปี                  -           9,900.00  ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 450 บาท * 22 คน

 ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

 รายการ  รายละเอียดค่าใช้จ่าย  เหตุผลความจ าเป็น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 27
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายลงทุน) 

ส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน
คุณลักษณ

ะเฉพาะ

ใบเสนอ

ราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

1. ครุภัณฑ์ -             

1.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท -             

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ข้ึนไป -             

2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท -             

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -             -         

รายการท่ี

มีอยู่ใน

ปัจจุบัน

เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงินรายได้

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จ านวน
 ราคาต่อ

หน่วย

 งบประมาณ

ท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 28
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 29
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนการด าเนินงาน   104,107.00    25,107.00      4,107.00       4,107.00   406,257.00      4,107.00      4,107.00      4,107.00      4,107.00      4,107.00      4,107.00   104,107.00     672,434.00 

 ผลการด าเนินงาน               -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -   

 แผนการด าเนินงาน   104,107.00    25,107.00      4,107.00       4,107.00   406,257.00      4,107.00      4,107.00      4,107.00      4,107.00      4,107.00      4,107.00   104,107.00     672,434.00 

 ผลการด าเนินงาน               -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -   

 แผนการด าเนินงาน   100,000.00   100,000.00      200,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                   -   

 แผนการด าเนินงาน     21,000.00        21,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                   -   

 แผนการด าเนินงาน       3,500.00       3,500.00       3,500.00        3,500.00       3,500.00       3,500.00       3,500.00       3,500.00       3,500.00       3,500.00       3,500.00       3,500.00        42,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                   -   

 แผนการด าเนินงาน         607.00         607.00         607.00           607.00         607.00         607.00         607.00         607.00         607.00         607.00         607.00         607.00          7,284.00 

 ผลการด าเนินงาน                   -   

 แผนการด าเนินงาน   227,150.00      227,150.00 

 ผลการด าเนินงาน                   -   

 แผนการด าเนินงาน   175,000.00      175,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                   -   

 แผนการด าเนินงาน

 ผลการด าเนินงาน

 แผนการด าเนินงาน                   -   

 ผลการด าเนินงาน                   -   

 อ.อิศรา

 วชช.มส.

 วชช.มส.

 ส านักวิชาการ

 ส านักวิชาการ

 รวม  ผู้รับผิดชอบ

 วชช.มส.

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

 1.3 ค่าเช่าอาคารหน่วยจัด

การศึกษาอ าเภอขุนยวม

 1.4 ค่าตอบแทนของพนักงาน

ราชการ กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

 1.6  การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน

 1.5 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  แผนงาน / โครงการ

 รวมท้ังส้ิน (บาท)

 1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 30
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.1  สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการตาม

นโยบายสภา

สถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนา

บุคลากรใน

ระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัม 

พันธ์/การ

น าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การ

จัดงาน

ปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/

ปัจฉิมนิเทศ

 (4.2) การ

จัดกิจกรรม

พัฒนา

นักศึกษา

 (4.3) การจัด

พิธีประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัด

งานแข่งขัน

กีฬานักศึกษา

สถาบัน

รวมท้ังหมด 500,000.00        672,434.00     7,284.00              -                -       42,000.00              -                -               -               -               -               -     227,150.00   21,000.00   175,000.00 

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน 672,434.00    7,284.00    -           -           42,000.00    -           -           -          -          -          -          227,150.00  21,000.00  175,000.00  

 1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค 200,000.00    

 1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

21,000.00     21,000.00  

 1.3 ค่าเช่าอาคารหน่วยจัดการศึกษา

อ าเภอขุนยวม

42,000.00     42,000.00    

 1.4 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 

กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

7,284.00       7,284.00    

 1.5 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร 227,150.00    227,150.00   

 1.6  การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน

175,000.00    175,000.00  

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

-              -           -           -           -             -           -           -          -          -          -          -             -          -            

-              

-              

 รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 

2566

 รวมแผนการใช้

เงินรายได้ งปม.

 2566

 (2) 

การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 31
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



รวมท้ังหมด

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

 1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 1.3 ค่าเช่าอาคารหน่วยจัดการศึกษา

อ าเภอขุนยวม

 1.4 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 

กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

 1.5 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

 1.6  การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 รายการ

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์ 

 ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

    200,000.00             -               -               -               -               -               -               -                    -   

200,000.00    -          -          -          -          -          -          -          -               

200,000.00     

-              -          -          -          -          -          -          -          -               

 (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค

 (6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

ต่อการ

ด าเนินการของ

สถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 32
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายประจ า) 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี
ขอรับจัดสรร

รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน      497,434.00 

   1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค       200,000.00    - เดือน ตุลาคม 2565 = 100,000 บาท
   - เดือน กันยายน 2566 = 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายค่าสาธารณูปโภคส าหรับ 1 
ส านักงาน  และ 6 หน่วยบริการการ
จัดการศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ 3 
ศูนย์ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ท่ี
ได้รับจัดสรรปีละ 150,000 บาท จาก
สถาบันวิทยาลัยชุมชนน้ันไม่เพียงพอ

   1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

       21,000.00 1. ประธานกรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 10,000 บาท x1 คน 
= 10,000 บาท
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบันของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
ฯลฯ 7,500 บาท x 1 คน 
= 7,500 บาท 
3. กรรมการท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 3,500 บาท x 1 คน 

= 3,500 บาท

เพ่ือใช้เป็นค่าตอบแทนส าหรับผู้มา
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ภายในของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
เน่ืองจากไม่สามารถเบิกในงบ
ด าเนินงานได้

   1.3 ค่าเช่าอาคารหน่วยจัด
การศึกษาอ าเภอขุนยวม

       42,000.00 อ าเภอขุนยวม (ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566) 
3,500 บาท x 12 เดือน   = 42,000  บาท

เพ่ือเป็นสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
ให้แก่นักศึกษาต่างอ าเภอ และ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ประกอบ
กับหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอขุนยวมไม่
มีอาคารเรียนเป็นของตัวเอง

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจ าเป็น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 33
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



งบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี
ขอรับจัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจ าเป็น

   1.4 ค่าตอบแทนของพนักงาน
ราชการ กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

         7,284.00 พนักงานราชการค่าตอบแทนเต็มข้ัน 1 ราย (เงือนเดือน 20,210 บาท x 3% = 607 
บาท)
607 บาท x 12 เดือน = 7,284 บาท

เพ่ือจ่ายให้แก่บุคคลซ่ึงได้รับการจ้าง
ตามสัญญาจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทน
จากงบประมาณส่วนราชการ เพ่ือเป็น

พนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับ
ส่วนราชการ ท่ีได้รับค่าตอบแทนเต็ม
ข้ัน ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษจากเงิน
รายได้ของสถาบันหรือวิทยาลัย

   1.5 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร       227,150.00  - ค่าท่ีพัก (นายกสภาสถาบัน วชช.) 1,250 บาท x 1 ห้อง x 2 คืน  =  2,500   บาท

 - ค่าท่ีพัก (บุคลากร วชช.มส.) 1,200 บาท x 6 ห้อง x 2 คืน  =  14,400  บาท

 - ค่าท่ีพัก (ผู้รับรางวัล) 1,200 บาท x 7 ห้อง 1 คืน     =  8,400   บาท

 - ค่าเดินทาง (นายกสภาสถาบัน วชช.) ค่าเคร่ืองบิน ไป/กลับ = 10,000  บาท

 - ค่าเดินทาง (บุคลากร วชช.มส.) ชดเชยค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ไป/กลับ 500 บาท x 12 
คน =  6,000  บาท

      เพ่ือเป็นเกียรติและความภูมิใจ

ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นอกจากน้ันยัง
เป็นการแสดงความยินดีในความส าเร็จ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 34
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



งบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี
ขอรับจัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจ าเป็น

 - ค่าเดินทาง (ผู้รับรางวัล) ชดเชยค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ไป/กลับ 500 บาท x 15 คน  
=  7,500  บาท

 - ค่าเบ้ียเล้ียง (นายกสภาสถาบัน วชช.) 270 บาท x 2 วัน = 540  บาท

 - ค่าเบ้ียเล้ียง (บุคลากร วชช.มส.) 240 บาท x 12 คน x 2 วัน = 5,760  บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน (บุคลากร) 120 บาท x 70 คน x 1 วัน = 8,400  บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน (แขกผู้มีเกียรติ) 200 บาท x 50 คน 1 ม้ือ = 10,000  บาท

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ผู้ส าเร็จการศึกษา) 35 บาท x 400 คน = 14,000  บาท

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (แขกผู้มีเกียรติ) 35 บาท x 50 คน = 1,750  บาท

 - ค่าพิธีการทางศาสนา = 20,000 บาท

     (ค่าตอบแทนมรรคทายก 2,450 บาท x 1 คน = 2,450 บาท
     ปัจจัยถวายพระ 1,200 บาท x 9 รูป = 10,800 บาท 
     ค่าชุดสังฆทาน 500 บาท x 9 ชุด = 4,500 บาท
     ค่าภัตตาหารเพล 250 บาท x 9 รูป = 2,250 บาท)

 - ค่าจัดท าสูจิบัตร 100 บาท x 400 แผ่น = 40,000 บาท

 - ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานท่ีจัดงาน (เหมาจ่าย 1 งาน) = 30,000  บาท

 - ค่าจัดท ารางวัลเชิดชูเกียรติ 350 บาท x 18 ช้ิน = 6,300  บาท

 - ค่าจัดท าป้ายไวนิล (5,000 บาท x 2 ผืน)+(1,000 บาท x 5 ผืน) = 15,000  บาท

 - ค่าจ้างบันทึกภาพและถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดและถ่ายทอดผ่าน Face Book 
Live (ค่าเช่าอุปกรณ์ = 2,000 บาท) + (ค่าจ้างบันทึกภาพเคล่ือนไหว พร้อมการ
ถ่ายทอด 3 คน x 1500 บาท = 4,500 บาท) + (ค่าจ้างตัดต่อภาพเคล่ือนไหว 3,500 
บาท) 
= 10,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 35
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



งบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี
ขอรับจัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจ าเป็น

 - ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ (ไมโครโฟน 5/ เพาเวอร์
แอมป์ 1/ มิกเซอร์ 1/ ล าโพง 2/ ผู้ควบคุม 2 ) = 10,000  บาท

 - ค่าวัสดุ (กระดาษ A 4  10 รีม/ แฟ้มใส่เอกสาร 150 ชุด/ ปากกา 15 โหล/ การ

ดาษการ์ดสี 5 รีม/ เทปกาว 2 หน้า 6 ม้วน/ มาสก้ิงเทป 6 ม้วน) = 6,600  บาท

   1.6 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ
บุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน

      175,000.00 1. ค่าเช่ารถตู้รวมน้ ามัน (3500 บาท x 2 คัน x 7 วัน) = 49,000 บาท
2. ค่าน้ ามันรถตู้ วชช.มส ( 1 คัน x 7 วัน) = 10,000 บาท
3. ค่าท่ีพัก (800 บาท x 15 ห้อง x 6 คืน) = 72,000  บาท
4. ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปราชการ (240 บาท x 30 คน x 5 วัน) = 36,000 บาท
5. ค่าวัสดุ (1 งาน) = 8,000 บาท

เพ่ือน านักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมกับวิทยาลัยชุมชนท่ัวประเทศ 
ตามแผนงานท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ได้ก าหนดไว้ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วม
งานจ านวน 30 คน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 36
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 (รายจ่ายลงทุน) 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน
คุณลักษณะ

เฉพาะ

ใบเสนอ

ราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ  ส่ิงก่อสร้าง

1. ครุภัณฑ์ -          

1.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท -          

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ข้ึนไป -          

2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท -          

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -          -           

รายการท่ีมี

อยู่ในปัจจุบัน

เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงิน

รายได้

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จ านวน
 ราคาต่อ

หน่วย

 

งบประมาณ

ท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 37
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 38
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนการด าเนินงาน   1,600.00     1,600.00   933,100.00   26,600.00   395,600.00   47,100.00   264,600.00   269,600.00   54,100.00   26,600.00   61,100.00   201,600.00   2,283,200.00 

 ผลการด าเนินงาน            -                -                 -                -                 -                -                 -                 -                -                -                -                 -                    -   

 แผนการด าเนินงาน   1,600.00     1,600.00     89,100.00   26,600.00   395,600.00   47,100.00   264,600.00   269,600.00   54,100.00   26,600.00   61,100.00   201,600.00   1,439,200.00 

 ผลการด าเนินงาน            -                -                 -                -                 -                -                 -                 -                -                -                -                 -                    -   

 แผนการด าเนินงาน    200,000.00       200,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน    150,000.00       150,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน      25,000.00      25,000.00        50,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน      43,000.00    40,000.00        83,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน      38,000.00    20,000.00        58,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน    100,000.00       100,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน      12,500.00    12,500.00    12,500.00    12,500.00        50,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน    214,000.00       214,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน      30,000.00    33,000.00      50,000.00    25,000.00       138,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนงาน / โครงการ

 รวมท้ังส้ิน (บาท)

 1.รายจ่ายประจ า : งบ

ด าเนินงาน

1. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

 รวม ผู้รับผิดชอบ

 อ.ริญญาภัทร์

 อ.ริญญาภัทร์,

 อ.ดนัยภัทร

7. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษา ปวช. ปวส. อนุปริญญา

8. การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน

9. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/ไหว้

ครู/ปัจฉิม/ติดตามผู้ส าเร็จ

การศึกษา

2. พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

3. วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม

4. อบรมนักศึกษาใหม่ สร้างวินัย 

ปรับพฤติกรรม

5. กิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญ

ประโยชน์/รักษาส่ิงแวดล้อม/ท า

ประโยชน์ให้แก่ชุมชน

6. ศึกษาดูงานเสริมสร้างทักษะ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 อ.ดนัยภัทร

 อ.ดนัยภัทร

 อ.ดนัยภัทร

 อ.ขนิษฐา

 อ.กนกศักด์ิ

 อ.ดนัยภัทร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 39
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
 แผนงาน / โครงการ  รวม ผู้รับผิดชอบ

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 แผนการด าเนินงาน    25,000.00      25,000.00        50,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน    150,000.00       150,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน      50,000.00        50,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน    27,000.00        27,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน      50,000.00        50,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน      50,000.00        50,000.00 

 ผลการด าเนินงาน

                 -   

 แผนการด าเนินงาน   1,600.00     1,600.00       1,600.00     1,600.00       1,600.00     1,600.00       1,600.00       1,600.00     1,600.00     1,600.00     1,600.00       1,600.00        19,200.00 

 ผลการด าเนินงาน
                 -   

 12. โครงการประชุมสัมมนา

แลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารงาน

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

 พิจิตร

 13. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน

 14. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

 15. ทบทวนแผนกลยุทธ์

การศึกษาระยะ 5 ปี 

(2566-2570) และแผนปฏิบัติ

ราชการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 16. ค่าตอบแทนของพนักงาน

ราชการ กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

10. โครงการออกหน่วยบริการ

ชุมชน

 11. โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

 อ.วิลัย

 อ.สุภาวดี

 อ.จิระ

 อ.ชฎานันท์

 อ.กนกศักด์ิ

 อ.ประเสริฐ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 40
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
 แผนงาน / โครงการ  รวม ผู้รับผิดชอบ

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 แผนการด าเนินงาน            -                -     844,000.00              -                 -                -                 -                 -                -                -                -                 -        844,000.00 

 ผลการด าเนินงาน            -                -                 -                -                 -                -                 -                 -                -                -                -                 -                    -   

 แผนการด าเนินงาน    354,000.00       354,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน    490,000.00       490,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 1. เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง

  ขนาด 25000 BTU พร้อมค่า

ติดต้ัง

 2. ซ่อมบ ารุงพ้ืนผิวโรงฝึกงาน

สาขางานยานยนต์ ขนาดกว้าง 25

 เมตร ยาว 50 เมตร

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

 อ.ปฐมพงษ์

 อ.ปฐมพงษ์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 41
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.1  สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตามนโยบาย

สภาสถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

 (1.3)  

การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซม

บ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแท

นผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด

งานปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรม

พัฒนานักศึกษา

 (4.3) การจัดพิธี

ประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัด

งานแข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน

รวมท้ังหมด 2,000,000.00        2,283,200.00   69,200.00    200,000.00          -                 -            -      50,000.00    50,000.00    50,000.00     138,000.00    291,000.00     150,000.00    27,000.00    214,000.00 

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน 1,439,200.00     69,200.00  200,000.00   -        -            -        50,000.00   50,000.00   50,000.00   138,000.00    291,000.00   150,000.00    27,000.00   214,000.00   

 1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค 200,000.00       

 1.2  พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร 150,000.00       150,000.00    

 1.3  วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 50,000.00         50,000.00    

 1.4 อบรมนักศึกษาใหม่ สร้างวินัย 

ปรับพฤติกรรม

83,000.00         83,000.00    

1.5 กิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญ

ประโยชน์/รักษาส่ิงแวดล้อม/ท า

ประโยชน์ให้แก่ชุมชน

58,000.00         58,000.00    

1.6 ศึกษาดูงานเสริมสร้างทักษะ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

100,000.00       100,000.00   

1.7 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษา ปวช. ปวส. อนุปริญญา

50,000.00         50,000.00   

1.8 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน

214,000.00       214,000.00   

1.9 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/ไหว้

ครู/ปัจฉิม/ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา

138,000.00       138,000.00    

 รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 

2565

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2565

 (2) 

การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) สนับสนุน

การให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 42
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



รวมท้ังหมด

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

 1.2  พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

 1.3  วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม

 1.4 อบรมนักศึกษาใหม่ สร้างวินัย 

ปรับพฤติกรรม

1.5 กิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญ

ประโยชน์/รักษาส่ิงแวดล้อม/ท า

ประโยชน์ให้แก่ชุมชน

1.6 ศึกษาดูงานเสริมสร้างทักษะ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

1.7 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษา ปวช. ปวส. อนุปริญญา

1.8 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน

1.9 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/ไหว้

ครู/ปัจฉิม/ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา

 รายการ

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  ค่า

ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

      200,000.00               -                 -     354,000.00               -                       -                   -       490,000.00                      -   

200,000.00      -            -            -            -            -                   -               -               -                    

200,000.00      

 (6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ท่ีจ าเป็นต่อการ

ด าเนินการของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบรายการ

ลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 43
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตามนโยบาย

สภาสถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

 (1.3)  

การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซม

บ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแท

นผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด

งานปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรม

พัฒนานักศึกษา

 (4.3) การจัดพิธี

ประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัด

งานแข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน
 รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 

2565

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2565

 (2) 

การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) สนับสนุน

การให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

1.10 ออกหน่วยบริการชุมชน 50,000.00         50,000.00   

1.11 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

150,000.00       150,000.00   

1.12 โครงการประชุมสัมมนา

แลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารงาน

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 

พิจิตร

50,000.00         50,000.00    

1.13 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

27,000.00         27,000.00   

1.14 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 50,000.00         50,000.00   

1.15 ทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษา

ระยะ 5 ปี (2566-2570) และ

แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชน

พิจิตรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2567

50,000.00         50,000.00  

1.16 ค่าตอบแทนของพนักงาน

ราชการ กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

19,200.00         19,200.00  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 44
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 รายการ

1.10 ออกหน่วยบริการชุมชน

1.11 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

1.12 โครงการประชุมสัมมนา

แลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารงาน

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 

พิจิตร

1.13 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

1.14 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

1.15 ทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษา

ระยะ 5 ปี (2566-2570) และ

แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชน

พิจิตรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2567

1.16 ค่าตอบแทนของพนักงาน

ราชการ กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  ค่า

ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

 (6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ท่ีจ าเป็นต่อการ

ด าเนินการของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบรายการ

ลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 45
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตามนโยบาย

สภาสถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

 (1.3)  

การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซม

บ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแท

นผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด

งานปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรม

พัฒนานักศึกษา

 (4.3) การจัดพิธี

ประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัด

งานแข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน
 รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 

2565

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2565

 (2) 

การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) สนับสนุน

การให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน     ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

844,000.00       -           -             -        -            -        -            -           -            -              -             -               -            -              

 2.1 เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง  

ขนาด 2500 BTU พร้อมค่าติดต้ัง

354,000.00       

 2.2 ซ่อมบ ารุงพ้ืนผิวโรงฝึกงานสาขางาน

ยานยนต์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 50 

เมตร

490,000.00       

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 46
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 รายการ

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน     ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 2.1 เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง  

ขนาด 2500 BTU พร้อมค่าติดต้ัง

 2.2 ซ่อมบ ารุงพ้ืนผิวโรงฝึกงานสาขางาน

ยานยนต์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 50 

เมตร

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  ค่า

ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

 (6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ท่ีจ าเป็นต่อการ

ด าเนินการของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบรายการ

ลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค

-                 -            -            354,000.00  -            -                   -               490,000.00    -                    

354,000.00  

490,000.00     
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แบบฟอร์มท่ี 2.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายประจ า) 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน   3,021,200.00     1,439,200.00 

1. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค         2,200,000             200,000 1. ค่าไฟฟ้า 1 เดือน = 150,000 บาท

2. ค่าน ้าประปา  1 เดือน = 50,000 บาท

เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ

1. ค่าอาหารกลางวัน 200 คน x 150 บาท = 30,000 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 200 คน x 35 บาท = 7,000 บาท

3. ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายภาพ  1 งาน x 10,000 บาท =  10,000 บาท

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส้าหรับประธานในพิธี  = 10,000 บาท

5. ค่าพิธีทางศาสนาพุทธ  9 รูป x 1,000 บาท = 9,000  บาท            

6. ค่าจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานท่ี  1 งาน x 30,000 บาท  = 30,000  บาท

7. ค่าโล่เกียรติคุณผู้มีอุปการคุณ  12 คน x 1,500 บาท = 18,000 บาท

8. ค่าเช่าเต้นท์ 8 เต้นท์ x 2,500 บาท  =  20,000  บาท

9. ค่าวัสดุ  - ปล๊ักไฟ 5 เมตร 5 ช่อง 2 อัน x 710 บาท   =  1,420  บาท

เพ่ือใช้ในการจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญา

              - ผ้าต่วน 2 ม้วน x 1,550 บาท  =   3,100 บาท

              - ค่าจ้างเหมาบริการจุลสารผู้ส้าเร็จการศึกษา 60 เล่ม x 100 บาท = 6,000 

บาท              - แฟ้มปกหนัง 6 แฟ้ม x 95 บาท  =  570

              - ป้ายไวนิล 300 ซม.* 120 ซม. 1 x 1,410 บาท =  1,410  บาท

              - กระดาษพิมพ์ใบประกาศนียบัตร  1,000 แผ่น x 1.50 บาท = 1,500 บาท

              - กระดาษพิมพ์ใบ รบ.  1,000 แผ่น x 2 บาท = 2,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

2. พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร             150,000 
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร
รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

3. วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม             70,000               50,000 กิจกรรมอบรมคุณธรรมอัตลักษณ์ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โดยใช้เงินรายได้ในส่วนของ 

ค่าอาหารกลางวัน 1,000 คน x 50 บาท x 1 มื อ = 50,000 บาท

1. เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม

จริยธรรมความรู้ทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์

และความรับผิดชอบและทักษะพิสัย

2. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีมีจิตอาสาและร่วมพัฒนา

ชุมชนของคณะครูอาจารย์เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา

4. อบรมนักศึกษาใหม่ สร้างวินัย 

ปรับพฤติกรรม

            43,200               83,000 1. ค่าอาหารกลางวัน 450 คน x 50 บาท x 2 มื อ = 45,000 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 4 มื อ x 450 คน x 20 บาท = 36,000 บาท

3. กระดาษ A4  5 รีม x 130 = 650 บาท

4. ค่าเข้าเล่มสรุปโครงการ 5 เล่ม x 100 บาท = 500 บาท

5. ค่าป้ายไวนิล  1 ผืน x 850 บาท

1. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษา/

ผู้เรียนของวิทยาลัยชุมชนตั งแต่รับเข้า

2. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีมีจิตอาสาและร่วมพัฒนา

ชุมชนของนักศึกษา

3. เพ่ือให้นักศึกษา/ผู้เรียนของวิทยาลัยชุมชนมีจิตส้านึก 

ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน การส่งเสริม

ประชาธิปไตย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5. กิจกรรมจิตอาสา บ้าเพ็ญ

ประโยชน์/รักษาส่ิงแวดล้อม/ท้า

ประโยชน์ให้แก่ชุมชน

            58,000               58,000 กิจกรรมจิตอาสา                                                                                      

       

- ท้าประโยชน์ให้กับชุมชน นักศึกษา 200 คน x 150 บาท  = 30,000 บาท 

- รักษาส่ิงแวดล้อม  นักศึกษา 100 คน x 150 บาท = 15,000  บาท

- บ้าเพ็ญประโยชน์  นักศึกษา 100 คน x 130 บาท  =  13,000 บาท

1. เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

2. เพ่ือให้นักศึกษามีจิตอาสา จิตสาธารณะ

3.  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดจิตส้านึกท่ีดีต่อชุมชน บ้าเพ็ญตน

ให้เป็นประโยชน์

4. ช่วยสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 49
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร
รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

6. ศึกษาดูงานเสริมสร้างทักษะ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

          100,000             100,000 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 มื อ = 22,050 บาท

5. ค่าเบี ยเลี ยงครู 15 คน x 240 บาท x 3 วัน = 10,800 บาท

6. ค่าวัสดุ  1,600 บาท

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์

จากการปฏิบัติงานจริง ท้าให้มีความพร้อมสู่การ

ปฏิบัติงานจริงเม่ือจบการศึกษา

2. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

7 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษา ปวช. ปวส. อนุปริญญา

          100,000               50,000 กิจกรรมท่ี 1 การนิเทศติดตามการฝึกงานในสถานประกอบการ

1. ค่าพาหนะ (ภาคเรียนละ 2 ครั ง 2 หน่วยจัดฯ) 4 ครั ง x 2,500 บาท x 2 เท่ียว (ไป-

กลับ) = 20,000 บาท

กิจกรรมท่ี 2 การสัมมนานักเรียน นักศึกษา หลังการฝึกงาน ภาคเรียนที 2/2563

1. ค่าอาหารกลางวัน 200 คน x 50 บ. x 1 มื อ = 10,000 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 200 คน x 20 x 2 มื อ = 8,000 บาท

3. ค่าเอกสารประกอบการสัมนา 200 ชุด x 3.75 บาท = 750 บาท                  

กิจกรรมท่ี 3 การสัมมนานักเรียน นักศึกษา หลังการฝึกงานภาคเรียนท่ี 1/2564

1. ค่าอาหารกลางวัน 125 คน x 50 บาท x 1 มื อ = 6,250 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 125 คน x 20 บาท x 2 มื อ = 5,000 บาท

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักเรียน-

นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ

2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม ก้ากับ ดูแลนักเรียน-นักศึกษาใน

สถานประกอบการ

3. เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษาน้าความรู้จากการฝึกงานใน

สถานประกอบการมาถ่ายทอด และแลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกัน 

            214,000  1. ค่าพาหนะ 1 คัน x 6 วัน x 13,400 บาท = 80,400

 2. ค่าเบี ยเลี ยงนักศึกษา 40 คน x 6 วัน x 180 บาท = 43,200 บาท

 3. ค่าเบี ยเลี ยงอาจารย์ 10 คน x 6 วัน x 240 บาท = 14,400 บาท

 4. ค่าท่ีพัก  25 ห้อง x 2 คืน x 1,200 บาท = 60,000

 5. ค่าชุดนักกีฬา 40 คน x 400 บาท  = 16,000 บาท

 6. ค่าอุปกร์กีฬาท่ีใช้ในการแข่งขันและการฝึกซ้อม

    - สนับแข้ง 20 คน  x 180 บาท    = 3,600  บาท

เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันกีฬา

ระดับประเทศ

8. การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร
รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

    - ฟุตบอล 2 ลูก x 1,500 บาท      = 3,000 บาท

    - ตระกร้อ 5 ลูก x 250 บาท        = 750 บาท

    - เปตองชุด 3 ลูก  2 ชุด x 2,150 บาท   = 3,980 บาท

    - วอลเล่ย์บอล 2 ลูก x 925 บาท   = 1,850 บาท

9. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/ไหว้

ครู/ปัจฉิม/ติดตามผู้ส้าเร็จ

การศึกษา

            50,000             138,000 จ้านวนนักศึกษา  920 คน x 150 =138,000บาท 1. เพ่ือแนะแนวนักศึกษาใหม่ ทราบแนวทางในการ

ปรับตัวและด้าเนินชีวิตระหว่างก้าลังศึกษาอยู่ใน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

2. เพ่ือให้ผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ทราบแนวทาง

การบริหารการจัดการเรียนการสอนจากคณะผู้บริหาร

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

3. เพ่ือให้นักศึกษาทราบแนวทางในการวางตน  ให้

แนวทางการพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ นไป 

ตลอดจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังความรัก

ความศรัทธาระหว่างองค์กร สถาบันให้เหน่ียวแน่น
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร
รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

10. โครงการออกหน่วยบริการ

ชุมชน

            50,000               50,000  กิจกรรมท่ี 1 ออกหน่วยบริการซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนม่ข่ายและทับคล้อ (เทศกาลปีใหม่ 

2566)   

- ค่าพาหนะ  25 กม. x 2 เท่ียว x 4 บาท x 7 วัน x 1 แห่ง x 1 คัน = 1,400 บาท         

  

- ค่าเบี ยเลี ยงอาจารย์ผู้สอน ( 240 บาท X 4 คน X 6 วัน 2 แห่ง)  = 11,520 บาท       

กิจกรรมท่ี 2 ออกหน่วยบริการซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (เทศกาลสงกรานต์  2566)             

     

- ค่าพาหนะ  25 กม. x 2 เท่ียว x 4 บาท x 7 วัน x 1 แห่ง x 1 คัน = 1,400 บาท         

  

- ค่าเบี ยเลี ยงอาจารย์ผู้สอน ( 240 บาท X 4 คน X 6 วัน 2 แห่ง)  = 11,520 บาท  

ค่าวัสดุ กิจกรรมท่ี 1และ กิจกรรมท่ี 2

- น ้ามันเบรก 10 ขวด x 150 บาท x 2 แห่ง = 3,000 บาท

- ไวนิล ขนาด 3 ม.X 1.50 ม. 2 แผ่น x  540  บาท x 2 แห่ง  =  2,160  บาท 

- ไฟฉายคาดศรีษะ  4 ดวง  x 450  บาท x 2 แห่ง  =  3,600  บาท

1. เพ่ือออกหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน ช่วยเหลือ

ประชาชน ในช่วงเทศกาลส้าคัญ ในยามภัยพิบัติต่างๆ 

รวมถึงตามความต้องการของชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา และ

ประชาชนผู้รับบริการ

   - กาวมหาอุด 2 ตัน  = 4 ชุด x  180 บาท x 2 แห่ง  =  1,440 บาท

   - ยางในรถมอเตอร์ไซร์ 2.25-14 4 เส้น x 150 บาท x 2 แห่ง = 1,200 บาท

   - แผ่นปะยาง แบบปะเย็น 2 กล่อง x 200 บาท x 2 แห่ง = 800 บาท

   - ยางในรถจักรยานยนต์ 2.25-17 4 เส้น x 150 บาท x 2 แห่ง = 1,200 บาท

    - น ้ามันเคร่ือง 8 ลิตร x 150 บาท x 2 แห่ง = 2,400  บาท

    - น ้ากล่ัน  8 ขวด x 25 บาท x 2 แห่ง = 400  บาท

    - น ้ายาหล่อเย็น 7 ขวด x 120 บาท x 2 แห่ง = 1,680 บาท

    - เคเบิ ลไทน์ 6 นิ ว  4 ถุง x 125 บาท x 2 แห่ง = 1,000 บาท
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร
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ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

    - น ้ายาเอนกประสงค์  4 กระป๋อง x 155 บาท x 2 แห่ง  =  1,240  บาท

    - ผงซักฟอก ขนาด  8 กิโลกรัม  2 ถัง x 680 บาท x 2 แห่ง = 2,720  บาท

    - จารบี  4  กระปุก x  220 บาท x 2 แห่ง = 1,320 บาท

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

1. ค่าอาหารกลางวัน  80 คน x  120 บาท x 2 มื อ = 19,200 บาท

3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  80 คน x 50 บาท x 4 มื อ = 16,000 บาท

4. ค่าท่ีพัก (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  -  กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 310 แกรม 12 แผ่น = 560

              -  ซองพลาสติกแข็งใส่เอกสาร 80 ซอง x 28 บาท = 2,240  บาท

12.  โครงการประชุมสัมมนา

แลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารงาน

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

 พิจิตร

            50,000               50,000 1. ค่าท่ีพัก 15 ห้อง x 1,250 บาท X 2 คืน = 37,500 บาท

2. ค่าอาหาร 30 คน X 3 มื อ X 120 บาท = 10,800 บาท

3. ค่าวัสดุ  - ค่าเอกสารประกอบการประชุม 15  ชุด x 100 บาท =  1,500 บาท 

              - กล่องล้อเล่ือนจัดเก็บเอกสาร  1 กล่อง x 200 บาท  =   200  บาท

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท

และหน้าท่ีของกรรมการสภาและผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน

2. เพ่ือส่งเสริมการแลกเปล่ียนประสบการณ์และความ

คิดเห็นในเร่ืองเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภา

และผู้บริหารในการก้ากับควบคุมคุณภาพการด้าเนินงาน

ของวิทยาลัยชุมชนตามพันธกิจและภารกิจ

13. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน

              27,000 1. ประธานกรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 12,000 บาท

2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 9,500 บาท 

3. กรรมการท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 5,500 บาท

เพ่ือเป็นค่าตอบแทนวิทยากรในการจัดกิจกรรมการ

ประกันคุณภาพภายในประจ้าปีการศึกษา 2565

1. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน้าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

2. เพ่ือให้บุคลากรตระหนัก มีความเข้าใจต่อการพัฒนา

ตนเองด้านทรัพยากรมนุษย์ในในศตวรรษท่ี 21 

          100,000             150,000 11. โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
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14. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก             50,000               50,000 1. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา ป้ายพิธีประสาท

อนุปริญญาบัตร 3 หน่วยจัดฯ 8 ป้าย x 3,000 บาท = 24,000 บาท 

2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 10,000 ฉบับ x 2.40 บาท  = 24,000 บาท

3. ค่าพาหนะ ออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา 2 คัน  x 1,000 บาท = 2,000 บาท

เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของวิทยาลัย

ชุมชนพิจิตร ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข่าวสารได้

อย่างกว้างขวางและท่ัวถึง

          150,000               50,000 กิจกรรมทบทวนการจัดท้าแผนกลยุทธ์ใช้งบด้าเนินงานกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมจัดท้า

แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 2563  

1. ค่าตอบแทนวิทยากร  2 คน x 3 ชม. x 600 บาท = 3,600  บาท

2. ค่าท่ีพัก  2 คืน  x 1,450 บาท x 2 คน  = 5,800 บาท

3 .ค่าพาหนะ   10 คัน x 570 บาท = 5,700  บาท 

4. ค่าอาหารกลางวัน 45 คน x 150 บาท x 2 มื อ = 13,500 บาท

5. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 45 คน x 50 บาท x 2 มื อ= 4,500 บาท

6. ค่าเช่าห้องประชุม  2 วัน x 1,500  = 3,000 บาท 

7. ค่าวัสดุ - เอกสารประกอบการประชุม 45 ชุด x 165 บาท = 7,425 บาท

             - กระดาษปรู๊ฟ  30 แผ่น x 8 = 240 บาท

             - ปากกาเคมี 20 x 15 = 300 บาท

             - ป้ายไวนิล  1 ผืน  x 935 = 935 บาท

9. ค่าจัดท้ารูปเล่ม 40 เล่ม x 125 บาท = 5,000 บาท

16. ค่าตอบแทนของพนักงาน

ราชการ กรณีค่าตอบแทนเต็มขั น

19,200.00          ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีค่าตอบแทนเต็มขั น ต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

จ้านวน 2 คน คิดไว้ท่ี 4% ของฐานค่าตอบแทน เดือนละ 800 บาท  = 800 บาท x 2 คน 

x 12 เดือน =   19,200  บาท

เป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ กรณี

เงินเดือนเต็มขั น ต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตาม

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ วันท่ี  2  มิถุนายน  

2565

15. ทบทวนแผนกลยุทธ์

การศึกษาระยะ 5 ปี (2566-2570)

 และแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัย

ชุมชนพิจิตรประจ้าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567

เพ่ือเป็นการทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัย

ชุมชนพิจิตรและจัดท้าแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัย

ชุมชนพิจิตร ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
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แบบฟอร์มท่ี 2.3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายลงทุน) 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน
คุณลักษณ

ะเฉพาะ

ใบเสนอ

ราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ  ส่ิงก่อสร้าง 844,000.00        

1. ครุภัณฑ์ 354,000.00        

1.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 354,000.00        

เคร่ืองปรับอากาศแบบติด

ผนัง  ขนาด 25000 BTU 

พร้อมค่าติดต้ัง

✓ เคร่ือง 12         29,500             354,000.00         17          เพ่ือทดแทนเคร่ืองปรับอากาศส านักงานเดิมท่ีช ารุด อาคารศูนย์วิทยบริการ ได้แก่

 ส านักวิชาการจ านวน 5 เคร่ือง ส านักงานผู้อ านวยการจ านวน 2 เคร่ือง และ

ห้องประชุมหลวงพ่อเงินจ านวน 3 เคร่ือง  หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ อาคารขุน

ไผ่ ภูมิเขตร  จ านวน 2 เคร่ือง

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ข้ึนไป -                   

2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 490,000.00        

2.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 490,000.00        

ซ่อมบ ารุงพ้ืนผิวโรงฝึกงาน

สาขางานยานยนต์ ขนาด

กว้าง 25 เมตร ยาว 50 

เมตร

✓ ✓ แห่ง 1          490,000           490,000.00                     1 เน่ืองอาคารโรงฝึกงานสาขางานยานยนต์ พ้ืนผิวเดิมเกิดความช ารุด เสียหาย ท า

ให้พ้ืนผิวเกิดการกระเทาะของปูนโดยท่ัวบริเวณพ้ืนของโรงฝึกงาน ท าให้เกิด

ปัญหาในเร่ืองความสะอาด สวยงาม การลงฝึกปฏิบัติงานและบรรยากาศในการ

เรียนท่ีดี เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนในการของปรับปรุงส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพโดยการปรับปรุงพ้ืนผิวโรงฝึกงานช่าง

อุตสาหกรรม(สาขางานยานยนต์) พ้ืนท่ีกว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร และเพ่ือ

รองรับการจัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของสาขางานยานยนต์ต่อไป

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -                   -        

รายการท่ี

มีอยู่ใน

ปัจจุบัน

เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงินรายได้

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จ านวน  ราคาต่อหน่วย  งบประมาณท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 55
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของวิทยาลัยชุมชนตาก

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 56
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนตาก

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนการด าเนินงาน   11,620.00   11,620.00   66,620.00   164,620.00   327,920.00   34,120.00   13,620.00   24,120.00   65,620.00   15,620.00   129,620.00   119,620.00      984,740.00 

 ผลการด าเนินงาน              -                -                -                 -                 -                -                -                -                -                -                 -                 -                    -   

 แผนการด าเนินงาน   11,620.00   11,620.00   66,620.00   164,620.00   327,920.00   34,120.00   13,620.00   24,120.00   65,620.00   15,620.00   129,620.00   119,620.00      984,740.00 

 ผลการด าเนินงาน              -                -                -                 -                 -                -                -                -                -                -                 -                 -                    -   

 แผนการด าเนินงาน    100,000.00    100,000.00       200,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน     1,620.00     1,620.00     1,620.00       1,620.00       1,620.00     1,620.00     1,620.00     1,620.00     1,620.00     1,620.00       1,620.00       1,620.00        19,440.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน      21,000.00        21,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน    10,000.00    10,000.00    10,000.00      10,000.00    10,000.00        50,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน      10,000.00    10,000.00    10,000.00    10,000.00    10,000.00        50,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน      50,000.00    25,000.00        75,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน    145,000.00       145,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน    225,100.00       225,100.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน      38,200.00     1,000.00        39,200.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

 1.5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา

เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ

ตามมาตรฐานของหลักสูตร

 1.6 โครงการพิธีไหว้ครูและส่งเสริมการ

เรียนรู้นักศึกษา

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ

 รวมท้ังส้ิน (บาท)

 1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

ผู้รับผิดชอบ รวม

 1.7 โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษา

วิทยาลัยชุมชนตาก

 1.8 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร

 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

 1.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ

บริหารความเส่ียง

 1.2 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 

กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 57
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ รวม

 แผนการด าเนินงาน    25,000.00     5,000.00        30,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน    20,000.00     5,000.00        25,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน    19,500.00        500.00        20,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน     9,000.00       8,000.00       3,000.00     2,000.00     2,000.00     2,000.00     2,000.00     2,000.00       2,000.00      18,000.00        50,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน     1,000.00    27,000.00     2,000.00       5,000.00        35,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน              -                -                -                 -                 -                -                -                -                -                -                 -                 -                    -   

 ผลการด าเนินงาน              -                -                -                 -                 -                -                -                -                -                -                 -                 -                    -   

 แผนการด าเนินงาน                  -   

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 1.12 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับวิทยฐานะ

และทักษะการเขียนผลงานทางวิชาการ

 1.13 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ

 1.14 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกัน

ยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 1.10 โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570

 1.11 โครงการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา

งานบริหารการเงินและสินทรัพย์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 58
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.1  สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนตาก

 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการตาม

นโยบายสภา

สถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนา

บุคลากรใน

ระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด และ

ห้องพยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซม

บ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์

/การน าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด

งาน

ปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรม

พัฒนา

นักศึกษา

 (4.3) การจัด

พิธีประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัด

งานแข่งขัน

กีฬานักศึกษา

สถาบัน

รวมท้ังหมด 600,000.00      984,740.00              -    114,200.00              -                -                -      50,000.00    50,000.00         -      75,000.00    85,000.00                -      21,000.00   370,100.00 

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน 984,740.00    -            114,200.00 -            -            -            50,000.00   50,000.00   -       75,000.00   85,000.00   -             21,000.00   370,100.00  

 1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค 200,000.00    

 1.2 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 

กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน 19,440.00      

 1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 21,000.00      
21,000.00    

 1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 50,000.00      
50,000.00    

 1.5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา

เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ

ตามมาตรฐานของหลักสูตร

50,000.00      
50,000.00    

 1.6 โครงการพิธีไหว้ครูและส่งเสริมการ

เรียนรู้นักศึกษา 75,000.00      
75,000.00    

 1.7 โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัย

ชุมชนตาก 145,000.00    
145,000.00   

 1.8 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 225,100.00    
225,100.00   

1.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ

บริหารความเส่ียง 39,200.00      

39,200.00    

 1.10 โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570
30,000.00      

30,000.00    

 รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 

2566

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 

2566

 (2) 

การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการ

แก่สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 59
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



รวมท้ังหมด

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

 1.2 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 

กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

 1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

 1.5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา

เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ

ตามมาตรฐานของหลักสูตร 1.6 โครงการพิธีไหว้ครูและส่งเสริมการ

เรียนรู้นักศึกษา

 1.7 โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัย

ชุมชนตาก

 1.8 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

1.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ

บริหารความเส่ียง

 1.10 โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570

 รายการ

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์ 

 ค่าท่ีดิน

และ

ส่ิงก่อสร้าง

  200,000.00              -               -               -              -              -              -              -           19,440.00 

200,000.00  -            -          -          -          -          -          -          19,440.00        

200,000.00   

19,440.00          

 (6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นต่อ

การด าเนินการของ

สถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 60
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการตาม

นโยบายสภา

สถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนา

บุคลากรใน

ระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด และ

ห้องพยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซม

บ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์

/การน าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด

งาน

ปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรม

พัฒนา

นักศึกษา

 (4.3) การจัด

พิธีประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัด

งานแข่งขัน

กีฬานักศึกษา

สถาบัน

 รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 

2566

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 

2566

 (2) 

การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการ

แก่สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

 1.11 โครงการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา

งานบริหารการเงินและสินทรัพย์
25,000.00      

25,000.00    

 1.12 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับวิทยฐานะ

และทักษะการเขียนผลงานทางวิชาการ 20,000.00      
20,000.00    

 1.13 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ 50,000.00      50,000.00    

 1.14 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกัน

ยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
35,000.00      

35,000.00    

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์

 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

-              -            -            -            -            -            -            -            -       -            -            -             -            -             

-              

-              
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 รายการ

 1.11 โครงการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา

งานบริหารการเงินและสินทรัพย์

 1.12 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับวิทยฐานะ

และทักษะการเขียนผลงานทางวิชาการ

 1.13 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ

 1.14 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกัน

ยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์

 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์ 

 ค่าท่ีดิน

และ

ส่ิงก่อสร้าง

 (6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นต่อ

การด าเนินการของ

สถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค

-             -            -          -          -          -          -          -          -                 
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แบบฟอร์มท่ี 2.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายประจ า) 

วิทยาลัยชุมชนตาก

งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน      984,740.00 
1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค       200,000.00 ค่าสาธารณูปโภค 2 เดือน * 100,000 บาท งบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ

1.2 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีค่าตอบแทน

เต็มข้ัน
        19,440.00 1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าตอบแทนเต็มข้ัน เดือน 810 บาท * 2 คน *12 เดือน จ านวน 19,440 บาท ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ืองค่าตอบแทน

พิเศษของพนักงานราชการ กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

        21,000.00 1. ประธานกรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 10,000 บาท ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

2. กรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  7,500 บาท

3. กรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 3,500 บาท

        50,000.00 กิจกรรมท่ี 1 เสริมสร้างทักษะวิชาชีพและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 20,000 บาท วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมทักษะวิชาชีพและ

1. ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 300 บาท * 8 คน * 6 ชม. = 14,400 บาท พัฒนาบุคลิกภาพ

2. ค่าพาหนะวิทยากร (2 คน * 800 บาท) = 1,600 บาท เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อน

3. ค่าวัสดุ  (4 สาขาวิชา * สาขาวิชาละ 1,000)  = 4,000 บาท ออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ/แหล่งฝึก

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษา จ านวน 30,000 บาท วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามและ

1. ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 600 บาท * 7 คน * 6 ชม. = 25,200บาท ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา

2. ค่าพ่ีพัก (2 คน *1คืน*500บาท) = 1,000 บาท

3. ค่าพาหนะวิทยากร (4 คน * 950 บาท)  =  3,800 บาท

           50,000.00 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาทักษะทาง

หรือวิชาชีพ จ านวน 50,000 บาท วิชาการหรือวิชาชีพของนักศึกษา

1. ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 600 บาท * 5 คน * 6 ชม. = 18,000 บาท ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้

2.ค่าอาหารกลางวัน (400 คน * 1 ม้ือ * 80 บาท) = 32,000 บาท ในศตวรรษท่ี 21

 1.6 โครงการพิธีไหว้ครูและส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษา         75,000.00 กิจกรรมท่ี 1 พิธีไหว้ครูและส่งเสริมการเรียนรู้ฯ วัตถุประสงค์ เพ่ือช้ีแจงแนวทาง

จ านวน 50,000 บาท การศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ใน

1. เบ้ียเล้ียง (12คน*1วัน*240บาท) = 2,880 บาท วิทยาลัยชุมชนตากและสืบสาน

2. ค่าท่ีพัก (12 ห้อง * 600 บาท * 1คืน) = 7,200 บาท วัฒนธรรมพิธีไหว้ครู

3. ค่าพาหนะ (12 คน* 585 บาท) = 7,020 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจ าเป็น

 1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ

 1.5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาเพ่ือพัฒนา

ทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

4. ค่าวัสดุ (16 บาท*400 คน )  = 5,650 บาท

5. ค่าจัดจ้างจัดท าคู่มือนักศึกษา (40 บาท *400 เล่ม )= 16,000 บาท

6. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ( 450 คน * 25 บาท * 1 ม้ือ) = 11,250 บาท

กิจกรรมท่ี 2 พิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทยฯจ านวน 25,000 บาท วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อันดีของการแพทย์แผนไทย

 ( 80 คน * 25 บาท * 1 ม้ือ) = 2,000

2. ค่าท่ีพัก ครูมอบตัวศิษย์

(2 ห้อง * 600 บาท * 1คืน) = 1,200 บาท

3. ค่าพาหนะ ครูมอบตัวศิษย์ ( 2 คน *750 บาท ) = 1,500 บาท 

4. ค่าจัดจ้างตกแต่งสถานท่ี (1 คร้ัง*6,000 บาท) = 6,000 บาท 

5. ค่าจัดจ้างพิธีสงฆ์ (1 คร้ัง*6,300 บาท)   = 6,300 บาท 

6. ค่าจัดจ้างพิธีพรามหณ์ (1 คร้ัง*8,000บาท)  = 8,000 บาท 

 1.7 โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก       145,000.00 กิจกรรมท่ี 1 กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการเล่นกีฬาของ

จ านวน 145,000 บาท นักศึกษา สร้างสามัคคี

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

 ( 400 คน * 25 บาท * 2 ม้ือ) = 20,000

2. ค่าอาหารกลางวัน (400 คน * 1 ม้ือ * 80 บาท) = 32,000 บาท

3. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน (7 คน*1วัน*1,000 บาท)=7,000

4. ค่าตอบแทนพยาบาล ( 1 คน *1 วัน* 1,000 บาท) = 1,000 บาท 

5. ค่าจัดจ้างพิธีเปิด-ปิด (จ านวน 1 คร้ัง *5,000 บาท)  = 5,000 บาท

6. ค่าจัดจ้างตกแต่งสถานท่ี (จ านวน 1 คร้ัง *8,000 บาท) = 8,000 บาท

7.  ค่าเช่าเคร่ืองเสียง (จ านวน 1 คร้ัง *3,500 บาท) = 3,500 บาท

8. ค่าวัสดุ เช่น ( ถ้วยรางวัล 500 บาท*5 ถ้วย) =2,500 บาท  (เกียรติบัตร100 ใบ*10 บาท) =1,000 บาท

(เวชภัณฑ์ยา 500 บาท * 2 ชุด) = 1,000 บาท  รวม = 4,500 บาท

9. ค่าพาหนะ ( 300 คน*210 บาท) = 63,000 บาท
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

         225,100.00 กิจกรรมท่ี 1 กีฬานักศึกษาและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยุชมชน

จ านวน 225,100 บาท

1. เบ้ียเล้ียง (30คน*8วัน*240บาท) = 57,600 บาท

2. ค่าท่ีพัก 30คน (15ห้อง) * 700 บาท * 7คืน) = 73,500 บาท

3. ค่าพาหนะ (จ้างเหมารถ 10,250 บาท *8 วัน)   = 82,000 บาท

4. ค่าวัสดุ เช่น ชุดกีฬาภาคเหนือ (30 คน *400 บาท) = 12,000 บาท

           39,200.00 กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยชุมชนตาก วัตถุประสงค์

จ านวน  38,200 บาท 1. เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตากมี

1. ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 600 บาท * 2 คน * 12 ชม. = 14,400 บาท ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหาร

2. ค่าอาหารกลางวัน (40 คน * 80 บาท * 2 ม้ือ) = 6,400 บาท ความเส่ียงและการควบคุมภายใน

3. ค่าอาหารว่าง (40 คน * 25 บาท * 4 ม้ือ) = 4,000 บาท 2. เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก

4. ค่าท่ีพัก (1,200 บาท * 2 คืน * 1 ห้อง) = 2,400 บาท สามารถอธิบายถึงความเส่ียงและ

(500 บาท * 2 คืน * 3 ห้อง) = 3,000 บาท แนวทางการควบคุมในงานท่ีตนเอง

5. ค่าพาหนะ  (วิทยากรจ านวน 1 คน)=  3,500 บาท รับผิดชอบได้

6. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร (50บาท*40เล่ม)  2,000 บาท

7. ค่าวัสดุ  2,500 (จ านวน 1 กิจกรรม) = 2,500 บาท 

กิจกรรมท่ี 2 สรุปผลการด าเนินโครงการ จ านวน 1,000 บาท

สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ( เอกสารสี+ขาวด า 100 บาท*10 เล่ม)=1,000 บาท  

           30,000.00  กิจกรรมท่ี 1 จัดเก็บข้อมูลการเงิน งบประมาณวิเคราะห์และประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

และความคุ้มค่าตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 1,000 บาท

1. ค่าวัสดุ  ( 20บาท*50คน) = 1,000 บาท  

กิจกรรมท่ี 2จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยชุมชนตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 จ านวน 24,000 บาท

1. ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 600 บาท * 1 คน * 12 ชม. = 7,200 บาท

2. ค่าอาหารกลางวัน (50คน * 80 บาท * 2 ม้ือ) = 8,000 บาท

3. ค่าอาหารว่าง (50 คน * 25 บาท * 4 ม้ือ) = 5,000 บาท

 1.10 โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความรู้  งบประมาณ และผล

การใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบปีท่ีผ่านมาความ

เข้าใจ ในการวิเคราะห์การเงิน งบประมาณ และผล

การใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบปีท่ีผ่านมา

 1.8 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร สถาบัน

วิทยาลัยชุมชน

1.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารความเส่ียง
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4. ค่าพาหนะ   (ค่าพาหนะวิทยากร 1 คน*800 บาท) = 800 บาท

5. ค่าวัสดุ   ( 60 บาท *50 คน ) =3,000 บาท  

กิจกรรมท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามไตรมาส เสนอต่อสภาวิทยาลัยชุมชนตาก สภาวิทยาลัยชุมชยตากได้ให้ข้อเสนอในแผน

น าข้อเสนอแนะปรับกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ กลยุทธ์ทางการเงินของวิทยราลัยชุมชนตาก

1. ค่าวัสดุ  ( 100บาท*50คน) = 5,000 บาท  น าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติการบริหารจัดการการเงิน

           25,000.00  กิจกรรมท่ี 1 การจัดท าคู่มือการเงิน บัญชีและพัสดุ ของวิทยาลัยชุมชนตาก จ านวน 20,000 บาท วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ

1. ค่าจัดจ้างวิเคราะห์ระเบียบและจัดท าคู่มือฯ   (10 คู่มือ *2000บาท ) 20,000 บาท  ในคู่มือแนวปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี

กิจกรรมท่ี 2 ติดตาม/สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงาน โครงการ/พัฒนางานในคร้ังต่อไป จ านวน 5,000 บาท และพัสดุ

1. ค่าอาหารกลางวัน (10คน * 80 บาท * 1 ม้ือ) = 800 บาท ประโยชน์ท่ีจะได้รับ

2. ค่าอาหารว่าง (10 คน * 25 บาท * 2 ม้ือ) = 500 บาท ได้คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี

3. ค่าวัสดุ   ( 370 บาท* 10คน ) = 3,700 บาท  และพัสดุของวิทยาลัยชุมชนตาก

           20,000.00 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมโครงการ วัตถุประสงค์

กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับวิทยฐานะและทักษะการเขียนผลงานทางวิชาการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จ านวน 19,500 บาท มีความรู้ความสามารถในการจัดท าผลงาน

1. ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 600 บาท * 1 คน * 12 ชม. = 7,200 บาท ทางวิชาการ สร้างแรงจูงใจในการพัฒนา  

2. ค่าอาหารกลางวัน (23คน * 80 บาท * 2 ม้ือ) 3,680 บาท ตนเอง  เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ

3. ค่าอาหารว่าง (23 คน * 25 บาท * 4 ม้ือ) = 2,300 บาท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. ค่าพาหนะ (วิทยากร 1 คน *1,000บาท)+(บุคลากรศูนยภาษแม่สอด1 คน* 556 บาท) = 1,556 บาท เสนอขอรับการประเมินและจัดท าผลงาน

5. ค่าท่ีพัก (1,000 บาท * 2 คืน * 1 ห้อง) = 2,000 บาท ทางวิชาการเพ่ิมข้ึน

6. เบ้ียเล้ียง (1คน*1วัน*240บาท) = 240 บาท

7. ค่าวัสดุ (จ านวน 1 กิจกรรม) = 2,524 บาท

กิจกรรมท่ี 3 สรุปโครงการ และรายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 500 บาท

ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มปกอ้อม ( 5 เล่ม*100บาท) = 500 บาท

 1.12 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับวิทยฐานะและทักษะการ

เขียนผลงานทางวิชาการ

 1.11 โครงการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนางานบริหาร

การเงินและสินทรัพย์
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 1.13 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ            50,000.00 กิจกรรมท่ี 1 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภท On Air จ านวน 20,000 บาท วัตถุประสงค์ เพ่ือการด าเนินงานเเผย

1. จัดจ้างประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 สถานี แพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา 9 เดือน เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ได้รับทราบข่าว/กิจกรรมต่างๆของ

วิทยาลัยชุมชนตาก (9คร้ัง *1,000 บาท) = 9,000 บาท วิทยาลัยชุมชนตากสู่สาธารณะชนอย่างท่ัว

2. ค่าจ้างประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียง 4 สถานี ถึงและขยายไปในวงกว้างครอบคลุม

ระยะเวลา 2 เดือน เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ทุกพ้ืนท่ีในจังหวัดตาก

นักศึกษา (เฉพาะฝ่ังตะวันตก) (4สถานี*2คร้ัง*1000 บาท)=8,000

3. จัดจ้างผลิตสปอทและสกู๊ป ( 3 คร้ัง *1,000บาท) =3,000บาท

กิจกรรมท่ี 2 การประชาสัมพันธ์ ประเภท On Line  จ านวน 12,000 บาท

1. จัดจ้างการผลิตเน้ือหาท่ีมีคุณภาพ (content) เพ่ือผลิต

เร่ืองราวภาพรวมกิจกรรมของวิทยาลัยฯ  จัดจ้างผลิตส่ือเผยแพร่

ผลการด าเนินงานวิทยาลัย ( 12 คร้ัง *1,000 บาท)=12,000บาท

กิจกรรมท่ี 3 ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ฯลฯ จ านวน 18,000 บาท

จัดจ้างผลิตส่ือส่ิงพิมพ์  ดังน้ี ( แผ่นพับ จ านวน 2,000 แผ๋น* 5 บาท )( ใบปลิว จ านวน 1,600 แผ๋น* 5 บาท)  = 18,000 บาท

           35,000.00 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน จ านวน 1,000 บาท

1. ค่าอาหารว่าง (6 คน * 25 บาท * 1 ม้ือ) = 150 บาท

2. ค่าวัสดุ  ( 85 บาท * 10 ชุด) = 850 บาท  

กิจกรรมท่ี 2 บทเรียนออนไลน์ ฝึกอบรมให้ความรู้แกนน าและศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ จ านวน 27,000 บาท

1. ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 600 บาท * 2 คน * 12 ชม. = 14,400 บาท

2. ค่าอาหารกลางวัน (40คน * 80 บาท * 1 ม้ือ) 3,200 บาท

3. ค่าอาหารว่าง (40 คน * 25 บาท * 2 ม้ือ) = 2,000 บาท

4. ค่าวัสดุ  (185 บาท * 40 คน) = 7,400 บาท  

กิจกรรมท่ี 3 ติดตามการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการของโครงการ  จ านวน 2,000 บาท

1. ค่าวัสดุ  ( 50 บาท* 40 คน) =2,000 บาท 

 1.14 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และและป้องกันยาเสพติด

ในสถาบันอุดมศึกษา
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กิจกรรมท่ี 4 สรุป รายงานผล จ านวน 5,000 บาท

1. ค่าวัสดุ ( 125 บาท* 40 คน) = 5,000 บาท 
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แบบฟอร์มท่ี 2.3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายลงทุน) 

วิทยาลัยชุมชนตาก

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน
คุณลักษณ

ะเฉพาะ

ใบเสนอ

ราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่า

ท่ีดินและ  ส่ิงก่อสร้าง

1. ครุภัณฑ์ -           

1.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท -           

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ข้ึนไป -           

2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท -           

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -           -              

รายการท่ีมีอยู่

ในปัจจุบัน
เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงินรายได้

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จ านวน
 ราคาต่อ

หน่วย

 

งบประมาณ

ท้ังส้ิน
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
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หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนการด าเนินงาน    50,000.00    21,000.00    227,900.00    256,800.00    195,200.00    100,000.00    59,200.00    115,100.00    270,000.00    78,000.00    50,000.00   -      1,423,200.00 

 ผลการด าเนินงาน               -                 -                  -                  -                  -                  -                 -                  -                  -                 -                 -     -                      -   

 แผนการด าเนินงาน    50,000.00    21,000.00    227,900.00    256,800.00    195,200.00    100,000.00    59,200.00    115,100.00    270,000.00    78,000.00    50,000.00   -      1,423,200.00 

 ผลการด าเนินงาน               -                 -                  -                  -                  -                  -                 -                  -                  -                 -                 -     -                      -   

 แผนการด าเนินงาน     50,000.00       50,000.00     50,000.00     50,000.00        200,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                    -   

 แผนการด าเนินงาน     150,000.00        150,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                    -   

 แผนการด าเนินงาน 28,000.00             28,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                    -   

 แผนการด าเนินงาน       18,000.00          18,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                    -   

 แผนการด าเนินงาน      9,200.00           9,200.00 

 ผลการด าเนินงาน                    -   

 แผนการด าเนินงาน     145,600.00        145,600.00 

 ผลการด าเนินงาน                    -   

 แผนการด าเนินงาน     188,800.00        188,800.00 

 ผลการด าเนินงาน                    -   

 แผนการด าเนินงาน 41,150.00                 41,150.00 

 ผลการด าเนินงาน                    -   

 แผนการด าเนินงาน 41,150.00                 41,150.00 

 ผลการด าเนินงาน                    -   

 แผนการด าเนินงาน       65,100.00          65,100.00 

 ผลการด าเนินงาน                    -   

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ

 รวมท้ังส้ิน (บาท)

 1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1.1  ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

 1.10 ค่าบ ารุงห้องสมุด

 1.2 พิธีประสาทอนุปริญญา

 1.3  กิจกรรมปฐมนิเทศ/ไหว้ครู

 1.4  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

 1.5 กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

 1.6 กิจกรรมกีฬาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์เกมส์

 คร้ังท่ี 18

 รวม ผู้รับผิดชอบ

 1.7 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

 1.8 ค่ากิจกรรมนักศึกษา

 1.9 ค่าบ ารุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 71
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ  รวม ผู้รับผิดชอบ

 แผนการด าเนินงาน     195,200.00        195,200.00 

 ผลการด าเนินงาน                    -   

 แผนการด าเนินงาน     21,000.00          21,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                    -   

 แผนการด าเนินงาน       50,000.00          50,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                    -   

 แผนการด าเนินงาน       50,000.00          50,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                    -   

 แผนการด าเนินงาน       50,000.00          50,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                    -   

 แผนการด าเนินงาน     50,000.00          50,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                    -   

 แผนการด าเนินงาน     120,000.00        120,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                    -   

 แผนการด าเนินงาน               -                 -                  -                  -                  -                  -                 -                  -                  -                 -                 -     -                      -   

 ผลการด าเนินงาน               -                 -                  -                  -                  -                  -                 -                  -                  -                 -                 -     -                      -   

 แผนการด าเนินงาน                    -   

 ผลการด าเนินงาน                    -   

 1.11การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เสริมสร้าง

ทักษะและประสบการณ์ของบุคลากรและ

สภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

 1.17 โครงการเปิดบ้านวิชาการ (NEW 

Normal Style Chapter 2)

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

  1.12 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 1.13 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

 1.14 โครงการสวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัย

ชุมชนบุรีรัมย์

 1.15 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์

 1.16 โครงการประชาสัมพันธ์ผู้รับบริการ/

ประชาชนท่ัวไป

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 72
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.1  สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนบุรรีรัมย์

 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตาม

นโยบาย

สภาสถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนา

บุคลากรใน

ระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด และ

ห้องพยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแท

นผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด

งานปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรม

พัฒนานักศึกษา

 (4.3) การจัด

พิธีประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัด

งานแข่งขัน

กีฬานักศึกษา

สถาบัน

รวมท้ังหมด 1,740,000.00  1,423,200.00          -    195,200.00    82,300.00       50,000.00          -      50,000.00  50,000.00  50,000.00     46,000.00   194,300.00    150,000.00    21,000.00  334,400.00 

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน 1,423,200.00 -        195,200.00 82,300.00   50,000.00      -       50,000.00   50,000.00 50,000.00 46,000.00    194,300.00  150,000.00   21,000.00   334,400.00 

1.1  ชดเชยค่าสาธารณูปโภค 200,000.00    

1.2 พิธีประสาทอนุปริญญา 150,000.00        150,000.00 

1.3  กิจกรรมปฐมนิเทศ/ไหว้ครู 28,000.00     28,000.00     

1.4  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 18,000.00     18,000.00     

1.5 กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 9,200.00       9,200.00      

1.6 กิจกรรมกีฬาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

เกมส์ คร้ังท่ี 18

145,600.00    145,600.00  

1.7 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน

188,800.00    188,800.00  

1.8 ค่ากิจกรรมนักศึกษา 65,100.00     65,100.00    

1.9 ค่าบ ารุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล 41,150.00     41,150.00    

1.10 ค่าบ ารุงห้องสมุด 41,150.00     41,150.00    

1.11 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์

ของบุคลากรและสภาวิทยาลัยชุมชน

บุรีรัมย์

195,200.00    195,200.00  

 1.12 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

21,000.00     21,000.00    

 รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 

2566

 6แผนการใช้

เงินรายได้ งปม.

 2565
 (2) 

การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 73
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



รวมท้ังหมด

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

1.1  ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

1.2 พิธีประสาทอนุปริญญา

1.3  กิจกรรมปฐมนิเทศ/ไหว้ครู

1.4  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

1.5 กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

1.6 กิจกรรมกีฬาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

เกมส์ คร้ังท่ี 18

1.7 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน

1.8 ค่ากิจกรรมนักศึกษา

1.9 ค่าบ ารุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล

1.10 ค่าบ ารุงห้องสมุด

1.11 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์

ของบุคลากรและสภาวิทยาลัยชุมชน

บุรีรัมย์

 1.12 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 รายการ

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

    200,000.00              -                -                -                -                -                -                -                      -   

200,000.00    -            -            -            -            -            -            -            -                  

     200,000.00 

 (6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นต่อ

การด าเนินการของ

สถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 74
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตาม

นโยบาย

สภาสถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนา

บุคลากรใน

ระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด และ

ห้องพยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแท

นผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด

งานปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรม

พัฒนานักศึกษา

 (4.3) การจัด

พิธีประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัด

งานแข่งขัน

กีฬานักศึกษา

สถาบัน
 รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 

2566

 6แผนการใช้

เงินรายได้ งปม.

 2565
 (2) 

การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

1.13 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

50,000.00     50,000.00  

1.14 โครงการสวนพฤกษศาสตร์

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

50,000.00     50,000.00  

1.15 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี

และปรับปรุงภูมิทัศน์

50,000.00            50,000.00 

1.16 โครงการประชาสัมพันธ์

ผู้รับบริการ/ประชาชนท่ัวไป

50,000.00         50,000.00 

1.17 โครงการเปิดบ้านวิชาการ (NEW

 Normal Style Chapter 2)

120,000.00       120,000.00 

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน  ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

-              -        -           -            -               -       -            -          -          -             -            -             -            -           

-              

-              
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 รายการ

1.13 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

1.14 โครงการสวนพฤกษศาสตร์

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

1.15 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี

และปรับปรุงภูมิทัศน์

1.16 โครงการประชาสัมพันธ์

ผู้รับบริการ/ประชาชนท่ัวไป

1.17 โครงการเปิดบ้านวิชาการ (NEW

 Normal Style Chapter 2)

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน  ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

 (6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นต่อ

การด าเนินการของ

สถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค

-              -            -            -            -            -            -            -            -                  
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แบบฟอร์มท่ี 2.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (รายจ่ายประจ า) 

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ -                                                                                                                            

งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน       1,423,200.00 

1.1  ชดเชยค่าสาธารณูปโภค       150,000.00           200,000.00 12 เดือน x 16,667 บาท = 200,000 บาท เพ่ือสนับสนุนเงินงบประมาณ

แผ่นดินให้เพียงพอส าหรับค่า

สาธารณูปโภค ซ่ึงงบประมาณ

แผ่นดินท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ

1.2 พิธีประสาทอนุปริญญา           150,000.00 1. ค่าเบ้ียเล้ียงปฏิบัติงานวันหยุดราชการของบุคลากร(วันซ้อม) (240 บาท x 35 คน x 3 วัน) = 25,200 บาท

2. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์พิธีประสาทอนุปริญญา (ค่าป้ายหน้า วชช. 1 งาน  x 6,000 บาท) + (ค่าป้ายหลังฉากพิธี 1

 งาน X 5,000 บาท) = 11,000 

3. ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานท่ีภายใน/ภายนอก (ค่าตกแต่งสถานท่ีภายนอก 1 งาน X 18,000 บาท) + (ค่าตกแต่ง

สถานท่ีภายใน 1 งาน x 16,000 บาท) = 34,000 บาท 

4. ค่าเช่าเคร่ืองเสียง/ระบบภาพ/ถ่ายวีดีโอ (ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 1 งาน x 6,000 บาท) + (ค่างานระบบภาพ/ถ่าย

วีดีโอ 1 งาน x 6,000 บาท)= 12,000 บาท 

5. ค่าอาหารกลางวันรับรองแขกผู้มีเกียรติ  (250 บาท x 70 คน x 1 ม้ือ) = 17,500 บาท

6. ค่าอาหารว่าง ( 25 บาท x 100 คน x 1 ม้ือ) = 2,500 บาท

7. ค่าอาหารกลางวันบุคลากร( 80บาท x 35 คน x 1 ม้ือ) = 2,800 บาท

8. ค่าพิมพ์สูจิบัตร (250 ฃุด x 100 บาท) = 25,000 บาท 

9. ค่าจัดท าโล่ผู้มีคุณูปการ/ค่าวัสดุ/ใช้สอย (ค่าจัดโล่ผู้มีคุณูปการ 1,000 บาท X 10 ชุด ) + (ค่าวัสดุ/ใช้สอย 1 งาน

 x 10,000 บาท) = 20,000 บาท

1. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่

ผู้ส าเร็จการศึกษาให้เกิดความ

ภาคภูมิใจในสถาบัน   

2. เพ่ือให้ครูอาจารย์/บุคลากร/

นักศึกษา/ญาติผู้ส าเร็จการศึกษา

ได้ร่วมแสดงความยินดี

3. เพ่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชุมชนบุรีรัมย์

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

1.3  กิจกรรมปฐมนิเทศ/ไหว้ครู                 28,000 1ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)     (1 วัน x 6 ชม x 600บาท) =  3,600 บาท                         

2 ค่าเบ้ียเล้ียงครู/เจ้าหน้าท่ีไปราชการนิเทศตามหน่วยจัดฯ     (8 คร้ัง x 2คน x 240บาท) =  3,840 บาท

2 ค่าพาหนะ(ค่าน้ ามันรถราชการไปร่วมกิจกรรม/นิเทศตามหน่วยจัดฯ)   (8 คร้ัง x 800 บาท) = 6,400 บาท

3 ค่าอาหารว่าง(ครูอาจารย์พิเศษเข้าร่วมกิจกรรม/ค่าน้ านศ.ท้ังหมด)      (390คน x 25 บาท) = 9,750 บาท

4 อ่ืน ๆ..ค่าวัสดุ/ใช้สอย.  (ค่าวัสดุ/ใช้สอย 1 งาน x 4,410บาท) = 4,410 บาท

1. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ

นักศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้าน 

คุณธรรม จริยธรรม เช่น ความ

อ่อนน้อมถ่อมตน ความอดทน ใฝ่

เรียนรู้ /ด้านความรู้ นศ.ใหม่จะ

ได้รับความรู้ด้านต่างๆ

2. เพ่ือให้นศ.ใหม่ได้รู้กฎระเบียบ

ความเป็นนศ./ ได้รับสารสนเทศท่ี

เป็นประโยชน์ต่อนศ./นศ.ใหม่รู้จัก

การใช้ชีวิตการปรับตัว

1.4  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ                 18,000 1 ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) (5 ชม.x2 วัน x600 บาท) = 6,000 บาท

2 ค่าพาหนtวิทยากร (2เท่ียวไป/กลับ x 1,500 บาท) + ค่าพาหนะรถราชการ (2 เท่ียวไป/กลับ x 1,000 บาท) =   

   5,000 บาท ขอให้แตกตัวคูณใหม่

3 ค่าอาหารว่าง (200 คน x 25 บาท x 1 ม้ือ)  =   5,000 บาท

4 อ่ืน ๆ.วัสดุ/ใช้สอยอ่ืนๆ   (ค่าวัสดุ/ใช้สอยอ่ืนๆ 1 งาน x 2,000บาท) = 2,000 บาท

เพ่ือให้นักศึกษาได้รับสารสนเทศท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อ

1.5 กิจกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

                  -                     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   (ค่าวัสดุ 1 งาน x 3,000บาท)  =  3,000 บาท

เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (นักศึกษา 250 

คน)
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

1.6 กิจกรรมกีฬาวิทยาลัยชุมชน

บุรีรัมย์เกมส์ คร้ังท่ี 18

                  -                 145,600 1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬาทุกประเภท ( กีฬาฟุตบอล 1 งาน กีฬาวอลเล่ย์บอล 1 งาน กีฬาเปตอง 1  

 งาน งานกีฬาพ้ืนบ้าน 1 งาน รวม 4 งาน x 2,500 บาท) =  10,000 บาท 

2 ค่าตอบแทนวงโยธวาฑิต (1 งาน x 6,000 บาท) =  6,000 บาท

3 ค่าเช่าบริการสนามทุกประเภท  (1 งาน x 5,000 บาท) =   5,000 บาท

4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีต ารวจรักษาความปลอดภัย/อ านวยความสะดวก (1งาน x 2,000 บาท) = 2,000 บาท 

5 ค่าตอบแทนการตกแต่งอัฒจันทร์/ท าความสะอาดสถานท่ี/สนาม (1งาน x 4,000 บาท) = 4,000 บาท 

6 ชุดการแสดง ขบวนพาเหรด / พิธีเปิด-ปิดกิจกรรม  (  8 หน่วยจัดการศึกษา x 2,000) = 16,000 บาท 

7 ค่าอาหารว่าง(เช้า-บ่าย)และเคร่ืองด่ืมบุคลากร,อาจารย์พิเศษ  ( 180 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ) =  9,000 บาท

8 ค่าเช่าเคร่ืองเสียงตลอดงาน (1งาน x 5,000 บาท) =  5,000 บาท 

9 ค่าเบ้ียเล้ียงครูบุคลากรเจ้าหน้าท่ีวชช.บร. ( 40 คน x 160 บาท) = 6,400 บาท

10 ค่าพาหนะเดินทางของนศ.จากหน่วยจัดฯต่างๆ ( 8 หน่วยจัดการศึกษา x 2 เท่ียวไป/กลับ x 1,875 บาทเฉล่ีย)

 =    30,000 บาท

11 ค่าอาหารกลางวันครู อาจารย์พิเศษ และบุคลากร ( 140 คน x 80 บาท x 1ม้ือ)  =    11,200 บาท

12 ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์พิเศษ  (100 คน x 160 บาท) =16,000 บาท

13 ค่าเดินทางไป-กลับอาจารย์พิเศษ  (100 คน x 100 บาทไป/กลับเฉล่ีย) =  10,000 บาท 

14. อ่ืน ๆ..ค่าวัสดุ/ใช้สอย/อุปกรณ์กีฬาอ่ืนๆ..  (ค่าวัสดุกีฬาฟุตบอล 1 งาน กีฬาวอลเล่ย์บอล 1 งาน กีฬาเปตอง 1

   งาน งานกีฬาพ้ืนบ้าน 1 งาน รวม 4 งาน x 3,750 บาท) = 15,000 บาท

1. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและ

เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี

ในหมู่นักศึกษา

2. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

3. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ

วิทยาลัย

4. เพ่ือรณรงค์ให้นักศึกษาห่างไกล

จากยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ 

โดยใช้กีฬาเป็นเคร่ืองน าทาง
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

1.7 การแข่งขันกีฬานักศึกษา

และบุคลากร สถาบันวิทยาลัย

ชุมชน

              188,800 1. ค่าจ้างเหมารถทัวร์   ( ค่าจ้างเหมารถ 13,400 x 3 วัน ) รวม 40,200 บาท 

2 ค่าเบ้ียเล้ียงนักศึกษาและบุคลากร (240 บาท x 50 คน x 4 วัน) = 48,000 บาท

3. ค่าท่ีพัก (800บาท x 25ห้อง x 4วัน) =80,000 บาท                                                                       

     

4 ค่าชุดกีฬา (25 ชุด x 400 บาท) =10,000บาท

5 ค่าค่าวัสดุ/ใช้สอย/อุปกรณ์กีฬาอ่ืนๆ (1 งาน x 10,600บาท) รวม 10,600 บาท 

1. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและ

เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี

ในหมู่นักศึกษาและบุคลากร

วิทยาลัยชุมชน

2. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ

ในการปฎิบัติงาน

3. เพ่ือให้บุคลากรมีความพร้อมใน

การให้บริการกับนักศึกษาและ

ผู้รับบริการ

1.8 ค่ากิจกรรมนักศึกษา                   -                   65,100 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา (651 คน x 100 บาท) เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับ

นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา

1.9 ค่าบ ารุงสุขภาพหรือห้อง

พยาบาล

                  -                   41,150 1. ค่าเวชภัณฑ์ยา  (823 คน x 50 บาท)  

เน่ืองจากมีจ านวนนักศึกษา ปี 2565 จ านวน 823 คน วงเงินท่ีเก่ียวกับการให้บริหารห้องสมุด และห้องบยาบาล 

วงเงินไม่เกิน คนละ 100 บาท = 823 คน * 100 บาท  = 82,300 บาท ดังน้ัน ภายใต้ข้อ 1.9 ค่าบ ารุงสุขภาพหรือ

ห้องพยาบาล และ 1.10 ค่าบ ารุงห้องสมุด วงเงินรวมไม่ควรเกิน 82,300 บาท

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

ให้บริการทางด้านการพยาบาลแก่

นักศึกษา

1.10 ค่าบ ารุงห้องสมุด                 41,150 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (823 คน x 50 บาท) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

ให้บริการงานห้องสมุดแก่นักศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 80
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1.11 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เสริมสร้างทักษะและ

ประสบการณ์ของบุคลากรและ

สภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

              195,200 1 ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ)  ( 1 คน x 6 ชม. x1200 บาท ) = 7,200   บาท

2 ค่าท่ีพัก  (1,200 บาท x 30 ห้อง x 2 วัน)  =  72,000 บาท

3 ค่าพาหนะ ( ค่าจ้างเหมารถ 13,400 x 3 วัน )   = 40,200 บาท 

4 ค่าพาหนะรถราชการ (1,500 บาท x 2 เท่ียวไป/กลับ) = 3,000 บาท

5 ค่าอาหาร (60 คน x 2 ม้ือ x 150 บาท) =  18,000 บาท

6 ค่าอาหารว่าง ( 60 คน x 4 ม้ือ x 50 บาท) =  12,000 บาท

7  ค่าเบ้ียเล้ียง...  ( 60 คน x 240 บาท x 2วัน) =   28,800 บาท

8 ค่าวัสดุท่ีใช้ในกิจกรรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร  ( 1งาน x 14,000 บาท) = 14,000 บาท

1. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนหรือเพ่ิม

ประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์

 ให้บุคลากรและสภาวิทยาลัย

2. เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีในการ

ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบุคลากร

และสภาวิทยาลัย

 1.12 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

                21,000 1. ประธานกรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 10,000 บาท 

2. กรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 7,500 บาท

3. กรรมการท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 3,500 บาท

ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่าย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ข้อ 4 

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 81
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ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

1.13 โครงการสถานศึกษา

ปลอดภัยวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

                50,000 1 ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) (6 ชม x 600 บาท = 3,600)

2 ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร ( 2 เท่ียวไป/กลับ x 1000 บาท) = 2,000 บาท 

3 ค่าอาหาร (40 คน x 80 บาท = 3,200 บาท)

4 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (40 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ = 2,000 บาท)

5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม 1 งาน x 39,200 บาท = 39,200 บาท (เติมน้ าถังดับเพลิง , เติมถังแก๊ส , 

ค่าวัสดุทดสอบการป้องกันความปลอดภัยของไฟฟ้าในอาคาร) 

1 เพ่ือสร้างความตระหนักด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานให้

เกิดข้ึนภายในวิทยาลัยชุมชน

บุรีรัมย์ 

2 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ของการพัฒนาและรณรงค์ความ

ปลอดภัยในสถานศึกษารวมท้ัง

สร้างต้นแบบของการด าเนินการ

ความปลอดภัยในสถานศึกษา
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1.14 โครงการสวนพฤกษศาสตร์

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

                50,000 1 ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) (6 ชม x 600 บาท = 3,600)

2 ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร ( 2 เท่ียวไป/กลับ x 1,500 บาท) = 3,000 บาท ขอให้แตกตัวคูณใหม่

3 ค่าอาหาร (40 คน x 80 บาท = 3,200 บาท)

4 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (40 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ = 2,000 บาท)

5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 งาน x 38,200 บาท รวม 38,200 บาท (ค่าพันธ์ุไม้ ค่าปุ๋ย ค่าป้ายแสดงช่ือพันธ์ุไม้) ขอให้แตก

ตัวคูณใหม่

     1) เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม

กิจกรรมการจัดท าสวน

พฤกษศาสตร์ในวิทยาลัยชุมชน

บุรีรัมย์ 

     2) เพ่ือนักศึกษาและบุคลากร

ในวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์เข้าใจและ

เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช

     3) เพ่ือนักศึกษาและบุคลากร

ในวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ร่วมมือ

ร่วมปฏิบัติกิจกรรมการอนุรักษ์

พันธุกรรมจนเกิดประโยชน์ถึง

ท้องถ่ิน 

1.15 โครงการพัฒนาอาคาร

สถานท่ีและปรับปรุงภูมิทัศน์

                50,000 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาอาคารสถานท่ีและปรับปรุงภูมิทัศน์  (1 งาน X 50,000 บาท) = 50,000 บาท (ค่าอิฐ 

หิน ดิน ทราย ปูน เสาคอนกรีต เหล็กเส้น ร้ัวลวดหนาม เหล็กกล่อง ธูปจ้ีเหล็ก ค่าคอกล้อมต้นไม้)

1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงอาคาร

สถานท่ีในวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

2 เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ใน

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
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1.16 โครงการประชาสัมพันธ์

ผู้รับบริการ/ประชาชนท่ัวไป

                50,000 "ค่าวัสดุอุปกรณ์ 50,000 บาท " ประกอบด้วย ดังน้ี 

1. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ปี 2566 ขนาด 4.9 x 9 เมตร (2 งาน x 5,000 บาท) รวม 

10,000 บาท

2. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ปี 2566 ขนาด 2 x 1 เมตร (2 งาน x 5,000 บาท) รวม 10,000

 บาท

3. จัดท าส่ือและเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์  (2 งานส่ือออนไลน์/ออฟไลน์ x 5,000 

บาท) รวม 10,000 บาท

4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ผ่านสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองบัวทอง ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์     

  (1 งาน x 12 เดือน x 1,000 บาท) รวม 12,000 บาท

5. แผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ (1 งาน x 8,000 บาท) รวม 8,000 บาท

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชุมชนบุรีรัมย์

2. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

3. เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน
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1.17 โครงการเปิดบ้านวิชาการ 

(NEW Normal Style Chapter 

2)

          120,000.00 1 ค่าพาหนะ   (20 คัน x 2 วัน x 400 บาท) = 16,000 บาท 

2 ค่าอาหาร   (100 คน x 1 ม้ือ x 80 บาท) = 8,000 บาท 

3 ค่าอาหารว่าง  (550 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท) =  27,500 บาท 

4 ค่าสถานท่ี  (2 วัน x 5,000 บาท) = 10,000 บาท 

5 ค่าตกแต่งสถานท่ี    ( 1 งาน x 2,500 บาท) = 2,500  บาท 

6 ค่าเคร่ืองเสียง ดนตรี   (2 วัน x 5,000 บาท) = 10,000 บาท 

7 ค่าเบ้ียเล้ียงบุคลากร  (50 คน x  3 วัน x 240 บาท) = 36,000 บาท 

8 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงานเปิดบ้าน   ( 10 งาน x 1,000 บาท) = 10,000 บาท (หน่วยจัดการศึกษา 8 แห่ง 

และหน่วยงานในวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ รวม 10 งาน)

1. เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมการ

ด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน

บุรีรัมย์ให้เป็นท่ีประจักษ์แก่ชุมชน

2. เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดง

ความสามารถ ผลงานของ

นักศึกษาและส่งเสริมศักยภาพ

นักศึกษา

3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

4. เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ

ของบุคลากร นักศึกษาวิทยาลัย

ชุมชนบุรีรัมย์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 85
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายลงทุน) 

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน
คุณลักษณ
ะเฉพาะ

ใบเสนอ
ราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ  ส่ิงก่อสร้าง

1. ครุภัณฑ์ -           

1.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท -           

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ข้ึนไป -           

2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท -           

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -           -         

รายการท่ี
มีอยู่ใน
ปัจจุบัน

เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงิน
รายได้

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป
รายการ

BOQ ร่าง TOR
หน่วยนับ จ านวน

 ราคาต่อ
หน่วย

 
งบประมาณ

ท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 86
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 87
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
แผนการด าเนินงาน   22,000.00   27,000.00   296,800.00   227,000.00   87,000.00     7,000.00   32,000.00   27,000.00   160,000.00   27,000.00   43,000.00   22,000.00      977,800.00 

ผลการด าเนินงาน              -                -                 -                 -                -                -                -                -                 -                -                -                -                    -   

แผนการด าเนินงาน   22,000.00   27,000.00   237,000.00   227,000.00   87,000.00     7,000.00   32,000.00   27,000.00   160,000.00   27,000.00   43,000.00   22,000.00      918,000.00 
ผลการด าเนินงาน              -                -                 -                 -                -                -                -                -                 -                -                -                -                    -   
แผนการด าเนินงาน    21,000.00        21,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน    150,000.00       150,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน    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       200,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน    205,000.00       205,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน      80,000.00        80,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน    10,000.00    10,000.00      30,000.00        50,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน      50,000.00        50,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนงาน / โครงการ

รวมท้ังส้ิน (บาท)

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 2.พิธีประสาทอนุปริญญา

 5.โครงการกีฬาสีภายในวิทยาลัยชุมชน

มุกดาหาร  ประจ างบประมาณ พ.ศ.2566

 พรวุฒิ ค าแก้ว

 พรวุฒิ ค าแก้ว

 6.โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของนักศึกษาตามคุณธรรม อัต

ลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

 7.โครงการไหว้ครูและต้อนรับนักศึกษา

ใหม่ ปีการศึกษา  2566

 รวม ผู้รับผิดชอบ
 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 ศิริพร  พันนุมา

 พิมพ์ประภา      

ค าจันทร์

 พรวุฒิ ค าแก้ว

 พรวุฒิ ค าแก้ว

 พรวุฒิ ค าแก้ว

 3.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

 4. การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 88
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
 แผนงาน / โครงการ  รวม ผู้รับผิดชอบ

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการด าเนินงาน      50,000.00        50,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน    50,000.00        50,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน       8,000.00          8,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน     5,000.00       5,000.00     5,000.00     5,000.00     5,000.00     5,000.00        30,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน     2,000.00     2,000.00       2,000.00       2,000.00     2,000.00     2,000.00     2,000.00     2,000.00       2,000.00     2,000.00     2,000.00     2,000.00        24,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน              -                -       59,800.00               -                -                -                -                -                 -                -                -                -         59,800.00 

ผลการด าเนินงาน              -                -                 -                 -                -                -                -                -                 -                -                -                -                    -   

แผนการด าเนินงาน      31,900.00        31,900.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน      27,900.00        27,900.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

 1.เคร่ืองพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

 พรวุฒิ ค าแก้ว

 พรวุฒิ ค าแก้ว

 พรวุฒิ ค าแก้ว

 พรวุฒิ ค าแก้ว

 พรวุฒิ ค าแก้ว

 8.โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่

ประจ าปีการศึกษา  2566

 10.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ปี  

การศึกษา  2565

 11.โครงการเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับประกันคุณภาพการศึกษา

ส าหรับนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  

2566

 2.เคร่ืองสแกนเนอร์

 12.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และสภานักศึกษา  พ.ศ.2566

 13.ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 

กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 89
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.1  สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตาม

นโยบาย

สภาสถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแ

ทนผู้สอน

 (1.6)  

การ

ประชาสัมพั

นธ์/การ

น าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัดงาน

ปฐมนิเทศ/ไหว้

ครู/ปัจฉิมนิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา

 (4.3) การจัดพิธี

ประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัดงาน

แข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน

รวมท้ังหมด 1,953,400.00      977,800.00         -     24,000.00         -                 -         -            -          -          -      150,000.00    160,000.00    150,000.00     29,000.00    205,000.00 

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน 918,000.00    -       24,000.00  -       -            -    -       -      -      150,000.00   160,000.00   150,000.00   29,000.00    205,000.00   

 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

21,000.00      21,000.00    

  2.พิธีประสาทอนุปริญญา 150,000.00    150,000.00    

  3.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค 200,000.00    

 4. การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน

205,000.00    205,000.00    

  5.โครงการกีฬาสีภายในวิทยาลัย

ชุมชนมุกดาหาร  ประจ างบประมาณ 

พ.ศ.2566

80,000.00      80,000.00      

  6.โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของนักศึกษาตามคุณธรรม 

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

50,000.00      50,000.00      

  7.โครงการไหว้ครูและต้อนรับ

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา  2566

50,000.00      50,000.00      

 รายการ
 ประมาณการ

รายรับ งปม. 2566

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

 (2) 

การศึกษา

และ

ส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการ

แก่สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงาน

สถาบัน)

 (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 90
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



รวมท้ังหมด

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

  2.พิธีประสาทอนุปริญญา

  3.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

 4. การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน

  5.โครงการกีฬาสีภายในวิทยาลัย

ชุมชนมุกดาหาร  ประจ างบประมาณ 

พ.ศ.2566

  6.โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของนักศึกษาตามคุณธรรม 

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

  7.โครงการไหว้ครูและต้อนรับ

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา  2566

 รายการ

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้างออกแบบ

รูปรายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

   200,000.00            -              -    59,800.00               -              -              -              -              -   

200,000.00   -          -          -          -            -          -          -          -          

200,000.00    

 (6) 

รายจ่ายตาม

เง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

 ท่ีจ าเป็นต่อ

การ

ด าเนินการ

ของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค
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 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตาม

นโยบาย

สภาสถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแ

ทนผู้สอน

 (1.6)  

การ

ประชาสัมพั

นธ์/การ

น าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัดงาน

ปฐมนิเทศ/ไหว้

ครู/ปัจฉิมนิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา

 (4.3) การจัดพิธี

ประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัดงาน

แข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน
 รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 2566

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

 (2) 

การศึกษา

และ

ส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการ

แก่สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงาน

สถาบัน)

 (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

  8.โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่

ปะจ าปีการศึกษา  2566

50,000.00      50,000.00      

  9.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ปี 

 การศึกษา  2565

50,000.00      50,000.00      

  10.โครงการเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับประกันคุณภาพ

การศึกษาส าหรับนักศึกษา  ประจ าปี

การศึกษา  2566

8,000.00        8,000.00      

  11.โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและสภานักศึกษา  พ.ศ.2566

30,000.00      30,000.00      

  12.ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ

 กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

24,000.00      24,000.00  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 92
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 รายการ

  8.โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่

ปะจ าปีการศึกษา  2566

  9.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ปี 

 การศึกษา  2565

  10.โครงการเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับประกันคุณภาพ

การศึกษาส าหรับนักศึกษา  ประจ าปี

การศึกษา  2566

  11.โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและสภานักศึกษา  พ.ศ.2566

  12.ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ

 กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้างออกแบบ

รูปรายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

 (6) 

รายจ่ายตาม

เง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

 ท่ีจ าเป็นต่อ

การ

ด าเนินการ

ของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 93
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 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตาม

นโยบาย

สภาสถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแ

ทนผู้สอน

 (1.6)  

การ

ประชาสัมพั

นธ์/การ

น าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัดงาน

ปฐมนิเทศ/ไหว้

ครู/ปัจฉิมนิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา

 (4.3) การจัดพิธี

ประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัดงาน

แข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน
 รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 2566

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

 (2) 

การศึกษา

และ

ส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการ

แก่สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงาน

สถาบัน)

 (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ  ส่ิงก่อสร้าง

59,800.00      -       -           -       -            -    -       -      -      -              -              -              -             -              

  1.เคร่ืองพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 31,900.00      

  2.เคร่ืองสแกนเนอร์ 27,900.00      
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 รายการ

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ  ส่ิงก่อสร้าง

  1.เคร่ืองพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

  2.เคร่ืองสแกนเนอร์

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้างออกแบบ

รูปรายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

 (6) 

รายจ่ายตาม

เง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

 ท่ีจ าเป็นต่อ

การ

ด าเนินการ

ของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค

-              -          -          59,800.00 -            -          -          -          -          

31,900.00  

27,900.00  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 95
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แบบฟอร์มท่ี 2.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายประจ า) 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

งบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี
ขอรับจัดสรร

รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน      918,000.00 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

        21,000.00 1.ประธานกรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (1 คน * 10,000  บาท) = 10,000
  บาท
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (1 คน * 7,500 บาท) = 3,500 บาท
3.กรรมการท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (1 คน * 3,500 บาท) = 
3,500 บาท

1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและวิสัยทัศน์ใน
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้กับบุคลากร  2.เพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา

รายการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็นค่าใช้จ่ายท่ีใช้
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งบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี
ขอรับจัดสรร

รายการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็นค่าใช้จ่ายท่ีใช้

2.พิธีประสาทอนุปริญญา       150,000.00 1.ค่าอาหารส าหรับแขกผู้มีเกียรติ(จ านวน  200 คน x 100  บาท) = 20,000 บาท 

2.ค่าอาหารว่างส าหรับแขกผู้มีเกียรติ 200 คน * 20 บาท = 4,000 บาท

3.ค่าเช่ารถตู้รับ-ส่งแขกผู้มีเกียรติ + ค่าน  ามัน (จ านวน  2  คัน  x  2,500 บาท ) =
5,000 บาท

4.ค่าเช่าเคร่ืองเสียง  ( จ านวน  1 ชุด  x 3,000  บาท x 2 วัน ) = 6,000 บาท

5.ค่าเคร่ืองไทยธรรมถวายพระสงฆ์( จ านวน  5  ชุด x 1,200 บาท) = 6,000 บาท

6.ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 3 เมตรx 6 เมตร ( จ านวน  10  ป้าย x 3,500
  บาท) =35,000 บาท

7.ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที  (จ านวน  1  รายการ  x  10,000  บาท)  = 10,000 บาท

8.ค่าจ้างเหมาตกแต่งซุ้มถ่ายรูปบัณฑิต (จ านวน  10  ซุ้ม x 1,000  บาท) = 10,000
  บาท

9.ค่าเบี ยเลี ยงคนขับรถ (จ านวน  5  คน  x  240  บาท )  = 1,200 บาท

10.ค่าต๋ัวเคร่ืองบินนายกสภาสถาบัน (จ านวน  1  คน   x  4,500 บาท ) = 4,500 
 บาท

11.ค่าเช่าอัฒจันทร์/ขนย้ายจ านวน 200 ท่ีน่ัง  (จ านวน   1  ชุด  x 2 วัน x 5,000 
บาท )  = 10,000  บาท

12. ค่าเช่าเต้นท์  (จ านวน 15 หลัง x 500 บาท x 2  วัน) = 15,000  บาท

13.ค่าวัสดุ/ใช้จ่ายอ่ืนๆ (ค่าวัสดุในการเตรียมงาน  )

13.1 กระดาษเอ 4 ( 5  กล่อง x 688  บาท) = 3,440

13.2  หมึกปริ นสี  (จ านวน  4  กล่อง  x 3,590 บาท)=14,360

1. เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้ส าเร็จการศึกาหลักสูตร
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเองและสถาบันการศึกษาของตน
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนต่อสาธารณชน
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13.3 ค่ากระดาษชาร์ทสี (จ านวน  10  รีม x 250 บาท) =2,500 บาท

13.4 ค่าดอกไม้ติดหน้าอกแขกผู้มีเกียรติและบัณฑิต (จ านวน 150 คน X 20  บาท )
 =3,000  บาท

3.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค 200,000.00     ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า จ านวน 10 เดือน  x  20,000 บาท) = 200,000  บาท 1.เพ่ือใช้ในการจ่ายค่าสาธารณูโภค

2.เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเร่ืองค่าสาธารณูปโภค

205,000.00     1.ค่าเบี ยเลี ยง  ( 240 * 45 คน * 6 วัน) = 64,800 บาท

2.ค่าจ้างเหมารถบัส (13,400 บาท * 6 วัน) = 80,400 บาท

3.ค่าท่ีพัก  23  ห้อง  (23 ห้อง * 700 บาท * 3 คืน) = 48,300  บาท

4.ค่าประกันอุบัติเหตุ  (45 คน * 40 บาท) = 1,800 บาท  

5.ค่าวัดสดุอุปกรณ์ (ค่าวัสดุในการด าเนินโครงการ)  

5.1 ค่าอุปกรณ์ตกแต่งขบวนพาเหรอ  (จ านวน  5  ชุด  x 1,940 บาท)= 9,700 บาท

80,000.00      1.ค่าอาหารฏลางวัน  (50 บาท*1มื อ*400 คน)  = 20,000 บาท

2.ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุการกีฬา)
2.1 ค่าอุปกรณ์กีฬา วอลเล่ย์บอล  (จ านวน  3 ลูก  x  1,700  บาท)= 5,100 บาท

2.2 ค่าอุปกรณ์กีฬา ตะกร้อ   (จ านวน  3 ลูก  x 550 บาท) = 1,650  บาท

2.3 ค่าอุปกรณ์กีฬา ฟุตบอล   (จ านวน  2  ลูก  x  2,500  บาท )=5,000 บาท

2.4  ค่าอุปกรณ์กีฬา แชร์บอล  (จ านวน  2  ลูก  x  1,500  บาท )= 3,000 บาท

2.5  ค่าวัสดุอุปกร์กีฬาพื นบ้าน (จ านวน  2  รายการ X 1,625 บาท) = 3,250  บาท

3.ค่าน  ามันเชื อเพลิง  (จ านวน  6  หน่วยจัด x 2,500 บาท )  = 15,000 บาท

4. การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ
บุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน

5.โครงการกีฬาสีภายในวิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหาร  ประจ างบประมาณ
 พ.ศ.2566

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยของนักศึกษาให้
แข็งแรง  และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2.เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการ
อนุรักษ์กีฬาสากลแลพกีฬาท้องถ่ิน
3.เพ่ือสร้างความ สามัคคีในหมู่คณะในการท า
กิจกรรมร่วมกัน ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยของนักศึกษาให้
แข็งแรง  และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2.เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการ
อนุรักษ์กีฬาสากลแลพกีฬาท้องถ่ิน
3.เพ่ือสร้างความ สามัคคีในหมู่คณะในการท า
กิจกรรมร่วมกัน ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 98
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4.ค่าปายวินิล (จ านวน  6  หน่วยจัด  x  1,000  บาท) = 6,000  บาท

5.ค่าตกแต่งริ วขบวน (จ านวน  6  หน่วยจัด x -3,000 บาท)  = 18,000  บาท

6.ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง (ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง  1  ชุด  x 1  วัน x -3,000  
บาท) = 3,000  บาท

6.โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของนักศึกษาตามคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

50,000.00      จัดกิจกรรมท่ี 1
1.อาหารกลางวัน  (50 บาท * 1 มื อ * 80 คน) = 4,000  บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครือ่งด่ืม (25 บาท * 2  มื อ* 80 คน) = 4,000 บาท
3. ค่าน  ามันและพาหนะผู้เข้าร่วมกิจกรรม  (80 คน * 100 บาท ) =8,000 บาท
จัดกิจกรรมท่ี  2
1.ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท * 1 มื อ * 100 คน) = 5,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (25 บาท * 2  มื อ* 80 คน) = 4,000 
3. ค่าน  ามันและพาหนะผู้เข้าร่วมกิจกรรม  (100 คน * 100 บาท ) =10,000 บาท 
จัดกิจกรรมท่ี 3
1.อาหารกลางวัน  (50 บาท * 2 มื อ * 80 คน) = 8,000  บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครือ่งด่ืม (25 บาท * 4  มื อ* 80 คน) = 4,000  บาท
3. ค่าน  ามันและพาหนะผู้เข้าร่วมกิจกรรม( จ านวน  6 หน่วยจัด x 500  บาท)=
3,000 บาท

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรป่าไม้ใน
ท้องถ่ิน
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรักในธรรมชาติและ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกป่าทดแทน
3. เพ่ือให้นักศึกษาได้บ าเพ็ญประโยชน์/รักษา
ส่ิงแวดล้อมคืนธรรมชาติให้กับชุมชนช่วยเหลือผู้อ่ืน
4. เพ่ือเป็นการพัฒนาจิต และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักเรียนและคณะครู อาจารย์
5.เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญของวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนาและเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีไทยสืบไปสู่รุ่นต่อรุ่น
6. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างอัตลักษณ์
ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
7.เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้นักศึกษามีจิต
อาสา ซ่ึงเป็นการขัดเกลาจิตใจให้นักศึกษาเห็นคุณค่า
ของการช่วยเหลือผู้อ่ืน
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7.โครงการไหว้ครูและต้อนรับ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา  2566

50,000.00      1.ค่าอาหาร (40 บาท * 1มื อ * 500 คน) =  20,000  บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (20 บาท * 1 มื อ * 500 คน)  = 10,000  บาท
3. ค่าวัสดุ  (จ านวน  5  หน่วยจัด x 4,000 บาท) = 20,000 บาท

1. เพ่ือตระหนักและระลึกถึงบุญคุณของครูบา
อาจารย์ผู้สอน
2. เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันไหว้ครู
ให้สืบไปสู่รุ่นต่อรุ่น
3. เพ่ือสานความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง ครูและนักศึกษา
 และระหว่างนักศึกษาและนักศึกษาด้วยกัน

8.โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่
ปะจ าปีการศึกษา  2566

50,000.00      ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 6 ช่ัวโมง)  = 3,600 บาท
-  ค่าอาหารกลางวัน ( 150 คน   x 80บาท )  = 12,000  บาท
-  อาหารว่าง ( 2 มื อ 150 คน x  25 บาท)  = 7,500                        
-  ค่าท าป้ายไวล์นิล / วัสดุอ่ืนๆ (จ านวน  5  หน่วยจัดการ x 5,380) = 26,900  
บาท

1.  เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ในเร่ือง หลักปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์และนโยบาย
ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
 2.  เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงกฎระเบียบ ตลอดจน
ข้อปฏิบัติต่างๆ ท่ีจ าเป็นต้องปฏิบัติในระหว่างท่ียัง
ศึกษาอยู่เพ่ือจะได้ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
 เหมาะสม มีความรัก ความสามัคคี เป็นพลเมืองท่ีดี 
เทิดทูนชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ในฐานะท่ี
เป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 100
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9.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ปี  
การศึกษา  2565

50,000.00        1.ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท * 3  ช่ัวโมง)  = 1,800 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน (80 บาท * 1 มื อ * 150 คน)  = 12,000 บาท
3.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  (150 คน * 2 มื อ * 35 บาท) = 10,500 บาท
4. ค่าท าป้ายไวนิล/วัสดุอ่ืนๆ (จ านวน 5 หน่วยจัด x 5,140  บาท) = 25,700  บาท

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อหรือหางาน
ท าให้แก่นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565
 2. เพ่ือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันส าเร็จ
การศึกษาให้แก่นักศึกษาท่ีก าลังจะจบการศึกษา

10.โครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับประกันคุณภาพ
การศึกษาส าหรับนักศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา  2566

8,000.00         1.ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท * 1 มื อ*50คน) = 2,500 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  (25 บาท * 2 มื อ * 50 คน) = 2,500 บาท
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์  (จ านวน  6 หน่วจัด x 500  บาท) = 3,000 บาท

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและวิสัยทัศน์ใน
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ
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งบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี
ขอรับจัดสรร

รายการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็นค่าใช้จ่ายท่ีใช้

11.โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและสภานักศึกษา  พ.ศ.
2566

30,000.00        จัดกิจกรรมท่ี 1
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (25 บาท * 6 มื อ*40  คน)  = 6,000  บาท
2. ค่าเดินทาง  ( 5 หน่วยจัดการศึกษา  x 3,200  บาท ) = 16,000  บาท
จัดกิจกรรมท่ี 2  
ศิลปวัฒนธรรม
1.ค่าอาหารกลางวัน  (50 บาท * 1 มื อ * 40 คน) = 2,000  บาท
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  (25 บาท*2มื อ*40 คน) = 2,000  บาท 
การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ค่าอาหารกลางวัน  (50 บาท * 1 มื อ * 40 คน) = 2,000  บาท
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  (25 บาท*2มื อ*40 คน) = 2,000  บาท

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองในการ
ใช้สิทธิเสรีภาพและการปกครองตนเองตาม 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษาได้รับผิดชอบในการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับปณิธานของวิทยาลัยชุมชน
และเป็นศูนย์กลางของการเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีงามระหว่างนักศึกษากับวิทยาลัยชุมชน
3. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาให้มี
ความรักสามัคคีในหมู่นักศึกษารู้จักเสียสละอุทิศตน
และบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม
 4. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั งทาง
วิชาการและประสบการณ์ในวิชาชีพแก่นักศึกษา

12.ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
 กรณีค่าตอบแทนเต็มขั น

24,000.00        ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ  กรณีค่าตอบแทนเต็มขั น  จ านวน  2  คน  
จ านวน  2  คน x 1,000  บาท  x 12  เดือน = 24,000 บาท

ตามหนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ี  อว
0610(3)/2668  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2565 เร่ือง 
 ประกาศค่าตอบแทนของพนักงานราชากร  กรณี
ค่าตอบแทนเต็มขั น  พ.ศ.2565   ให้จ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ  กรณี
ค่าตอบแทนเต็มขั น  โดยให้ได้รับค่าตอบแทนจากเงิน
รายได้ของสถาบันหรือวิทยาลัย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 102
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายลงทุน) 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน
คุณลักษณ

ะเฉพาะ

ใบเสนอ

ราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ  ส่ิงก่อสร้าง

1. ครุภัณฑ์ 59,800.00  

1.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 59,800.00  

1.เคร่ืองพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ✓ ✓ ✓ เคร่ือง 1          31,900.00   31,900.00   เน่ืองจากเคร่ืองพิมพ์ท่ีใช้ปร้ินใบเสร็จ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาช ารุดไม่สามารถใช้

งานได้

2.เคร่ืองสแกนเนอร์ ✓ ✓ ✓ เคร่ือง 1          27,900.00   27,900.00   เน่ืองจากเคร่ืองสแกนเนอร์ใช้ในการสแกน

หนังสือราชการช ารุดไม่สามารถใช้งานได้

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ข้ึนไป -           

2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท -           

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -           -           

รายการท่ีมี

อยู่ในปัจจุบัน
เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงินรายได้

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จ านวน
 ราคาต่อ

หน่วย

 

งบประมาณ

ท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 103
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 104
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

แผนการด าเนินงาน   11,620.00   34,620.00   55,220.00   24,620.00   4,620.00   14,620.00   104,620.00   229,620.00   125,820.00   74,620.00   102,820.00   56,620.00   839,440.00 

ผลการด าเนินงาน              -                -                -                -              -                -                 -                 -                 -                -                 -                -                 -   

 แผนการด าเนินงาน   11,620.00   34,620.00   14,620.00   24,620.00   4,620.00   14,620.00   104,620.00   229,620.00   125,820.00   74,620.00   102,820.00   56,620.00   798,840.00 

 ผลการด าเนินงาน              -                -                -                -              -                -                 -                 -                 -                -                 -                -                 -   

 แผนการด าเนินงาน    20,000.00    10,000.00    10,000.00      10,000.00       2,200.00      52,200.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน    10,000.00    10,000.00    10,000.00    10,000.00      15,000.00      15,000.00      25,000.00     5,000.00    100,000.00 

 ผลการด าเนินงาน              -                 -   

 แผนการด าเนินงาน     3,000.00     3,000.00     3,000.00   3,000.00     3,000.00       3,000.00       3,000.00       3,000.00     3,000.00       3,000.00      30,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน      50,000.00      50,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน      21,000.00      21,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน    20,000.00      20,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน    100,000.00    100,000.00      36,200.00    236,200.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน      20,000.00      20,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน              -                -                -                -              -                -                 -        50,000.00      50,000.00    50,000.00      50,000.00    50,000.00    250,000.00 

 ผลการด าเนินงาน

 1.10 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

 รวม

 1.7 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เสริมสร้าง

ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ

สภา อนุวิชาการ และบุคลากร

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู

 1.8 โครงการพัฒนาแผนงานและ

ประสิทธิภาพการบริหารงาน

 1.2 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

 1.3 แนะแนวและประชาสัมพันธ์

การศึกษา

 1.4 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู

 1.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

 1.6 โครงการบริหารความเส่ียงตาม

หลักธรรมาธิบาล (การควบคุมภายใน)

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ

รวมท้ังส้ิน (บาท)

 1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 105
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
 รวม

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ

 แผนการด าเนินงาน     1,620.00     1,620.00     1,620.00     1,620.00   1,620.00     1,620.00       1,620.00       1,620.00       1,620.00     1,620.00       1,620.00     1,620.00      19,440.00 

 ผลการด าเนินงาน

 แผนการด าเนินงาน              -                -     40,600.00              -              -                -                 -                 -                 -                -                 -                -       40,600.00 

 ผลการด าเนินงาน              -                -                -                -              -                -                 -                 -                 -                -                 -                -                 -   

 แผนการด าเนินงาน    21,000.00      21,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน    19,600.00      19,600.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 2.1 เคร่ืองตัดแต่งก่ิงไม้

 2.2 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

 1.11 ค่าตอบแทนของพนักงาน

ราชการ กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 106
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.1  สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู

 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการตาม

นโยบายสภา

สถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

 (1.3)  

การ

ให้บริการ

ห้องสมุด

 และ

ห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซม

บ ารุง

ทรัพย์สิน/

ค่าเช่า

ครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/

 ตรวจการ

จ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแ

ทนผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

 (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

รวมท้ังหมด     300,000.00     839,440.00              -       256,200.00         -              -          -      30,000.00         -           -        6,000.00      46,200.00   50,000.00     21,000.00   100,000.00 

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน 798,840.00    -            256,200.00    -       -          -      30,000.00   -       -       6,000.00     46,200.00     50,000.00  21,000.00    100,000.00  

 1.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

52,200.00     6,000.00     46,200.00     

 1.2 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 100,000.00    100,000.00  

 1.3 แนะแนวและประชาสัมพันธ์การศึกษา 30,000.00     30,000.00   

 1.4 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรนักศึกษา

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู

50,000.00     50,000.00   

 1.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

21,000.00     21,000.00     

 รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 

2565

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 

2565

 (2) 

การศึกษา

และ

ส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการ

แก่สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน
 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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รวมท้ังหมด

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 1.2 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

 1.3 แนะแนวและประชาสัมพันธ์การศึกษา

 1.4 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรนักศึกษา

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู

 1.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 รายการ

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบ

รูปรายการ

 รายการ

ใหม่

 ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์ 

 ค่าท่ีดิน

และ

ส่ิงก่อสร้าง

     250,000.00             -           -      40,600.00         -           -              -              -        39,440.00 

250,000.00     -           -       -           -       -       -          -          39,440.00     

 (6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

ต่อการ

ด าเนินการของ

สถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน
 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

 (5) ค่า

สาธารณูปโภค
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 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการตาม

นโยบายสภา

สถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

 (1.3)  

การ

ให้บริการ

ห้องสมุด

 และ

ห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซม

บ ารุง

ทรัพย์สิน/

ค่าเช่า

ครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/

 ตรวจการ

จ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแ

ทนผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

 (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 รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 

2565

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 

2565

 (2) 

การศึกษา

และ

ส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการ

แก่สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน
 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

 1.6 โครงการบริหารความเส่ียงตามหลักธรร

มาธิบาล (การควบคุมภายใน)

20,000.00     

 1.7 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ

และประสบการณ์ของกรรมการสภา อนุ

วิชาการ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

หนองบัวล าภู

236,200.00    236,200.00    

 1.8 โครงการพัฒนาแผนงานและ

ประสิทธิภาพการบริหารงาน

20,000.00     20,000.00     

 1.9 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค 250,000.00    

 1.10 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 

กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

19,440.00     

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน          ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

40,600.00     -            -              -       -          -      -            -       -       -             -              -           -             -            

2.1 เคร่ืองตัดแต่งก่ิงไม้ 21,000.00     

2.2 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 19,600.00     
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 รายการ

 1.6 โครงการบริหารความเส่ียงตามหลักธรร

มาธิบาล (การควบคุมภายใน)

 1.7 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ

และประสบการณ์ของกรรมการสภา อนุ

วิชาการ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

หนองบัวล าภู

 1.8 โครงการพัฒนาแผนงานและ

ประสิทธิภาพการบริหารงาน

 1.9 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

 1.10 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 

กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน          ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1 เคร่ืองตัดแต่งก่ิงไม้ 

2.2 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบ

รูปรายการ

 รายการ

ใหม่

 ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์ 

 ค่าท่ีดิน

และ

ส่ิงก่อสร้าง

 (6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

ต่อการ

ด าเนินการของ

สถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน
 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

 (5) ค่า

สาธารณูปโภค

20,000.00     

250,000.00     

19,440.00     

-               -           -       40,600.00   -       -       -          -          -              

21,000.00   

19,600.00   
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แบบฟอร์มท่ี 2.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายประจ า) 

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู

งบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี
ขอรับจัดสรร

รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน      798,840.00 

กิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์

    - ค่าอาหารกลางวัน 100 คน *80 * 1 ม้ือ = 8,000 บาท

    - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100 คน *35 * 2 ม้ือ = 7,000 บาท

    - ค่าวัสดุ = 1,600 บาท

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา

    - ค่าอาหารกลางวัน 50 คน *80 * 1 ม้ือ = 4,000 บาท

    - ค่าวัสดุ = 2,500 บาท

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ชมรม To be number one วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู

    - ค่าพาหนะ 5 คน * 300* 2 คร้ัง  = 3,000 บาท

    - ค่าอาหารกลางวัน 20 คน *80 * 2 ม้ือ = 3,200 บาท

    - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20 คน *35 * 2 ม้ือ = 1,400 บาท

    - ค่าวัสดุ = 2,400 บาท

กิจกรรมพัฒนาองค์กรนักศึกษา และพัฒนาชมรมศิษย์เก่า

    - ค่าเช่ารถตู้ 1 คัน * 3900 * 1 วัน  = 3,900 บาท

    - ค่าเบ้ียเล้ียง 20 คน * 240 * 1 คร้ัง = 4,800 บาท

    - ค่าอาหารกลางวัน 50 คน *80 * 1 ม้ือ = 4,000 บาท

    - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คน *35 * 2 ม้ือ = 3,500 บาท

    - ค่าวัสดุ = 2,900 บาท

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

 1.โครงการพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

        52,200.00 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ใช้ในโครงการพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เน่ืองจากไม่มี
งบปรมาณแผ่นดินสนับสนุน
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งบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี
ขอรับจัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

กิจกรรม การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน

    - ค่าท่ีพัก 30 คน * 350 * 4 วัน  = 42,000 บาท

    - ค่าเช่ารถตู้ 3 คัน * 1800 * 4 วัน  = 21,600 บาท

กิจกรรม กีฬาสีภายใน

    - ค่าพาหนะ 10 คน * 300 * 1 คร้ัง = 3,000  บาท

    - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 4 คน * 240 * 1 วัน =  960  บาท

    - ค่าอาหารกลางวัน 100 คน *80 * 1 ม้ือ = 8,000 บาท

    - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100 คน *35 * 2 ม้ือ = 7,000 บาท

    - ค่าจ้างเหมารถขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ = 15,000 บาท

    - ค่าจ้างเหมาชุดการแสดงพิธีเปิด พร้อมช่างแต่งหน้าท าผม = 2,440 บาท

ค่าพาหนะ  48 คน * 1 วัน * 300  = 14,400  บาท

ค่าอาหารกลางวัน  88 คน * 100 * 1 ม้ือ  = 8,800  บาท

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  88 คน * 35 *2 ม้ือ  = 6,160  บาท

ค่าวัสดุ = 640 บาท

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานในพิธี 1คน * 4000  = 4,000 บาท

ค่าของท่ีระลึก/โล่ 50 ชุด * 300 = 15,000 บาท

ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี 1 งาน * 16000 = 16,000 บาท

ค่าเช่าเคร่ืองเสียง/โทรทัศน์วงจรปิด 1 วัน * 5,000 = 5,000 บาท

 ค่าพิธีการทางศาสนา = 10,000 บาท

 2.โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
(กีฬานักศึกษา)

 3.แนะแนวและประชาสัมพันธ์
การศึกษา

      100,000.00 

        30,000.00 

50,000.00         4.พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู

ใช้จัดกีฬานักศึกษา เน่ืองจากไม่มีงบปรมาณ
แผ่นดินสนับสนุน

ใช้ในการด าเนินการแนะแนวและ
ประชาสัมพันธ์การศึกษา ของวิทยาลัย

ใช้ในการด าเนินการพิธีประสาทอนุปริญญา
บัตรนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู
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งบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี
ขอรับจัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

1. ประธานกรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 10,000 บาท

2. กรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  7,500 บาท

3. กรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 3,500 บาท  = 21,000 บาท

ค่าตอบแทนวิทยากร 1คน * 6 ช่ัวโมง * 600 = 3,600 บาท

ค่าพาหนะ 20 คน * 250 * 1 วัน = 5,000 บาท

ค่าอาหารกลางวัน  40 คน * 120 * 1 วัน = 4,800  บาท

ค่าอาหารว่าง  40 คน * 35 *2 ม้ือ  = 2,800  บาท

ค่าวัสดุเหมาจ่าย = 3,800 บาท

ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน * 6 ช่ัวโมง * 2 วัน * 1,200 = 14,400 บาท

ค่าท่ีพัก 56 คน * 750 * 2 วัน = 84,000 บาท

ค่าพาหนะรถบัส 1 คัน * 3 วัน * 13,400  = 40,200 บาท

ค่าอาหารกลางวัน  56 คน * 120  * 9 ม้ือ = 60,480  บาท

ค่าอาหารว่าง  56 คน * 35 *6 ม้ือ  = 11,760  บาท

ค่าวัสดุเหมาจ่าย = 25,360 บาท

ค่าตอบแทนวิทยากร 1คน * 12 ช่ัวโมง * 600 = 7,200 บาท

ค่าพาหนะวิทยากร 1 คน * 2000  = 2,000 บาท

ค่าท่ีพักวิทยากร 1 คน * 2 วัน * 1000  = 2,000 บาท

ค่าอาหารกลางวัน  40 คน * 120  = 4,800  บาท

ค่าอาหารว่าง  40 คน * 35 *2 ม้ือ  = 2,800  บาท

ค่าวัสดุเหมาจ่าย = 1,200 บาท

        20,000.00 

21,000.00        

20,000.00        

      236,200.00 

 5.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

 6.โครงการบริหารความเส่ียงตาม
หลักธรรมาธิบาล (การควบคุมภายใน)

 7.การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เสริมสร้าง
ทักษะและประสบการณ์ของ
กรรมการสภา อนุวิชาการ และ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู

 8.โครงการพัฒนาแผนงานและ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน

ใช้ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน

ใช้ในการด าเนินการโครงการบริหารความ
เส่ียงตามหลักธรรมาธิบาล (การควบคุม
ภายใน) ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดในการประกัน
คุณภาพภายใน

ใช้ในการด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู

ใช้ในการด าเนินการ โครงการพัฒนา
แผนงานและประสิทธิภาพการบริหารงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 113
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งบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี
ขอรับจัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

 9. ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
 กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

        19,440.00 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กรีค่าตอบแทนเต็มข้ัน เดือน 810 บาท * 2 คน *12 เดือน 
จ านวน 19,440 บาท

ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ือง
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ 
กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

 10.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค        150,000       250,000.00 50,000 * 5 เดือน  (พ.ค.-ก.ย. 2566) = 250,000 บาท ใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค เน่ืองจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 114
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แบบฟอร์มท่ี 2.3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายลงทุน) 

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน
คุณลักษณ

ะเฉพาะ
ใบเสนอราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ  ส่ิงก่อสร้าง

1. ครุภัณฑ์ 40,600.00  

1.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 40,600.00  

เคร่ืองตัดแต่งก่ิงไม้ ✓ ✓ เคร่ือง 1          21,000.00   21,000.00   ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีใช้งานไม่ได้ ซ่ึงมีเคร่ือง

เดียว

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ✓ ✓ เคร่ือง 2          9,800.00    19,600.00   ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีใช้งานไม่ได้ จ านวน 2 

เคร่ือง

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ข้ึนไป -           

2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท -           

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -           -              

รายการท่ีมีอยู่

ในปัจจุบัน
เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงินรายได้

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จ านวน
 ราคาต่อ

หน่วย

 

งบประมาณ

ท้ังส้ิน
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
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 แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนการด าเนินงาน  11,620.00  19,830.00   516,400.00   181,270.00  22,120.00  24,010.00  19,620.00  12,620.00  21,330.00  12,620.00  12,620.00  12,620.00   866,680.00 

 ผลการด าเนินงาน             -               -                 -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -   

 แผนการด าเนินงาน  11,620.00  19,830.00   314,300.00   181,270.00  22,120.00  24,010.00  19,620.00  12,620.00  21,330.00  12,620.00  12,620.00  12,620.00   664,580.00 

 ผลการด าเนินงาน             -               -                 -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -   

 แผนการด าเนินงาน   10,000.00   10,000.00      10,000.00      10,000.00   10,000.00   10,000.00   10,000.00   10,000.00   10,000.00   10,000.00   10,000.00   10,000.00    120,000.00  งานการเงิน

 ผลการด าเนินงาน                -   

 แผนการด าเนินงาน    111,920.00    111,920.00  อ านวยการ

 ผลการด าเนินงาน                -   

 แผนการด าเนินงาน     8,210.00        8,210.00  กิจการนักศึกษา

 ผลการด าเนินงาน                -   

 แผนการด าเนินงาน     8,710.00        8,710.00  กิจการนักศึกษา

 ผลการด าเนินงาน                -   

 แผนการด าเนินงาน      24,810.00      24,810.00  กิจการนักศึกษา

 ผลการด าเนินงาน                -   

 แผนการด าเนินงาน     2,000.00        2,000.00  กิจการนักศึกษา

 ผลการด าเนินงาน                -   

 แผนการด าเนินงาน     4,000.00        4,000.00  กิจการนักศึกษา

 ผลการด าเนินงาน                -   

 แผนการด าเนินงาน                -    กิจการนักศึกษา

 ผลการด าเนินงาน                -   

 แผนการด าเนินงาน      17,800.00      17,800.00  กิจการนักศึกษา

 ผลการด าเนินงาน                -   

 แผนการด าเนินงาน     9,500.00        9,500.00  กิจการนักศึกษา

 ผลการด าเนินงาน                -   

 7.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ร่วมกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายภาค

ตะวันออก

 8.กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนสระแก้วร่วม

ใจต้านภัยยาเสพติด

 9.กิจกรรมการให้ความรู้และทักษะ

การประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา

 10.กิจกรรมประชุมจัดท าแผนกิจการ

นักศึกษา

 2.ค่าพิธีประสาทอนุปริญญา

 3.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและแนะแนว

การศึกษาต่อ

 4.กิจกรรมไหว้ครู

 5.กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัย

ชุมชนสระแก้ว

 6.กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ

นักศึกษา

 รวม ผู้รับผิดชอบ
 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 แผนงาน / โครงการ

 รวมท้ังส้ิน (บาท)

 1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 117
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
 รวม ผู้รับผิดชอบ

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ

 แผนการด าเนินงาน     5,000.00        5,000.00  กิจการนักศึกษา

 ผลการด าเนินงาน                -   

 แผนการด าเนินงาน    100,000.00    100,000.00  กิจการนักศึกษา

 ผลการด าเนินงาน                -   

 แผนการด าเนินงาน     7,390.00        7,390.00  กิจการนักศึกษา

 ผลการด าเนินงาน                -   

 แผนการด าเนินงาน      21,000.00      21,000.00  งานประกัน

 ผลการด าเนินงาน                -   

 แผนการด าเนินงาน      22,200.00      22,200.00  งานแผน

 ผลการด าเนินงาน                -   

 แผนการด าเนินงาน    122,000.00    122,000.00  งานแผน

 ผลการด าเนินงาน                -   

 แผนการด าเนินงาน      20,000.00      20,000.00  งาน

ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน                -   

 แผนการด าเนินงาน     1,620.00     1,620.00       1,620.00       1,620.00     1,620.00     1,620.00     1,620.00     1,620.00     1,620.00     1,620.00     1,620.00     1,620.00      19,440.00  งานอ านวยการ

 ผลการด าเนินงาน                -   

 แผนการด าเนินงาน      25,000.00      25,000.00  งานอ านวยการ

 ผลการด าเนินงาน                -   

 แผนการด าเนินงาน          750.00       1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00        9,750.00  งานอ านวยการ

 ผลการด าเนินงาน                -   

 แผนการด าเนินงาน       5,850.00        5,850.00  งานอ านวยการ

 ผลการด าเนินงาน                -   

 17.โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชุมชนสระแก้ว

 18.ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 

กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

 21. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ

ลูกจ้าง

 12. การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน

 13.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

 14.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน
 15.โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว (ปี2566-2570)

 16. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เสริมสร้าง

ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ

สภา อนุวิชาการ กรรมการส่งเสริม

กิจการวิทยาลัยุชมชน และบุคลากร

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

 11.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน/

กิจกรรมท านุบ ารุง

 19.ค่าจัดงานพิธีบวงสรวง

 20. ค่าตอบแทนนอกเวลาสัญญาจ้าง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 118
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
 รวม ผู้รับผิดชอบ

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ

 แผนการด าเนินงาน             -               -     202,100.00               -               -               -               -               -               -               -               -               -     202,100.00 

 ผลการด าเนินงาน             -               -                 -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -   

 แผนการด าเนินงาน      35,000.00      35,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                -   

 แผนการด าเนินงาน      69,100.00      69,100.00 

 ผลการด าเนินงาน                -   

 แผนการด าเนินงาน      98,000.00      98,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                -   

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 1.เคร่ืองสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บ

เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 3

 3.ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี

 2.กล้องวงจรปิด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 119
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 แบบฟอร์มท่ี 2.1  สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

 (1.1)  กิจกรรม/

โครงการตาม

นโยบายสภา

สถาบัน

 (1.2)  การพัฒนา

บุคลากรในระบบ 

วชช.

 (1.3)  

การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแทนผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด

งานปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา

 (4.3) การจัดพิธี

ประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัดงาน

แข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน

รวมท้ังหมด 500,000.00                 866,680.00         22,200.00        122,000.00          -                   -                     -          20,000.00        -                     -          16,920.00       45,690.00        111,920.00         21,000.00        124,810.00 

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน 664,580.00          22,200.00        122,000.00       -        -               -                20,000.00       -      -                 16,920.00       45,690.00      111,920.00       21,000.00        124,810.00       

 1.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค 120,000.00          

 2.ค่าพิธีประสาทอนุปริญญา 111,920.00          111,920.00       

 3.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและแนะแนว

การศึกษาต่อ

8,210.00              8,210.00         

 4.กิจกรรมไหว้ครู 8,710.00              8,710.00         

 5.กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน

สระแก้ว

24,810.00            24,810.00        

 6.กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ

นักศึกษา

2,000.00              2,000.00        

 7.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ร่วมกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายภาค

ตะวันออก

4,000.00              4,000.00        

 8.กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนสระแก้วร่วมใจ

ต้านภัยยาเสพติด

-                     

 9.กิจกรรมการให้ความรู้และทักษะการ

ประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา

17,800.00            17,800.00      

 10.กิจกรรมประชุมจัดท าแผนกิจการ

นักศึกษา

9,500.00              9,500.00        

 11.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน/

กิจกรรมท านุบ ารุง

5,000.00              5,000.00        

 12. การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร

 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

100,000.00          100,000.00       

 13.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 7,390.00              7,390.00        

 14.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

21,000.00            21,000.00         

 รายการ
 ประมาณการ

รายรับ งปม. 2566

 แผนการใช้เงินรายได้

 งปม. 2566

 (2) 

การศึกษา

และ

ส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) สนับสนุนการ

ให้บริการวิชาการ

แก่สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 120
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



รวมท้ังหมด

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

 2.ค่าพิธีประสาทอนุปริญญา

 3.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและแนะแนว

การศึกษาต่อ

 4.กิจกรรมไหว้ครู

 5.กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน

สระแก้ว

 6.กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ

นักศึกษา

 7.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ร่วมกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายภาค

ตะวันออก

 8.กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนสระแก้วร่วมใจ

ต้านภัยยาเสพติด

 9.กิจกรรมการให้ความรู้และทักษะการ

ประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา

 10.กิจกรรมประชุมจัดท าแผนกิจการ

นักศึกษา

 11.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน/

กิจกรรมท านุบ ารุง

 12. การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร

 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

 13.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

 14.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 รายการ

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

       120,000.00               -                 -     202,100.00               -                 -                 -                 -                     60,040.00 

120,000.00       -             -             -             -             -             -             -             60,040.00                  

120,000.00       -             

 (6) 

รายจ่ายตาม

เง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี

จ าเป็นต่อการด าเนินการ

ของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 121
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 (1.1)  กิจกรรม/

โครงการตาม

นโยบายสภา

สถาบัน

 (1.2)  การพัฒนา

บุคลากรในระบบ 

วชช.

 (1.3)  

การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแทนผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด

งานปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา

 (4.3) การจัดพิธี

ประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัดงาน

แข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน รายการ
 ประมาณการ

รายรับ งปม. 2566

 แผนการใช้เงินรายได้

 งปม. 2566

 (2) 

การศึกษา

และ

ส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) สนับสนุนการ

ให้บริการวิชาการ

แก่สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

 15.โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์วิทยาลัย

ชุมชนสระแก้ว (ปี2566-2570)

22,200.00            22,200.00        -                  

 16.การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ

และประสบการณ์ของกรรมการสภา อนุ

วิชาการ กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยุ

ชมชน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

122,000.00          122,000.00       

 17.โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน

สระแก้ว

20,000.00            20,000.00       

 18.ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณี

ค่าตอบแทนเต็มข้ัน

19,440.00            

 19.ค่าจัดงานพิธีบวงสรวง 25,000.00            

 20. ค่าตอบแทนนอกเวลาสัญญาจ้าง 9,750.00              

 21. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพลูกจ้าง 5,850.00              

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์

 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

202,100.00          -                 -                  -        -               -                -                -      -                 -                -                -                 -                 -                 

 1.เคร่ืองสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสาร

ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 3

35,000.00            

2.กล้องวงจรปิด 69,100.00            

3.ชุดเก้าอ้ีพร้อมโต๊ะประชุม 98,000.00            

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 122
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 รายการ

 15.โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์วิทยาลัย

ชุมชนสระแก้ว (ปี2566-2570)

 16.การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ

และประสบการณ์ของกรรมการสภา อนุ

วิชาการ กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยุ

ชมชน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

 17.โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน

สระแก้ว

 18.ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณี

ค่าตอบแทนเต็มข้ัน

 19.ค่าจัดงานพิธีบวงสรวง

 20. ค่าตอบแทนนอกเวลาสัญญาจ้าง

 21. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพลูกจ้าง

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์

 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 1.เคร่ืองสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสาร

ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 3

2.กล้องวงจรปิด

3.ชุดเก้าอ้ีพร้อมโต๊ะประชุม

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

 (6) 

รายจ่ายตาม

เง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี

จ าเป็นต่อการด าเนินการ

ของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค

19,440.00                  

25,000.00                  

9,750.00                   

5,850.00                   

-                 -             -             202,100.00  -             -             -             -             -                           

35,000.00    

69,100.00    

98,000.00    
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แบบฟอร์มท่ี 2.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (งบรายจ่ายประจ า)

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

 งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน    150,000.00        664,580.00 

1.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค     150,000.00         120,000.00 จ านวน 12 เดือน x 10,000 บาท = 120,000 บาท สมทบค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

2.พิธีประสาทอนุปริญญา         111,920.00 1.ค่าตกแต่งอาคารสถานท่ี (ค่าจ้างจัดดอกไม้,ค่าจ้างจัดซุ้มแสดงความยินดี,ค่าจ้างจับผ้า) 

จ านวน 1 งาน = 30,000 บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (จ านวน35บาทx1ม้ือx100คน) = 3,500 บาท ประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัย

3.ค่าอาหารกลางวัน (จ านวน100บาทx1ม้ือx50คน) = 5,000 บาท ชุมชนสระแก้ว

4.ค่าพิธีกรรมทางศาสนา (ค่าถวายปัจจัยจ านวน5รูปx500บาท=2,500บาท, ค่าอาหาร

ถวายเพลพระจ านวน5รูปx200บาท=1,000บาท(ป่ินโต)) = 3,500 บาท

5.ค่าจัดพิมพ์สูจิบัตรจ านวน 200 เล่มๆละ 87.50 บาท = 17,500 บาท

6.ค่าจัดท าโล่เกียรติยศส าหรับกรรมการสภา,นักศึกษาดีเด่น,อาจารย์พิเศษฯลฯ (จ านวน

15โล่x1,000บาท) = 15,000 บาท

7.ค่าจัดท าปกอนุปริญญาบัตรจ านวน 160 ปกๆละ 180 บาท = 28,800 บาท (ราคารวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมค่าขนส่ง)

8.ค่าจ้างท าป้ายพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร (ป้ายโฟมบอร์ดหน้าเวที1งาน=1,200บาท) 

(ป้ายประชาสัมพันธ์พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรขนาด8เมตรx3เมตรจ านวน1ป้าย =

4,320บาท) (ป้ายยินดีต้อนรับองคมนตรีหน้าอาคารศูนย์วิทยบริการขนาด2เมตรx1.20

เมตรจ านวน1ป้าย=600บาท) = 6,120 บาท

           8,210.00 1.ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) (จ านวน2คนx600บาทx1ช่ัวโมง) = 1,200 บาท เพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อและ

2.ค่าวิทยากร (ไม่ใช่ภาครัฐ) (จ านวน2คนx600บาทx1ช่ัวโมง = 1,200 บาท ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีในการพัฒนา

3.ค่าอาหาร (จ านวน60คนx1ม้ือx50บาท) = 3,000 บาท ตนเองและให้แนวทางการด าเนิน

4.ค่าเอกสารและค่าวัสดุ (จ านวน60คนx33.33บาท) = 2,000 บาท ชีวิต

5.ค่าจ้างท าป้าย จ านวน 1 ป้าย = 810 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

3.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและ

แนะแนว การศึกษาต่อ
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 งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

4.กิจกรรมไหว้ครู            8,710.00 1.ค่าตอบแทนหมอสู่ขวัญ (จ านวน2ช่ัวโมงx1,200บาท) = 2,400 บาท เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรักและ

2.ค่าวัสดุ (จ านวน120คนx43.58บาท)  จ านวน 5,230 บาท เคารพครูอาจารย์และสืบสาน

3.ค่าป้าย จ านวน 1,080 บาท วัฒนธรรมท่ีดีในการเป็นลูกศิษย์-อาจารย์

          24,810.00 1.ค่าจ้างวงโยธวาทิต จ านวน 1 งาน = 5,000 บาท เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาทางด้านร่างกายและ

2.ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง จ านวน 1 งาน = 3,000 บาท เกิดความรักความสามัคคี และความเสียสละ

3.ค่าเอกสารและค่าวัสดุ (จ านวน100คนx50บาท) = 5,000 บาท รู้แพ้รู้ชนะ

4.ค่าเช่าชุดพร้อมเคร่ืองประดับ (จ านวน7คนx1,000บาท) = 7,000 บาท

5.ค่าเช่าเต็นท์ (จ านวน4หลังx1,000บาท) = 4,000 บาท

6.ค่าจ้างท าป้าย จ านวน 1 ป้าย = 810 บาท

6.กิจกรรมการประชุม

คณะกรรมการนักศึกษา

           2,000.00 ค่าวัสดุ (จ านวน40คนx50บาท) = 2,000 บาท เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการนักศึกษาและ

ก าหนดแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและวาง

แผนการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา

7.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา

เครือข่ายภาคตะวันออก

           4,000.00 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (จ านวน8คร้ังx500บาท) = 4,000 บาท เพ่ือน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย

ภาคตะวันออก/สถาบันการศึกษาอ่ืน

8.กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

ไม่ใช้งบประมาณ

          17,800.00 1.ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) (จ านวน1คนx600บาทx5ช่ัวโมง) = 3,000 บาท เพ่ือพัฒนาผู้เรียนวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ให้

2.ค่าพาหนะ (จ านวน1คนx4,000บาท) = 4,000 บาท เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

3.ค่าอาหาร (จ านวน30คนx80บาทx1ม้ือ) = 2,400 บาท อุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

4.อาหารว่าง (จ านวน30คนx30บาทx2ม้ือ) = 1,800 บาท

5.ค่าเอกสารและค่าวัสดุ (จ านวน30คนx140บาท) = 4,200 บาท

6.ค่าท่ีพัก (จ านวน1คนx3วันx800บาท) = 2,400 บาท

5.กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัย

ชุมชนสระแก้ว

9.กิจกรรมการให้ความรู้และทักษะ

การประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา
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 งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

9,500.00           1.ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) (จ านวน1คนx600บาทx5ช่ัวโมง) = 3,000 บาท การระดมความคิดเห็นของนักศึกษาการท า

2.ค่าอาหาร (จ านวน30คนx90บาทx1ม้ือ) = 2,700 บาท swot งานกิจการนักศึกษาเพ่ือสะท้อนปัญหา

3.ค่าอาหารว่าง (จ านวน30คนx30บาทx2ม้ือ) = 1,800 บาท และให้ข้อเสนอแนะในการท าแผนกิจการในปี

4.ค่าเอกสารและค่าวัสดุ (จ านวน30คนx67บาท) = 2,000 บาท ต่อไป

           5,000.00 1.ค่าเดินทางไปราชการ (จ านวน3คร้ังx500บาท) = 1,500 บาท กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เป็นกิจกรรมท่ี

2.ค่าวัสดุ (จ านวน100คนx35บาท) = 3,500 บาท มีความหลากหลาย เช่น ด้านประเพณีฯลฯ

        100,000.00 1.ค่าเบ้ียเล้ียง (จ านวน25คนx11ม้ือx80บาท) = 22,000 บาท เพ่ือให้นักศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย

2.ค่าท่ีพัก (จ านวน13ห้องx500บาทx3คืน) = 19,500 บาท และเกิดความรักความสามัคคีและความ

3.ค่าจ้างเหมารถ (จ านวน1คันx12,000บาทx4วัน) = 48,000 บาท เสียสละรู้แพ้รู้ชนะ

4.ค่าวัสดุ (จ านวน25คนx300บาท) = 7,500 บาท

5.ค่าเวชภัณฑ์ยา (จ านวน25คนx150บาท) = 3,000 บาท

           7,390.00 1.ค่าอาหาร (จ านวน100คนx1ม้ือx50บาท) = 5,000 บาท แนะน าและเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา

2.ค่าวัสดุ (จ านวน100คนx15.80บาท) = 1,580 บาท ก่อนเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

3.ค่าป้ายจ านวน 1 ป้าย = 810บาท

          21,000.00 1.ประธานกรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 10,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกันคุณภาพ

2.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 7,500 บาท การศึกษาภายใน

3.กรรมการผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน จ านวน 3,500 บาท

          22,200.00 1.ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน1คนx12ช่ัวโมงx600บาท) =7,200 บาท สร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมในการ

2.ค่าอาหารกลางวัน (จ านวน50คนx2ม้ือx100บาท) = 10,000 บาท ด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และ

3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (จ านวน50คนx4ม้ือx25บาท) = 5,000 บาท เป็นกรอบแนวทางในการท างานให้สอดคล้อง

และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด

10.กิจกรรมประชุมจัดท าแผน

กิจการนักศึกษา

11.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน/

กิจกรรมท านุบ ารุง

12. การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน

13.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

14.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

15.โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

ปีงบประมาณ2566-2570
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 งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

        122,000.00 1.ค่าเช่ารถปรับอากาศ (จ านวน3วันx12,000บาท) = 36,000 บาท เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี

2.ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น (จ านวน40คนx5ม้ือ200บาท) = 40,000 บาท ของกรรมการสภาและผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน

3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (จ านวน40คนx6ม้ือx25บาท) = 6,000 บาท มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิด

4.ค่าท่ีพัก (จ านวน20ห้องx2คืนx1,000บาท) = 40,000 บาท เห็นในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของ

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

          20,000.00 1.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว (จ านวน5ป้ายx800บาท) = 4,000 บาท เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพ

2.จัดท าส่ือและเอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสระแก้วในรูปแบบออนไลน์และ

ออฟไลน์ = 10,000 บาท

ลักษณ์ให้กับวิทยาลัยชุมชนสระแก้วให้เป็นท่ี

3.แผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว (จ านวน1,000แผ่นxแผ่นละ3บาท) = 

3,000 บาท

รู้จักอย่างแพร่หลาย

4.ค่าป้ายโฟมบอร์ดบุคลากรวิทยาลัยชุมชน(ขนาด3x1.5เมตร)และผังโครงสร้างองค์กร

(ขนาด1.5x1.5เมตร) อย่างละ1ป้าย = 3,000 บาท

18.ค่าตอบแทนของพนักงาน

ราชการ กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

19,440.00          1.ค่าตอบแทนพนักงานราชการเต็มข้ัน (จ านวน2คนx810บาทx12เดือน) = 19,440 บาท

16.การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์

ของกรรมการสภา อนุวิชาการ 

กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยุ

ชมชน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

สระแก้ว
17.โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชุมชนสระแก้ว
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 งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

          25,000.00 ค่าจัดงานพิธีบรวสรวง จ านวน 1 งาน = 25,000 บาท

(1) บายศรีหลัก    จ านวน 5 ช้ัน

(2) บายศรีพรหม   จ านวน 1 คู่

(3) บายศรีตอ       จ านวน 1 คู่

(4) บายศรีปากชามทรงเคร่ือง  จ านวน 4 คู่

(5) บายศรีเทพหลักส่ี   จ านวน 2 คู่

(6) มาลัยแห้งแดงส้ัน   จ านวน 2 พวง

(7) มาลัยแห้งแดงยาว  จ านวน 2 พวง

(8) มาลัยแห้งกลมเหลือง  จ านวน 2 พวง

(9) มาลัยแห้งกลมเหลืองยาว  จ านวน 2 พวง

(10) พวงมาลัยกลม  จ านวน 8 พวง

(11) เคร่ืองประดับหน้าพระคเนศ  จ านวน 1 ชุด

(12) เคร่ืองไหว้บูชาพิธีบวงสรวง (อาหารคาวหวาน) จ านวน 1 ชุด

20. ค่าตอบแทนนอกเวลาสัญญาจ้าง            9,750.00 จ านวน13คนxช่ัวโมงละ50บาทx15วัน  = 9,750 บาท

21. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ

ลูกจ้าง

           5,850.00  จ านวน13คน x450บาท  = 5,850 บาท

19.ค่าจัดงานพิธีบวงสรวง
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แบบฟอร์มท่ี 2.3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายลงทุน) 

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน
คุณลักษณ

ะเฉพาะ

ใบเสนอ

ราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ  ส่ิงก่อสร้าง

1. ครุภัณฑ์ 202,100.00 

1.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 202,100.00 

1.1.1 เคร่ืองสแกนเนอร์ส ำหรับงำน

เก็บเอกสำรระดับศูนย์บริกำร แบบ

ท่ี 3 (35,000บำท)

P เคร่ือง 1           35,000.00   35,000.00    ช ำรุด เน่ืองจำกเคร่ืองสแกนเนอร์ท่ีมีอยู่ช ำรุดไม่สำมำรถ

ใช้งำนได้และมีควำมจ ำเป็นต้องน ำมำใช้ในงำน

กำรสแกนเอกสำรของงำนธุรกำร

1.1.2 กล้องวงจรปิด P P งำน 1           69,100.00   69,100.00    ช ำรุด ช ำรุดไม่สำมำรถซ่อมแซมได้เน่ืองจำกฟ้ำลงเคร่ือง

ควบคุม

1.1.3 ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้ำอ้ี P P ชุด 1           98,000.00   98,000.00    เน่ืองจำกมีกำรปรับปรุงห้องประชุมใหม่ยังไม่มีชุด

โต๊ะประชุมพร้อมเก้ำอ้ี

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ข้ึนไป -            

2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท -            

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -            -               

รายการท่ีมีอยู่

ในปัจจุบัน
เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงินรายได้

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จ านวน
 ราคาต่อ

หน่วย

 งบประมาณ

ท้ังส้ิน
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 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
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แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

แผนการด าเนินงาน   12,190.40   90,256.40   207,446.40   304,116.40   2,196.40   32,196.40   169,596.40   111,516.40   88,321.40   12,196.40   109,196.40   42,196.40   1,181,425.80 

ผลการด าเนินงาน              -                -                 -                 -              -                -                 -                 -                -                -                 -                -                    -   

แผนการด าเนินงาน   12,190.40   42,516.40   207,446.40   304,116.40   2,196.40   32,196.40   169,596.40   111,516.40   88,321.40   12,196.40   109,196.40   42,196.40   1,133,685.80 

ผลการด าเนินงาน              -                -                 -                 -              -                -                 -                 -                -                -                 -                -                    -   

แผนการด าเนินงาน      24,120.00        24,120.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน      70,000.00        70,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน      27,000.00        27,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

1.4 โครงการพัฒนานักศึกษา แผนการด าเนินงาน    263,120.00      37,400.00    76,125.00    10,000.00      10,000.00    10,000.00       406,645.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

1.5 ค่าท าบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 1/2565 แผนการด าเนินงาน    30,320.00        30,320.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

1.6 ค่าท าบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 1/2566 แผนการด าเนินงาน      35,200.00        35,200.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน    155,250.00       155,250.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน    120,000.00       120,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน      28,800.00        28,800.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

นางจรินทร แห้วเพ็ชร

นางจรินทร แห้วเพ็ชร

ส านักวิชาการ

งานบุคลากร

สาขาวิชาช่างยนต์

ผู้รับผิดชอบ

นางยุพรัช  แป้น

แห้วย

นางสาวอภิญญา จง

พัฒนากร

นายมานะชัย รอด

ทัพทัน

รวม

1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน

แผนพัฒนาความเป็นเลิศวิทยาลัยชุมชน

อุทัยธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) การ1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

1.7 โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

และประกาศนียบัตร

1.8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

1.9 ค่าเข้าร่วมการแข่งขัน ฮอนด้า ประหยัด 

เช้ือเพลิง

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ

รวมท้ังส้ิน (บาท)

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

1.1 ค่าสอนปวส. ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 

2565
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
ผู้รับผิดชอบรวม

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ

แผนการด าเนินงาน     2,196.40     2,196.40       2,196.40       2,196.40   2,196.40     2,196.40       2,196.40       2,196.40     2,196.40     2,196.40       2,196.40     2,196.40        26,356.80 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน     9,994.00          9,994.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน      50,000.00      50,000.00       100,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน    30,000.00    20,000.00        50,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน    10,000.00      10,000.00      10,000.00    10,000.00    10,000.00        50,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน              -     47,740.00               -                 -              -                -                 -                 -                -                -                 -                -         47,740.00 

ผลการด าเนินงาน              -                -                 -                 -              -                -                 -                 -                -                -                 -                -                    -   

แผนการด าเนินงาน    22,240.00 

ผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงาน    25,500.00 

ผลการด าเนินงาน

งานอาคารและ

สถานท่ี

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานบุคลากร

งานสวัสดิการ 

พยาบาลและหอพัก

1.10 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณี

ค่าตอบแทนเต็มข้ัน พ.ศ. 2565

1.11 ค่ายาและเวชภัณฑ์

1.12 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ค่าท่ีดินและ  ส่ิงก่อสร้าง

2.1 ถังต้มน้ าไฟฟ้า ดิจิตอล ขนาด 14 ลิตร

2.2 เสาเหล็กวอลเลย์บอล แบบมีล้อ ขนาด 

2.5 น้ิว (วัดนอก 3 น้ิว) ปรับระดับเส้นรอบวง

 20 ซม.

1.13 ค่าบริหารจัดการ ค่าใช้สอย

1.14 ค่าบริหารจัดการ ค่าวัสดุ
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แบบฟอร์มท่ี 2.1  สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตาม

นโยบาย

สภาสถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนาบุคลากรใน

ระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด และ

ห้องพยาบาล

 (1.4)  ค่าซ่อมแซม

บ ารุงทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ ตรวจ

การจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด

งานปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรม

พัฒนานักศึกษา

 (4.3) การจัด

พิธีประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัด

งานแข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน

รวมท้ังหมด 1,086,997.30    1,181,425.80          -      190,000.00     9,994.00       50,000.00   24,120.00   50,000.00  28,800.00  30,000.00  76,125.00  37,400.00  155,250.00  27,000.00   263,120.00 

1. รายจ่ายประจ า งบด าเนินงาน 1,133,685.80  -       190,000.00   9,994.00    50,000.00      24,120.00  50,000.00  28,800.00 30,000.00 76,125.00 37,400.00 155,250.00 27,000.00 263,120.00  

 1.1 ค่าสอนปวส. ภาคฤดูร้อน  ปี

การศึกษา 2565

        24,120.00 24,120.00   

 1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทบทวนแผนพัฒนาความเป็นเลิศวิทยาลัย

ชุมชนอุทัยธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2566-2570) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจ าปี

งบประมาณ 2567 และแผนการใช้จ่ายเงิน

รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567

        70,000.00 70,000.00      

 1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

        27,000.00 27,000.00  

 1.4 โครงการพัฒนานักศึกษา       406,645.00 30,000.00  76,125.00  37,400.00  263,120.00   

 1.5 ค่าท าบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 

1/2565

        30,320.00 

 1.6 ค่าท าบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 

1/2566

        35,200.00 

 รายการ
 ประมาณการ

รายรับ งปม. 2566

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

 (2) การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ วิชาชีพ

 (3) สนับสนุน

การให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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รวมท้ังหมด

1. รายจ่ายประจ า งบด าเนินงาน

 1.1 ค่าสอนปวส. ภาคฤดูร้อน  ปี

การศึกษา 2565

 1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทบทวนแผนพัฒนาความเป็นเลิศวิทยาลัย

ชุมชนอุทัยธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2566-2570) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจ าปี

งบประมาณ 2567 และแผนการใช้จ่ายเงิน

รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 1.4 โครงการพัฒนานักศึกษา

 1.5 ค่าท าบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 

1/2565

 1.6 ค่าท าบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 

1/2566

 รายการ

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์ส านักงาน  ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

   100,000.00     26,356.80    25,500.00     22,240.00             -               -               -               -           65,520.00 

100,000.00   26,356.80    -            -              -          -          -          -          65,520.00        

30,320.00         

35,200.00         

 (6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ท่ีจ าเป็นต่อการ

ด าเนินการของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค
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 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตาม

นโยบาย

สภาสถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนาบุคลากรใน

ระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด และ

ห้องพยาบาล

 (1.4)  ค่าซ่อมแซม

บ ารุงทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ ตรวจ

การจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด

งานปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรม

พัฒนานักศึกษา

 (4.3) การจัด

พิธีประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัด

งานแข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน
 รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 2566

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

 (2) การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ วิชาชีพ

 (3) สนับสนุน

การให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

 1.7 โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

และประกาศนียบัตร

      155,250.00 155,250.00  

 1.8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

      120,000.00 120,000.00    

 1.9 ค่าเข้าร่วมการแข่งขัน ฮอนด้า ประหยัด 

เช้ือเพลิง 

        28,800.00 28,800.00  

 1.10 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 

กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน พ.ศ. 2565

        26,356.80 

 1.11 ค่ายาและเวชภัณฑ์          9,994.00 9,994.00     

 1.12 ชดเชยค่าสาธารณูประโภค       100,000.00 

 1.13 ค่าบริหารจัดการ ค่าใช้สอย         50,000.00 50,000.00       

 1.14 ค่าบริหารจัดการ ค่าวัสดุ         50,000.00 50,000.00   

 2. รายจ่ายลงทุน งบครุภัณฑ์ ท่ีดิน  

ส่ิงก่อสร้าง
47,740.00       -       -              -            -                -            -           -           -           -           -           -            -           -             

 2.1 ถังต้มน้ าไฟฟ้า ดิจิตอล ขนาด 14 ลิตร         22,240.00 

 2.2 เสาเหล็กวอลเลย์บอล แบบมีล้อ

ขนาด 2.5 น้ิว (วัดนอก 3 น้ิว)

ปรับระดับเส้นรอบวง 20 ซม.

        25,500.00 
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 รายการ

 1.7 โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

และประกาศนียบัตร

 1.8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

 1.9 ค่าเข้าร่วมการแข่งขัน ฮอนด้า ประหยัด 

เช้ือเพลิง 

 1.10 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 

กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน พ.ศ. 2565

 1.11 ค่ายาและเวชภัณฑ์

 1.12 ชดเชยค่าสาธารณูประโภค

 1.13 ค่าบริหารจัดการ ค่าใช้สอย

 1.14 ค่าบริหารจัดการ ค่าวัสดุ

 2. รายจ่ายลงทุน งบครุภัณฑ์ ท่ีดิน  

ส่ิงก่อสร้าง

 2.1 ถังต้มน้ าไฟฟ้า ดิจิตอล ขนาด 14 ลิตร

 2.2 เสาเหล็กวอลเลย์บอล แบบมีล้อ

ขนาด 2.5 น้ิว (วัดนอก 3 น้ิว)

ปรับระดับเส้นรอบวง 20 ซม.

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์ส านักงาน  ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

 (6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ท่ีจ าเป็นต่อการ

ด าเนินการของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค

26,356.80     

100,000.00    

-              -             25,500.00   22,240.00    -          -          -          -          -                  

22,240.00     

25,500.00    
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แบบฟอร์มท่ี 2.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายประจ า) 

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน    1,133,685.80 

 - ค่าสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 หน่วยกิต x 50 บาท x 24 คน = 14,400 บาท เบิกจ่ายค่า

สอน 60% = 8,640 บาท

 - ค่าสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 หน่วยกิต x 50 บาท x 7 คน = 3,500 บาท เบิกจ่ายค่าสอน

 60% = 2,100 บาท

 - ค่าสอนสาขาวิชาบัญชี 11 หน่วยกิต x 50 บาท x 16 คน = 8,800 บาท เบิกจ่ายค่าสอน 60% = 

5,280 บาท

 - ค่าสอนสาขาวิชาบัญชี 15 หน่วยกิต x 50 บาท x 18 คน = 13,500 บาท เบิกจ่ายค่าสอน 60% = 

8,100บาท

        70,000.00 ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) 1,200 บาท x 2 คน x 6 ช่ัวโมง = 14,400 บาท

ค่าเดินทางวิทยากร 400 กิโลเมตร x 2 คน x 4 บาท = 3,200 บาท

ค่าท่ีพักวิทยากร 1,200 บาท x 2 ห้อง x 2 คืน = 4,800 บาท

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100 คน x 35 บาท x 4 ม้ือ = 14,000 บาท

ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม 100 คน x 80 บาท x 2 ม้ือ = 16,000 บาท

ค่าเดินทางสภาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1,500 กม. x 4 บาท x 2 เท่ียว = 12,000 บาท

ค่าถ่ายเอกสาร 100 ชุด x 10 บาท = 1,000 บาท

ค่าจัดซ้ือวัสดุ = 4,600 บาท

 - กระดาษ A4 5 รีม x 150 บาท = 750 บาท

 - ปากกาลูกล่ืน 100 ด้าม x 10 บาท = 1,000 บาท

 - กระดาษโฟโต้A4 1 รีม x 280 บาท = 280 บาท

รายการ

1. ค่าสอน ปวส. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565         24,120.00 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน

แผนพัฒนาความเป็นเลิศวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) การจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2567 และแผนการใช้จ่ายเงิน

รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

เน่ืองด้วยวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เปิดสอนหลักสูตร 

ปวส. และได้เปิดสอนภาคฤดูร้อน และไม่สามารถเบิก

ค่าสอนได้ จึงต้องขอเบิกค่าตอบแทนจากเงิน

ลงทะเบียนของนักศึกษา

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดโครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาความเป็นเลิศ

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแผนการใช้

จ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

 - หมึกสีด า 1 หลอด x 2,500 บาท = 2,500 บาท

 - แฟ้มกระดุมขยายข้าง 2 แฟ้ม x 25 บาท = 50 บาท

 - ลวดเสียบกระดาษ 2 กล่อง x 10 บาท = 20 บาท

ประธานกรรมการ บุคคลภายนอก = 12,000 บาท

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก = 9,500 บาท

กรรมการท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน = 5,500 บาท

4. โครงการพัฒนานักศึกษา       406,645.00 สักการะบูชาครู อาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2566 76,125 บาท

ค่าจัดจ้างพิธีพราหมณ์ 1 วัน x 25,000 บาท = 25,000 บาท

ค่าพิธีทางพระพุทธศาสนา = 10,000 บาท

 - ปัจจัยพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป x 500 บาท = 4,500 บาท

 - ภัตตาหาร 9 ชุด x 300 บาท = 2,700 บาท

 - ดอกไม้พระพุทธและพระภิกษุสงฆ์ 1 ชุด x 180 บาท = 180 บาท

 - บายศรีขันน้ ามนต์และเทียนน้ ามนต์ 1 ชุด x 1,150 บาท= 1,150 บาท

 - ข้าวพระพุทธ 1 ชุด x 300 บาท = 300 บาท

 - ค่าชุดสังฆทาน 9 ชุด x 130 บาท = 1,170 บาท

ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ีพร้อมประดับตกแต่งผ้าท่ีเต็นท์ ประดับตกแต่งเวที ไหว้ครูประจ าการ จับผ้า

และดอกไม้

1 วัน x 10,000 บาท = 10,000 บาท

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 500 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ = 17,500 บาท

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ = 13,625 บาท

 - ป้ายไวนิล ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร 1 ป้าย x 5,120 บาท = 5,120 บาท

 - หมึก HP 85A 1 หลอด x 3,000 บาท = 3,000 บาท

 - ป้ายไวนิล ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร 1 ป้าย x 1,920 บาท = 1,920 บาท

 - กระดาษโฟโต้ 5 รีม x 280 บาท = 1,400 บาท

 - กระดาษ A4 5 รีม x 150 บาท = 750 บาท

 - หมึกเติม Cannon สีด า 2 กระปุก x 650 บาท = 1,300 บาท

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

        27,000.00 เพ่ือเป็นค่าตอบแทนกรรมการประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

เพ่ือเป็นค่าพิธีพราหมณ์ในการประกอบพิธี เพ่ือเป็นค่า

พิธีทางพระพุทธศาสนาในการประกอบพิธี  เพ่ือเป็น

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมให้นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการ
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

 - ลวดเสียบ 10 กล่อง x 10 บาท = 100 บาท

 - คลิปด า No.111 1 กล่อง x 35 บาท = 35 บาท

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 128,900 บาท

ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม 450 คน x 80 บาท x 2 ม้ือ = 72,000 บาท

ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี เวทีกองอ านวยการ เก้าอ้ี พร้อมจับผ้าประดับตกแต่งจับผ้าและดอกไม้ เวที

กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน 1 คร้ัง x 7,000 บาท = 7,000 บาท

ค่ากรรมการตัดสินกีฬา 6 คน x 400 บาท x 2 วัน = 4,800 บาท

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 450 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ = 31,500 บาท

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ = 13,600 บาท

 - ป้ายไวนิลโครงการ ขนาด กว้าง 5 เมตร x ยาว 8 เมตร 1 ป้าย x 6,400 บาท = 6,400 บาท

 - ปูนขาว 20 ลูก x 20 บาท = 400 บาท

 - ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด การแข่งขันกีฬา ขนาด กว้าง 2 เมตร x ยาว 4 เมตร 1 ป้าย x 1,600 บาท = 1,600

 บาท

 - ลูกวอลเลย์บอล 2 ลูก x 1,250 บาท = 2,500 บาท

 - ลูกฟุตบอล 2 ลูก x 650 บาท = 1,300 บาท

 - ลูกฟุตซอล 3 ลูก x 400 บาท = 1,200 บาท

 - ลูกแชร์บอล 1 ลูก x 200 บาท = 200 บาท

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา 37,400 บาท

ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม 60 คน x 80 บาท x 2 ม้ือ = 9,600 บาท

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 60 คน x 35 บาท x 4 ม้ือ = 8,400 บาท

ค่าวิทยากร 2 คน x 600 บาท x 12 ช่ัวโมง = 14,400 บาท

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ = 5,000 บาท

 - หมึก HP 85 A 1 หลอด x 3,000 บาท = 3,000 บาท

 - กระดาษ A4 3 รีม x 150 บาท = 450 บาท

 - ปากกา 50 ด้าม x 5 บาท = 250 บาท

 - หมึกเติม Cannon สีด า 2 กระปุก x 650 บาท = 1,300 บาท

เพ่ือเป็นอาหารและเคร่ืองด่ืมให้นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ เพ่ือเตรียมสถานท่ี จับผ้า ประดับตกแต่ง

 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา 3 ประเภท 2 วัน 

เพ่ือเป็นอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมให้นักเรียน นักศึกษาท่ี

เข้าร่วมโครงการ

เพ่ือเป็นอาหารและเคร่ืองด่ืมให้นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ เพ่ือเป็นอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมให้

นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ วิทยากรให้

ความรู้และอบรมให้กับนักศึกษา เพ่ือเป็นค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชชนนี 10,000 บาท เพ่ือจัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ = 7,000 บาท

 - ผ้าจับจีบสีม่วง จ านวน 3 ม้วน x 1,200 บาท = 3,600 บาท

 - ผ้าจับจีบสีขาว 2 ม้วน x 1,200 บาท = 2,400 บาท

 - เข็มหมุด 9 กล่อง x 80 บาท = 720 บาท

 - ลวดเย็บ T3 - 13M 4 กล่อง x 65 บาท = 260 บาท

 - ลวด 1 ก า x 20 บาท = 20 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการจัดท ารูปพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด กว้าง 3.0 เมตร ยาว 1.0 เมตร พร้อมใส่กรอบ 

จ านวน1 อัน = 3,000 บาท

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10,000 บาท

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ = 7,000 บาท

 - ผ้าจับจีบสีเหลือง จ านวน 3 ม้วน x 1,200 บาท = 3,600 บาท

 - พานพุ่มเงิน พุ่มทอง 1 คู่ x 2,400 บาท = 2,400 บาท

 - เข็มหมุด 9 กล่อง x 80 บาท = 720 บาท

 - ลวดเย็บ T3 - 13M 4 กล่อง x 65 บาท = 260 บาท

 - ลวด 1 ก า x 20 บาท = 20 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการจัดท ารูปพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด กว้าง 3.0 เมตร ยาว 1.0 เมตร พร้อมใส่กรอบ 

จ านวน1 อัน = 3,000 บาท

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 10,000 บาท

ค่าวัสดุ อุปกรณ์  = 7,000 บาท

 - ผ้าจับจีบสีฟ้า จ านวน 3 ม้วน x 1,200 บาท = 3,600 บาท

 - พานพุ่มเงิน พุ่มทองดอกมะลิ 1 คู่ x 2,400 บาท = 2,400 บาท

 - เข็มหมุด 9 กล่อง x 80 บาท = 720 บาท
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

 - ลวดเย็บ T3 - 13M 4 กล่อง x 65 บาท = 260 บาท

 - ลวด 1 ก า x 20 บาท = 20 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการจัดท ารูปพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด กว้าง 3.0 เมตร ยาว 1.0 เมตร พร้อมใส่กรอบ 

จ านวน

1 อัน = 3,000 บาท

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน   134,220 บาท

ค่าเบ้ียเล้ียง 32 คน x 240 บาท x 4 วัน = 30,720 บาท

ค่าจ้างเหมารถรับส่ง จ านวน 1 คัน x 11,250 บาท x 4 วัน = 45,000 บาท

ค่าท่ีพัก 32 คน x 350 บาท x 3 คืน = 33,600 บาท

ค่าชุดนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 32 ชุด x 150 บาท = 4,800 บาท

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ = 20,100 บาท

 - ลูกวอลเลย์บอล 4 ลูก x 1,255 บาท = 5,020 บาท

 - ลูกเซปักตะกร้อ 3 ลูก x 420 บาท = 1,260 บาท

 - ลูกฟุตซอล 4 ลูก x 400 บาท = 1,600 บาท

 - ครีมนวดกล้ามเน้ือ 12 หลอด x 90 บาท = 1,080 บาท

 - ตะกร้าใส่อุปกรณ์กีฬา 3 อัน x 950 บาท = 2,850 บาท

 - สเปรย์ฉีดกล้ามเน้ือ 5 กระป๋อง x 250 บาท = 1,250 บาท

 - น้ ามันมวย 10 ขวด x 80 บาท = 800 บาท

 - กระดาษ A4 4 รีม x 150 บาท = 600 บาท

 - หมึกHP 85 A 1 หลอด x 3,000 บาท = 3,000 บาท

 - กระดาษการ์ดหอม 5 รีม x 150 บาท = 750 บาท

 - หมึกเติม Cannon สีแดง 2 กระปุก x 650 บาท = 1,300 บาท

 - ป้ายคล้องคอ 32 อัน x 15 บาท = 480 บาท

 - ผ้าล็อคน้ิว 1 ม้วน x 110 บาท = 110 บาท
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร
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5. ค่าท าบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 1/2565         30,320.00 จ านวนนักศึกษา 379 คน x 80 บาท = 30,320 บาท เพ่ือนักเรียนนักศึกษามีบัตรประจ าตัว

6. ค่าท าบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 1/2566         35,200.00 จ านวนนักศึกษา 440 คน x 80 บาท = 35,200 บาท เพ่ือนักเรียนนักศึกษามีบัตรประจ าตัว

ค่าจัดจ้างประดับตกแต่งหอประชุมและซุ้มแสดงความยินดีของวิทยาลัยชุมชนฯ 1 วัน x 40,000 บาท = 

40,000 บาท

ค่าท่ีพัก 2 ห้อง x 1,200 บาท = 2,400 บาท

ค่าอาหารกลางวัน 150 คน x 80 บาท x 1 ม้ือ = 12,000 บาท

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 150 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ = 10,500 บาท

ค่าจัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 1,500 บาท x 4 ป้าย = 6,000 บาท

ค่าจัดจ้างท าป้ายช่ือพิธีประสาทในหอประชุม 1 ชุด x 3,000 บาท = 3,000 บาท

ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร 500 ชุด x 5 บาท = 2,500 บาท

ค่าวัสดุ = 21,000 บาท

 - ปกประกาศ 350 เล่ม x 60 บาท = 21,000 บาท

ค่าจัดจ้างท าซุ้มแสดงความยินดีแต่ละสาขา 8 สาขา x 5,000 บาท = 40,000 บาท

ค่าพิธีทางศาสนา พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป x 1,650 บาท = 14,850 บาท

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับรักษาความปลอดภัยหรืออ านวยความสะดวก 2 คัน x 1,500 บาท = 3,000 บาท

      120,000.00 ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) 1 คน x 6 ช่ัวโมง x 1,200 บาท = 7,200 บาท

ค่าท่ีพัก 1,200 บาท x 37 ห้อง x 1 คืน = 44,400 บาท

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 2,500 บาท x 10 คัน =25,000 บาท

ค่าเบ้ียเล้ียง 70 คน x 240 บาท x 2 วัน = 33,600 บาท

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 70 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ = 4,900 บาท

ค่าจัดจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 4 ม. x 1.20 ม. 1 ป้าย x 720 บาท = 720 บาท

      155,250.00 7. โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและ

ประกาศนียบัตร

8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และได้ช่ืนชม

ยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

ค่าจัดซ้ือวัสดุ = 4,180 บาท

 - กระดาษ A4 4 รีม x 150 บาท = 600 บาท

 - ปากกาลูกล่ืน 100 ด้าม x 10 บาท = 1,000 บาท

 - แฟ้มกระดุมขนาด A4 70 แฟ้ม x 25 บาท = 1,750 บาท

 - ดินสอHB 100 แท่ง x 5 บาท = 500 บาท

 - ยางลบ 66 ก้อน x 5 บาท = 330 บาท

9. ค่าเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัด เช้ือเพลิง         28,800.00 ค่าท่ีพัก 1,200 บาท x 8 ห้อง x 3 คืน = 28,800 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางน านักศึกษาเข้าร่วมการ

แข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง ท่ีสนามช้าง อินเตอร์

เนช่ันแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

 - ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ บัญชีกลุ่มงานบริการ กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน พ.ศ. 2565

รายท่ี 1 เงินเดือน 20,210 บาท x 4% x 12 เดือน = 9,700.80 บาท

 - ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ บัญชีกลุ่มงานบริหารท่ัวไป กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน พ.ศ. 2565

รายท่ี 2 เงินเดือน 34,700 บาท x 4% x 12เดือน = 16,656 บาท

11. ค่ายาและเวชภัณฑ์          9,994.00 ยาแก้ปวดลดไข้ ไทลินอล 500มก. (แบบแผง) 200 เม็ด 2 กล่อง x 260 บาท = 520 บาท

ยาแอมโมเนียหอมสหการ 30 มล. 12 ขวด x 20 บาท = 240 บาท

ยาแอมโมเนียหอมสหการ 450 มล. 2 ขวด x 90 บาท = 180 บาท

ยาธาตุน้ าขาวกระต่ายบิน 200 มล. 3 ขวด x 60 บาท = 180 บาท

ยาแอนตาซิลเยล 240 มล. 4 ขวด x 65 บาท = 260 บาท

ยาคาลาไมด์ 120 มล. 6 ขวด x 38 บาท = 228 บาท

ไม้พันส าลี ไซส์m (100 ก้าน/ห่อ) HIVAN 6 ห่อ x 40 บาท = 240 บาท

เทนโซพลาส(แบบผ้า) 100ช้ิน/กล่อง 5 กล่อง x 100 บาท = 500 บาท

ผ้าก๊อตพับ ขนาด 2 น้ิว x 2 น้ิว x 8 น้ิว (100ช้ิน/กล่อง) HIVAN 6 ห่อ x 35 บาท = 210 บาท

ผ้าก๊อตพับ ขนาด 3 น้ิว x 3 น้ิว x 8 น้ิว (100ช้ิน/กล่อง) HIVAN 6 ห่อ x 60 บาท = 360 บาท

ยาแก้ปวดประจ าเดือน พอนสแตน (10เม็ด/1แผง) 13 แผง x 75 บาท = 975 บาท

เดทตอลเจลล้างมือ สูตรอนามัยถนอมมือผสมอโลเวล่า 6 ขวด x 135 บาท = 810 บาท

ยาแก้เมารถ (1,000เม็ด/กระปุก) 1 กระปุก x 290 บาท = 290 บาท

        26,356.80 10. ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณี

ค่าตอบแทนเต็มข้ัน พ.ศ. 2565

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณี

ค่าตอบแทนเต็มข้ัน พ.ศ. 2565

เพ่ือให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และ

บุคลากรในวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เม่ือเจ็บป่วยหรือ

ได้รับอุบัติเหตุได้ทันเวลาและปลอดภัยก่อนไปรับการ

รักษาท่ีโรงพยาบาลต่อไป
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ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

ยาลดน้ ามูก CPM 1 กระปุก x 120 บาท = 120 บาท

ยาหยอดตา 20% 5 มล. 2 ขวด x 270 บาท = 540 บาท

เกลือแร่ ORS (100ซอง/กล่อง) 2 กล่อง x 450 บาท = 900 บาท

สก๊อตเทปแต่งแผลชนิดใส คร่ึงน้ิว 5 หลา 13 ม้วน x 30 บาท = 390 บาท

ยาล้างตา ขนาด 120 ซีซี 2 ขวด x 470 บาท = 940 บาท

ยาโพวิโดน ไอโอดีน 10% 15 ซีซี 10 ขวด x 20 บาท = 200 บาท

ผ้าปูเตียงคนไข้ +ปลอกหมอน ขนาด 90 ซม. x 200 ซม. สีฟ้า 2 ชุด x 300 บาท = 600 บาท

ผ้าห่มคนไข้ ฟรีซสีฟ้า ขนาด 150 ซม. x 200 ซม. 2 ผืน x 200 บาท = 400 บาท

ถาดหลุมท าแผลสแตนเลส 15 ซม. x 25 ซม. x 1 ซม. 1 ถาด x 199 บาท = 199 บาท

กล่องส าลีสแตนเลส ขนาด 3 น้ิว 1 กล่อง x 119 บาท = 119 บาท

ถ้วยสแตนเลสไอโอดีน 1 ออนซ์ 1 ใบ x 50 บาท = 50 บาท

ชามรูปไตสแตนเลส 1 ใบ x 110 บาท = 110 บาท

น้ าเกลือล้างแผล Klean&Kare Saline Kare 100 มล. 6 ขวด x 48 บาท = 288 บาท

ผ้าก๊อตปิดตา HIVAN 1 กล่อง x 145 บาท = 145 บาท

12. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค       100,000.00 50,000 บาท x 2 คร้ัง = 100,000 บาท เน่ืองด้วยงบประมาณท่ีจัดสรรให้ไม่มีเพียงพอต่อ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

ค่าซ่อมแซมประปา 2 คร้ัง ๆ ละ 5,000 บาท = 10,000 บาท

ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 2 คร้ัง ๆ ละ 10,000 = 20,000 บาท

ค่าซ่อมแซมอาคารส านักงาน 2 คร้ัง x 10,000 = 20,000 บาท

14. ค่าบริหารจัดการ ค่าวัสดุ         50,000.00 การประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 5 คร้ัง x 10,000 บาท = 50,000 บาท เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

13. ค่าบริหารจัดการ ค่าใช้สอย         50,000.00 เพ่ือใช้เป็นค่าบริหารจัดการในการปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารเรียนต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนส าหรับการจัดการเรียน

การสอนในวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 144
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายลงทุน) 

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน คุณลักษณะเฉพาะ ใบเสนอราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ  ส่ิงก่อสร้าง

1. ครุภัณฑ์ 47,740.00     

1.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 47,740.00     

1.1.1 ถังต้มน ้ำไฟฟ้ำ ดิจิตอล ขนำด

 14 ลิตร
✓ ✓ ถัง 2        11,120.00    22,240.00      ด้วยวิทยำลัยชุมชนอุทัยธำนี มีกำรจัดกำรเรียนใน

ระดับ ปวช. ปวส.และอนุปริญญำและมีกำรจัด

โครงกำรกิจกรรมท่ีเพ่ิมขึ นประกอบกับจ้ำนวน

นักเรียนนักศึกษำท่ีเพ่ิมมำกขึ น ท้ำให้ถังต้มน ้ำ

ไฟฟ้ำ มีไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำรกับนักเรียน

นักศึกษำ จึงมีควำมจ้ำเป็นท่ีจะขอครุภัณฑ์เพ่ือ

น้ำมำใช้ในกำรบริกำรให้แก่นักเรียนนักศึกษำต่อไป

รายการท่ี

มีอยู่ใน

ปัจจุบัน

เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงินรายได้

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จ านวน  ราคาต่อหน่วย
 งบประมาณ

ท้ังส้ิน
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งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน คุณลักษณะเฉพาะ ใบเสนอราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายการท่ี

มีอยู่ใน

ปัจจุบัน

เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงินรายได้

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จ านวน  ราคาต่อหน่วย
 งบประมาณ

ท้ังส้ิน

1.1.2 เสำเหล็กวอลเลย์บอล แบบมี

ล้อ ขนำด 2.5 นิ ว (วัดนอก 3 นิ ว)

ปรับระดับเส้นรอบวง 20 ซม.

✓ ✓ ชุด 1        25,500.00    25,500.00      เน่ืองจำกวิทยำลัยชุมชนอุทัยธำนีมีสนำม

วอลเลย์บอลแต่ไม่มีเสำวอลเลย์บอลไว้ให้นักศึกษำ

ไว้ใช้ออกก้ำลังกำย ซ่ึงนักเรียนนักศึกษำจะใช้เวลำ

ว่ำงในกำรเล่นกีฬำเพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำพ

พลำนำมัยและห่ำงไกลจำกยำเสพติดและอบำยมุข

และเป็นครุภัณฑ์ท่ีขำดแคลนยังไม่มีในวิทยำลัยฯ

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ข้ึนไป -              

2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท -              

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -              -        

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 146
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของวิทยาลัยชุมชนระนอง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 147
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนระนอง

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

แผนการด าเนินงาน   170,630.00  630.00   285,430.00   30,630.00   264,530.00   40,630.00   27,430.00   45,430.00   58,730.00   12,930.00   50,630.00   100,630.00    1,088,260.00 

ผลการด าเนินงาน               -           -                 -                -                 -                -                -                -                -                -                -                 -                     -   

แผนการด าเนินงาน   170,630.00  630.00   173,830.00   30,630.00   264,530.00   40,630.00   27,430.00   45,430.00   58,730.00   12,930.00   50,630.00   100,630.00       976,660.00 

ผลการด าเนินงาน               -           -                 -                -                 -                -                -                -                -                -                -                 -                     -   

แผนการด าเนินงาน      50,000.00         50,000.00 

ผลการด าเนินงาน                   -   

แผนการด าเนินงาน    123,200.00        123,200.00 

ผลการด าเนินงาน                   -   

แผนการด าเนินงาน          630.00   630.00          630.00        630.00          630.00        630.00        630.00        630.00        630.00        630.00        630.00          630.00           7,560.00 

ผลการด าเนินงาน                   -   

แผนการด าเนินงาน       5,000.00     5,000.00     5,000.00         15,000.00 

ผลการด าเนินงาน                   -   

แผนการด าเนินงาน      10,000.00      10,000.00    10,000.00    10,000.00    10,000.00         50,000.00 

ผลการด าเนินงาน                   -   

แผนการด าเนินงาน      15,000.00    15,000.00    15,000.00         45,000.00 

ผลการด าเนินงาน                   -   

แผนการด าเนินงาน      20,000.00      10,000.00    10,000.00    10,000.00         50,000.00 

ผลการด าเนินงาน                   -   

แผนการด าเนินงาน      20,000.00         20,000.00 

ผลการด าเนินงาน                   -   

แผนการด าเนินงาน    20,000.00         20,000.00 

ผลการด าเนินงาน                   -   

แผนการด าเนินงาน    20,000.00         20,000.00 

ผลการด าเนินงาน

 1.3  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ธุรการ

 1.4 การให้บริการห้องสมุดและห้อง

พยาบาล

 1.5 ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน

 1.6 ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ

รวมท้ังส้ิน (บาท)

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1.1 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ

บริหารงานคณะกรรมการสภาวิทยาลัย

ชุมชนระนอง

 รวม

 1.7 การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน

ระนองการน าเสนอผลงานสู่สาธารณ

 1.8 กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 1.9 กิจกรรมการบริการวิชาการ

ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานในพ้ืนท่ี

จังหวัดระนอง 1.10 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

 1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

วิทยาลัยชุมชน

ผู้รับผิดชอบ

 นางอมราพร  พรพงษ์

 น.ส.รัตนาพร  พลายด้วง

 วิชาการ

 นายเกรียงศักด์  ฤกษ์งาม

 นายภูวไนย    ศรีเวชนันท์

 น.ส.วิมลพักตร์  พงษ์ประไพ

 นายภูวไนย    ศรีเวชนันท์

 น.ส.สุพิญ์ชา  ไสยวงค์

 น.ส.คนึงนิจ  ทองลิขิต

 น.ส.คนึงนิจ  ทองลิขิต

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 148
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ  รวม ผู้รับผิดชอบ

แผนการด าเนินงาน    10,000.00         10,000.00 

ผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงาน      33,900.00    16,800.00    34,800.00     8,100.00    12,300.00                   -   

ผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงาน    160,000.00        160,000.00 

ผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงาน    20,000.00         20,000.00 

ผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงาน    150,000.00                   -   

ผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงาน    30,000.00                   -   

ผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงาน    100,000.00                   -   

ผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงาน   111,600.00       111,600.00 

ผลการด าเนินงาน               -                     -   

แผนการด าเนินงาน    111,600.00        111,600.00 

ผลการด าเนินงาน                   -   

 1.17 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1 เคร่ืองมันติมิเดีย โปรเจคเตอร์ 

ระดับ XGA

 1.12 โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาตามศาสตร์สาขาวิชา

 1.13 พิธีประสาทอนุปริญญา

 1.14 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 1.15 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 1.16 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์

สร้างสรรค์ต้านภัยยาเสพติด (วิทยาลัย

ชุมชนระนอง)

 1.11 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จ

การศึกษา

 ผอ.ส านักงานผู้อ านวยการ

 ผอ.ส านักงานผู้อ านวยการ

 น.ส.คนึงนิจ  ทองลิขิต

 หัวหน้าสาขา

 น.ส.จุฑาพร  น้อยประเสริฐ

 ผอ.ส านักงานผู้อ านวยการ

 ผอ.ส านักงานผู้อ านวยการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 149
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.1  สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนระนอง

(1.1)  

กิจกรรม/

โครงการตาม

นโยบายสภา

สถาบัน

(1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

(1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด และ

ห้องพยาบาล

(1.4)  ค่าซ่อมแซม

บ ารุงทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /ควบคุม

งาน/ ตรวจการจ้าง

(1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

(1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

(4.1) การจัด

งานปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

(4.2) การจัด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา

(4.3) การจัดพิธี

ประสาท

อนุปริญญาบัตร

(4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

(4.5) การจัดงาน

แข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน

รวมท้ังหมด 1,216,600.00   1,088,260.00  50,000.00   130,760.00  15,000.00         50,000.00  45,000.00  50,000.00  20,000.00  20,000.00  30,000.00  105,900.00  160,000.00  20,000.00     180,000.00 

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน 976,660.00     50,000.00 130,760.00  15,000.00 50,000.00        45,000.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 105,900.00 160,000.00 20,000.00 180,000.00    

 1.1 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารงาน

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง
50,000.00       50,000.00     

  1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัย

ชุมชน
123,200.00     123,200.00     

 1.3  ค่าตอบแทนพนักงานราชการธุรการ 7,560.00        7,560.00         

 1.4 การให้บริการห้องสมุดและห้องพยาบาล 15,000.00       15,000.00     

 1.5 ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน 50,000.00       50,000.00            

 1.6 ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ 45,000.00       45,000.00     

 1.7 การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนระนองการ

น าเสนอผลงานสู่สาธารณ
50,000.00       50,000.00     

 1.8 กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 20,000.00       20,000.00     

 1.9 กิจกรรมการบริการวิชาการร่วมกับจังหวัด

และหน่วยงานในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง
20,000.00       20,000.00     

 1.10 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 20,000.00       20,000.00     

 1.11 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 10,000.00       10,000.00     

 1.12 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม

ศาสตร์สาขาวิชา
105,900.00     105,900.00     

 1.13 พิธีประสาทอนุปริญญา 160,000.00     160,000.00     

 1.14 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน
20,000.00       20,000.00     

 1.15 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
150,000.00     150,000.00        

รายการ
ประมาณการ

รายรับ งปม. 2566

แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

(2) การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ วิชาชีพ

(3) สนับสนุน

การให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

(ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

(1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน) (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 150
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



รวมท้ังหมด

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1.1 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารงาน

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง

  1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัย

ชุมชน

 1.3  ค่าตอบแทนพนักงานราชการธุรการ

 1.4 การให้บริการห้องสมุดและห้องพยาบาล

 1.5 ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน

 1.6 ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ

 1.7 การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนระนองการ

น าเสนอผลงานสู่สาธารณ

 1.8 กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 1.9 กิจกรรมการบริการวิชาการร่วมกับจังหวัด

และหน่วยงานในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง

 1.10 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

 1.11 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา

 1.12 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม

ศาสตร์สาขาวิชา

 1.13 พิธีประสาทอนุปริญญา

 1.14 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

 1.15 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายการ
 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์ 

 ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

 100,000.00             -     111,600.00           -             -             -              -              -                          -   

100,000.00 -          -             -         -         -         -         -         -                      

(6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข

 หรือ

วัตถุประสงค์

(จ)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี

จ าเป็นต่อการด าเนินการ

ของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

(5) ค่า

สาธารณูปโภค
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(1.1)  

กิจกรรม/

โครงการตาม

นโยบายสภา

สถาบัน

(1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

(1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด และ

ห้องพยาบาล

(1.4)  ค่าซ่อมแซม

บ ารุงทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /ควบคุม

งาน/ ตรวจการจ้าง

(1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

(1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

(4.1) การจัด

งานปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

(4.2) การจัด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา

(4.3) การจัดพิธี

ประสาท

อนุปริญญาบัตร

(4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

(4.5) การจัดงาน

แข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน

รายการ
ประมาณการ

รายรับ งปม. 2566

แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

(2) การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ วิชาชีพ

(3) สนับสนุน

การให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

(ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

(1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน) (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

 1.16 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์สร้างสรรค์ต้าน

ภัยยาเสพติด (วิทยาลัยชุมชนระนอง)
30,000.00       30,000.00          

 1.17 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค 100,000.00     

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
111,600.00     -           -             -           -                 -           -           -           -           -           -            -            -           -               

2.1 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA 111,600.00     
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รายการ

 1.16 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์สร้างสรรค์ต้าน

ภัยยาเสพติด (วิทยาลัยชุมชนระนอง)

 1.17 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์ 

 ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

(6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข

 หรือ

วัตถุประสงค์

(จ)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี

จ าเป็นต่อการด าเนินการ

ของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

(5) ค่า

สาธารณูปโภค

100,000.00     

-            -          111,600.00  -         -         -         -         -         -                      

111,600.00   
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แบบฟอร์มท่ี 2.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบรายจ่ายประจ า) 

วิทยาลัยชุมชนระนอง

งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน         976,660.00 

1. การบริหารกิจการท่ัวไป

ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

1.1 โครงการแลกเปล่ียน

เรียนรู้การบริหารงาน

คณะกรรมการสภา

วิทยาลัยชุมชนระนอง

       50,000.00 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 1 วัน x 4 ช่ัวโมง x 1,200 บาท = 4,800 บาท

2.ค่าท่ีพัก (15ห้อง x 1 คืน x 1,000 =15,000 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวันและค่าเคร่ืองด่ืม 30 คน  x 1 ม้ือ x 150 บาท = 4,500 

บาท 

4. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 คน x 3 ม้ือ x 50 บาท = 4,500  บาท 

5. ค่าอาหารเย็น 30 คน  x 1 ม้ือ x 150 บาท = 4,500 บาท      

6. ค่าจ้างเหมารถ 2 คัน x 2 วัน x 1,800 = 7,200 บาท           

7. ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง  3 คัน  x 2,000 บาท = 6,000 บาท      

8. ค่าเอกสารและส่ิงพิมม์ (20 เล่ม x 25 บาท) =500 บาท

9. ค่าวัสดุ 30 คน x 100 บาท = 3,000 บาท

การแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยเพ่ือการมีส่วน

ร่วมในการบริหารในด้านนโยบายและแนวทางการพัฒนาตลอดจนสนับสนุนวิทยาลัยชุมชน

ระนองในการด้าเนินงานและต้องการพัมนาศักยภาพด้านมาตรฐานของวิทยาลัยชุมชน

ระนอง เพ่ือให้เข้าเกณฑ์การประเมิณตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษาไทย และเพ่ือให้

คณะกรรมการสภาฯ อนุกรรมการวิชาการฯ และ คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาลัย

ชุมชนระนอง ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการท้างานให้มีศักยภาพท่ี

เหมาะสมกับการด้าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนระนอง ต่อไป

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

1.2 โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรวิทยาลัย

ชุมชน

     123,200.00 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1คน x 16 ชมx 1200 บาท) =19,200 บาท

2. ค่าท่ีพัก (12 ห้อง x 2 คืน x 1,500 บาท) = 36,000 บาท

3. ค่าอาหารกลางวัน (34คน x 2 ม้ือ x 250 บาท) = 17,000 บาท 

4. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (34คน x 4 ม้ือ x 50 บาท) = 6,800 บาท 

5. ค่าอาหารเย็น (34คน x 2 ม้ือ x 250 บาท) = 17,000 บาท    

 6. ค่าเบ้ียเล้ียง (32คน x 2วัน x 80 บาท ) = 5,120 บาท          

7. ค่าจ้างเหมารถ (2 คัน x 3วัน x 1,800 บาท) = 10,800 บาท  

8. ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง (3 คัน x 3,000 บาท) =9,000 บาท 

9. ค่าถ่ายเอกสาร (50 บาท x 30 ชุด ) = 1,500 บาท   

10 กระดาษ A4 (130 บาท x 6 รีม) = 780 บาท         

การพัฒนาประสิทธิภาพในการท้างานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ของบุคลากรเป็นเร่ืองท่ี

ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรุ้และทักษะในการป

กิบัติงานได้อย่างดี แล้วยังเป็นการสร้างขวัญก้าลังใจในการท้างานท่ีนับว่าเป็นสวัสดิการอัน

ดีให้กับบุคลากรในอย่งคืกรซ่ึงจะท้าให้บุคลากรได้รับความรู้เพ่ือน้าไปใช้ในการท้างานอย่าง

มีประสิทธิภาพดังน้ันจึงมีความจ้าเป็นท่ีบุคลากรวิทาลัยชุมชนระนองได้มีโอกาส

แลกเปล่ียนรเรียนรู้กับวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ และหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ๆ 

สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ปฏัติบัติงานวิทยาลัยชุมชนระนได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

1.3  ค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการธุรการ

         7,560.00 1. (630 บาท * 12 เดือน * 1 คน ) = 7,560 เป็นค่าตอบแทนให้ส้าหรับพนักงานราชการ (เจ้าพนักงานธุรการ จ้านวน 1 คน)

1.4 การให้บริการห้องสมุด

และห้องพยาบาล

       15,000.00 1. ค่าหนังสือ (10 บาท x 50 เล่ม) = 5,000 บาท              

2. ค่าป้ายความรู้โฟมบอร์ด (1,000 บาท x 10 แผ่น) = 5,000 บาท

3. ค่ายาสามัญประจ้าบ้านส้าหรับห้องพยาบาล (4 ชุด x 1,250 บาท= 5,000 

บาท )

1. เพ่ืออ้านวนความสะดวก ในการให้บริการห้องสมุด ส้าหรับครู อาจารย์ นักศึกษา และ

บุคคลท่ัวไปท่ีให้ความสนใจในการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนระนอง จึงจ้าเป็นท่ี

จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการห้องสมุด เพ่ือความสะดวกและ เป็น

ระเบียบเรียบร้อย เสมอ                            

2. เพ่ือจัดซ้ือยาสามั และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเก่ียวกับห้องพยาบาลไว้บริการอาจารย์ 

นักศึกษาทุกสถานท่ีจัดการศึกษา ของวิทยาลัยชุมชนระนอง
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

1.5 ค่าซ่อมแซมบ้ารุง

ทรัพย์สิน

       50,000.00 การบ้ารุงรักษา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เคร่ืองส้ารองไฟ และอุปกรณ์อีเล็ก

ทอรนิกต่างๆ ท่ีใช้ส้าหรับการเรียนการสอน ของนักศึกษา เป็นวงเงิน 50,000 

บาท  ขอให้แตกตัวคูณ

1. ค่าลงโปรแกรม โน๊คบุ๊ค ใหม่  (20 เคร่ือง X 300 บาท = 6,000 บาท) 

2. ค่าซ่อม เคร่ืองส้ารองไฟ (เปล่ียนถ่าน)  (30 เคร่ือง X 600 บาท = 18,000

บาท) 

3. ค่าบ้ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสาร (1 เคร่ือง x 1 คร้ัง x 3,000 บาท =3,000 

บาท) 

4. ค่าซ่อมแซมเคร่ืองโปรเจ๊คเตอร์  (5 เคร่ือง x 1,000 บาท = 5,000 บาท) 

5. ค่าซ่อมบ้ารุง ลงโปรแกรม คอมพิวเตอร์ CP ( 40 เคร่ือง x 300 บาท = 

12,000 บาท) 

6. ค่าซ่อมบ้ารุง ระบบไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ และห้องเรียน (6 

ห้อง x 1,000 บาท = 6,000 บาท)

จากการตรวจเช็คสภาพและการบ้ารุงรักษา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ โน๊ตบุ๊ค ส้าหรับการ

ยืมเรียน และใช้ในการเรียนการสอน ของครู อาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง 

พบว่า อุปกรณ์ ดังกล่าว เกิดการช้ารุดเสียหาย ตามการใช้งาน และเพ่ือให้ไม่เกิดปัญหา ใน

การจัดการเรียนการสอน จึงต้องมีการซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ เหล่าน้ี ให้คงสภาพพร้อมส้าหรับ

การใช้งานได้ เสมอ

1.6 ค่าตอบแทนกรรมการ

คุมสอบ

       45,000.00 1. ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบภาคเรียนรท่ี 1/2565 (60 คน x 5 ชม. x 60 

บาท = 18,000 บาท                                      

2. ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบภาคเรียนท่ี 1/2565 รูปแบบบล็ลคคอร์ส (15 

คน x 5 ชม x 60 บาท)  = 4,500 บาท                            

3. ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบภาคเรียนรท่ี 2/2566 (60 คน x 5 ชม. x 60 

บาท = 18,000 บาท                                      

4. ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบภาคเรียนรท่ี 2/2566 รูปแบบบล็ลคคอร์ส (15

 คน x 5 ชม x 60 บาท)  = 4,500 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบอาจารย์พิเศษประจ้าภาคเรียนท่ี 1/2565 และ ภาคเรียนท่ี 

2/2564
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1.7 การประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยชุมชนระนองการ

น้าเสนอผลงานสู่สาธารณ

       50,000.00 1. ค่าจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์การับนักศึกษาใหม่ จ้านวน 2 ป้าย ป้ายละ 

7,000 บาท  รวมเป็นเงิน 14,000 บาท                  

  2. ค่าใช้จ่ายในการน้าเสนอผลงานวิจัยของบุคลากรสู่สาธารณ  (5 คร้ัง x 

3,000 บาท = 15,000 บาท)   

  3. ค่าเบ้ียเล้ียงในการลงพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ยัง สถานศึกษาและ

พ้ืนท่ีต่างๆ    (120 บาท x 5 คน x 10 คร้ัง =6,000 บาท) 

  4. ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือวิทยุ และเพจ วิทยาลัยชุมชนระนองทางเฟสบุ๊ค 

และส่ือประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ ผ่านสถานีวิทยุ อสมท. ระนอง ( 3 คร้ัง X 1,500 

บาท = 4,500 บาท)              

  5. ค่าจ้างเหมาจัดท้าคลิปวีดิโอ ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยฯ  (3 คลิป x 3,500 

บาท ) = 10,500 บาท

ด้วยวิทยาลัยชุมชนระนองเปิดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกา 2565 จึงจ้าเป็นอย่างย่ินในการ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ในทุกรูปแบบ ท้ังจัดท้าป้ายประกาศ ไปต้ังต้ัง ประชาสัมพันธ์ 

ทางวิทยุ และ เพจเฟสบุ๊ค รวมไปถึงการออกไปประชาสัมพันธ์ยังโรงเรียน สถานศึกษา 

พ้ืนท่ี ต่างอ้าเภอ ร่วมไปถึงการจัดท้าคลิปวีดีโอแนะน้าวิทยาลัยชุมชนระนอง เพ่ือให้ทันยุค

ทันสมัย เข้าถึงคนทุกรุ่นให้ได้มากท่ีสุด
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2. การศึกษาและส่งเสริม

วิชาการ และประสบการ

วิชาชีพ

2.1 กิจกรรมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

       20,000.00 1. ค่าถ่ายเอกสารคู่มือและเอกสารประกอบการฝึกประสบการณืเป็นเงิน (200 

เล่ม x 50 บาท) เป็นเงิน 10,000 บาท      

2. ค่าอาหารกลางวัน (100 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ)  เป็นเงิน 5,000 บาท

3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (100 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ)  เป็นเงิน 3,500

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ A4 10 ริม X 150 บาท = 1,500 บาท

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาในการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยชุมชน

ระนอง และเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็น

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต อีกท้ังยังเป็นการนิเทศติดตามศักยภาพของนักศึกษา

รองรับรายชวิชาฝึกงานท่ีหลากหลาย อีกด้วย

3. สนับสนุนการให้วิชาการ

แก่สังคม

3.1 กิจกรรมการบริการ

วิชาการร่วมกับจังหวัดและ

หน่วยงานในพ้ืนท่ีจังหวัด

ระนอง

       20,000.00 การลงพ้ืนท่ีเพ่ือท้ากิจกรรมบริการวิชาการ 1 ปี จ้านวน 6 คร้ัง

1. ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนท่ี (5 คน × 6 คร้ัง ×120 บาท) = 3,600 บาท

 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ( 6 คร้ัง × 2,350 บาท ) จ้านวน 14,100 บาท 

 3. ค่าชดเชยน้้ามันเช้ือเพลิง (กม.ละ 4 บาท× 575 กม.) 2,300บาท

วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้ร่วมจัดกิจกรรมบริการวิชาการไปยัง พ้ืนท่ีภายนอก ร่วมกัน

หน่วยงานของจังหวัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ในการบริการวิชาการ อีกท้ังยังเป็นการ

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยไปด้วยพร้อมกัน

4. ส่งเสริมกิจการนักศึกษา

4.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 

2566

       20,000.00 1. ค่าอาหารกลางวัน (160 คน x 80 บาท x 1 ม้ือ)  12,800 บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (160 คน x 35 บาท )  5,600 บาท

3. ค่าตอบแทนวิทยากร (2 ชม. X 600 บาท X 1 คน) 1,200 บาท 

4. ค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการและเข้ารูปเล่ม (4 เล่ม X 100 บาท) 400 

บาท

การจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรการสอน 

รับทราบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อม

ท่ีจะเข้ารับการศึกษา ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง และท่ีส้าคัญ เป็นการเช่ือความสัมพันธ์ 

และท้าความรู้จักกันระหว่างนักศึกษา และ อาจารย์ ผู้สอน ในสาขาวิชาต่างๆ
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4.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษา ท่ีส้าเร็จการศึกษา

       10,000.00 1. ค่าอาหารกลางวัน(70 คน x 80 บาท x 1 ม้ือ)   5,600 บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม(70 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ)  2,450 บาท

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์    750 บาท

4. ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท X 2 ชม. x 1 คน ) เป็นเงิน 1,200 บาท

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการก้าวสู่การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 

และการด้าเนินชีวิตในสังคม อย่างผู้มีคุณภาพ ตามลักษณะท่ีพึงประสงค์

4.3  โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาตาม

ศาสตร์สาขาวิชา

     105,900.00 1. ค่าวิทยากร (6 คน X 6 ชม. X 600 บาท) = 21,600 บาท 

2. ค่าอาหารกลางวัน (353 คน X 1ม้ือ X 50 บาท) = 16,750 บาท

3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (353 X 2 ม้ือ X 35 บาท ) = 24,640 บาท

4. ค่าของท่ีระลึก ( 6ช้ิน X 1,000) =6,000 บาท

5. กระดาษปรู๊ฟ (250 แผ่น  x 3 บาท) = 750 บาท 

6. ปากกาเคมี (2 กล่อง x 250 บาท) =500 บาท 

7. กระดาษ A4  (10 ริม x 130 บาท) =1,300 บาท 

8. กระดาษ A4 แบบมีสี (3 ริม x 190 บาท) = 760 บาท 

9. ค่าเช่ารถ (1,800 บาท X 6 คัน X 2 วัน ) 21,600 บาท 

10. ค่าชดเชยน้้ามันรถ (6 คัน x 2,000 บาท ) = 12,000 บาท

จ้านวนนักศึกษาท้ังส้ิน 353 คน แบ่งเป็น 

1.สาขาการศึกษาปฐมวัย  113 คน 

2. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 52 คน 

3. สาขาปกครองท้องถ่ิน 64 คน 

4. สาขาการจัดการ 56 คน 

5. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 41 คน 

6 สาขาการบัญชี 27 คน

เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง

ประสบการณ์ให้นักศึกษาตามสาขาท่ีนักศึกษาเรียนอยู่ และเป็นการเสริมสร้างความ

เช่ียวชาญ ช้านาญ ในศาสตร์ของสาขาท่ีนักศึกษาเรียนอยู่ อีกท้ังยังเป็นแรงผลักดัน และ

ก้าลังใจในการศึกษาต่อไป โดยลักษณะของ กิจกรรมมอบหมายให้แต่ละสาขา (6 สาขา)  

ด้าเนินการภายในสาขาของตนเอง การน้านักศึกษา ออกศึกษาดูงาน ท้ังภายใน หรือ 

ภายนอกจังหวัด เข้าเย่ียมหน่วยงาน หรือสถานประกอบการท่ีโดดเด่น โดยนักศึกษาจะ

ได้รับความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์กับองค์กร ดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา

เองต่อไป
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4.4 พิธีประสาทอนุปริญญา      160,000.00 1. ค่าเช่าเคร่ืองเสียง  (3,500 บาท x 1ชุด =3,500 บาท) 

2. ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี (53,500 บาท x 1 งาน =53,500 บาท)  

3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (200 คน x 1 ม้ือ x 35 บาท =7,000 บาท) 

4. ค่าอาหารกลางวัน ( 200 คน X 1 ม้ือ x 180 บาท = 36,000 บาท) 

5. ค่าถ่ายวีดีโอ และภาพน่ิง (6,000 บาท X 1 ชุด = 6,000 บาท) 

6. ค่าจ้างเหมาท้าของท่ีระลึก (150 ช้ิน x 120 บาท =18,000 บาท) 

7. ค่าจ้างท้าโล่ผู้ท้าคุณประโยชน์ (12 โล่ X 1,000 บาท = 12,000 บาท) 

8. ค่าจ้างท้าป้ายสติกเตอร์ติดโฟมพิธีมอบอนุปริญญา ( 1,500 บาท x 1 ชุด = 

1,500 บาท) 

9. ค่าจัดจ้างท้าของท่ีระลึกองค์มนตรี (6,000 บาท x 1 ชุด= 6,000 บาท) 

10. ค่าจ้างผูกผ้าห้องพิธีประสาทอนุปริญญา (8,000 บาท x 1 งาน =8,000 

บาท) 

11. ค่าจ้างท้าดอกไม้ติดหน้าอก พวงมาลัย และกระเช้าดอกไม้  (6,000 บาท x

 1 งาน = 6,000 บาท) 

12. ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงขบวนรถรับส่งองค์มนตรี ( 156.5 กม. x 4 บาท x 2เท่ียว

 x 2 คัน = 2,500 บาท ) ปล.ขอเบิกเพียง 2,500 บาท

เพ่ือให้ผู้ส้าเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจท่ีส้าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย และน้าไปสร้าง

ช่ือเสียงแก่วิทยาลัยชุมชนระนอง ต่อไปในอนาคต อีกท้ังยังเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ให้บุคคลท่ัวไปได้รู้จักย่ิงข้ึน ส่งผลให้วิทยาลัยเป็นท่ีรู้สึกและได้รับการยอมรับด้านมาตรฐาน

การจัดการศึกษาอย่างกว้าวขวาง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 160
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

4.5 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

       20,000.00 1. ค่าตอบแทนปรานกรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 9,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 7,500 บาท 

3. ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยชุมชน 3,500 บาท

เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ้าปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัย

ชุมชนระนอง

4.6 การแข่งขันกีฬา

นักศึกษาและบุคลากร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

     150,000.00 1.ค่าจ้างเหมารถตู้ (2 คัน X 1800 บาท x 5 วัน) = 18,000 บาท

 2. ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง ( 1,250 กม x 2 เท่ียว x 4 บาท x 3 คัน ) = 30,000 

บาท (รถตู้วิทยาลัยอีก 1 คัน)                                                  

 3. ค่าเบ้ียเล้ียง (240 บาท x 30 คน x 5 วัน) = 36,000 บาท

 4. ค่าเช่าท่ีพัก (30 คน x 4 วัน x 500 บาท ) = 60,000 บาท 

 5. ค่าอุปกรณ์กีฬา =  6,000 บาท

เพ่ือการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ท่ัวประเทศ ท่ีจัดข้ึน เป็นการ

เสริมสร้างสุขภาพของนักศึกษา และเป็นการสร้างความสามัคคี อีกท้ังยังเป็นการสร้าง

เครือข่ายของนักศึกษา เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ จากเพ่ือนวิทยาลัยชุมชน

อ่ืนๆ  ท่ัวประเทศ

4.7 โครงการกีฬาสาน

สัมพันธ์สร้างสรรค์ต้านภัย

ยาเสพติด (วิทยาลัยชุมชน

ระนอง)

       30,000.00 1. ค่าอาหารกลางวัน (180 คน X 80 บาท ) =14,400 บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  (180 คน X 35 บาท ) =12,600 บาท 

3. ค่าไวนิล (2 ผืน X 1,000 บาท)  = 2,000 บาท                

4. ค่าวัสดุ (1 ชุดX 1,000 บาท ) = 1,000 บาท

การจัดกิจกรรมกีฬาภายในเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียน สร้าง

ความสามัคคีให้นักศึกษา ได้ท้ากิจกรรมร่วมกัน ได้รู้จักการวางแผน การเตรียมงาน 

เสริมสร้างสุขภาพอนมัยท่ีดีให้กับนักศึกษา และเป็นการคัดเลือกนักศึกษาและเตรียมความ

พร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชนระดับประเทศต่อไป

5. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค      100,000.00 1. ค่าไฟฟ้า ( 35,000บาท X 2 เดือน) = 70,000 บาท

2. ค่าน้้าปะปา ( 15,000 บาท X 2 เดือน) = 30,000 บาท

เพ่ือเป็นการชดเชยค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้้า ค่าไฟ)  ของวิทยาลัยชุมชนระนอง ท่ีมีรายการ

นอกเหนือจากการใช้งบรายจ่ายประจ้า ไปแล้ว ในเดือน สิงหาคม และ เดือนกันยายน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 161
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายลงทุน) 

วิทยาลัยชุมชนระนอง

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน
คุณลักษณ

ะเฉพาะ

ใบเสนอ

ราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ  ส่ิงก่อสร้าง

1. ครุภัณฑ์ 111,600.00  

1.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 111,600.00  

เคร่ืองมัลติมิเดีย

โปรเจคเตอร์  ระดับ XGA
✓ เคร่ือง 4          27,900.00   111,600.00   20 เคร่ือง เน่ืองจาก ขณะน้ีมีเคร่ือง  โปรเจคเตอร์ท่ีมีอยู่ เกิดการ

ช ารุดเสียหายจากการใช้งานหลายเคร่ือง ด้วยอายุการ

ใช้งาน  เคร่ืองใดท่ีซ่อมได้ก็ท าการซ่อม และอีกหลาย

เคร่ืองไม่คุ่มกับการซ่อม ก็แทงจ าหน่าย และเน่ืองจาก 

ขณะน้ี วิทยาลัยชุมชนมีสถานท่ีจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

พร้อมด้วยห้องเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน ท าให้ โปรเจคเตอร์ท่ีจะ

น ามาใช้งาน ไม่เพียงพอ ต่อความจ าเป็น จึงขออนุมัติ

จัดซ้ือ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน ต่อไป

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ข้ึนไป -             

2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท -             

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -             -           

รายการท่ีมี

อยู่ในปัจจุบัน
เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงินราย

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จ านวน
 ราคาต่อ

หน่วย

 งบประมาณ

ท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 162
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 163
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนการด าเนินงาน   190,700.00   262,800.00   13,600.00   -     262,900.00   81,200.00    -     331,500.00   150,000.00   -     475,300.00   127,000.00   1,895,000.00 

 ผลการด าเนินงาน              -                -               -     -                -               -      -                -                -     -                -                -                   -   

 แผนการด าเนินงาน   190,700.00              -     13,600.00   -      46,900.00   81,200.00    -     331,500.00   150,000.00   -     475,300.00   127,000.00   1,416,200.00 

 ผลการด าเนินงาน              -                -               -     -                -               -      -                -                -     -                -                -                   -   

 แผนการด าเนินงาน   331,500.00      331,500.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน   475,300.00      475,300.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน     25,900.00        25,900.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน   81,200.00        81,200.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน     94,800.00   13,600.00      108,400.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน     95,900.00        95,900.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ

 รวมท้ังส้ิน (บาท)

 1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1.โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษา

วิทยาลัยชุมชน

 2.การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

 2.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนจบ

การศึกษา

 3.โครงการร าลึกบุญคุณครู

 4.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจ า

 อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21

 5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการน า

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีสู่การปฏิบัติ

รวม ผู้รับผิดชอบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 164
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ รวม ผู้รับผิดชอบ

 แผนการด าเนินงาน     21,000.00        21,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน   150,000.00      150,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน     27,000.00        27,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน   100,000.00      100,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน              -     262,800.00             -     -     216,000.00             -      -                -                -     -                -                -       478,800.00 

 ผลการด าเนินงาน              -                -               -     -                -               -      -                -                -     -                -                -                   -   

 แผนการด าเนินงาน   182,000.00     182,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                 -   

 แผนการด าเนินงาน    21,500.00       21,500.00 

 ผลการด าเนินงาน                 -   

 แผนการด าเนินงาน      8,000.00         8,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                 -   

 แผนการด าเนินงาน    30,820.00       30,820.00 

 ผลการด าเนินงาน                 -   

 แผนการด าเนินงาน      6,300.00         6,300.00 

 ผลการด าเนินงาน                 -   

 8.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 9.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 1. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 

ขนาด 36,000 BTU

 2.เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 

18,000 BTU

3.โต๊ะหมู่บูชา

4.ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง

5.โต๊ะประชุมขาเหล็ก

 6.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัด

ความรู้รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

 7.พิธีประสาทอนุปริญญา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 165
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ รวม ผู้รับผิดชอบ

 แผนการด าเนินงาน      4,900.00         4,900.00 

 ผลการด าเนินงาน                 -   

 แผนการด าเนินงาน      5,900.00         5,900.00 

 ผลการด าเนินงาน                 -   

 แผนการด าเนินงาน      3,380.00         3,380.00 

 ผลการด าเนินงาน                 -   

 แผนการด าเนินงาน   216,000.00     216,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                 -   

6.ตู้ไม้ 3 ล้ินชัก

7.พัดลมอุตสาหกรรรม

8.พัดลมโคจร

 9.งานก้ันห้องแสดงผลงาน วิทยาลัยชุมชน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 166
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.1  สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

(1.1)  

กิจกรรม/

โครงการตาม

นโยบายสภา

สถาบัน

(1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

(1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

(1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่าเช่า

ครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

(1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

(1.6)  การ

ประชาสัมพัน

ธ์/การ

น าเสนอ

ผลงาน

(4.1) การจัด

งาน

ปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

(4.2) การจัด

กิจกรรม

พัฒนา

นักศึกษา

(4.3) การจัดพิธี

ประสาท

อนุปริญญาบัตร

(4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

(4.5) การจัด

งานแข่งขัน

กีฬานักศึกษา

สถาบัน

รวมท้ังหมด 2,000,000.00         1,895,000.00             -       204,300.00            -                   -      21,000.00           -             -             -     107,100.00  331,500.00      150,000.00    27,000.00   475,300.00 

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน 1,416,200.00     -           204,300.00    -          -               21,000.00   -         -        -        107,100.00  331,500.00 150,000.00     27,000.00   475,300.00  

 1. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัย

ชุมชน

331,500.00       331,500.00  

 2.การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากรสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน

475,300.00       475,300.00   

 3.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนจบการศึกษา 25,900.00         25,900.00    

 4.โครงการร าลึกบุญคุณครู 81,200.00         81,200.00    

 5.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจ า อาจารย์

พิเศษ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และบุคลากรสาย

สนับสนุน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21

108,400.00       108,400.00     

 6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการน าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีสู่การปฏิบัติ

95,900.00         95,900.00      

 7.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้รายวิชา

ปรับพ้ืนฐาน

21,000.00         21,000.00    

 8.พิธีประสาทอนุปริญญา 150,000.00       150,000.00      

 9.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

27,000.00         27,000.00    

 10.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค 100,000.00       

รายการ
ประมาณการ

รายรับ งปม. 2566

แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

(2) 

การศึกษา

และ

ส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

(3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

(ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

(1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน) (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 167
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



รวมท้ังหมด

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัย

ชุมชน

 2.การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากรสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน

 3.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนจบการศึกษา

 4.โครงการร าลึกบุญคุณครู

 5.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจ า อาจารย์

พิเศษ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และบุคลากรสาย

สนับสนุน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21

 6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการน าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีสู่การปฏิบัติ

 7.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้รายวิชา

ปรับพ้ืนฐาน

 8.พิธีประสาทอนุปริญญา

 9.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

 10.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

รายการ

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

      100,000.00              -                  -       262,800.00              -        216,000.00              -                -                  -   

100,000.00      -            -              -              -            -                -            -            -              

100,000.00       

(6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข

 หรือ

วัตถุประสงค์

(จ)  ค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

ต่อการ

ด าเนินการของ

สถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง(5) ค่า

สาธารณูปโภค

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 168
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



(1.1)  

กิจกรรม/

โครงการตาม

นโยบายสภา

สถาบัน

(1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

(1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

(1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่าเช่า

ครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

(1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

(1.6)  การ

ประชาสัมพัน

ธ์/การ

น าเสนอ

ผลงาน

(4.1) การจัด

งาน

ปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

(4.2) การจัด

กิจกรรม

พัฒนา

นักศึกษา

(4.3) การจัดพิธี

ประสาท

อนุปริญญาบัตร

(4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

(4.5) การจัด

งานแข่งขัน

กีฬานักศึกษา

สถาบัน

รายการ
ประมาณการ

รายรับ งปม. 2566

แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

(2) 

การศึกษา

และ

ส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

(3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

(ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

(1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน) (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

478,800.00       -           -              -          -               -            -         -        -        -            -            -               -            -            

1. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 

36,000 BTU

182,000.00       

2. เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 

18,000 BTU

21,500.00         

3.โต๊ะหมู่บูชา 8,000.00          

4.ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง 30,820.00         

5.โต๊ะประชุมขาเหล็ก 6,300.00          

6.ตู้ไม้ 3 ล้ินชัก 4,900.00          

7.พัดลมอุตสาหกรรรม 5,900.00          

8.พัดลมโคจร 3,380.00          

9.งานก้ันห้องแสดงผลงาน วิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส

216,000.00       

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 169
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



รายการ

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

1. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 

36,000 BTU

2. เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 

18,000 BTU

3.โต๊ะหมู่บูชา

4.ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง

5.โต๊ะประชุมขาเหล็ก 

6.ตู้ไม้ 3 ล้ินชัก

7.พัดลมอุตสาหกรรรม

8.พัดลมโคจร

9.งานก้ันห้องแสดงผลงาน วิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

(6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข

 หรือ

วัตถุประสงค์

(จ)  ค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

ต่อการ

ด าเนินการของ

สถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง(5) ค่า

สาธารณูปโภค

-                -            -              262,800.00    -            216,000.00     -            -            -              

182,000.00     

21,500.00      

8,000.00        

30,820.00      

6,300.00        

4,900.00        

5,900.00        

3,380.00        

216,000.00      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 170
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แบบฟอร์มท่ี 2.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายประจ า) 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน    1,416,200.00 

       331,500.00 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษา (กีฬาภายในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส) 331,500

1.ค่าอาหารกลางวัน (วันท่ี1) จ านวน 700 คน x 90 บาท 63,000

2.ค่าอาหารกลางวัน (วันท่ี 2) จ านวน 1,000 คน x 90 บาท 90,000

3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (วันท่ี 1) จ านวน 700 คน x 2 ม้ือ x 30 บาท 42,000

4.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (วันท่ี 1) จ านวน 1,000 คน x 2 ม้ือ x 30 บาท 60,000

5.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา จ านวน 10 ชนิดกีฬา x 1,500 บาท 15,000

6.ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์ จ านวน 5 ป้าย x 1,000 บาท 5,000

7.ค่าเช่าเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 งาน x 2 วัน x 10,000 บาท 20,000

8.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน จ านวน 30 คน x 500 บาท 15,000

9.ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส านักงาน 2 วัน x 1,000 บาท 2,000

10.ค่าเช่าเหมารถโดยสาร(พัดลม) จ านวน 3 คัน x 6,500 บาท 19,500

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 475,300 1.เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมแข่งขันกีฬาสี

ส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย

1.ค่าเช่าเหมารถโดยสาร(ปรับอากาศ) จ านวน 3 วัน x 3 คัน x 13,400 บาท 120,600 2.เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกัน รู้รัก

สามัคคีรู้แพ้ รู้ชนะ และ รู้อภัย

2.ค่าท่ีพัก จ านวน 72 ห้อง x 4 คืน x 700 บาท 201,600

3.ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน 144 คน x 4 วัน x 240 บาท 138,240

4.ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 3 วัน x 1,620 บาท 4,860

5.ค่าวัสดุในการแข่งขันกีฬา 5 ชนิดกีฬา x 2,000 บาท 10,000

รายการ

1.โครงการกีฬาสานสัมพันธ์

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

2.การแข่งขันกีฬานักศึกษา

และบุคลากรสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน

       475,300.00 

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

1.เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมแข่งขันกีฬาสี

ส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย

2.เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกัน รู้รัก

สามัคคีรู้แพ้ รู้ชนะ และ รู้อภัย

 3.เพ่ือสร้างเครือข่ายในการท ากิจกรรมร่วมกันกับ

วิทยาลัยอ่ืนๆได้อย่างเหมาะสม

 3.เพ่ือให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รู้จักและ

สร้างเครือข่ายนักศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการ

ท ากิจกรรมร่วมกันกับวิทยาลัยอ่ืนๆได้อย่างเหมาะสม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 171
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายการ

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนจบการศึกษา 25,900

1.ค่าวิทยากร จ านวน 1ชม x 2คน x 600 บาท 1,200

2.ค่าอาหารว่าง 430 คน x 1 ม้ือ x 30 บาท 12,900

3.ค่าพาหนะนักศึกษาหน่วยจัดการศึกษา 10 คน x 400 บาท 4,000

4.ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 3 ป้าย x 1,000 บาท 3,000

5.ค่าวัสดุ/เอกสารประกอบกิจกรรม  430 คน x 10 บาท 4,300

6.ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน 5 เล่ม x 100 บาท 500

4.โครงการร าลึกบุญคุณครู         81,200.00 กิจกรรมร าลึกบุญคุณครูของหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง  61,200

1.ค่าตอบแทนวิทยากร  2 ช่ัวโมง x 600 บาท 1,200

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 800 คน x 30 บาท 24,000

3.ค่าวัสดุจัดกิจกรรม 800 คน x 20 บาท 16,000

4.ค่าป้ายนิลประชาสัมพันธ์ 3 ป้าย x 1,000 3,000

5.ค่าเช่าเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 งาน x 1 วัน x 17,000 บาท 17,000

กิจกรรมร าลึกบุญคุณครูของหน่วยจัดการศึกษา อ าเภอสุไหงโก-ลก 11,200

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 200 คน x 30 บาท 6,000

2.ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ช่ัวโมง x 600 บาท 1,200

3.ค่าจ้างตกแต่งเวที 1 งาน x 2,000 บาท 2,000

4.ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส านักงาน 1 วัน x 1,000 บาท 1,000

5.ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย x 1,000 บาท 1,000

กิจกรรมร าลึกบุญคุณครูของหน่วยจัดการศึกษา อ าเภอรือเสาะ 8,800

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 120 คน x 30 บาท 3,600

2.ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ช่ัวโมง x 600 บาท 1,200

3.ค่าจ้างตกแต่งเวที 1 งาน 1 งาน x 2,000 บาท 2,000

4.ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส านักงาน 1 วัน x 1,000 บาท 1,000

3.โครงการปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษาก่อนจบการศึกษา

        25,900.00 1.เพ่ือส่งเสริมการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของ

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

2.เพ่ือให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีแนว

ทางการด าเนินชีวิตในการท างาน และรู้จักการอยู่

ร่วมกันในสังคม

1.เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อม และ

ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์

2.เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 172
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายการ

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

5.ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย x 1,000 บาท 1,000

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนตาม

คุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21

94,800

1.ค่าอาหารว่าง 34 คน x 3 ม้ือ x 50 บาท 5,100

2.ค่าอาหารเช้า  34 คน x  2 ม้ือ x 100 บาท 6,800

3.ค่าอาหารเท่ียง 34 คน x 2 ม้ือ x 250 บาท      17,000

4.ค่าอาหารเย็น 34 คน x 1 ม้ือ x 250 บาท 8,500

5.ค่าท่ีพัก 17 ห้อง x 1 คืน 1,400 บาท  23,800

6.ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 วัน x 13,400 บาท  26,800

7.ค่าวัสดุฝึกอบรม จ านวน 34 คน x 200 บาท                                            6,800

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทักษะในการปฏิบัติงานในระบบดิจิตัล 13,600

1.ค่าอาหารว่าง 34 คน x 4 ม้ือ x 30 บาท 4,080

2.ค่าอาหารเท่ียง 34 คน x  2 ม้ือ x 90 บาท  6,120

3.ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ 34 คน x 100 บาท  3,400

        95,900.00 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติ 95,900

1.ค่าเช่าห้องประชุม 1 วัน x 5,000 บาท 5,000

2.ค่าอาหารเช้า  50 คน x 1 ม้ือ x 100 บาท     5,000

3.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 1 ม้ือ x 250 บาท 12,500

4.ค่าอาหารเย็น 50 คน x 1 ม้ือ x 250 บาท      12,500

5.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท 5,000

6.ค่าท่ีพัก จ านวน 1 วัน x 25 ห้อง x 1,400 บาท 35,000

7.ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 1 วัน x 13,400 บาท 13,400

8.ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส านักงาน 1 วัน x 1,500 บาท 1,500

9.ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย x 1,000 บาท 1,000

5.โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้สอนประจ า อาจารย์พิเศษ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

บุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21

6.โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการน าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีสู่การปฏิบัติ

1.เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสอย่างต่อเน่ือง

2.เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงข้ึน

3.เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาสสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการ

ท างานท่ีเป็นผลดีต่อองค์กร

       108,400.00 

1.เพ่ือให้บุคลากรและผู้รับผิดชอบโครงการ มีความรู้ 

ความเข้าใจแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2566 และสามารถน าแผนฯสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

2.เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะการจัดท า

เคร่ืองมือการติดตาม ประเมินผลและการจัดท า

รายงานการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2566
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายการ

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

10.ค่าวัสดุเอกสารประกอบการประชุม 50 ชุด x 100 บาท 5,000

7.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

สอบวัดความรู้รายวิชาปรับ

พ้ืนฐาน

        21,000.00 จ านวนห้องสอบ 25  ห้อง x 2 คน x 420 บาท 21,000

กิจกรรมจัดพิธีประสาทอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 150,000

1.ค่าอาหาร 130 คน x 1 ม้ือ x 300 บาท 39,000

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 150 คน x 1 ม้ือ x 50 บาท 7,500

3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานในพิธี 1 คน x 10,000 บาท 10,000

4.ค่าท่ีพัก 4 ห้อง x 1,000 บาท 4,000

5.ค่าจัดจ้างตกแต่งสถานท่ี 1 งาน x 30,000 บาท 30,000

6.ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 2 คัน x 1,500 บาท 1,500

7.ค่าโล่/เกียรติบัตร จ านวน 40 ช้ิน x 500 บาท 20,000

8.ค่าสูจิบัตร 200 ช้ิน x 100 บาท 20,000

9.ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 10,000 บาท 10,000

10.ค่าเช่าเต้นท์พร้อมเก้าอ้ีส าหรับผู้ปกครอง 2 ชุด x 4,000 บาท 8,000

1.ประธานกรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 1 คน 12,000

2.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 1 คน 9,500

3.กรรมการจากตัวแทนวิทยาลัยชุมชน จ านวน 1 คน 5,500

10..ชดเชยค่าสาธารณูปโภค        100,000.00 1.ค่าไฟฟ้า 1 เดือน x 80,000 บาท 80,000

2.ค่าประปา 1 เดือน x 10,000 บาท 10,000

3.ค่าโทรศัพท์ 1 เดือน x 10,000 บาท 10,000

9.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน

8.พิธีประสาทอนุปริญญา

ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของวิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส

        27,000.00 เน่ืองจากจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศสถาบันสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนเร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 4

 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนโดยให้ใช้เงินรายได้

150,000.00       เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมในการมอบอนุปริญญาบัตร

ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาได้เกิดความภาคภูมิในการ

ส าเร็จการศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 174
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายลงทุน) 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน
คุณลักษณะ

เฉพาะ
ใบเสนอราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ  ส่ิงก่อสร้าง 478,800.00      

1. ครุภัณฑ์ 262,800.00      

1.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 262,800.00      

1. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน

 ขนาด 36,000 BTU
✓ เคร่ือง 4 45,500.00    182,000.00       ไม่มี

(ประจ า

ห้อง)

เพ่ือจัดหาและติดต้ังประจ าห้องปฏิบัติการนวดแผนไทย ท่ี

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการนวดแผนไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ท่ีผ่านมา

2.เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 

18,000 BTU
✓

เคร่ือง 1 21,500.00    21,500.00        ไม่มี

(ประจ า

ห้อง)

เพ่ือจัดหาและติดต้ังประจ าห้องปฏิบัติการนวดแผนไทย ท่ี

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการนวดแผนไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ท่ีผ่านมา

3.โต๊ะหมู่บูชา

✓

ชุด 1 8,000.00      8,000.00          1 ชุด ส าหรับจัดหาและใช้งานประจ าห้องหอประชุมกระจูดนรา

 ท่ีได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

และเปิดให้บริการแก่นักศึกษา ส่วนราชการต่างๆในพ้ืนท่ี

จังหวัดนราธิวาส ในปี พ.ศ.2565 เป็นต้นมา

4.ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง ✓ ✓ ชุด 1 30,820.00    30,820.00        2 ชุด ส าหรับจัดหาและใช้งานประจ าห้องหอประชุมกระจูดนรา

 ท่ีได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

และเปิดให้บริการแก่นักศึกษา ส่วนราชการต่างๆในพ้ืนท่ี

จังหวัดนราธิวาส ในปี พ.ศ.2565 เป็นต้นมา

5.โต๊ะประชุมขาเหล็ก ✓ ✓ ตัว 1       6,300.00      6,300.00          3 ชุด ส าหรับจัดหาและใช้งานประจ าห้องเรียนและ

ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ในการให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา 

ผู้รับบริการของวิทยาลัยชุมชน และบุคคลภายนอกใน

พ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส

รายการท่ี

มีอยู่ใน

ปัจจุบัน

เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงินรายได้

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ

จ านวน

 ราคาต่อหน่วย
 งบประมาณ

ท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 175
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน
คุณลักษณะ

เฉพาะ
ใบเสนอราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายการท่ี

มีอยู่ใน

ปัจจุบัน

เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงินรายได้

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ

จ านวน

 ราคาต่อหน่วย
 งบประมาณ

ท้ังส้ิน

6.ตู้ไม้ 3 ล้ินชัก ✓ ✓ ตู้ 1       4,900.00      4,900.00          ไม่มี ส าหรับจัดหาและใช้งานประจ าห้องเรียนและ

ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส ในการให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา 

ผู้รับบริการของวิทยาลัยชุมชน และบุคคลภายนอกใน

พ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส

7.พัดลมอุตสาหกรรรม ✓ ✓ เคร่ือง 2       2,950.00      5,900.00          ไม่มี ส าหรับให้บริการนักศึกษาและผู้รับบริการวิทยาลัยชุมชน 

ในกรณีท่ีวิทยาลัยชุมชนมีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน 

หรือในพ้ืนท่ีอากาศอบอ้าวและไม่มีอากาศถ่ายเท

8.พัดลมโคจร ✓ ✓ เคร่ือง 2       1,690.00      3,380.00          24 ตัว ส าหรับซ้ือและสับเปล่ียนในห้องเรียน อาคารเรียน

อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ท่ีมีอายุการใช้งานยาวนาน

และช ารุดบ่อย

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ข้ึนไป -                

ไม่มี

2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 216,000.00      

2.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 216,000.00      

1.งานก้ันห้องแสดงผลงาน วิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส
✓ งาน 1       216,000.00   216,000.00      ส าหรับจัดท าสถานท่ีรวบรวมและจัดแสดงผลงาน 

ผลิตภัณฑ์ และรางวัลความส าเร็จต่างๆของวิทยาลัยชุมชน

 ให้เป็นสัดส่วนและสามารถส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้

บุคคลภายนอกได้อย่างสะดวก

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -                         -   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 176
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของวิทยาลัยชุมชนยะลา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 177
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนยะลา

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนการด าเนินงาน   1,620.00   1,620.00   301,620.00   45,620.00   35,580.00   891,620.00   16,320.00   34,520.00   251,620.00   201,620.00   72,620.00   51,620.00   1,906,000.00 

 ผลการด าเนินงาน            -              -                 -                -                -                 -                -                -                 -                 -                -                -                    -   

 แผนการด าเนินงาน   1,620.00   1,620.00   301,620.00   45,620.00   35,580.00      1,620.00   16,320.00   34,520.00   251,620.00   201,620.00   72,620.00   51,620.00   1,016,000.00 

 ผลการด าเนินงาน            -              -                 -                -                -                 -                -                -                 -                 -                -                -                    -   

 แผนการด าเนินงาน    150,000.00       150,000.00  อรรัตน์

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน    300,000.00       300,000.00  ธีระศักด์ิ

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน    14,760.00    14,700.00    32,900.00        62,360.00  อัญชุลี

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน    14,000.00    19,200.00        33,200.00  อัญชุลี

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน      50,000.00        50,000.00  ช่ืนชีวัน

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน    30,000.00        30,000.00  ผลิตา

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน    150,000.00       150,000.00  ศศิกาญจน์

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน    21,000.00        21,000.00  หน่ึงฤทัย

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน      50,000.00      50,000.00    50,000.00    50,000.00       200,000.00  อับดลรอศักด์ิ

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน   1,620.00   1,620.00       1,620.00     1,620.00     1,620.00       1,620.00     1,620.00     1,620.00       1,620.00       1,620.00     1,620.00     1,620.00        19,440.00  อับดลรอศักด์ิ

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 9.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

 10. ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณี

ค่าตอบแทนเต็มข้ัน

 รวมท้ังส้ิน (บาท)

 1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความส านึก

รักสามัคคีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา

 รวม ผู้รับผิดชอบ

 7.พิธีประสาทอนุปริญญา

 8.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

 2.การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากรสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน

 3.โครงการรับสมัครนักศึกษา ปฐมนิเทศและ

อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับอนุปริญญา 

 ปีงบประมาณ 2566

 4.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก

 5.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี

งบประมาณ 2566

 6.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาอนุปริญญา

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 178
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
 รวม ผู้รับผิดชอบ

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ

 แผนการด าเนินงาน            -              -                 -                -                -     890,000.00              -                -                 -                 -                -                -        890,000.00 

 ผลการด าเนินงาน            -              -                 -                -                -                 -                -                -                 -                 -                -                -                    -   

 แผนการด าเนินงาน    390,000.00       390,000.00  อิสมาแอล/สุริยา

 ผลการด าเนินงาน

 แผนการด าเนินงาน    500,000.00       500,000.00  สุภาพร

 ผลการด าเนินงาน

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่า

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 2. ค่าจ้างจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

อาคารเรียน

 1. ชุดอุปกรณ์ ชุดถ่ายทอดสด Online แบบ

ดิจิตอล

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 179
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.1  สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนยะลา

(1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตามนโยบาย

สภาสถาบัน

(1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

(1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

(1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

(1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

(1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

(4.1) การจัด

งานปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

(4.2) การจัด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา

(4.3) การจัดพิธี

ประสาท

อนุปริญญาบัตร

(4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

(4.5) การจัดงาน

แข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน

รวมท้ังหมด 2,000,000.00          1,906,000.00            -                   -              -                  -             -                 -       33,200.00           -       142,360.00     150,000.00     150,000.00      21,000.00      300,000.00 

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน 1,016,000.00     -          -              -          -              -        -             33,200.00    -        142,360.00    150,000.00    150,000.00    21,000.00     300,000.00     

 1.โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความ

ส านึกรักสามัคคีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา

150,000.00       150,000.00    

 2.การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

300,000.00       300,000.00     

 3.โครงการรับสมัครนักศึกษา ปฐมนิเทศและ

อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ

อนุปริญญา  ปีงบประมาณ 2566

62,360.00         62,360.00      

 4.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก 33,200.00         33,200.00    

 5.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2566

50,000.00         50,000.00      

 6.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาอนุปริญญา 30,000.00         30,000.00      

 7.พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร 150,000.00       150,000.00    

 8.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

21,000.00         21,000.00     

 9.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค 200,000.00       

รายการ
ประมาณการรายรับ

 งปม. 2566

แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

(2) การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ วิชาชีพ

(3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

(ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

(1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน) (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 180
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



รวมท้ังหมด

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1.โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความ

ส านึกรักสามัคคีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา

 2.การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

 3.โครงการรับสมัครนักศึกษา ปฐมนิเทศและ

อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ

อนุปริญญา  ปีงบประมาณ 2566

 4.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก

 5.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2566

 6.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาอนุปริญญา

 7.พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

 8.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

 9.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

รายการ

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการ

ใหม่

 ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่า

ครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดิน

และ

ส่ิงก่อสร้าง

       200,000.00            -    390,000.00         -      500,000.00           -             -             -          19,440.00 

200,000.00       -          -            -       -             -        -        -        19,440.00       

200,000.00       

(6) 

รายจ่าย

ตาม

เง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสง

ค์

(จ)  ค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

ต่อการ

ด าเนินการของ

สถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือ

สมทบรายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

(5) ค่า

สาธารณูปโภค

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 181
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



(1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตามนโยบาย

สภาสถาบัน

(1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

(1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

(1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

(1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

(1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

(4.1) การจัด

งานปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

(4.2) การจัด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา

(4.3) การจัดพิธี

ประสาท

อนุปริญญาบัตร

(4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

(4.5) การจัดงาน

แข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน
รายการ

ประมาณการรายรับ

 งปม. 2566

แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

(2) การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ วิชาชีพ

(3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

(ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

(1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน) (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

 10.ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณี

ค่าตอบแทนเต็มข้ัน

19,440.00         

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน          ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

890,000.00       -          -              -          -              -        -             -            -        -              -              -              -             -               

 1. ชุดอุปกรณ์ ชุดถ่ายทอดสด Online แบบ

ดิจิตอล

390,000.00       

 2. ค่าจ้างจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

อาคารเรียน

500,000.00       

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 182
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



รายการ

 10.ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณี

ค่าตอบแทนเต็มข้ัน

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน          ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 1. ชุดอุปกรณ์ ชุดถ่ายทอดสด Online แบบ

ดิจิตอล

 2. ค่าจ้างจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

อาคารเรียน

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการ

ใหม่

 ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่า

ครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดิน

และ

ส่ิงก่อสร้าง

(6) 

รายจ่าย

ตาม

เง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสง

ค์

(จ)  ค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

ต่อการ

ด าเนินการของ

สถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือ

สมทบรายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

(5) ค่า

สาธารณูปโภค

19,440.00       

-                 -          390,000.00 -       500,000.00   -        -        -        -                

390,000.00 

500,000.00   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 183
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 (รายจ่ายประจ า) 

วิทยาลัยชุมชนยะลา

งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน    1,016,000.00 

      150,000.00 1. ค่าเช่าเคร่ืองเสียง/เจ้าหน้าท่ีควบคุม จ านวน 1 วัน*6,000 บาท = 6,000 บาท

2. ค่าเหรียญรางวัล จ านวน 200 เหรียญ * 50 บาท = 10,000 บาท

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์แข่งขันกีฬา  13,700 บาท

      - วอลเล่ย์บอล จ านวน 3 ลูก * 1,000 บาท = 3,000 บาท

      - ตะกร้อ จ านวน 3 ลูก * 300 บาท = 900 บาท

      - เปตอง   จ านวน 1 ชุด * 3,000 บาท = 3,000 บาท

      - ปิงปอง   จ านวน 2 ชุด * 500 บาท = 1,000 บาท

      - ไม้ผลัดว่ิง  จ านวน 2 ชุด * 650 บาท = 1,300 บาท

      - ตะกร้าแชร์บอล   (ตะกร้า) จ านวน  2 ใบ * 250 บาท = 500 บาท

      - โทรโข่ง (เล็ก)  จ านวน 4 อัน * 500 บาท =  2,000 บาท

      - นกหวีด จ านวน 8 อัน * 250 บาท = 2,000 บาท

4. ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ จ านวน 2 วง* 4,000 บาท =  8,000 บาท

5. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา  จ านวน 15 คน  * 500  บาท =  7,500 บาท

6. ค่าตอบแทนท าความสะอาดสนามกีฬา จ านวน 6 คน * 500 บาท = 3,000 บาท

7. ค่าใช้สนามกีฬา  จ านวน 2 วัน * 2,500 บาท=  5,000 บาท

8. ค่าถ้วยรางวัล  จ านวน 12 ถ้วย * 600 บาท =  7,200 บาท

9. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 500 คน * 100 บาท =  50,000 บาท

10. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 500 คน * 25 บาท =  25,000 บาท

11. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 4 เท่ียว* 500 บาท= 2,000 บาท

12. ค่าเช่าเต้นท์ จ านวน 2 หลัง * 2,000 บาท =  4,000 บาท

13. ค่าป้ายไวนิล จ านวน 2 ป้าย * 800 บาท=  1,600 บาท

รายการ

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ

และสร้างความส านึกรัก

สามัคคีนักศึกษาวิทยาลัย

ชุมชนยะลา

เหตุผลความจ าเป็น

1.เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมแข่งขันกีฬาสี

ส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย

2.เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกัน รู้รักสามัคคี

รู้แพ้ รู้ชนะ และ รู้อภัย

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้
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14. ค่าพิธีเปิด-ปิด  5,000 บาท

      - ค่าดอกไม้ตกแต่งโพเดียม จ านวน 2 ชุด * 1,000 บาท = 2,000 บาท

      - แตรลมกระป๋อง จ านวน 6 ชุด * 300 บาท  = 1,800 บาท

      - พรุกระดาษ จ านวน 10 อัน * 80 บาท = 800 บาท

      - ธงสี จ านวน 8 ผืน * 50 บาท =  400 บาท

15. ค่ายาและเวชภัณฑ์ จ านวน 4 ชุด * 500 บาท = 2,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ  ค่ารถโดยสาร (รถบัส) + ค่าน้ ามัน  ไม่เกิน 13,400  บาท จ านวน 7 วัน

 * 13,400 บาท = 93,800 บาท

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ด้วยการออกก าลังกาย

2. ค่าเช่าท่ีพัก  จ านวน 20 ห้อง * 1,200 บาท  จ านวน 5 คืน  = 120,000 บาท

3. ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทาง จ านวน 40 คน คนละ 7 วัน  * 240 บาท = 67,200 บาท

4. ค่าวัสดุฝึกซ้อมกีฬา จ านวน 5 ประเภท * 2,200 บาท= 11,000 บาท

5. ค่าชุดกีฬา จ านวน 20 คน  * 400 บาท  = 8,000 บาท

        62,360.00 กิจกรรมท่ี 1 การรับสมัครนักศึกษา

ข้ันตอนการรับสมัครนักศึกษา  14,760 บาท 

1.ค่าจ้างบันทึกข้อมูล  จ านวน 2 คน * 300 บาท * 15 วัน = 9,000 บาท

2.ค่าวัสดุ จ านวน 360 คน * 16 บาท = 5,760 บาท 

ข้ันตอนการสอบคัดเลือก   14,700 บาท

1.ค่าวัสดุ จ านวน 360 คน * 30 บาท = 10,800 บาท 

2.ค่าเช่าสถานท่ี จ านวน 1 วัน* 3,000 บาท= 3,000 บาท

3.ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาดสถานท่ี  จ านวน 3 คน * 300 บาท* 1 วัน = 900 บาท

กิจกรรมท่ี 2 การปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  32,900 บาท

1.ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)  จ านวน 1 คน * 1 ช่ัวโมง * 600 บาท = 600 บาท

2.ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ)  จ านวน 1 คน * 1 ช่ัวโมง * 1,200 บาท = 1,200 บาท

3.ค่าเช่าสถานท่ี  จ านวน 1 วัน * 5,000 บาท = 5,000 บาท

4.ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 15 คน* 1 ม้ือ * 80 บาท = 1,200 บาท

5.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 30 คน * 2 ม้ือ * 25 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท

2.การแข่งขันกีฬานักศึกษา

และบุคลากรสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน

      300,000.00 

3.เพ่ือสร้างเครือข่ายในการท ากิจกรรมร่วมกันกับวิทยาลัย

อ่ืนๆได้อย่างเหมาะสม

2.เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา รู้รักสามัคคี  รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้

อภัย

3.โครงการรับสมัครนักศึกษา

 ปฐมนิเทศและอบรมพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาระดับ

อนุปริญญา  ปีงบประมาณ 

2566

เพ่ือเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนท่ีจบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายแต่ยังขาดโอกาสในการศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษาได้มีโอกาสสมัครเข้าเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ

ในการเรียนรู้ให้แก่ตนเองสามารถน าความรู้ไปพัฒนา

ศักยภาพของตนเองและชุมชนได้ อีกท้ังเป็นการเตรียม

ความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่โดยการปฐมนิเทศและอบรม

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญอย่างย่ิง

เป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่สถาบันการศึกษาเพ่ือให้

นักศึกษาได้ท าความรู้จักต่อสถาบันการศึกษาและภาคภูมิใจ

ต่อสถาบันการศึกษาของตนเอง ตระหนักถึงความส าคัญของ

การศึกษาเพ่ือจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้ศึกษา

หาความรู้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
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6.ค่าวัสดุ จ านวน 360 คน * 15 บาท= 5,400 บาท

7.ค่าจ้างท าคู่มือนักศึกษา  จ านวน 600 เล่ม * 30 บาท = 18,000 บาท

1.ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี จ านวน  4  คน * 240  บาท  * 10  วัน = 9,600 บาท

2.ค่าท่ีพัก คืนละ 800บาท  จ านวน 2 ห้อง  * 2 คืน= 3,200 บาท

3.ค่าวัสดุ จ านวน 360 คน * 30 บาท= 10,800 บาท

4.ค่าจ้างท าไวนิลและโฟมบอร์ด    4,600 บาท

    4.1 ป้ายไวนิล จ านวน 2 แผ่น * 800 บาท = 1,600 บาท

    4.2 โฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์  จ านวน 2 แผ่น * 1,500 บาท = 3,000 บาท

6.ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กม.ละ 4 บาท * 125 กม. * 2 เท่ียว * 5 วัน = 5,000 บาท

1. ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ)  จ านวน 1 คน x 3 ช่ัวโมง  * 1,200 บาท = 3,600 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 800 คน จ านวน 2 ม้ือ * 25 บาท = 40,000 บาท

3. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1 ผืน  *  800 บาท = 800 บาท

4. ค่าวัสดุ  จ านวน 800 คน * 7 บาท  = 5,600 บาท

1. ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)  จ านวน 2 คน * 600 บาท = 1,200 บาท

2. ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ)  จ านวน 2 คน *1,200 บาท = 2,400 บาท

3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 250 คน * 2 ม้ือ  * 25 บาท = 12,500  บาท

4. ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 50 คน * 100 บาท * 1 ม้ือ = 5,000 บาท

5. ค่าเช่าสถานท่ี/ห้องประชุม  จ านวน 1 ห้อง * 1,400 บาท = 1,400 บาท

6. ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 250 คน * 30 บาท = 7,500  บาท 

150,000.00      1. ค่าตกแต่งแท่นพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร  จ านวน 1 วัน * 18,000 บาท = 18,000 บาท

2. ค่าดอกไม้ตกแต่งโพเดียม จ านวน 2 ชุด * 1,000 บาท  = 2,000 บาท

3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 350 คน * 2 ม้ือ * 25 บาท  = 17,500 บาท

4. ค่าช่อดอกไม้ประธานในพิธี จ านวน 1 ช่อ * 400 บาท = 400 บาท

5. ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 300 คน * 1 ม้ือ*100 บาท = 30,000 บาท

6. ค่าตอบแทนผู้ดูแลเคร่ืองเสียง จ านวน 2 คน * 300 บาท * 2 วัน =  1,200 บาท

7. ค่าของท่ีระลึก  จ านวน 300 ช้ิน* 50 บาท= 15,000 บาท

4.โครงการแนะแนว

การศึกษาต่อเชิงรุก

5.โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี

งบประมาณ 2566

6.โครงการปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษาอนุปริญญา

7.พิธีประสาทอนุปริญญา

        33,200.00 

        50,000.00 

        30,000.00 

เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมในการมอบอนุปริญญาบัตรให้กับ

ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เกิดความภาคภูมิในการส าเร็จการศึกษา

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการลงพ้ืนท่ีแนะแนวเชิงรุก และศึกษา

ต่อท่ีวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้กับโรงเรียนมัธยม โรงเรียน

ปอเนาะ และกศน.ในจังหวัดยะลาท้ัง 8 อ าเภอ ในพ้ืนท่ี

จังหวัดยะลา

เพ่ือความจ าเป็นในการจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษา อันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา

เพ่ือเป็นการปฐมนิเทศให้นักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลเก่ียวกับ

แนวทางการศึกษาต่อของสถาบันในการศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรีและการประกอบอาชีพ มีความเข้าใจหลักการ

คัดเลือกในการสมัครเข้าท างานได้บุคคลในต าแหน่งงาน

ต่างๆ และเตรียมตนเองได้อย่างเหมาะสม
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8. ค่าพาหนะเดินทางประธานและผู้ติดตาม จ านวน 2 คน * 2 เท่ียว(ไป-กลับ) * 2,900 บาท = 11,600 

บาท

9. ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด จ านวน 3 คน * 300 บาท =  900 บาท

10. ค่าเช่าสถานท่ี  จ านวน 3 วัน * 13,000 บาท  = 39,000 บาท

11. ค่าวัสดุเพ่ือใช้ในโครงการ  จ านวน 300 คน * 48 บาท = 14,400 บาท

1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 1 คน *  10,000 บาท = 10,000 บาท

2. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 1 คน *  7,500 บาท = 7,500 บาท

3. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน   จ านวน 1 คน *  3,500 บาท = 3,500  บาท

9.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

10. ค่าตอบแทนของ

พนักงานราชการ กรณี

ค่าตอบแทนเต็มข้ัน

        94,400.00 8.ค่าตอบแทน

คณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

      200,000.00 

        19,440.00 

1. ค่าไฟฟ้า จ านวน 4 เดือน * 50,000 บาท =  200,000 บาท

1. ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน จ านวน 2 คน  * 810 บาท * 12 

เดือน = 19,940 บาท

        21,000.00 การจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายต่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

ข้อ 4 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการให้ใช้เงืน

รายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซ่ึงอัตราค่าตอบแทน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ

การจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

เร่ือง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีค่าตอบแทน

เต็มข้ัน พ.ศ.2565
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หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.3 รายละเอียดกแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายลงทุน) 

วิทยาลัยชุมชนยะลา

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน
คุณลักษณ

ะเฉพาะ

ใบเสนอ

ราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ  ส่ิงก่อสร้าง 890,000.00  

1. ครุภัณฑ์ 890,000.00  

1.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 890,000.00  

1. ชุดอุปกรณ์ ชุด

ถ่ายทอดสด Online  แบบ

ดิจิตอล

✓ ✓ ชุด 1 390,000.00 390,000.00   ไม่มี เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ผลงาน บริการชุมชน การวิจัยพัฒนา กิจกรรมต่างๆ ของ

หน่วยงาน และเป็นการตอบสนองต่อการเรียนรู้และฝึก

ปฏิบัติของนักศึกษาภายในสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นักศึกษาในสาขาต่างๆ ของทางวิทยาลัย

2. ค่าจ้างจัดท าแบบรูป

รายการงานก่อสร้างอาคาร

เรียน

งาน 1 500,000.00 500,000.00   ไม่มี เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดท าแบบรูปรายการงาน

ก่อสร้างอาคารเรียน ขอบเขตของงาน และราคากลาง

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ข้ึนไป -            

2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท -            

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -            -              

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -            -              

รายการท่ีมีอยู่

ในปัจจุบัน
เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงินรายได้

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จ านวน
 ราคาต่อ

หน่วย

 งบประมาณ

ท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 188
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 189
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

แผนการด าเนินงาน   75,310.00   240,310.00   235,710.00   289,310.00   52,810.00   30,810.00   8,810.00   129,810.00   34,410.00   155,810.00   28,210.00  810.00   1,282,120.00 

ผลการด าเนินงาน              -                 -                 -                 -                -                -              -                 -                -                 -                -           -                    -   

แผนการด าเนินงาน   50,810.00     50,810.00   100,810.00   180,810.00       810.00   30,810.00   8,810.00   129,810.00   34,410.00   155,810.00   28,210.00  810.00      772,720.00 

ผลการด าเนินงาน              -                 -                 -                 -                -                -              -                 -                -                 -                -           -                    -   

แผนการด าเนินงาน    120,000.00       120,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน   8,000.00       9,000.00       5,000.00        22,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน     3,600.00     6,400.00         -          10,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน    150,000.00       150,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน    21,000.00         -          21,000.00 

ผลการด าเนินงาน         -                    -   

แผนการด าเนินงาน    30,000.00         -          30,000.00 

ผลการด าเนินงาน         -                    -   

แผนการด าเนินงาน      30,000.00         -          30,000.00 

ผลการด าเนินงาน         -                    -   

แผนการด าเนินงาน      50,000.00         -          50,000.00 

ผลการด าเนินงาน         -                    -   

 นายปทุมณัฐราช

 นายปทุมณัฐราช

 นางฟาตีเมาะห์

 นางสาวนูรีซัน

 นางโนรี

 น.ส.นันทิชา

 นางสาวนูรีซัน

 นางสาวนูรีซัน1.3 โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

ปัตตานี

1.4  โครงการสร้างความสมานฉันท์

โดยใช้กีฬาเป็นส่ือ "วชช.ตานีเกมส์ 

คร้ังท่ี 15"

1.5ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

1.6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

ปัตตานี

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ

รวมท้ังส้ิน (บาท)

1. รายจ่ายประจ า งบด าเนินงาน

1.1 พิธีประสาทอนุปริญญา

 รวม ผู้รับผิดชอบ

1.7โครงการแนะแนวและ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา

1.8 โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

1.2 โครงการส่งเสริมท านุบ ารุง 

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 190
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ  รวม ผู้รับผิดชอบ

แผนการด าเนินงาน    100,000.00         -         100,000.00 

ผลการด าเนินงาน         -                    -   

แผนการด าเนินงาน    30,000.00        30,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน    50,000.00      50,000.00      50,000.00      50,000.00       200,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน        810.00          810.00          810.00          810.00        810.00        810.00      810.00          810.00        810.00          810.00        810.00   810.00          9,720.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน   24,500.00   189,500.00   134,900.00   108,500.00   52,000.00              -              -                 -                -                 -                -           -        509,400.00 

ผลการด าเนินงาน              -                 -                 -                 -                -                -              -                 -                -                 -                -           -                    -   

แผนการด าเนินงาน      25,000.00        25,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน      45,500.00        45,500.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน      52,000.00        52,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน      69,000.00        69,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน      15,500.00               -          15,500.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน    24,500.00        24,500.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

 นางสาวเพ็ญสุดา

 นางสาวฮานีซะห์

 นางโนรี

 ซูไบดะห์

2.4 ตู้อบไฟฟ้า สามช้ัน  จ านวน  1 ชุด

2.5 เคร่ืองเหวียงสลัดน้ าในอาหาร 

จ านวน 1 ชุด

2.6 เคร่ืองซึนสายพานต่อเน่ืองแนวต้ัง

 จ านวน 1 ชุด

1.12 ค่าตอบแทนของพนักงาน

ราชการ กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

2. รายจ่ายลงทุน งบครุภัณฑ์ ท่ีดิน  

ส่ิงก่อสร้าง

2.1 โต๊ะเดียม ขนาด 600 x 200 x 85

 ซม. 2 ตัว x 12,500 บาท

2.2 เคร่ืองอบแห้งก่ึงอุตสหกรรม 

จ านวน 2 เคร่ือง x 22,750 บาท

2.3 เตาอบไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง

1.9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

บริหารจัดการความเส่ียงและควบคุม

ภายในวิทยาลัย

1.10 โครงการอบรมเสริมทักษะการ

ป้องกันตัวด้วยศิลปะพ้ืนบ้าน ปันจัก

สีลัต

1.11 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 191
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ  รวม ผู้รับผิดชอบ

แผนการด าเนินงาน    52,000.00        52,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน      14,000.00        14,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน      50,000.00        50,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน      43,900.00        43,900.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน      16,500.00        16,500.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน      39,500.00        39,500.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน      62,000.00        62,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

2.12  ไม้กันส่ันกล้อง ชุด Combo

2.13 เคร่ืองท าธูปไม้กลม

2.7 เคร่ืองอัดกระป๋อง

2.8 เคร่ืองช่ังดิติตอล จ านวน 4 เคร่ือง

 x 3,500

2.9 ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และ

ออกแบบและระบบเบิกจ่าย

งบประมาณโครงการ ระบบการจัดท า

ฐานข้อมูล

2.10  โดรนมินิ กล้องข้ันสูง  ชุด 

Combo

2.11 เลนส์กล้อง  EF-S 10-22 mm. 

F3.5-4.5 USM

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 192
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.1  สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตาม

นโยบาย

สภาสถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด

งานปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา

 (4.3) การจัดพิธี

ประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัดงาน

แข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน

รวมท้ังหมด 1,000,000.00    1,282,120.00          -    150,000.00           -               -            -    30,000.00          -            -    40,000.00  52,000.00  120,000.00  21,000.00  150,000.00

1. รายจ่ายประจ า งบด าเนินงาน 772,720.00     -       150,000.00  -         -           -       30,000.00    -       -       40,000.00  52,000.00  120,000.00  21,000.00  150,000.00    

1.1 พิธีประสาทอนุปริญญา 120,000.00         120,000       

1.2 โครงการส่งเสริมท านุบ ารุง ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม

22,000.00           -          22,000       

1.3  โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

10,000.00           10,000       

1.4  โครงการสร้างความสมานฉันท์โดยใช้

กีฬาเป็นส่ือ "วชช.ตานีเกมส์ คร้ังท่ี 15"

150,000.00         -            150,000         

1.5ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

21,000.00           -            21,000       

1.6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

30,000.00           30,000       -            

1.7โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักศึกษา

30,000.00           30,000         -            

รายการ
 ประมาณการ

รายรับ งปม. 2566

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

 (2) 

การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 193



รวมท้ังหมด

1. รายจ่ายประจ า งบด าเนินงาน

1.1 พิธีประสาทอนุปริญญา

1.2 โครงการส่งเสริมท านุบ ารุง ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม

1.3  โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

ปัตตานี

1.4  โครงการสร้างความสมานฉันท์โดย

ใช้กีฬาเป็นส่ือ "วชช.ตานีเกมส์ คร้ังท่ี 15"

1.5ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

1.6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

1.7โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักศึกษา

รายการ

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

           -    359,500.00  99,900.00  50,000.00            -              -              -         9,720.00 

-          -           -          -          -          -          -          9,720.00      

 (6) 

รายจ่ายตาม

เง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นต่อ

การด าเนินการ

ของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

(ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 194
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตาม

นโยบาย

สภาสถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซม

บ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด

งาน

ปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรม

พัฒนานักศึกษา

 (4.3) การจัด

พิธีประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัด

งานแข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน
รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 2566

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

 (2) 

การศึกษา

และ

ส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  (5) ค่า

สาธารณูปโภค

1.8 โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

50,000.00         50,000        -           

1.9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

บริหารจัดการความเส่ียงและควบคุม

ภายในวิทยาลัย

100,000.00        100,000      -           

1.10 โครงการอบรมเสริมทักษะการ

ป้องกันตัวด้วยศิลปะพ้ืนบ้าน ปันจักสีลัต

30,000.00         30,000      -          

1.11 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค 200,000.00        -           200,000     

1.12 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 

กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

9,720.00           

 2. รายจ่ายลงทุน งบครุภัณฑ์ ท่ีดิน  

ส่ิงก่อสร้าง

509,400.00    -       -            -        -          -       -           -       -       -          -          -           -          -           -           

 2.1 โต๊ะเดียม ขนาด 600 x 200 x 85 

ซม. 2 ตัว x 12,500 บาท

25,000.00         

 2.2 เคร่ืองอบแห้งก่ึงอุตสหกรรม 

จ านวน 2 เคร่ือง x 22,750 บาท

45,500.00         

 2.3 เตาอบไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 52,000.00         

 2.4 ตู้อบไฟฟ้า สามช้ัน  จ านวน  1 ชุด 69,000.00         

 2.5 เคร่ืองเหวียงสลัดน้ าในอาหาร 

จ านวน 1 ชุด

15,500.00         

 2.6 เคร่ืองซึนสายพานต่อเน่ืองแนวต้ัง 

จ านวน 1 ชุด

24,500.00         

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 195
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รายการ

1.8 โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

1.9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

บริหารจัดการความเส่ียงและควบคุม

ภายในวิทยาลัย

1.10 โครงการอบรมเสริมทักษะการ

ป้องกันตัวด้วยศิลปะพ้ืนบ้าน ปันจักสีลัต

1.11 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

1.12 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 

กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

 2. รายจ่ายลงทุน งบครุภัณฑ์ ท่ีดิน  

ส่ิงก่อสร้าง

 2.1 โต๊ะเดียม ขนาด 600 x 200 x 85 

ซม. 2 ตัว x 12,500 บาท

 2.2 เคร่ืองอบแห้งก่ึงอุตสหกรรม 

จ านวน 2 เคร่ือง x 22,750 บาท

 2.3 เตาอบไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง

 2.4 ตู้อบไฟฟ้า สามช้ัน  จ านวน  1 ชุด

 2.5 เคร่ืองเหวียงสลัดน้ าในอาหาร 

จ านวน 1 ชุด

 2.6 เคร่ืองซึนสายพานต่อเน่ืองแนวต้ัง 

จ านวน 1 ชุด

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

 (6) 

รายจ่ายตาม

เง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นต่อ

การด าเนินการ

ของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

9,720           

-          359,500.00 99,900.00 50,000.00 -          -          -          -              

25,000       

45,500       

52,000       

69,000       

15,500       

24,500       
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 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตาม

นโยบาย

สภาสถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซม

บ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด

งาน

ปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรม

พัฒนานักศึกษา

 (4.3) การจัด

พิธีประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัด

งานแข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน
รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 2566

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

 (2) 

การศึกษา

และ

ส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  (5) ค่า

สาธารณูปโภค

 2.7 เคร่ืองอัดกระป๋อง 52,000.00         

 2.8 เคร่ืองช่ังดิติตอล จ านวน 4 เคร่ือง 

x 3,500

14,000.00         

2.9 ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และออกแบบ

และระบบเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ระบบ

การจัดท าฐานข้อมูล

50,000.00         

 2.10 โดรนมินิ กล้องข้ันสูง ชุด Combo 43,900.00         

 2.11 เลนส์กล้อง  EF-S 10-22 mm. 

F3.5-4.5 USM

16,500.00         

 2.12 ไม้กันส่ันกล้อง ชุด Combo 39,500.00         

 2.13 เคร่ืองท าธูปไม้กลม 62,000.00         

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 197
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รายการ

 2.7 เคร่ืองอัดกระป๋อง

 2.8 เคร่ืองช่ังดิติตอล จ านวน 4 เคร่ือง 

x 3,500

2.9 ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และออกแบบ

และระบบเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ระบบ

การจัดท าฐานข้อมูล

 2.10 โดรนมินิ กล้องข้ันสูง ชุด Combo

 2.11 เลนส์กล้อง  EF-S 10-22 mm. 

F3.5-4.5 USM

 2.12 ไม้กันส่ันกล้อง ชุด Combo

 2.13 เคร่ืองท าธูปไม้กลม

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

 (6) 

รายจ่ายตาม

เง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นต่อ

การด าเนินการ

ของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

52,000       

14,000       

50,000      

43,900      

16,500      

39,500      

62,000       

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 198
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายประจ า) 

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

รวมท้ังส้ิน (บาท)             772,720.00 

             120,000.00   -ค่าโล่ 8 ช้ิน x 1,200 บาท = 9,600 บาท

  -ค่าอาหารกลางวัน 200 คน x 120 บาท = 24,000 บาท

  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 200คน x 35 บาท x 2 ม้ือ = 14,000 บาท

  -ค่าของท่ีระลึกประธาน  1 คน x 1,500 บาท = 1,500 บาท

  -ค่าของท่ีระลึกแขก 120 คน x 150 บาท = 18,000 บาท

  -ค่าสูจิบัตร จ านวน 120 เล่ม x 100 บาท = 12,000 บาท

  -ค่าจ้างบ้นทึกวีดีโอในงานพิธี 1 งาน x 10,900 บาท = 10,900 บาท

  -ค่ารถส ารองไฟฟ้า 1 คัน x 6,000 บาท = 6,000 บาท

  -ค่าตกแต่งสถานท่ี (ตกแต่งดอกไม้ในพิธี,จัดสวน,ป้าย ฯลฯ)   จ านวน 4 จุด x 6,000 บาท = 24,000 บาท

               22,000.00 กิจกรรมท่ี 1 เมาลิดสัมพันธ์ 8,000 บาท

  -ค่าตอบวิทยากร 1 คน x 1,200 บาท x 2 ช่ัวโมง = 2,400 บาท

  -ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 100  บาท = 2,000 บาท

  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ = 1,200 บาท

  -ค่าวัสดุในการด าเนินงาน  120 บาท x 20 คน = 2,400 บาท

 กิจกรรมท่ี 2รอมฏอนสัมพันธ์ 9,000 บาท

  -ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 120  บาท = 6,000 บาท

  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ = 3,000 บาท

 กิจกรรมท่ี 3 ถวายเทียนพรรษา 5,000 บาท

  -ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 120  บาท = 2,400 บาท

  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ = 1,200 บาท

  -ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการ  1 วัน x 500 บาท = 500 บาท

  -ค่าวัสดุในการด าเนินงาน (เทียนพรรษา,ผ้าอาบน้ าฝน,สังฆทาน)     3 ชุด x 300 บาท  = 900 บาท

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

1. พิธีประสาทอนุปริญญา

2. โครงการส่งเสริมท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจ าเป็น

เพ่ือมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีอย่างเป็น

ทางการ เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการเข้า

ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร และเพ่ือให้คณาจารย์ ผู้ปกครอง 

นักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมแสดงความยินดีและช่ืนชมต่อความส าเร็จ

ของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

เพ่ือให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้าน

ศาสนา อีกท้ังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ 

บุคลากรและนักศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 199
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจ าเป็น

               10,000.00 กิจกรรมท่ี 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 3,600 บาท

  -ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 120  บาท = 2,400 บาท

  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ = 1,200 บาท

กิจกรรมท่ี 2 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 6,400 บาท

  -ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 120  บาท = 2,400 บาท

  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ = 1,200 บาท

  -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 600 บาท x 2 ช่ัวโมง = 1,200 บาท

  -ค่าวัสดุในการด าเนินงาน  20 คน x 80 บาท = 1,600 บาท 

150,000.00               -ค่ากรรมการตัดสินกีฬา 20 คน x 2 วัน x 1,000 บาท = 40,000 บาท

  -ค่าอาหารกลางวัน 150 คน x 2 ม้ือ x 80 บาท = 24,000 บาท

  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม150 คน x 4 ม้ือ x 25 บาท = 15,000 บาท

  -ค่าตอบแทนวงโยธวาทิต 2 วง x 7,000 บาท = 14,000 บาท

  -ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 1 เคร่ือง x 2 วัน x 5,000 บาท = 10,000 บาท

  -ค่าพิธีเปิด และ ปิด  2,500 บาท x  2 ชุด = 5,000 บาท

  -ค่าเช่าสนามกีฬาและบ ารุงสนาม 2 วัน x 5,000 บาท = 10,000 บาท

  -ค่าเหรียญรางวัล 208 เหรียญ x 50 บาท = 10,400 บาท

  -ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล 2 คน x 2 วัน x 500 บาท = 2,000 บาท

  - ค่าถ้วยรางวัล 20 ถ้วย x 980 บาท = 19,600 บาท

21,000.00               1. ประธานกรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 10,000 บาท

2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 7,500 บาท 

3. กรรมการท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 3,500 บาท

30,000.00               กิจกรรมท่ี 1 อบรมให้ความรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 24,000 บาท

  -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 1,200 บาท x 3 ช่ัวโมง = 3,600 บาท

  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 360 คน x 30 บาท  = 10,800 บาท

  -ค่าวัสดุในการด าเนินงาน (ปากกา ,สมุด) 27 บาท x 360 คน = 9,720 บาท  

   ขอเบิกเพียง 9,600 บาท

3. โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้ถึงกฎระเบียบ วินัย เข้าใจ

หลักสูตรการศึกษาระดับอนุปริญญา ซ่ึงน ามาสู่

การเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและส าเร็จการศึกษา

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด

2.เพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงกว่า

อนุปริญญา และช้ีแนะแนวทางการประกอบอาชีพหลังส าเร็จ

การศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีท่ีก าลังจะส าเร็จ

การศึกษา

เพ่ือให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้พัฒนาตนเอง มีคุณธรรม

จริยธรรมตรงตามอัตลักษณ์เชิงคุณธรรมของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

4. โครงการสร้างความสมานฉันท์โดยใช้กีฬาเป็น

ส่ือ "วชช.ตานีเกมส์ คร้ังท่ี 15"

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

เพ่ือเป็นการสร้างสุขภาพและความสมัครสมานสามัคคี เกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันของนักศึกษา และเป็นการให้นักศึกษารู้จักใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และอบายมุขทุก

ชนิด

เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนปัตตานีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา

6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 200
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจ าเป็น

กิจกรรมท่ี 2 ร าลึกบุญคุณครู 6,000 บาท

  -ค่าวัสดุในการด าเนินงาน  6 สาขา x 1,000 บาท = 6,000 บาท

30,000.00                 -ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการ  500 บาท x 8 วัน = 4,000 บาท

  -ค่าจัดท าไวนิล  12 แผ่น x 500 บาท = 6,000 บาท

  -ค่าโปรเตอร์    100 แผ่น x 48.2 บาท = 4,820 บาท

  -ค่าแผ่นพับ     1,000 แผ่น x 7.5 บาท = 7,500 บาท

  -ค่าเบ้ียเล้ียง 120 บาท x 8 คน x 8 วัน = 7,680 บาท

50,000.00                 -ค่าอาหารกลางวัน 16 คน x 2 ม้ือ x 350 บาท =  11,200 บาท

  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 16 คน x 4 ม้ือ x 50 บาท = 3,200 บาท

  -ค่าวิทยากร 1 คน x 12 ช่ัวโมง x 1,200 บาท  = 14,400 บาท

  -ค่าท่ีพัก  16 คน x 1 คืน x 750 บาท = 12,000 บาท

 -ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม 16 คน x 400 บาท (ไป-กลับ) = 6,400 บาท

  -ค่าวัสดุในการด าเนินโครงการ 175 บาท x 16 คน = 2,800 บาท 

100,000.00               -ค่าอาหารกลางวัน 31 คน x 2 ม้ือ x 350 บาท =  21,700 บาท

  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 31 คน x 4 ม้ือ x 50 บาท = 6,200 บาท

  -ค่าวิทยากร 1 คน x 12 ช่ัวโมง x 1,200 บาท  = 14,400 บาท

  -ค่าท่ีพัก  31 คน x 1 คืน x 750 บาท = 23,250 บาท

 -ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม 31 คน x 400 บาท (ไป-กลับ) = 12,400 บาท

 -ค่าห้องประชุม 2 วัน x 5,000 บาท = 10,000 บาท

  -ค่าวัสดุในการด าเนินกิจกรรม 350 บาท x 31 คน = 10,850 บาท

  - จัดท าเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 10 เล่ม x 120 บาท = 1,200 บาท

             200,000.00   -ค่าไฟฟ้า 3 เดือน x 60,000 บาท = 180,000 บาท

  -ค่าน้ าประปา 3 เดือน x 6,000 บาท = 18,000  บาท

  -ค่าไปรษณีย์ 2 เดือน x 1,000 บาท = 2,000 บาท

เน่ืองงบประมาณสาธารณูปโภคท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา และค่าไปรษณีย์ รวมท้ังค่าบริการ

อินเตอร์เน็ต

7. โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับ

สมัครนักศึกษา

8. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัย

ชุมชนปัตตานี

9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการ

ความเส่ียงและควบคุมภายในวิทยาลัย

10. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของ

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ให้มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณ และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีชัดเจนและ

สอดคล้อง

เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานีมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ

การบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายในพ่ือให้วิทยาลัย

ชุมชนปัตตานีมีแผนงานการบริหารจัดการความเส่ียง

เพ่ือแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร

อนุปริญญา สู่สาธารณชุมชนผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ จึงนับว่าเป็น

กลไกส าคัญย่ิงท่ีช่วยสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยให้เกิดความ

น่าเช่ือถือและยอมรับ
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจ าเป็น

               30,000.00   -ค่าวิทยากร 1 คน x 30 ช่ัวโมง x 600 บาท  = 18,000 บาท เพ่ือกิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะการป้องกัน

  -ค่าอาหารกลางวัน 10 คน x 5 ม้ือ x 120 บาท =  6,000 บาท ด้วยศิลปะพ้ืนบ้าน “ปันจักสีลัต”

  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 10 คน x 10  ม้ือ x 30 บาท = 3,000 บาท

  - จัดท าเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  30 เล่ม x 100 บาท = 3,000 บาท

1.12 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณี

ค่าตอบแทนเต็มข้ัน

                 9,720.00  -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 คน x 810 บาท x 12 เดือน = 9,720 บาท เน่ืองจากวิทยาลัยชุมชนปัตตานีมีพนักงานราชการเงินเดือนเต็มข้ัน 

จ านวน 1 อัตรา โดยใช้ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ือง

ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน

11. โครงการอบรมเสริมทักษะการป้องกันตัวด้วย

ศิลปะพ้ืนบ้าน ปันจักสีลัต

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 202
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แบบฟอร์มท่ี 2.3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายลงทุน) 

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงินรายได้

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

งบลงทุน มาตรฐาน
คุณลักษณ

ะเฉพาะ

ใบเสนอ

ราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รวมท้ังส้ิน (บาท) 509,400.00   

1. ครุภัณฑ์ 509,400.00   

1.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 509,400.00   

 2.1 โต๊ะเดียม ขนาด 600 x 200 x 85

 ซม. 2 ตัว x 12,500 บาท

P ตัว 2           12,500.00     25,000.00     เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนสอนในหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ ซ่ึง

ของเดิมในห้องปฏิบัติการครัวฮาลาลได้ใช้โต๊ะประชุมมาเป็นโต๊ะ

ในการฝึกอบรมดูแล้วไม่ค่อยถูกสุขลักษณะเท่าท่ีควรและไม่

เหมาะสม

 2.2 เคร่ืองอบแห้งก่ึงอุตสหกรรม 

จ านวน 2 เคร่ือง x 22,750 บาท

P เคร่ือง 2           22,750.00     45,500.00     

 2.3 เตาอบไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง P เคร่ือง 1           52,000.00     52,000.00     

2.4 ตู้อบไฟฟ้า สามช้ัน  จ านวน  1 ชุด P เคร่ือง 1           69,000.00     69,000.00     

 2.5 เคร่ืองเหวียงสลัดน้ าในอาหาร 

จ านวน 1 ชุด

P เคร่ือง 1           15,500.00     15,500.00     

 2.6 เคร่ืองซึนสายพานต่อเน่ืองแนวต้ัง 

จ านวน 1 ชุด

P เคร่ือง 1           24,500.00     24,500.00     

 2.7 เคร่ืองอัดกระป๋อง P เคร่ือง 1           52,000.00     52,000.00     

 2.8 เคร่ืองช่ังดิติตอล จ านวน 4 เคร่ือง 

x 3,500

P เคร่ือง 4           3,500.00       14,000.00     

รายการท่ีมีอยู่

ในปัจจุบัน

เพ่ือน ามาใช้ในการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชนท่ีมีมาตราฐาน สร้างงาน สร้างอาชีพ

ให้กับชุมชน

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จ านวน  ราคาต่อหน่วย
 งบประมาณ

ท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 203
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เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงินรายได้

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

งบลงทุน มาตรฐาน
คุณลักษณ

ะเฉพาะ

ใบเสนอ

ราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายการท่ีมีอยู่

ในปัจจุบัน

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จ านวน  ราคาต่อหน่วย
 งบประมาณ

ท้ังส้ิน

2.9 ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และ

ออกแบบและระบบเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ ระบบการจัดท าฐานข้อมูล

P P ระบบ 1           50,000.00     50,000.00     เพ่ือน าซอฟแวร์มาใช้ในการบริหารจัดการการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณของบุคลากรและฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง ท าให้ไม่มี

ปัญหาข้อมูลซ้ าซ้อน ขัดแย้ง  ไม่ตรงกัน และใช้ก ากับติดตามการ

เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน รายงานผลการเบิกจ่ายได้อย่าง

ทันทีทันใด รวดเร็ว สะดวก และมีประสิทธิภาพต่อการบริหารเงิน

งบประมาณ

 2.10 โดรนมินิ กล้องข้ันสูง ชุด Combo P ชุด 1           43,900.00     43,900.00     

 2.11 เลนส์กล้อง EF-S 10-22 mm. 

F3.5-4.5 USM

P ตัว 1           16,500.00     16,500.00     

2.12 ไม้กันส่ันกล้อง ชุด Combo P ชุด 1           39,500.00     39,500.00     

2.13 เคร่ืองท าธูปไม้กลม P ชุด 1           62,000.00     62,000.00     ด้วยโครงการศึกษาบริบทและพัฒนาอาชีพตามความต้องการของ

ชุมชนในจังหวัดปัตตานี ในปีงบประมาณ 2565 น้ัน ต าบลบางโก

ระ อ าเภอโคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ใช้ทรัพยากรชุมชนในการการผลิต

ธูปสมุนไพรไล่ยุง ท้ังน้ีการป้ันรูปและมาตรฐานการผลิตยังไม่ได้

มาตรฐานท่ีสามารถจ าหน่ายได้ วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจึงมีความ

ประสงค์ซ้ือเคร่ืองผลิตธูปเพ่ือน ามาพัฒนารูปแบผลิตภัณฑื

ดังกล่าว เพ่ือน าเทคโลโลยีไปถ่ายทอดให้กับชุมชนต่อไป

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ข้ึนไป -             

เพ่ือใช้ในการผลิตส่ือวิดีโอการเรียนรู้ท้ังหลักสูตรอนุปริญญาและ

บริการวิชาการให้มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน ตลอดจนการพัฒนาส่ือ

วิดีโอต่าง ๆ ส าหรับการประชาสัมพันธ์ผลด าเนินงานตามพันธกิจ

ของวิททยาลัยชุมชนปัตตานี ท่ีมีความสมบูรณ์แบบ มีมุมกล้องท่ี

หลากหลาย  โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาพมุมสูง ท่ีจะท าให้วิดีโอมี

ความน่าสนใจมากย่ิงข้ึน
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เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงินรายได้

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

งบลงทุน มาตรฐาน
คุณลักษณ

ะเฉพาะ

ใบเสนอ

ราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายการท่ีมีอยู่

ในปัจจุบัน

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จ านวน  ราคาต่อหน่วย
 งบประมาณ

ท้ังส้ิน

2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท -             

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -             -               

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 205
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 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของวิทยาลัยชุมชนสตูล
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 แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนสตูล

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

แผนการด าเนินงาน   19,660.00   174,740.00   479,900.00   29,660.00   218,590.00   245,060.00   130,660.00   546,320.00   271,692.00   54,820.00   195,860.00   149,660.00   2,516,622.00 

ผลการด าเนินงาน              -                 -                 -                -                 -                 -                 -                 -                 -                -                 -                 -                    -   

แผนการด าเนินงาน   19,660.00   174,740.00   479,900.00   29,660.00   218,590.00   245,060.00     31,660.00     46,320.00   271,692.00   54,820.00   195,860.00   149,660.00   1,917,622.00 

ผลการด าเนินงาน              -                 -                 -                -                 -                 -                 -                 -                 -                -                 -                 -                    -   

แผนการด าเนินงาน 145,080.00       145,080.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน 14,240.00        14,240.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน 26,360.00        26,360.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน 22,600.00        22,600.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน 4,060.00          4,060.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน 367,400.00       367,400.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

3.โครงการหัวใจจิตอาสาถวายเป็นพระ

ราชกุศลเน่ือง ในวันส าคัญของสถาบัน

พระมหากษัตริย์

4.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

 นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล

5.โครงการส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข (เลือกต้ังนายกองค์การนักศึกษา

 ประจ าปีการศึกษา 2565

6.การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน / โครงการ

รวมท้ังส้ิน (บาท)

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

1.โครงการกีฬาสัมพันธ์ วชช. สตูลเกมส์

 คร้ังท่ี 14

 รวม ผู้รับผิดชอบ

2.โครงการพัฒนาผู้น านักศึกษา ให้มี

ความรู้เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 207
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน / โครงการ
 รวม ผู้รับผิดชอบ

แผนการด าเนินงาน 26,400.00        26,400.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน 33,850.00        33,850.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน 41,200.00        41,200.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน 50,000.00        50,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน 66,500.00        66,500.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน 52,200.00        52,200.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน 162,132.00       162,132.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน 25,000.00        25,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน 30,000.00        30,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน 12,000.00 12,000.00 13,400.00        37,400.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00        50,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน 35,160.00        35,160.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน 77,500.00        77,500.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

7.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

วิทยาลัยชุมชนสตูล ประจ าปีการศึกษา 

2565

8.โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของ

นักศึกษา

9.งานพิธีร าลึก พระคุณครู ประจ าปี

การศึกษา 2565

18.โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2566

19.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท า

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ

 พ.ศ. 2566

15.ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาแรกเข้าปี

การศึกษา 2566

16.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ใน

ห้องสมุด

17.โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชุมชนสตูล

10.โครงการส่งเสริมและป้องกันคุณแม่

วัยใส ปีการศึกษา 2565

11.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ปี

การศึกษา 2566

12.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการสอบ

13.พิธีประสาทอนุปริญญา

14. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 208
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน / โครงการ
 รวม ผู้รับผิดชอบ

แผนการด าเนินงาน 165,400.00       165,400.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน 49,220.00        49,220.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน 19,660.00 19,660.00 19,660.00 19,660.00 19,660.00 19,660.00 19,660.00 19,660.00 19,660.00 19,660.00 19,660.00 19,660.00       235,920.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน 100,000.00 100,000.00       200,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน              -                 -                 -                -                 -                 -       99,000.00   500,000.00               -                -                 -                 -        599,000.00 

ผลการด าเนินงาน              -                 -                 -                -                 -                 -                 -                 -                 -                -                 -                 -                    -   

แผนการด าเนินงาน 99,000.00        99,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน 500,000.00       500,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

2.1 เคร่ืองชงกาแฟ 2 หัวชง

2.2 ค่าออกแบบอาคารศูนย์ปฏิบัติการ

ด้านการท่องเท่ียวพร้อมครุภัณฑ์

20. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ

กรรมการสภาและผู้บริหารวิทยาลัย

ชุมชนสตูลเพ่ือขับเคล่ือน นโยบายสู่การ

ปฏิบัติเชิงพ้ืนท่ี

21. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ท่องเท่ียว

22 ค่าเช่ารถกระบะ 4 ประตู ยกสูง

เกียร์ออโต้

23.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 209
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.1  สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนสตูล

(1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตาม

นโยบาย

สภาสถาบัน

(1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

(1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด และ

ห้องพยาบาล

(1.4)  ค่า

ซ่อมแซม

บ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

(1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

(1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

(4.1) การจัดงาน

ปฐมนิเทศ/ไหว้

ครู/ปัจฉิมนิเทศ

(4.2) การจัด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา

(4.3) การจัดพิธี

ประสาท

อนุปริญญาบัตร

(4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

(4.5) การจัดงาน

แข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน

รวมท้ังหมด 1,000,000.00     2,516,622.00          -     242,900.00    71,250.00             -     52,200.00   50,000.00   50,000.00  49,220.00   134,100.00    247,500.00   162,132.00   25,000.00    367,400.00 

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน 1,917,622.00   -       242,900.00  71,250.00   -          52,200.00  50,000.00  50,000.00  49,220.00 134,100.00  247,500.00   162,132.00  25,000.00  367,400.00   

1.กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ วชช. สตูล

เกมส์ คร้ังท่ี 14

         145,080.00 145,080.00    

2.กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้มี

ความรู้เร่ืองการประกันคุณภาพ

การศึกษา

           14,240.00 14,240.00      

3.กิจกรรมหัวใจจิตอาสาถวายเป็น

พระราชกุศลเน่ือง ในวันส าคัญของ

สถาบันพระมหากษัตริย์

           26,360.00 26,360.00      

4.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

สตูล

           22,600.00 22,600.00      

5.โครงการส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข (เลือกต้ังนายกองค์การ

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

             4,060.00 4,060.00        

6.การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

         367,400.00 367,400.00    

7.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

วิทยาลัยชุมชนสตูล ประจ าปี

การศึกษา 2565

           26,400.00 26,400.00     

รายการ
ประมาณการรายรับ

 งปม. 2566

แผนการใช้เงินรายได้

 งปม. 2566

(2) การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ วิชาชีพ

(3) สนับสนุน

การให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

(ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

(1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน) (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 210
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



รวมท้ังหมด

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

1.กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ วชช. สตูล

เกมส์ คร้ังท่ี 14

2.กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้มี

ความรู้เร่ืองการประกันคุณภาพ

การศึกษา

3.กิจกรรมหัวใจจิตอาสาถวายเป็น

พระราชกุศลเน่ือง ในวันส าคัญของ

สถาบันพระมหากษัตริย์

4.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

สตูล

5.โครงการส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข (เลือกต้ังนายกองค์การ

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

6.การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

7.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

วิทยาลัยชุมชนสตูล ประจ าปี

การศึกษา 2565

รายการ

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้างออกแบบ

รูปรายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

   200,000.00             -     99,000.00             -     500,000.00             -               -               -       265,920.00 

200,000.00   -          -           -          -             -          -          -          265,920.00    

 (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง(5) ค่า

สาธารณูปโภค

(6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข

 หรือ

วัตถุประสงค์

(จ)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

 ท่ีจ าเป็นต่อการ

ด าเนินการของ

สถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 211
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



(1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตาม

นโยบาย

สภาสถาบัน

(1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

(1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด และ

ห้องพยาบาล

(1.4)  ค่า

ซ่อมแซม

บ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

(1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

(1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

(4.1) การจัดงาน

ปฐมนิเทศ/ไหว้

ครู/ปัจฉิมนิเทศ

(4.2) การจัด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา

(4.3) การจัดพิธี

ประสาท

อนุปริญญาบัตร

(4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

(4.5) การจัดงาน

แข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน
รายการ

ประมาณการรายรับ

 งปม. 2566

แผนการใช้เงินรายได้

 งปม. 2566

(2) การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ วิชาชีพ

(3) สนับสนุน

การให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

(ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

(1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน) (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

8.โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

ของนักศึกษา

           33,850.00 33,850.00    

9.โครงการจัดงานพิธีร าลึก พระ

คุณครู ประจ าปีการศึกษา 2565

           41,200.00 41,200.00     

10.ช่ือโครงการส่งเสริมและป้องกัน 

คุณแม่วัยใส ปีการศึกษา 2565

           50,000.00 50,000.00   

11.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนปี

การศึกษา 2566

           66,500.00 66,500.00     

12.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการสอบ            52,200.00 52,200.00   

13.พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร  

ประจ าปีการศึกษา 2565

         162,132.00 162,132.00   

14. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

           25,000.00 25,000.00   

15.ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาแรก

เข้า ปีการศึกษา 2566

           30,000.00 

16.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ใน

ห้องสมุด

           37,400.00 37,400.00    

17.โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชุมชนสตูล

           50,000.00 50,000.00   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 212
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



รายการ

8.โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

ของนักศึกษา

9.โครงการจัดงานพิธีร าลึก พระ

คุณครู ประจ าปีการศึกษา 2565

10.ช่ือโครงการส่งเสริมและป้องกัน 

คุณแม่วัยใส ปีการศึกษา 2565

11.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนปี

การศึกษา 2566

12.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการสอบ

13.พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร  

ประจ าปีการศึกษา 2565

14. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

15.ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาแรก

เข้า ปีการศึกษา 2566

16.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ใน

ห้องสมุด

17.โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชุมชนสตูล

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้างออกแบบ

รูปรายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

 (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง(5) ค่า

สาธารณูปโภค

(6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข

 หรือ

วัตถุประสงค์

(จ)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

 ท่ีจ าเป็นต่อการ

ด าเนินการของ

สถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์

30,000.00       

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 213
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(1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตาม

นโยบาย

สภาสถาบัน

(1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

(1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด และ

ห้องพยาบาล

(1.4)  ค่า

ซ่อมแซม

บ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

(1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

(1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

(4.1) การจัดงาน

ปฐมนิเทศ/ไหว้

ครู/ปัจฉิมนิเทศ

(4.2) การจัด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา

(4.3) การจัดพิธี

ประสาท

อนุปริญญาบัตร

(4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

(4.5) การจัดงาน

แข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน
รายการ

ประมาณการรายรับ

 งปม. 2566

แผนการใช้เงินรายได้

 งปม. 2566

(2) การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ วิชาชีพ

(3) สนับสนุน

การให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

(ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

(1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน) (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

 18.โครงการส่งเสริมการรณรงค์

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

           35,160.00 35,160.00      

19.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท า

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2567

           77,500.00 77,500.00    

 20. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ

กรรมการสภาและผู้บริหารวิทยาลัย

ชุมชนสตูลเพ่ือขับเคล่ือน นโยบายสู่

การปฏิบัติเชิงพ้ืนท่ี

         165,400.00 165,400.00   

21. โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาด้านการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว

           49,220.00 49,220.00  

22 ค่าเช่ารถกระบะ  4 ประตู ยกสูง

เกียร์ออโต้

         235,920.00 

23.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค          200,000.00 

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน     

ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
599,000.00      -       -             -             -          -           -           -           -           -             -              -             -           -              

 1.เคร่ืองชงกาแฟ 2 หัวชง            99,000.00 

 2.ค่าออกแบบอาคารศูนย์

ปฏิบัติการด้านการท่องเท่ียวพร้อม

ด้วยครุภัณฑ์

         500,000.00 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 214
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



รายการ

 18.โครงการส่งเสริมการรณรงค์

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

19.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท า

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2567

 20. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ

กรรมการสภาและผู้บริหารวิทยาลัย

ชุมชนสตูลเพ่ือขับเคล่ือน นโยบายสู่

การปฏิบัติเชิงพ้ืนท่ี

21. โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาด้านการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว

22 ค่าเช่ารถกระบะ  4 ประตู ยกสูง

เกียร์ออโต้

23.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน     

ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 1.เคร่ืองชงกาแฟ 2 หัวชง

 2.ค่าออกแบบอาคารศูนย์

ปฏิบัติการด้านการท่องเท่ียวพร้อม

ด้วยครุภัณฑ์

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้างออกแบบ

รูปรายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

 (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง(5) ค่า

สาธารณูปโภค

(6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข

 หรือ

วัตถุประสงค์

(จ)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

 ท่ีจ าเป็นต่อการ

ด าเนินการของ

สถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์

235,920.00     

200,000.00    

-              -          99,000.00  -          500,000.00  -          -          -          -               

99,000.00   

500,000.00   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 215
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แบบฟอร์มท่ี 2.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบรายจ่ายประจ า) 

วิทยาลัยชุมชนสตูล 

งบประมาณ
แผ่นดิน

 เงินรายได้ท่ี
ขอรับจัดสรร

รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน   1,917,622.00 

1.โครงการกีฬาสัมพันธ์ วชช.สตูลเกมส์ คร้ังท่ี 14      145,080.00 เป้าหมาย นักศึกษา 500 คน  -เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา

1. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสินกีฬา 13 คน X 1,500 บาท = 19,500 บาท หรือการออก าลังกาย

2. ค่าท าความสะอาดสนาม 2 วัน X 2,000 บาท = 4,000 บาท  -ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3. ค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬา 2 วัน X 3000 บาท = 6,000 บาท และส่งเสริมการท างานเป็นทีม

4. ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ 2 วง X 2,500 บาท = 5,000 บาท ให้นักศึกษา

5. ค่าถ้วยรางวัล 9 ใบ X 1,000 บาท = 9,000 บาท

6. ค่าเหรียญรางวัล 100 ช้ิน X 50 บาท = 5,000 บาท

7. ค่าอาหารกลางวัน อาจารย์ บุคลากร อาจารย์พิเศษ 30 คน X 2 ม้ือ X 100 บาท = 6,000 บาท

8. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม อาจารย์ บุคลากร อาจารย์พิเศษ 30 คน X 4 ม้ือ X 30 บาท = 3,600 บาท

9. ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา  300 คน X 2 ม้ือ X 50 บาท = 30,000 บาท

10. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนักศึกษา 300 X 4 ม้ือ X 25 บาท = 30,000 บาท

11. ค่าเช่าเคร่ืองเสียงสนาม  2 วัน X 2,500 บาท = 5,000 บาท

12. ค่าจ้างรถขนอุปกรณ์(วชช.สตูล-สนามการแข่งขัน) เท่ียวละ  1,500 X 2 วัน = 3,000 บาท

13.ค่าไวนิล ขนาด 8*1.5 เมตรๆ ละ 120 บาท = 1,440 
ไวนิล ขนาด 3*1.5 ม.ๆ ละ 120 = 540 บาท

14. ค่าลูกฟุตบอล 5 ลูก X 1,000 บาท = 5,000 บาท
ค่าลูกตะกร้อ 10 ลูก x 200 บาท = 2,000 บาท
ค่าลูกวอลเลย์บอล 10 ลูก X 1,000 บาท = 10,000 บาท

2.โครงการพัฒนาผู้น านักศึกษา ให้มี       14,240.00 เป้าหมาย ผู้น านักศึกษาแต่ละสาขาวิชา   40 คน  คณะท างาน 4 คน

ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 2 คน X 6 ช่ัวโมง X 600 บาท = 7,200 บาท

การศึกษา 2. ค่าอาหารกลางวัน 44 คน X 1 ม้ือ X 100 บาท = 4,400 บาท

3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 44 คน X 2 ม้ือ X 30 บาท = 2,640  บาท

3.โครงการหัวใจจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเน่ือง       26,360.00 เป้าหมาย นักศึกษา 100 คน   ผู้ควบคุม 2 คน / ต่อคร้ัง (จัดกิจกรรม 2 คร้ัง)  -เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ี

ในวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 1. ค่าอาหารกลางวัน 52 คน x 1 ม้ือ x 100 บาท X 2 คร้ัง  = 10,400 บาท ก าหนดโดยวิทยาลัยชุมชน "พัฒนาทักษะชีวิต มีจิต สาธารณะ"

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 52 คน x 2 ม้ือ x 30 บาท X 2 คร้ัง = 6,240  บาท  -สร้างเครือข่ายด้านจิตอาสาอย่างน้อย 1 เครือข่าย

3. ค่ารถยนต์รับ-ส่ง 2 คันๆ ละ 2,000 x 2 คร้ัง  = 8,000 บาท

4. ค่าวัสดุ  50 คน   x 10 บาท x  2 คร้ัง  = 1,000 บาท

5. ค่าไวนิล 2.5 x 1.2 x 120  x 2  คร้ัง   =720 บาท

เหตุผลความจ าเป็น

 -เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษา

 -เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเขียนโครงการโดยใช้ระบบวงจรเดมม่ิง
(PDCA)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (แตกตัวคูณ)ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ
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งบประมาณ
แผ่นดิน

 เงินรายได้ท่ี
ขอรับจัดสรร

เหตุผลความจ าเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่าย (แตกตัวคูณ)ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

      22,600.00 เป้าหมาย นักศึกษา 100 คน บุคลากร 10 คน   - เพ่ือร่วมกันก าหนดคุณธรรมเชิงอัตลักษณ์ของนักศึกษา

1. ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 1 คน x 2 ช่ัวโมง X 600 บาท = 1,200 บาท

2. ค่าเดินทางวิทยากร 1 คน (ไป-กลับ) เท่ียวละ 3,000  X 2 เท่ียว  = 6,000 บาท

3. ค่าอาหารกลางวัน 110 คน x 1 ม้ือ x 80 บาท = 8,800 บาท

4. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 110 คน x 2 ม้ือ x 30 บาท = 6,600  บาท

5.โครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย         4,060.00 เป้าหมาย นักศึกษาผู้ใช้สิทธ์ิเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  คณะกรรมการหน่วยเลือกต้ัง 20 คน

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1. ค่าอาหารกลางวันกรรมการหน่วยเลือต้ัง 20 คน x 1 ม้ือ x 100 บาท = 2,000 บาท

(เลือกต้ังนายกองค์การนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมกรรมการหน่วยเลือกต้ัง 20 คน x 2 ม้ือ x 30 บาท = 1,200 บาท  -เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้น าของนักศึกษา

2565) 3. ค่าไวนิล  2.5 x 1.2 x 120   = 360 บาท

5. ค่าวัสดุ  20  คน X 25 บาท =  500 บาท

     367,400.00 เป้าหมาย นักศึกษา 40 คน และบุคลากร 20 คน  -เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาหรือการออก าลังกาย

1. ค่ารถบัสปรับอากาศ 5 วัน X 13,400 บาท = 67,000 บาท

2. ค่าท่ีพักอาจารย์และบุคลากร 5 คน X 4 คืน X 800 บาท = 16,000 บาท

3. ค่าท่ีพักนักศึกษาและผู้ฝึกสอนกีฬา 42 คน X 4 คืน X 500 บาท = 84,000 บาท

4. ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์และบุคลากร 5 คน X 5 วัน X 240 บาท = 6,000 บาท

5. ค่าเบ้ียเล้ียงนักศึกษาและผู้ฝึกสอนกีฬา 42 คน X 5 วัน X 240 บาท = 50,400 บาท

6. ค่าชุดกีฬานักศึกษา 30 คน X 400 บาท = 12,000 บาท

10. ค่ารถตู้ 2 คัน 5 วัน X  3,000 บาท = 30,000  บาท

11. ค่าท่ีพักบุคลากร 20 คน X 4 คืน X 800 บาท = 64000 บาท

12. ค่าเบ้ียเล้ียงบุคลากร 20 คน X 4 วัน X 240 บาท = 24,000 บาท

13. ค่าชุดกีฬาบุคลากร 20 คน X 400 บาท = 8,000 บาท

15. ค่าอุปกรณ์กีฬา 4 ประเภท X  1000 บาท  = 4,000 บาท

16. ค่ายาและน้ ามันนวดส าหรับนักกีฬา 25 คน X 80 บาท  = 2,000  บาท

7.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา       26,400.00 เป้าหมาย นักศึกษา 200 คน อาจารย์และบุคลากร 20 คน  -เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนจบการศึกษา

วิทยาลัยชุมชนสตูล ประจ าปี 1. ค่าอาหารกลางวัน 220 คน x 1 ม้ือ x 60 บาท = 13,200 บาท

การศึกษา 2565 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 220 คน x 2 ม้ือ x 30 บาท = 13,200  บาท

 -เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของนักศึกษา อาจารย์และวิทยาลัย
ชุมชน

  - เพ่ือร่วมหาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมเชิงอัต
ลักษณ์ท่ีก าหนด

 -เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมด้านการปกครองระบอบประธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 -ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมการท างานเป็นทีมให้
นักศึกษา

  - เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดีกับวิทยาลัย
ชุมชนอ่ืนๆ

 -เพ่ือให้ความและแนวคิดส าหรับเป็นแนวทางในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม

4.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนสตูล

6.การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน
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รายการ

8.โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของ       33,850.00 กิจกรรมท่ี   1  อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น เป้าหมาย นักศึกษาแกนน า  100 คน  -เพ่ือให้ศึกษามีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น

นักศึกษา 1. ค่าตอบแทนวิทยากร(ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) 2 คน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาท = 7,200 บาท

2. ค่าอาหารกลางวัน 110 คน x 1 ม้ือ x 80 บาท = 8,800 บาท

3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 110 คน x 2 ม้ือ x 30 บาท = 6,600  บาท

4. ค่าวัสดุฝึกอบรม 100 คน X  30 บาท  = 3,000  บาท

 กิจกรรมท่ี 2  การจัดหาเวชภัณฑ์ยาส าหรับห้องพยาบาล เป้าหมาย นักศึกษา 825 คน

 1. ค่าเวชภัณฑ์ยาประจ าห้องพยาบาล   825 คน X 10 บาท  = 8,250 บาท

9.โครงการจัดงานพิธีร าลึก พระคุณครู ประจ าปี       41,200.00 เป้าหมาย ตัวแทนนักศึกษา 200 คน อาจารย์และบุคลากร  30 คน

การศึกษา 2565 1. ค่าอาหารกลางวัน 230 คน x 1 ม้ือ x 80 บาท = 18,400 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 230 คน x 2 ม้ือ x 30 บาท = 13,800 บาท  -เพ่ือให้นักศึกษาได้สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมท่ีดีงาม

3. ค่าเงินรางวัลพานไหว้ครูประเภทสวยงาม 3 รางวัล = 3,000 บาท

 รางวัล ท่ี 1  1,500 บาท รางวัล  ท่ี 2   1,000  บาท    รางวัลท่ี 3  500 บาท

4. ค่าเงินรางวัลพานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์ = 3,000 บาท

 รางวัล ท่ี 1  1,500 บาท รางวัล  ท่ี 2   1,000  บาท    รางวัลท่ี 3  500 บาท

5. ค่าเงินรางวัลการประกวดเรียงความ = 3,000 บาท

รางวัล ท่ี 1  1,500 บาท รางวัล  ท่ี 2   1,000  บาท    รางวัลท่ี 3  500 บาท

 (ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 หมวด 3 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน)

10.โครงการส่งเสริมและป้องกัน       50,000.00 เป้าหมาย ตัวแทนนักศึกษา 40 คน   บุคลากร 2 คน

คุณแม่วัยใส ปีการศึกษา 2565 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)  2 คน x 6 ช่ัวโมง X 600 บาท = 7,200 บาท

3. ค่าอาหารกลางวัน 42 คน x 4 ม้ือ x 100 บาท = 16,800 บาท

4. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 42 คน x 4 ม้ือ x 30 บาท = 5,040  บาท

5. ค่าท่ีพักอาจารย์ 2 คน X 1 คืน X 900 บาท = 1,800 บาท

6. ค่าท่ีพักนักศึกษา 40 คน X 1 คืน X 450 บาท = 18,000 บาท

7. ค่าไวนิล  2.5 x 1.2 x 120   = 360 บาท

8. ค่าวัสดุ  40 คน  X 20 บาท =800 บาท

11.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ       66,500.00 1. ค่าอาหารกลางวัน =  300 คน X 50 บาท X 1 ม้ือ X 2 วัน  = 30,000 บาท

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 2. ค่าอาหารว่าง =  300 คน X 25 บาท X 2 ม้ือ X 2 วัน  = 30,000 บาท

ปีการศึกษา 2566 3. ค่าเช่าเต้นท์ (ขนาด 5 X 12 เมตร ) =  5 หลัง X 700 บาท  = 3,500 บาท

4. ค่าวัสดุ  300 คน X 10 บาท   = 3,000 บาท

เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในปีการศึกษา 
2566

 -เพ่ือให้ห้องพยาบาลวิทยาลัยชุมชนสตูล มีเวชภัณฑ์ยาสามัญ
เบ้ืองต้นต้น ไว้บริการให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

 -เพ่ือให้นักศึกษาแสดงความความเคารพ ความกตัญญูกตเวที ต่อ
ครูอาจารย์

 -เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจของกลุ่มวับรุ่น หลีกเล่ียงพฤติกรรม
เส่ียงต่อการใช้ชีวิต

 -เพ่ือสร้างความรู้และบทบาทคุณค่าความเป็นชายและหญิง
พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 218
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



งบประมาณ
แผ่นดิน

 เงินรายได้ท่ี
ขอรับจัดสรร

เหตุผลความจ าเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่าย (แตกตัวคูณ)ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

12.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการสอบ       52,200.00 1. ภาคเรียนท่ี 1/2565 (block course) ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ  30 x 300 = 9,000 บาท เพ่ือใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการคุม

2. ภาคเรียนท่ี 2/2565  ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ 45 x 360 = 16,200 บาท สอบปลายภาคเรียนส าหรับอาจารย์

3. ภาคเรียนท่ี 2/2565 (block course) ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ  30 x 300 = 9,000 บาท พิเศษ วิทยาลัยชุมชนสตูล

4. ภาคเรียนท่ี 1/2566  ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ  (50 x 360) = 18,000 บาท

13.พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร      162,132.00 เป้าหมาย  แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการสภาฯ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจ า บุคลากร  150  คน 1.ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา

 ประจ าปีการศึกษา 2565  1 ค่าตกแต่งสถานท่ี เกิดความภาคภูมิใจในการเข้ารว่มกิจกรรม

      1.1 จัดดอกไม้ตกแต่งแท่นรับประสาทอนุปริญญาบัตรและบริเวรณงาน 1 งาน X 30,000  บาท = 30,000 บาท 2.คณะกรรมการสภาฯ อาจารย์

      1.2 ค่าจีบผ้าท่ัวบริเวณงาน  1  งาน = 2,000  บาท บุคลากร อาจารย์พิเศษ

      1.3 ค่าป้ายโฟมบอร์ด ข้อความหน้า - หลังแท่นประสาทฯ   = 5,546  บาท

                 - ตราวิทยาลัยชุมชน  3  ตรา X 132  บาท = 396 บาท

                 - ตราวิทยาลัยชุมชนติดจ๋ัวไม้    2 ตรา  X 115 บาท  = 230 บาท

                 - ตัวอักษรพิธีประสาทอนุปริญญา พร้อมติดต้ัง   1  งาน  = 4,920 บาท

      1.4 ค่าจัดนิทรรศการ = 9,536  บาท

                 - ค่าป้ายโฟมบอร์ดผู้มีผลงานเด่น  12 ป้าย  X  378 บาท = 4,536  บาท

                 - ค่าจัดตกแต่งสถานท่ีจัดนิทรรศการ   1 งาน 5,000 บาท

 2. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย 10 คน X  300 บาท = 3,000 บาท

 3.  ค่าของท่ีระลึก/โล่  = 20,000  บาท

          3.1   ค่าของท่ีระลึก  2 ช้ิน  X 1,000  บาท  =  2,000

          3.2   ค่าโล่  12 อัน  X 1,500  บาท =18,000

 4. ค่าใช้จ่ายการเดินทางของประธานในพิธี = 8,500  บาท

           4.1 ค่าพาหนะ( ต๋ัวเคร่ืองบินไป กลับ)  1 คน X 7,000 บาท = 7,000  บาท

           4.2 ค่าท่ีพัก 1 คืน X 1,500  = 1,500  บาท

 5. ค่าอาหารกลางวัน 150 คน X  200 บาท X  1 ม้ือ  = 30,000  บาท

 6.  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 150 คน 35 บาท X 1 ม้ือ = 5,250  คน

 7. ค่าเช่าเคร่ืองเสียง  1 งาน  1 วัน  = 15,000  บาท

 8. ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

            8.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์  = 11,800  บาท

                   - ไวนิลต้อนรับองคมนตรี  2.5 เมตร X6 เมตร   X 120  บาท = 1,800 บาท

                   - ค่าจ้างบันทึกภาพะละวิดีโอพร้อมตัดต่อ งานพิธีประสาทอนุปริญญา   1  งาน  X  10,000  บาท

           8.2 ค่าจัดสถานท่ี  =  1,500  บาท

                  - ค่าเช่าเก้าอ้ีพร้อมผ้าคลุม 100 ตัว  X 15 บาท  = 1,500บาท

           8.3 ค่าปกอนุปริญญาบัตร 200 เล่ม X 100 บาท =  20,000บาท
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15.ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 
2566

      30,000.00 ค่าจัดจ้างท าบัตรนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษา 300 คน x  100 = 30,000 บาท เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงตนการเป็นนักศึกษา

16.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด       37,400.00 1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการท า E- Portfolio เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้สนใจ

1.1 ค่าอาหารกลางวัน =  20 คน X 60 บาท X 1 ม้ือ X 2 วัน  = 2,400 บาท ได้แสดงความสามารถ ความคิด

2.2 ค่าอาหารว่าง = 20 คน X 30 บาท X 2 ม้ือ X 2 วัน  = 2,400 บาท สร้างสรรค์ผ่านการเข้าร่วมกับกิจกรรม

3.3 ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) 1 คน X 12 ช่ัวโมง X 600 = 7,200 บาท ของห้องสมุด ท าให้เกิดทักษะ

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างส่ือสวยด้วย Canva และสามารถสร้าง   E- Portfolio

2.1 ค่าอาหารกลางวัน =  20 คน X 60 บาท X 1 ม้ือ X 2 วัน  = 2,400 บาท ด้วยตนเองได้

2.2 ค่าอาหารว่าง =  20 คน X 30 บาท X 2 ม้ือ X 2 วัน  = 2,400 บาท เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะ และ

2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) 1 คน X 12 ช่ัวโมง X 600 บาท = 7,200 บาท สามารถผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ปกสมุดโน้ตสวยด้วย eco print อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และเป็น

3.1 ค่าอาหารกลางวัน =  40 คน X 60 บาท X 1 ม้ือ X 1 วัน  = 2,400 บาท แนวทางในการพัฒนางานด้านการ

3.2 ค่าอาหารว่าง =  40 คน X 30 บาท X 2 ม้ือ X 1 วัน  = 2,400 บาท ผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์

3.3 ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) 1 คน X 6 ช่ัวโมง X 600 บาท = 3,600 บาท

3.4 ค่าวัสดุ  40 คน X  125  บาท = 5,000 บาท 

17.โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสตูล 50,000          ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์และค่าจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์  เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน

 กิจกรรมท่ี 1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ผ่านส่ือและช่องทางต่างๆ ดังน้ี

 1. ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียง 1 งาน  X  3,000 = 3,000  บาท

 2. ค่าออกแบบ พิมพ์ และติดต้ังไวนิล (  26 ตารางเมตร)   4  คร้ัง   X 3,900 บาท = 15,600 บาท

 3. ค่าออกแบบและจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์   1000 แผ่น X 1.5 บาท = 1,500  บาท

 4. ปากกาพิมพ์ช่ือวิทยาลัยชุมชนสตูล และเบอร์โทรศัพท์  500 ด้าม X 17 บาท  = 8,500

 กิจกรรมท่ี 2  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสตูลผ่านส่ือและช่องทางต่างๆ ดังน้ี

 1. ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียง  1 งาน X 3,000   = 3,000  บาท

 2. ค่าออกแบบ พิมพ์ และติดต้ังไวนิล  (26 ตารางเมตร)   3 คร้ัง  X   150  X 3,900 บาท = 11,700  บาท

 3. ค่าวัสดุจัดนิทรรศการ 2  คร้ัง X 3350  บาท  =  6,700 บาท

18.โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข       35,160.00 กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

ปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     - ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 3 คน x 6 ชม. X 600  บาท  = 10,800  บาท

    - ค่าอาหารกลางวัน  100 คน  x 60 x 2  ม้ือ   =  12,000 บาท

    - ค่าอาหารว่าง  100 คน x 25 x 4 ม้ือ  = 10,000  บาท

   - ค่าไวนิล  2.5 x 1.2 x 120   = 360 บาท

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2565 ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ือง 
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

          25,000 1. ประธานกรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 10,000 บาท
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 7,500 บาท 
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 7,500 บาท

 14. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
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    - ค่าวัสดุ  100 คน  X 20  บาท   = 2,000  บาท

19. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน 77,500           สภาวิทยาลัยชุมชนสตูลและบุคลากรวิทยาลัยชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 50 คน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี    - ค่าพาหนะ  50  คน x 200 = 10,000 บาท กับวิทยาลัยในการก าหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย

งบประมาณ พ.ศ. 2567    - ค่าท่ีพัก  25 ห้อง x 1,000 บาท = 25,000 บาท

   - ค่าอาหารกลางวัน   50 คน x  200 บาท x  3 ม้ือ = 30,000  บาท

   - ค่าอาหารว่าง 50 คน x 50 x 4 ม้ือ = 10,000  บาท

  - ค่าวัสดุ 50   คน  X 50  บาท  =  2,500  บาท

20. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกรรมการสภาและ 165,400         กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้และศึกษาดูงานจากหน่วยงาน/ชุมชนต้นแบบ กลุ่มเป้าหมาย กรรมการสภาและผู้บริหาร   - เพ่ือให้กรรมการสภาและผู้บริหารได้แนวทางการพัฒนาท่ี

ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสตูลเพ่ือขับเคล่ือน และผู้บริหาร  20 คน สอดคล้องกับนโยบาย สถาบันและ อว .

นโยบายสู่การปฏิบัติเชิงพ้ืนท่ี  - ค่ารถตู้ 2 คัน 3 วัน X  3,000 บาท = 18,000  บาท   - เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนร่วมกับวิทยาลัย

 - ค่าพาหนะ (เคร่ืองบิน) 20 คน  x 4,000 บาท  = 80,000 บาท ชุมชนอ่ืนๆ หรือองค์กรอ่ืนๆ ท่ีเป็นต้นแบบ

 -  ค่าท่ีพัก 10  ห้อง x 1,500 บาท x 3 คืน = 45,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 150 บาท x 1 ม้ือ = 3,000 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 20 คน x 50 บาท x 2 ม้ือ = 2,000 บาท

 - ค่าเบ้ียเล้ียง  20 คน X 720  บาท  =  14,400 บาท

 ค่าของท่ีระลึก 2 ช้ิน X  1,500  บาท = 3,000  บาท

49,220          เป้าหมาย นักศึกษาแกนน า 30 คน

กิจกรรมท่ี  1 English camp เป้าหมาย นักศึกษา  30 คน

  - ค่าวิทยากร 3 คน x 2 วัน x 6 ชม. X 600 บาท   = 21,600  บาท เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานด้านการท่องเท่ียว

 - ค่าอาหารกลางวัน  33  คน x 100 บาท x 2 ม้ือ  = 6,600 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 33 คน x 30 บาท x 4 ม้ือ = 3,960 บาท

 - ค่าเช่าเหมารถ 2 คัน  X 2,500 บาท = 5,000 บาท

 - ค่าพาหนะ   30 คน  X  200 บาท  =6,000 บาท

 - ค่าวัสดุฝึกอบรม   30 คน  X  30 บาท  = 900 บาท

 -  ค่าไวนิล  2.5 x 1.2 x 120   = 360 บาท 

 กิจกรรมท่ี 2  STCC Language Center delivery

   2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่ือภาษาอังกฤษ Online จ านวน 30 คน

 - ค่าอาหารกลางวัน  30 คน x 100 บาท x 1 ม้ือ  = 3,000 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 30 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ = 1,800 บาท

  2.2 ถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวผ่านช่องทางออนไลน์ 

เพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเท่ียวแก่
นักศึกษา

21 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว
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22. ค่าเช่ารถกระบะ 4 ประตู ยกสูงเกียร์ออโต้ 235,920          - ค่าเช่า  12 เดือน X  19,660  บาท  X  1 คัน  = 235,920  บาท ปัจจุบันมีรถตู้ส่วนราชการเพียง 1 คัน ขณะท่ีภารกิจการปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีให้บริการ แก่ชุมชนมีมากและต่อเน่ือง  รถตู้ 1 
คันจึงไม่เพียงพอ  และไม่ทันต่อการท างาน

23.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค   -ค่าไฟฟ้า 3 เดือน x 60,000 บาท = 180,000 บาท

  -ค่าน้ าประปา 3 เดือน x 6,000 บาท = 18,000  บาท

  -ค่าไปรษณีย์ 2 เดือน x 1,000 บาท = 2,000 บาท

เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ         200,000 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 222
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายลงทุน) 
วิทยาลัยชุมชนสตูล

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน
คุณลักษณ

ะเฉพาะ

ใบเสนอ

ราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ  ส่ิงก่อสร้าง

1. ครุภัณฑ์ 599,000.00  

1.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 599,000.00  

 1. เคร่ืองชงกาแฟ 2 หัวชง √ √ เคร่ือง 1          99,000.00   99,000.00    -               เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบาริสต้ามืออาชีพ

 2. ค่าออกแบบอาคารศูนย์

ปฏิบัติการด้านการท่องเท่ียว
√  งาน 1          500,000.00 500,000.00   แบบก่อสร้างอาคารเพ่ือเป็นแหล่ง

เรียนรู้ ฝึกอบรมและปฏิบัติการด้าน

การท่องเท่ียว

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ข้ึนไป -            

2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท -            

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -            -              

รายการท่ีมีอยู่

ในปัจจุบัน
เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงินรายได้

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จ านวน
 ราคาต่อ

หน่วย

 งบประมาณ

ท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 223
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 224
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

แผนการด าเนินงาน     21,000.00   102,000.00              -     513,100.00   174,850.00   25,000.00              -       52,100.00     50,000.00     50,000.00   362,000.00     50,000.00   1,400,050.00 

ผลการด าเนินงาน               -                 -                -                 -                 -                -                -                 -                 -                 -                 -                 -                    -   

แผนการด าเนินงาน     21,000.00     25,000.00              -     513,100.00   174,850.00   25,000.00              -       52,100.00     50,000.00     50,000.00   362,000.00     50,000.00   1,323,050.00 

ผลการด าเนินงาน               -                 -                -                 -                 -                -                -                 -                 -                 -                 -                 -                    -   

แผนการด าเนินงาน      21,000.00        21,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน   263,100.00       263,100.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน               -                 -                -                 -     174,850.00              -                -       52,100.00               -                 -       79,000.00               -         305,950.00 

ผลการด าเนินงาน               -                 -                -                 -                 -                -                -                 -                 -                 -                 -                 -                    -   

แผนการด าเนินงาน      30,000.00        30,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน      17,000.00        17,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน      30,000.00        30,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน      52,100.00               -          52,100.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน    174,850.00       174,850.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน       1,000.00          1,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน       1,000.00          1,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน   233,000.00      233,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

 งานเลขาสภาฯ

 งานกิจการ

นักศึกษา

 งานกิจการ

นักศึกษา

 งานกิจการ

นักศึกษา

 งานกิจการ

นักศึกษา

 งานกิจการ

นักศึกษา

 งานกิจการ

นักศึกษา

 งานกิจการ

นักศึกษา

 งานกิจการ

นักศึกษา

 รวม ผู้รับผิดชอบ

 งานประกันฯ

 งานบุคลากร

   3.6 กิจกรรมต่อต้านการทุจริต 

(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร)

   3.7 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยา

เสพติดและสถานศึกษาปลอดบุหร่ี

4. โครงการสัมมนาแลกเปล่ียน

เรียนรู้กิจการสภาวิทยาลัยชุมชน

สมุทรสาคร

   3.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่ ประจ าปี 2565

   3.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจ าปี

 2565

  3.3 กิจกรรมสืบสานประเพณีไหว้

ครู ประจ าปี 2565

  3.4 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา

นักศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน

สมุทรสาคร   3.5 การแข่งขันกีฬานักศึกษา

และบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร

3. โครงการพัฒนากิจการ

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ

รวมท้ังส้ิน (บาท)

1. รายจ่ายประจ า งบด าเนินงาน

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 225
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
 รวม ผู้รับผิดชอบ

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ

แผนการด าเนินงาน   250,000.00               -        250,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน     25,000.00   25,000.00       50,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน     50,000.00     50,000.00     50,000.00     50,000.00      200,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน               -       77,000.00              -                 -                 -                -                -                 -                 -                 -                 -                 -         77,000.00 

ผลการด าเนินงาน               -                 -                -                 -                 -                -                -                 -                 -                 -                 -                 -                    -   

แผนการด าเนินงาน       8,000.00          8,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน      69,000.00        69,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

งานพัสดุ

 กลุ่มงาน

วิชาการ

งานพัสดุ

2.2 เก้าอ้ีท างาน  MONO รุ่น ALTIS

5. พิธีประสาทอนุปริญญา

6. โครงการประชาสัมพันธ์ 

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

7. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

2. รายจ่ายลงทุน งบครุภัณฑ์ ท่ีดิน

  ส่ิงก่อสร้าง

2.1 เก้าอ้ีหัวหน้างาน MONO รู่น 

PK 02/H

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 226
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.1  สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการตาม

นโยบายสภา

สถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนา

บุคลากรใน

ระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซม

บ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพัน

ธ์/การ

น าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด

งานปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรม

พัฒนานักศึกษา

 (4.3) การจัด

พิธีประสาท

อนุปริญญา

บัตร

 (4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัด

งานแข่งขัน

กีฬานักศึกษา

สถาบัน

รวมท้ังหมด 300,000        1,400,050.00   233,000.00   263,100.00            -                -             -     50,000.00            -              -       47,000.00     32,000.00  250,000.00   21,000.00   226,950.00 

1. รายจ่ายประจ า งบด าเนินงาน 1,323,050.00   233,000.00  263,100.00  -         -            -        50,000.00  -          -          47,000.00    32,000.00    250,000.00 21,000.00  226,950.00  

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

21,000.00       21,000.00  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 263,100.00     263,100.00  

3. โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

305,950.00     -            -            -         -            -        -           -          -          47,000.00    32,000.00    -            -           226,950.00  

   3.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปี 2565

30,000.00       30,000.00    

 3.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจ าปี 2565 17,000.00       17,000.00    

   3.3 กิจกรรมสืบสานประเพณีไหว้ครู 

ประจ าปี 2565

30,000.00       30,000.00    

   3.4 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษา

ภายในวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

52,100.00       52,100.00   

  3.5 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

174,850.00     174,850.00  

   3.6 กิจกรรมต่อต้านการทุจริต (ศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตวิทยาลัย

ชุมชนสมุทรสาคร)

1,000.00         1,000.00      

 รายการ

 ประมาณ

การรายรับ 

งปม. 2566

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

 (2) 

การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 227
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการตาม

นโยบายสภา

สถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนา

บุคลากรใน

ระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซม

บ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพัน

ธ์/การ

น าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด

งานปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรม

พัฒนานักศึกษา

 (4.3) การจัด

พิธีประสาท

อนุปริญญา

บัตร

 (4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัด

งานแข่งขัน

กีฬานักศึกษา

สถาบัน รายการ

 ประมาณ

การรายรับ 

งปม. 2566

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

 (2) 

การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

   3.7 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

และสถานศึกษาปลอดบุหร่ี

1,000.00         1,000.00      

4. โครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้

กิจการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

233,000.00     233,000.00  

5.พิธีประสาทอนุปริญญา 250,000.00     250,000.00 

6. โครงการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย

ชุมชนสมุทรสาคร

50,000.00       50,000.00  

7. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค 200,000.00     

 2. รายจ่ายลงทุน งบครุภัณฑ์ ท่ีดิน  

ส่ิงก่อสร้าง

77,000.00       -            -            -         -            -        -           -          -          -             -             -            -           -            

 2.1 เก้าอ้ีหัวหน้างาน 8,000.00          

2.2 เก้าอ้ีท างาน         69,000.00 
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รวมท้ังหมด

1. รายจ่ายประจ า งบด าเนินงาน

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

3. โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

   3.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปี 2565

 3.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจ าปี 2565

   3.3 กิจกรรมสืบสานประเพณีไหว้ครู 

ประจ าปี 2565

   3.4 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษา

ภายในวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

  3.5 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

   3.6 กิจกรรมต่อต้านการทุจริต (ศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตวิทยาลัย

ชุมชนสมุทรสาคร)

 รายการ

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

     200,000.00                 -              -     77,000.00            -              -              -                  -                       -   

200,000.00     -              -          -           -          -          -          -              -                  

-                -              -          -           -          -          -          -              -                  

 (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค

 (6) รายจ่ายตาม

เง่ือนไข หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

 ท่ีจ าเป็นต่อการ

ด าเนินการของ

สถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์
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 รายการ

   3.7 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

และสถานศึกษาปลอดบุหร่ี

4. โครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้

กิจการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

5.พิธีประสาทอนุปริญญา

6. โครงการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย

ชุมชนสมุทรสาคร

7. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

 2. รายจ่ายลงทุน งบครุภัณฑ์ ท่ีดิน  

ส่ิงก่อสร้าง

 2.1 เก้าอ้ีหัวหน้างาน

2.2 เก้าอ้ีท างาน

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

 (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค

 (6) รายจ่ายตาม

เง่ือนไข หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

 ท่ีจ าเป็นต่อการ

ด าเนินการของ

สถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์

200,000.00     

-                -              -          77,000.00  -          -          -          -              -                  

8,000.00    

69,000.00  
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แบบฟอร์มท่ี 2.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายประจ า) 

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

งบประมาณ

แผ่นดิน

 เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รวมท้ังส้ิน (บาท)   1,323,050.00 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

       21,000.00 1. ประธานกรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 10,000 บาท

2. กรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 7,500 บาท

3. กรรมการท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 3,500 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน(ประกัน

คุณภาพการศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 2565

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร      263,100.00 กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน

1. ค่าวิทยากร ภาคเอกชน(2คน*6ชม.*1,200บาท) 14,400.00     

2. ค่าวิทยากร ภาครัฐ(2คน*6ชม.*600บาท) 7,200.00       

3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม(3วัน*2ม้ือ*50บาท*45คน) 13,500.00     

4. ค่าอาหารกลางวัน(3วัน*1ม้ือ*250บาท*45คน) 33,750.00     

5. ค่าอาหารเย็น(3วัน*1ม้ือ*300บาท*45คน) 40,500.00     

6. ค่าท่ีพัก(25ห้อง*2วัน*1,700บาท) 85,000.00     

7. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการ(4,000บาท*2เท่ียว) 8,000.00       

เหตุผลความจ าเป็น

เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะการท างาน

ให้แก่ระบบบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
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งบประมาณ

แผ่นดิน

 เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

เหตุผลความจ าเป็นค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

8. ของท่ีระลึก(2แห่ง*1,350บาท) 2,700.00       

9. ค่าสถานท่ีและตกแต่ง (1แห่ง*3วัน*4,000บาท) 12,000.00     

10. ค่าวัสดุในการประชุม

   10.1 กระเป๋าเอกสาร  50 บาท*45ใบ 2,250.00       

   10.2 เอกสารการประชุม  40 บาท*45 คน 1,800.00       

11. ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง(2,800บาท*3วัน*คัน)      42,000.00 

     305,950.00 การพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2565     32,000.00 

ค่าอาหารกลางวัน (200 คน x 1 ม้ือ X 60 บาท)      14,000.00 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (200 คน x 2 ม้ือ X 35 บาท)      14,000.00 

ค่าสถานท่ี (1 แห่ง*3,000 บาท)        3,000.00 

ค่าเอกสาร(5บาท*200คน)        1,000.00 

2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจ าปี 2565     17,000.00 

ค่าอาหารกลางวัน (100 คน x 1 ม้ือ X 60 บาท)        6,000.00 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (100 คน x 2 ม้ือ X 35 บาท)        7,000.00 

ค่าสถานท่ี (1 แห่ง*3,000 บาท)        3,000.00 

ค่าเอกสาร(10บาท*100คน)        1,000.00 

3. กิจกรรมสืบสานประเพณีไหว้ครู ประจ าปี 2565     30,200.00 

ค่าอาหาร (200 คน x 1 ม้ือ X 60 บาท)      12,000.00 

เสริมสร้างลักษณะอันพึงประสงค์ต่อผู้เรียนใน

ด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

อุดมศึกษา

3. โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัย

ชุมชนสมุทรสาคร
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งบประมาณ

แผ่นดิน

 เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

เหตุผลความจ าเป็นค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (200 คน x 2 ม้ือ X 35 บาท)      14,000.00 

ค่าสถานท่ี (1 แห่ง*3,000 บาท)        3,000.00 

ค่าเอกสาร(6บาท*200คน)        1,200.00 

4. กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร     50,900.00 

ค่าอาหารกลางวัน (200 คน x 1 ม้ือ X 60 บาท)      12,000.00 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (200 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท)      14,000.00 

ค่ากรรมการตัดสิน (4 คน x 600 บาท)        2,400.00 

ค่าสถานท่ีและตกแต่งสถานท่ี      11,000.00 

   - ค่าเช่าสนามฟุตซอล(1แห่ง*3,500บาท) = 3,500 บาท

   - ค่าเช่าสนามกีฬา(1แห่ง*4,500บาท) = 4,500 บาท

   - ค่าตกแต่งสถานท่ี(2แห่ง*1,500บาท) = 3,000 บาท

ค่าถ้วยรางวัลและของท่ีระลึก(8ใบ*500บาท)        4,000.00 

ลูกฟุตบอล(900บาท x 4 ลูก)        3,600.00 

ลูกวอลเล่บอล(700บาท x 2ลูก)        1,400.00 

สเปรย์ฉีดแก้ปวดกล้ามเน้ือ(260บาท x 6 ขวด)        1,560.00 

น้ ามันนวดคลายกล้ามเน้ือ(188บาท x 5 ขวด)          940.00 

5. การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน    173,850.00 

ค่าเบ้ียเล้ียงบุคลากร (5 คน x 240 บาท x 4 วัน)        4,800.00 

ค่าท่ีพักบุคลากร (5 คน x 500 บาท x 3 คืน)        7,500.00 

ค่าเบ้ียเล้ียงนักศึกษา (30 คน x 240 บาท x 4 วัน)      28,800.00 

ค่าท่ีพักนักศึกษา (30 คน x 500 บาท x 3 คืน)      45,000.00 

ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (1 คัน x 13,400 บาท x 4 วัน)      53,600.00 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 233
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งบประมาณ

แผ่นดิน

 เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

เหตุผลความจ าเป็นค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าวัสดุอุปกรณ์เดินขบวนพาเรด ขอให้แตกตัวคูณ        4,500.00 

 วัสดุป้ายถือ(6ป้าย*400บาท) = 2400 บาท

 วัสดุตกแต่งขบวน(1ชุด*1,600บาท) = 1600 บาท

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  = 500 บาท

ค่าเส้ือกีฬา (35 คน x 750 บาท)      26,250.00 

ยาและเวชภัณฑ์ส าหรับปฐมพยาบาล(1ชุด*2,000บาท)        2,000.00 

ค่าถ่ายเอกสาร (35 คน x 40 บาท)        1,400.00 

6. กิจกรรมต่อต้านการทุจริต (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตวิทยาลัย

ชุมชนสมุทรสาคร)

      1,000.00 

ค่าป้าย (2 ป้าย x 500 บาท)        1,000.00 
7. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและสถานศึกษาปลอดบุหร่ี       1,000.00 

ค่าป้าย (2 ป้าย x 500 บาท)        1,000.00 

     233,000.00 ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของคณะกรรมการสภาฯ อนุวิชาการ และ 

กิจการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

1. ค่าจ้างเหมาพาหนะ (2คัน*3วัน*3,500บาท*2คร้ัง) 42,000.00     

2. ค่าท่ีพัก (15ห้อง*2คืน*1,700บาท*2คร้ัง) 102,000.00    

3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (3วัน*2ม้ือ*50บาท*30คน*2คร้ัง) 18,000.00     

4. ค่าอาหารกลางวัน (3วัน*350บาท*30คน*2คร้ัง) 63,000.00     

5. ของท่ีระลึก (2แห่ง*1,500บาท) 3,000.00       

6. ค่าวัสดุการประชุม ขอให้แตกตัวคูณ 5,000.00       

   ค่าเอกสาร (30คน*20บาท) = 600 บาท

   ค่ากระเป๋าใส่เอกสารพร้อมอุปกรณ์ (30คน*130บาท) = 3900 บาท

   ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด = 500 บาท

 เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะการท างาน

ให้แก่คณะกรรมการสภาฯ อนุวิชาการ และ 

กิจการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

4. โครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้กิจการ

สภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 234
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งบประมาณ

แผ่นดิน

 เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

เหตุผลความจ าเป็นค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

250,000.00     การจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

1. ค่าเช่าสถานท่ี(1แห่ง*150,000บาท)     150,000.00 

2. ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี (ห้องพิธีจัดดอกไม้ ซุ้ม และผูกผ้า) = 1 งาน* 

25,000 บาท

     25,000.00 

3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  (200 คน x 1 ม้ือ x 50บาท)      10,000.00 

4. ค่าอาหารกลางวัน (200 คน x 1 ม้ือ x 200 บาท)      40,000.00 

5. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ = 1 งาน * 5000 บาท        5,000.00 

6. ค่าจ้างเหมาท าของท่ีระลึก(100ช้ิน*100บาท)      10,000.00 

7. ค่าจ้างท าโล่ผู้ท าคุณประโยชน์ (5 โล่ x 1,000 บาท)        5,000.00 

8. ค่าจ้างท ากรอบวุฒิบัตร (15 อัน x 250 บาท)        3,750.00 

9. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(1งาน*1,250บาท)        1,250.00 

50,000.00       - ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ

1. ป้ายขนาดใหญ่พร้อมโครงและบริการติดต้ัง  6 ป้าย  ราคาป้ายละ 6,500 

บาท   =39,000 บาท

     39,000.00 

2. จัดจ้างท าแผ่นพับเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 5,000 แผ่น แผ่นละ 2.2 บาท 

 =11,000 บาท

     11,000.00 

7. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค 200,000.00     ชดเชยค่าสาธารณูปโภค  4 เดือน * 50,000 บาท = 200,000 บาท เพ่ือจ่ายค่าสาธรณูปโภคท่ีรับจัดสรรจากเงิน

งบประมาณไม่เพียงพอ

เพ่ือการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ท้ังการจัดการ

เรียนการสอนและการบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพ

จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชน

สมุทรสาคร   โดยใช้สถานท่ีในการจัดพิธี เป็น

สถานท่ีเอกชน (โรงแรม)

5. พิธีประสาทอนุปริญญา

6. โครงการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชน

สมุทรสาคร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 235
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แบบฟอร์มท่ี 2.3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายลงทุน) 

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้

เงินรายได้สถานศึกษา

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

งบลงทุน มาตรฐาน
คุณลักษณ

ะเฉพาะ
ใบเสนอราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รวมท้ังส้ิน (บาท) 77,000.00    

1. ครุภัณฑ์ 77,000.00    

1.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 77,000.00    

2. ครุภัณฑ์ส านักงาน 77,000.00      

1. เก้าอ้ีหัวหน้างาน ✓ ✓ ตัว 2          4,000.00    8,000.00       

2. เก้าอ้ีท างาน ✓ ✓ ตัว 23         3,000.00    69,000.00      

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ข้ึนไป -             

2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท -             

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -             -              

รายการท่ีมีอยู่

ในปัจจุบัน

ทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีช ารุดเสียหาย 

ไม่สามารถใช้การได้ ซ่ึงครุภัณฑ์เดิม

ได้จัดซ้ือต้ังแต่ ปี 2559

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จ านวน
 ราคาต่อ

หน่วย

 งบประมาณ

ท้ังส้ิน
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร
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แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนยโสธร

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

แผนการด าเนินงาน   10,000.00   40,000.00   60,000.00   10,000.00   130,000.00   260,000.00   10,000.00   10,000.00   50,000.00   10,000.00   151,000.00   10,000.00   751,000.00 

ผลการด าเนินงาน              -                -                -                -                 -                 -                -                -                -                -                 -                -                 -   

แผนการด าเนินงาน   10,000.00   40,000.00   60,000.00   10,000.00   130,000.00   260,000.00   10,000.00   10,000.00   50,000.00   10,000.00   151,000.00   10,000.00   751,000.00 

ผลการด าเนินงาน              -                -                -                -                 -                 -                -                -                -                -                 -                -                 -   

แผนการด าเนินงาน      21,000.00     21,000.00 

ผลการด าเนินงาน               -   

แผนการด าเนินงาน    120,000.00   120,000.00 

ผลการด าเนินงาน               -   

แผนการด าเนินงาน    50,000.00     50,000.00 

ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน    120,000.00   120,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน    250,000.00   250,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน    20,000.00     20,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน    30,000.00     30,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน    20,000.00     20,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน    10,000.00    10,000.00    10,000.00    10,000.00      10,000.00      10,000.00    10,000.00    10,000.00    10,000.00    10,000.00      10,000.00    10,000.00   120,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 5.การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

 6.โครงการร าลึกพระคุณครู พัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา น้อง-พ่ี และเลือกต้ัง

นายกองค์การนักศึกษา 2566

 อ.กัญจน์รัชต์

 อ.กัญจน์รัชต์

 รวม ผู้รับผิดชอบ

 อ.กัญจน์รัชต์

 อ.กัญจน์รัชต์

 อ.กัญจน์รัชต์

 อ.สุถิรา

 อ.สุถิรา

 อ.ศิริศักด์ิ

 อ.กัญจน์รัชต์

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ

รวมท้ังส้ิน (บาท)

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

 7.โครงการปัจฉิมนิเทศ และพัฒนาศักยภาพ

ทางวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ศิษย์เก่าและ

ศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

 8.โครงการปฐมเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัย

ชุมชนยโสธร ประจ าปีการศึกษา 2566

 9.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

2.พิธีประสาทอนุปริญญา

3.โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชน

ยโสธร

 4.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

ของนักศึกษา กีฬาสานสัมพันธ์เกมส์ คร้ังท่ี 12

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 238
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
 รวม ผู้รับผิดชอบ

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ

แผนการด าเนินงาน              -                -                -                -                 -                 -                -                -                -                -                 -                -                 -   

ผลการด าเนินงาน              -                -                -                -                 -                 -                -                -                -                -                 -                -                 -   

แผนการด าเนินงาน               -   

ผลการด าเนินงาน               -   

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 239
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.1  สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนยโสธร

 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตาม

นโยบาย

สภาสถาบัน

 (1.2)  

การพัฒนา

บุคลากรใน

ระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่าเช่า

ครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแ

ทนผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด

งาน

ปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/

ปัจฉิมนิเทศ

 (4.2) การ

จัดกิจกรรม

พัฒนา

นักศึกษา

 (4.3) การจัด

พิธีประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัด

งานแข่งขัน

กีฬานักศึกษา

สถาบัน

รวมท้ังหมด 648,730.41    751,000.00           -             -               -                   -          -       50,000.00         -           -      40,000.00  30,000.00   120,000.00     21,000.00   370,000.00 

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน 751,000.00  -        -        -           -               -      50,000.00     -       -       40,000.00   30,000.00  120,000.00  21,000.00     370,000.00   

 1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

    21,000.00 21,000.00     

 2.พิธีประสาทอนุปริญญา   120,000.00 120,000.00  

 3.โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชุมชนยโสธร

    50,000.00 50,000.00     

 4.โครงการเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษา กีฬาสานสัมพันธ์

เกมส์ คร้ังท่ี 12

  120,000.00 120,000.00   

 5.การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

  250,000.00 250,000.00   

 6.โครงการร าลึกพระคุณครู พัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา น้อง-พ่ี และเลือกต้ัง

นายกองค์การนักศึกษา 2566

    20,000.00 20,000.00   

 7.โครงการปัจฉิมนิเทศ และพัฒนา

ศักยภาพทางวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษา

วิทยาลัยชุมชน

    30,000.00 30,000.00  

 รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 

2565

 แผนการใช้

เงินรายได้ งป

ม. 2565

 (2) 

การศึกษา

และ

ส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการ

แก่สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 240
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



รวมท้ังหมด

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 2.พิธีประสาทอนุปริญญา

 3.โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชุมชนยโสธร

 4.โครงการเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษา กีฬาสานสัมพันธ์

เกมส์ คร้ังท่ี 12

 5.การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 6.โครงการร าลึกพระคุณครู พัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา น้อง-พ่ี และเลือกต้ัง

นายกองค์การนักศึกษา 2566

 7.โครงการปัจฉิมนิเทศ และพัฒนา

ศักยภาพทางวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษา

วิทยาลัยชุมชน

 รายการ

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์ 

 ค่าท่ีดิน

และ

ส่ิงก่อสร้าง

  120,000.00            -              -              -              -              -              -              -                   -   

120,000.00  -          -          -          -          -          -          -          -               

 (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค

 (6) 

รายจ่ายตาม

เง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

ต่อการ

ด าเนินการของ

สถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 241
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตาม

นโยบาย

สภาสถาบัน

 (1.2)  

การพัฒนา

บุคลากรใน

ระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่าเช่า

ครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแ

ทนผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด

งาน

ปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/

ปัจฉิมนิเทศ

 (4.2) การ

จัดกิจกรรม

พัฒนา

นักศึกษา

 (4.3) การจัด

พิธีประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัด

งานแข่งขัน

กีฬานักศึกษา

สถาบัน

 รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 

2565

 แผนการใช้

เงินรายได้ งป

ม. 2565

 (2) 

การศึกษา

และ

ส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการ

แก่สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

 8.โครงการปฐมเทศนักศึกษาใหม่ 

วิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจ าปีการศึกษา

 2566

    20,000.00 20,000.00   

 9.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค   120,000.00 

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน  ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

-             -        -        -           -               -      -             -       -       -           -          -            -             -             

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 242
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 รายการ

 8.โครงการปฐมเทศนักศึกษาใหม่ 

วิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจ าปีการศึกษา

 2566

 9.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน  ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์ 

 ค่าท่ีดิน

และ

ส่ิงก่อสร้าง

 (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค

 (6) 

รายจ่ายตาม

เง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

ต่อการ

ด าเนินการของ

สถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์

120,000.00   

-             -          -          -          -          -          -          -          -               

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 243
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายประจ า) 
วิทยาลัยชุมชนยโสธร

งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน      751,000.00 

1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

       21,000.00 ประธานกรรมการ ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  10,000 บาท

กรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  7,500  บาท                                

กรรมการ ท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยชุมชน  3,500 บาท

จ่ายค่าตอบแทนผู้ประเมิน  (ประธานภายนอก 10,000+ กรรมการ

ภายนอก  7,500+ กรรมการภายในวิทยาลัยชุมชน 3,500)

     120,000.00 1. ค่าเช่าสถานท่ีฝึกซ้อมพิธีเสมือนจริง จ านวน 1 วัน X 4,000 บาท = 4,000 บาท จัดงานประสาทอนุปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา

2.พิธีประสาทอนุปริญญา จ านวน  116,000  บาท

2.1 ค่าจ้างเหมา จัดตกแต่งสถานท่ี  จ านวน  20,000  บาท

2.2 ค่าจ้างตกแต่งซุ้มดอกไม้สด 2 ซุ้ม * 2,500 บาท = 5,000 บาท

2.3 ค่าตกแต่งสถานท่ีถ่ายภาพ 2 จุด * 2,500 บาท = 5,000 บาท

2.4 ค่าตกแต่งเวทีพิธีประสาทอนุปริญญาและบริเวณในห้องประชุม 1 งาน = 23,000 บาท

2.5 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานและป้ายต้อนรับ 7 ป้าย * 1,000 บาท = 7,000 บาท

2.6 ค่าจ้างจัดท าโล่รางวัล + ของท่ีระลึกงานประสาทอนุปริญญา จ านวน 10,000 บาท    

(ค่าโลห์รางวัล  จ านวน  20 ช้ิน x 600 บาท = 12,000 บาท)                              

(ค่าของท่ีระลึก  จ านวน  120 ช้ิน x 150 บาท = 18,000 บาท)

2.7 ค่าเดินทางประธานในพิธี 5,000 บาท X 2 เท่ียว = 10,000 บาท

2.8 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมโครงการ (120 คน x 1 ม้ือ x 150 บาท) = 18,000 บาท

2.9 ค่าอาหารว่างและเคร่ืงด่ืมผู้เข้าร่วมโครงการ 120 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท = 12,000 

บาท

2.10 ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ตลอดงาน 3 วัน x 2,000 บาท = 6,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

2.พิธีประสาทอนุปริญญา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 244
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

       50,000.00 1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียง 2 เดือนx5,000 บาท = 10,000 บาท

2.จ้างจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 500 แผ่น x 10 บาท = 5,000  

บาท

เพ่ือการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่

3.จ้างจัดท าเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 1,000 แผ่น x 10 บาท

 = 10,000 บาท

เพ่ือรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2566 ให้ได้จ านวนตาม

เป้าหมาย

4.จ้างจัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ป้ายไวนิล 16 ป้าย x 1,000 

บาท = 16,000 บาท

5.ค่าพาหนะและค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทางไปราชการ  10 คร้ัง x 900 บาท =9,000 บาท
6.สรุปการด าเนินงาน/จัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินโครงการฯ

120,000.00 1 เพ่ือให้นักศึกษามีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ค่าอาหารนักศึกษา 1 วัน x 400 คน x 80 บาท = 32,000 บาท 2 เพ่ือให้นักศึกษามีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ค่าอาหารคณะครู บุคลากร 1 วัน x 80 คน x 80 บาท = 6,400 บาท 2 เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย

ค่าอาหารว่างนักศึกษา 1 วัน x 400 คน x 2 ม้ือ x 30 บาท = 24,000 บาท 3 เพ่ือให้นักศึกษารู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพ

ติด

อาหารว่างครูและบุคลากร 1 วัน x 2 ม้ือ x 80 คน x 30 บาท = 4,800 บาท

ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 1 วัน x 1 ชุด = 5,000 บาท           

ค่าจ้างเหมารถและค่าพาหนะ 1 วัน x 3 คัน = 12,500 บาท)

4.โครงการเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษา กีฬาสานสัมพันธ์

เกมส์ คร้ังท่ี 12

3.โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชุมชนยโสธร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 245
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา  10 คน x 1,530 บาท = 15,300 บาท               

ค่าบ ารุงสถานท่ี 1 วัน x 1 แห่ง = 5,000 บาท                  

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน ค่าป้าย 480 บาท x 10 ป้าย = 4,800

ค่าอุปกรณ์กีฬา 5,000 บาท

ค่าอุปกรณ์เตรียมสนาม 5,200 บาท            

250,000.00

ค่าเช่ารถทัวส์เดินทางไปแข่งกีฬา 1 วัน x 7 วัน วันละ 13,400 บาท = 93,800 บาท

ค่าเบ้ียเล้ียง 48 คนx3วันx240 บาท = 34,560 บาท

ค่าเบ้ียเล้ียง 48 คนx3วันx160 บาท = 23,040 บาท

ค่าท่ีพัก  5วัน x24ห้องละ 800 บาท = 90,000 บาท

ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ค่าป้าย 920 x 5 ป้าย = 4,600 บาท

อุปกรณ์กีฬา 4,000 บาท

20,000.00

ค่าอาหารว่างนักศึกษา  1วัน x2ม้ือ x30 บาท x 250 คน = 15,000 บาท

ค่าอาหารว่างครู 1วัน x 2ม้ือx 50คนx30xบาท = 3,000 บาท

ค่าวัสดุ , ค่าป้าย  1 ป้าย = 2,000 บาท

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ มี

ความภาคภูมิใจในพิธีไหว้ครู ซ่ึงเป็นประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม และ

ร่วมกันอนุรักษ์ สืบไป

2. เพ่ือสร้างความอบอุ่นและประทับใจ อันจะน าไปสู่ความสามัคคี เพ่ือ

เป็นการสานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ทุกสาขาวิชารุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง

3. เพ่ือให้นักศึกษาได้บ าเพ็ญประโยชน์และส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมรวมถึง

การมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาส่ิงแวดล้อมของชุมชน

4. เพ่ือให้นักศึกษาน้องใหม่สามารถร้องเพลงประจ าวิทยาลัยชุมชนได้

5. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมออกเสียงเลือกต้ังรักในระบอบ

ประชาธิปไตย ฝึกการเป็นผู้น านักศึกษา

6.โครงการร าลึกพระคุณครู พัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา น้อง-พ่ี และเลือกต้ัง

นายกองค์การนักศึกษา 2566

1 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ

ร่วมกัน ท าให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี พลานามัยสมบูรณ์

2 เพ่ือเสริมสร้างความสมานสามัคคีภายในหมู่คณะ มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้

ชนะ รู้อภัย

5.การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

 7.โครงการปัจฉิมนิเทศ และพัฒนา

ศักยภาพทางวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษา

วิทยาลัยชุมชน

30,000.00 ค่าอาหาร 1วัน x180คน x 80บาท = 14,400 บาท

ค่าอาหารว่างครู 1วัน x 30คน x 2 ม้ือ x 30 บาท = 1,800 บาท

ค่าอาหารว่างนักศึกษา 1วัน x 90คน x 2ม้ือ x 30 บาท = 5,400 บาท

ค่าพาหนะวิทยากร  3 คัน x 600 บาท = 1,800 บาท

ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน x 1.5 ช่ัวโมง = 2,700 บาท

ค่าวัสดุ , ค่าป้าย 900 บาท 

ค่าดอกไม้ท่ีระลึก 3,000 บาท

1. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รู้แนวทางในการศึกษาต่อและตัดสินใจ

ศึกษาต่อ

2. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้มีแนวทางในการสมัครงานและประกอบ

อาชีพ

3. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีขวัญก าลังใจ  เกิดความรักความผูกพันใน

วิทยาลัยชุมชนยโสธรและภาคภูมิใจในสถาบัน

4. มีการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและข้อคิดเห็น

ต่าง ๆของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

5. เพ่ือก่อให้เกิดความสามัคคีและการเก้ือกูลเป็นเครือข่ายท่ีดีและเป็น

กัลยาณมิตรในการท างานร่วมกันสืบไป

20,000.00

ค่าอาหารว่างนักศึกษา 1วัน x 250คน  x 30 บาท = 7,500 บาท

ค่าอาหารว่างครูบุคลากร 1วัน x 50คน x 30 บาท = 1,500 บาท

ค่าถ่ายเอกสารสมุดกิจกรรม 250 เล่ม x 20 บาท = 5,000 บาท      

ค่าวัสดุ , ค่าป้าย  1,000 บาท

คู่มือนักศึกษา 20 เล่ม x 145 บาท = 2,900 บาท

ค่าอุปกรณ์ 2,100 บาท

9.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค 120,000.00 ค่าสาธารณูปโภค  12 เดือน x 10,000 บาท = 120,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าธารณูปโภค

2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบท่ีทาง

วิทยาลัยก าหนดไว้

8.โครงการปฐมเทศนักศึกษาใหม่ 

วิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจ าปีการศึกษา

 2566
1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจระเบียบข้อบังคับ โครงการ

หลักสูตร ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร
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แบบฟอร์มท่ี 2.3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายลงทุน) 

วิทยาลัยชุมชนยโสธร

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน
คุณลักษณ

ะเฉพาะ

ใบเสนอ

ราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ  ส่ิงก่อสร้าง

1. ครุภัณฑ์ -           

1.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท -           

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ข้ึนไป -           

2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท -           

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -           -              

รายการท่ีมีอยู่

ในปัจจุบัน
เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงินรายได้

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จ านวน
 ราคาต่อ

หน่วย

 

งบประมาณ

ท้ังส้ิน
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของวิทยาลัยชุมชนพังงา
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แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนพังงา

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

แผนการด าเนินงาน      -        21,000.00   50,000.00    275,720.00    158,200.00    247,100.00   50,000.00   50,000.00   50,000.00       50,000.00      95,000.00   50,000.00    1,097,020.00 

ผลการด าเนินงาน      -        21,000.00   50,000.00    275,720.00    158,200.00    247,100.00   50,000.00   50,000.00   50,000.00       50,000.00      95,000.00   50,000.00    1,097,020.00 

แผนการด าเนินงาน      -        21,000.00   50,000.00    275,720.00    158,200.00    247,100.00   50,000.00   50,000.00   50,000.00       50,000.00      95,000.00   50,000.00    1,097,020.00 

ผลการด าเนินงาน      -                  -                -                  -                  -                  -                -                -                -                    -                  -                -                     -   

แผนการด าเนินงาน        50,000           50,000           50,000           50,000        50,000        50,000        50,000            50,000           50,000        50,000        500,000.00 

ผลการด าเนินงาน                   -   

แผนการด าเนินงาน     182,700.00        182,700.00 

ผลการด าเนินงาน                   -   

แผนการด าเนินงาน           45,000         45,000.00 

ผลการด าเนินงาน                   -   

แผนการด าเนินงาน       59,400.00         59,400.00 

ผลการด าเนินงาน                   -   

แผนการด าเนินงาน       14,400.00         14,400.00 

ผลการด าเนินงาน                   -   

แผนการด าเนินงาน       41,120.00         41,120.00 

ผลการด าเนินงาน                   -   

แผนการด าเนินงาน       30,000.00         30,000.00 

ผลการด าเนินงาน                   -   

 รวม ผู้รับผิดชอบ

 นางสาวชนาธิป 

บูเอียด

 นายธวัชชัย จิต

วารินทร์

 นายนิพนธ์  

รัตนอาภรณ์

 นายพิระ วัฒิ

ธรรม

 นายพิระ วัฒิ

ธรรม

 นายพิระ วัฒิ

ธรรม

 นางสาวภักด์ิน

ภัส ศรีค า

 2.การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 3.โครงการพิธีไหว้ครูวิทยาลัย

ชุมชนพังงา ประจ าปีการศึกษา 2566

 4.โครงการกีฬาสัมพันธ์ของ

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา 

ประจ าปี 2566

 5.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

หลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปี

การศึกษา 2565

 6.โครงการ “พัฒนาความเป็นครู 

สร้างแรงบันดาลใจสู่ครูปฐมวัยมือ

อาชีพ

 7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ

รวมท้ังส้ิน (บาท)

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 250
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
 รวม ผู้รับผิดชอบ

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ

แผนการด าเนินงาน       48,800.00         48,800.00 

ผลการด าเนินงาน                   -   

แผนการด าเนินงาน     154,600.00        154,600.00 

ผลการด าเนินงาน                   -   

แผนการด าเนินงาน       21,000.00         21,000.00 

ผลการด าเนินงาน                   -   

แผนการด าเนินงาน      -                  -                -                  -                  -                  -                -                -                -                    -                  -                -                     -   

ผลการด าเนินงาน      -                  -                -                  -                  -                  -                -                -                -                    -                  -                -                     -   

แผนการด าเนินงาน                   -   

ผลการด าเนินงาน                   -   

นางสาวธฤตา 

นฤภัย

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน    ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 นางสาวอรุณ

วรรณ มุขแก้ว

 นายจีรณัทย์ 

วิมุตติสุข

 นายภัทรวรรต 

ศรีบุญจิต

 8.โครงการวิชาการหลักสูตร

อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครอง

ท้องถ่ินตามพันธกิจท่ีสอดคล้องกับ

เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาจาก

รายวิชาสู่ชุมชน ประจ าปี 2566

 9. โครงการประฃุมสร้างความเข้าใจ

 ทิศทางและการขับเคล่ือน

วิทยาลัยฃุมชนพังงา ประจ าปี 2566

 10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 251
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.1  สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนพังงา

 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการตาม

นโยบายสภา

สถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแท

นผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

 (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

งานแข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน

รวมท้ังหมด 922,800.00        1,097,020.00              -      225,720.00           -                   -            -                 -    48,800.00            -        59,400.00      59,400.00          -        21,000.00     182,700.00 

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน 1,097,020.00     -            225,720.00   -         -              -       -             48,800.00 -          59,400.00     59,400.00     -        21,000.00     182,700.00    

1. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค        500,000.00 

 2.การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

       182,700.00 182,700.00     

 3.โครงการพิธีไหว้ครูวิทยาลัยชุมชนพังงา 

ประจ าปีการศึกษา 2566

         45,000.00 45,000.00      

 4.โครงการกีฬาสัมพันธ์ของนักศึกษาวิทยาลัย

ชุมชนพังงา ประจ าปี 2566

         59,400.00 59,400.00      

 5.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร

อนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2565

         14,400.00 14,400.00      

 6.โครงการ “พัฒนาความเป็นครู สร้างแรง

บันดาลใจสู่ครูปฐมวัยมืออาชีพ

         41,120.00 41,120.00     

 รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 

2566

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

 (2) 

การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 252
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



รวมท้ังหมด

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

1. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

 2.การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

 3.โครงการพิธีไหว้ครูวิทยาลัยชุมชนพังงา 

ประจ าปีการศึกษา 2566

 4.โครงการกีฬาสัมพันธ์ของนักศึกษาวิทยาลัย

ชุมชนพังงา ประจ าปี 2566

 5.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร

อนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2565

 6.โครงการ “พัฒนาความเป็นครู สร้างแรง

บันดาลใจสู่ครูปฐมวัยมืออาชีพ

 รายการ

 ครุภัณฑ์การศึกษา  ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

    500,000.00              -                      -                -                -                -                -                -                -   

500,000.00    -            -                  -            -            -            -            -            -            

500,000.00     

 (6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

 ท่ีจ าเป็นต่อ

การ

ด าเนินการ

ของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 253
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการตาม

นโยบายสภา

สถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแท

นผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

 (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

งานแข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 

2566

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

 (2) 

การศึกษา

และส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

 7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566

         30,000.00 30,000.00     

 8.โครงการวิชาการหลักสูตรอนุปริญญา 

สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ินตามพันธกิจท่ี

สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

จากรายวิชาสู่ชุมชน ประจ าปี 2566

         48,800.00 48,800.00  

 9. โครงการประฃุมสร้างความเข้าใจ ทิศทาง

และการขับเคล่ือนวิทยาลัยฃุมชนพังงา 

ประจ าปี 2566

       154,600.00 154,600.00    

 10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน

          21,000.00 21,000.00     

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

-                 -            -             -         -              -       -             -          -          -              -              -        -             -              

                   -   

                   -   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 254
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 รายการ

 7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566

 8.โครงการวิชาการหลักสูตรอนุปริญญา 

สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ินตามพันธกิจท่ี

สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

จากรายวิชาสู่ชุมชน ประจ าปี 2566

 9. โครงการประฃุมสร้างความเข้าใจ ทิศทาง

และการขับเคล่ือนวิทยาลัยฃุมชนพังงา 

ประจ าปี 2566

 10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 ครุภัณฑ์การศึกษา  ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

 (6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

 ท่ีจ าเป็นต่อ

การ

ด าเนินการ

ของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค

-              -            -                  -            -            -            -            -            -            

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 255
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 (งบรายจ่ายประจ า) 

วิทยาลัยชุมชนพังงา

 งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน      1,097,020.00

1. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค          200,000          500,000.00 1 ค่าไฟฟ้า   350,000  บาท

-  ค่าไฟฟ้า 10 เดือน X 35,000 บาท 

2. ค่าน ้าประปา  150,000  บาท

  -   ค่าน ้าประปา 10 เดือน X 15,000  บาท

เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอในการจ่ายค่า

สาธารณูปโภค

2.การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากรสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน

         182,700.00 1.ค่าเบี ยเลี ยง(จ้านวน 42 คนx2วันๆละ240บาท),(42 คนx3วันๆละ160บาท) = 

40,320 บาท

2.ค่าชุดกีฬา (จ้านวน 14ตัวๆละ400บาท) = 5,600 บาท

3.ค่าท่ีพักนักศึกษาและบุคลากร 42 คน (จ้านวน 21ห้อง x 4 คืน ๆ ละ 750 

บาท) = 60,300 บาท

4.ค่าจ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ (1 คัน x 5 วัน ๆ ละ 13,400บาท) = 

67,000 บาท 

5.ค่าอุปกรณ์กีฬาท่ีใช้แข่งขันและฝึกซ้อม 4,780 บาท 

6.ค่ายาและน ้ามันนวดส้าหรับนักกีฬา 2,000 บาท 

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนท่ัวประเทศ

 ประจ้าปี 2566 มีความจ้าเป็นให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงาได้

พัฒนาศักยภาพในด้านกีฬา ให้เป็นผู้บุคลิกภาพ ร่างกาย  จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” เสริมสร้างวินัยความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และตลอดจนได้มิตรภาพระหว่าง
วิทยาลัยชุมชนด้วยกัน

3.โครงการพิธีไหว้ครูวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจ้าปี

การศึกษา 2566

          45,000.00 1.ค่าป้ายไวนิล (จ้านวน 4 ป้ายๆละ x 500 บาท) = 2,000 บาท

2.ค่าอาหารกลางวัน (จ้านวน 300 คน ๆ ละ x 90 บาท x 1มื อ) = 27,000 บาท

3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (จ้านวน 300 คนๆละ 25 บาท x 2 มื อ) =15,000 

บาท

4.ค่าโฟมเบอร์โครงการ ( จ้านวน 2 ป้าย ๆ ละ x 500 บาท) = 1,000 บาท

โครงการพิธีไหว้ครูวิทยาลัยชุมชนพังงาประจ้าปีการศึกษา 2566 มี

ความจ้าเป็น นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงาได้แสดงออกถึง

พฤติกรรมในการให้ความเคารพและร้าลึกถึงพระคุณของครู และ

นักศึกษาได้ร่วมกันสืบสานพิธีกรรมท่ีดีงามของไทยแต่โบราณ

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 256



 งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

4.โครงการกีฬาสัมพันธ์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

พังงา ประจ้าปี 2566

         59,400.00 1.ค่าท้าป้ายไวนิล (จ้านวน 2 ป้ายๆละ x 600 บาท) = 1,200 บาท

2.ค่าจ้างเหมารถบัส (จ้านวน 1 คัน x 1 วันๆ ละ 7,200 บาท) = 7,200 บาท

3.ค่าอาหารกลางวัน (จ้านวน 300 คน x 1มื อๆ ละ 80 บาท) = 24,000 บาท

4.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (จ้านวน 300 คน x 2 มื อๆ ละ 25 บาท) = 

15,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี (จ้านวน 1 วัน ๆ ละ 2,000 บาท) = 

2,000 บาท

6. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสินกีฬาสากล และกีฬาพื นท่ี (จ้านวน 5 คน x 1

 วันๆละ x 1,000 บาท) = 5,000 บาท

7.  ค่าพิธีเปิด - ปิด การแข่งขัน = 5,000 บาท

โครงการกีฬาสัมพันธ์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจ้าปี 2566 มี

ความจ้าเป็น เพราะนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงามีโอกาสได้ร่วมกิจกรรม 

เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั งทาง ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา สังคมและมี

ศักยภาพท่ีพ่ึงประสงค์ สามารถจัดการ บริหารโครงการกิจกรรมนักศึกษาใน

รูปแบบ ของกิจกรรมนักศึกษา เข้าใจกฎ กติกา มารยาท มีน ้าใจเป็นนักกีฬา

5.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 

ประจ้าปีการศึกษา 2565

         14,400.00 1.ค่าอาหารว่าง 2 รอบ  เช้า - บ่าย (จ้านวนคน 120 x 2 มื อ x30 บาท) =  

7,200 บาท 

2.ค่าอาหารกลางวัน (120 คน x 50 บาท) = 6,000 บาท 

3.ค่าวัสดุ ( 120 คน x 10 บาท) = 1,200  บาท 

วิทยาลัยชุมชนพังงามีก้าหนดจัดโครงการพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร

อนุปริญญา ประจ้าปีการศึกษา 2564 ในช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน 

2565 เพ่ือเป็นการให้ผู้ส้าเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและ

สถาบันการศึกษา และผู้ท่ีจะส้าเร็จการศึกษาได้มีโอกาสรับทราบแนวทาง

การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ น และแนวทางในการประกอบอาชีพ มี

จิตส้านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพและพร้อมท่ีจะรับใช้สังคมต่อไปหลัง

ส้าเร็จการศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 257
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

6.โครงการ “พัฒนาความเป็นครู สร้างแรงบันดาลใจสู่

ครูปฐมวัยมืออาชีพ

         41,120.00 กิจกรรมท่ี 1 สร้างความรู้การจัดประสบการณ์และผลิตส่ือนวัตกรรมการ

สอนปฐมวัย  21,000 บาท          

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (54 คน x 4 มื อx มื อละ 35 บาท) = 7,560

2. ค่าอาหารกลางวัน  (54 คน x 2 มื อx มื อละ 90 บาท) = 9,720

3. ค่าไวนิล (จ้านวน 1 ป้ายๆละ 600 บาท) = 600 บาท

4. ค่าเอกสาร และค่าวัสดุ = 54 คน x 30 บาท) =  1,620 บาท                

   5. ค่าน ้ามันเชื อเพลิง (จ้านวน 3 คน x 500 บาท) = 1,500 บาท            

                                            

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมศึกษาดูงานการสอนนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 

20,120 บาท 

1. ค่าอาหารกลางวัน  (54 คน x 1 มื อx มื อละ 90 บาท) = 4,860

2. ค่าไวนิล (จ้านวน 1 ป้ายๆละ 600 บาท) = 600 บาท

3. ค่าเอกสาร และค่าวัสดุ 1,260 บาท      

4.ค่าจ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ (1 คันx1 วันๆละ13,400บาท) = 

13,400 บาท

ทางสาชาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญในการพัฒนา

นักศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้ใการพัฒนาเด็กปฐมวัยและสามารถจัด

ประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมืออาชีพซ่ึงความรู้ในการเรียนในชั น

เรียนยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทางสาชาวิชาการศึกษา

ปฐมวัยจึงมีความจ้าเป็นในการจัดโครงการพัฒนาความเป็นครู สร้างแรง

บันดาลใจสู่ครูปฐมวัยมืออาชีพซ่ึงจะท้าให้นักศึกษาได้รับความรู้จาก

ประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย และ

สามารถน้าความรู้ท่ีได้รับมาบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยได้ในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยในการจัดการศึกษา

ปฐมวัยมีนวัตกรรมการสอนท่ีหลากหลาย เช่น นวัตกรรมการสอนแบบมอน

เตสซอร่ี นวัตกรรมการสอนแบบวอลดอร์ฟ นวัตกรรมการสอนแบบโครงการ

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท้าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         30,000.00 1.  ค่าอาหาร จ้านวน 50 คน x 90 บาท x 2 มื อ =9,000 บาท

2.  ค่าอาหารว่าง    จ้านวน 50 คน x 30 บาท x 4 มื อ = 6,000 บาท

3.  ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 14 ชม. X 600 บาท = 8,400 บาท

4.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากรและวิทยากร 5,000  บาท

5.  ค่าเอกสาร และค่าวัสดุ (จ้านวน 50 คน x 32 บาท) = 1,600 บาท

วิทยาลัยชุมชนพังงามีการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 2566 เพ่ือส่ง

ขอรับสนับสนุนงบประมาณประจ้าปีกับทางสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเป็น

การเตรียมความพร้อมแก่ ผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนพังงา 

ให้มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิบัติ

ราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัย

ชุมชนพังงาระยะ 5 ปี และเพ่ือชี แจงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการจัดท้า

แผนดังกล่าววิทยาลัยชุมชนพังงา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 258
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

8.โครงการวิชาการหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการ

ปกครองท้องถ่ินตามพันธกิจท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์

ประกันคุณภาพการศึกษาจากรายวิชาสู่ชุมชน ประจ้าปี 

2566

         16,600.00 กิจกรรมท่ี 1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายส้าหรับนัก

ปกครองท้องถ่ิน 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร (จ้านวน 2 คน x 6ช่ัวโมงๆ 600 บาท) = 7,200 บาท

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (จ้านวน 35 คน x 2ครั งๆ ละ 30 บาท) = 

2,100 บาท

3.ค่าอาหารกลางวัน (จ้านวน 35 คน x 1ครั งๆ ละ 90 บาท) = 3,150 บาท

4.ค่าเอกสาร และค่าวัสดุ (จ้านวน 35 คน x 50 บาท) = 1,750 บาท

5.ค่าป้ายไวนิลกิจกรรม (จ้านวน 2 ป้ายๆละ 600 บาท) = 1,200 บาท

6.ค่าน ้ามันเชื อเพลิง (จ้านวน 2 คน x 600 บาท) = 1,200 บาท

เหตุผลความจ้าเป็น คือ นักศึกษาและบุคลากรในหลักสูตรอนุปริญญา 

สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน ได้มีการด้าเนินกิจกรรมตามพันธกิจท่ี

สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมท่ี 1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายส้าหรับนัก

ปกครองท้องถ่ิน ท้าให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีมุ่งพัฒนาองค์

ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายท่ีจ้าเป็นส้าหรับนักปกครองท้องถ่ิน ช่วยให้

นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมาย

ให้เกิดประโยชน์ต่อการด้ารงชีวิต เพ่ือพัฒนาเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง

         15,600.00 กิจกรรมท่ี 2 ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองภูเก็ต เพ่ือเสริมทักษะและ

ประสบการณ์ในการด้าเนินชีวิต 

1.ค่าจ้างเหมารถบัส (จ้านวน 1 คัน x 8,000 บาท) = 8,000 บาท

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (จ้านวน 35 คน x 2ครั งๆ ละ 30 บาท) = 

2,100 บาท

3.ค่าอาหารกลางวัน (จ้านวน 35 คน x 1ครั งๆ ละ 90 บาท) = 3,150 บาท

4.ค่าเอกสาร และค่าวัสดุ (จ้านวน 35 คน x 50 บาท) = 1,750 บาท

5.ค่าป้ายไวนิลกิจกรรม (จ้านวน 1 ป้ายๆละ 600 บาท) = 600 บาท

กิจกรรมท่ี 2 ท้าให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับประสบการณ์จากการทัศน

ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง ได้เห็นกระบวนการท้างานจริงด้านกฎหมาย เกิด

การเรียนรู้ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะในการด้าเนินชีวิต

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 259
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

         16,600.00 กิจกรรมท่ี 3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน บริการ

วิชาการจากรายวิชาสู่ชุมชน 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร (จ้านวน 2 คน x 6ช่ัวโมงๆ 600 บาท) = 7,200 บาท

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (จ้านวน 35 คน x 2ครั งๆ ละ 30 บาท) = 

2,100 บาท

3.ค่าอาหารกลางวัน (จ้านวน 35 คน x 1ครั งๆ ละ 90 บาท) = 3,150 บาท

4.ค่าเอกสาร และค่าวัสดุ (จ้านวน 35 คน x 50 บาท) = 1,750 บาท

5.ค่าป้ายไวนิลกิจกรรม (จ้านวน 2 ป้ายๆละ 600 บาท) = 1,200 บาท

6.ค่าน ้ามันเชื อเพลิง (จ้านวน 2 คน x 600 บาท) = 1,200 บาท

กิจกรรมท่ี 3 นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

เม่ือได้ผ่านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายส้าหรับนัก

ปกครองท้องถ่ิน และการทัศนศึกษาดูงานในสถานท่ีจริงแล้ว ก็สามารถน้า

องค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้รับ น้ามาบริการทางวิชาการเพ่ือให้

เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ินต่อไปได้

9. โครงการประฃุมสร้างความเข้าใจ ทิศทางและการ

ขับเคล่ือนวิทยาลัยฃุมชนพังงา ประจ้าปี 2566

       154,600.00 1.ค่าอาหาร (จ้านวน 50 คนx5 มื อๆละ80 บาท),= 20,000 บาท

2.ค่าอาหารว่าง  (จ้านวน 50 คนx6 มื อๆละ30 บาท),=9,000 บาท

3.ค่าท่ีพักสภาวิทยาลัยชุมชนและบุคลากร 50 คน (จ้านวน 25ห้อง x 2 คืน ๆ

 ละ 800 บาท) = 40,000 บาท

4.ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมโครงการ (50 คน x 300 บาท ) = 15,000 บาท 

5.ค่าห้องประชุม 3 วัน ( 3 วัน x วันละ 1000 บาท) = 3,000 บาท 

6.ค่าวิทยากรกลุมย่อย (4 คน x 6 ชม x 1200 x 2 วัน) = 57,600 บาท

7.ค่าวัสดุโครงการ = 50 คน x คนละ 200 บาท = 10,000 บาท

โครงการประฃุมสร้างความเข้าใจ ทิศทางและการขับเคล่ือนวิทยาลัยฃุมชน

พังงา ประจ้าปี 2566จัดขึ นเพ่ือเตรียมพร้อมรับแผนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา 

ผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ

เข้าใจร่วมกันเก่ียวกับแผนการด้าเนินงานและทิศทางของวิทยาลัยชุมชน

พังงา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 260
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน

         21,000.00 1.  ค่าตอบแทนผู้ประเมินการประกันคุณภาพ วิทยาลัยชุมชนพังงา  จ้านวน 

3 คน    

-  ประธานกรรมการ ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  10,000 บาท

 -  กรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  7,500  บาท                           

     

 -  กรรมการ ท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยชุมชน  3,500 บาท

วิทยาลัยชุมชนพังงามีการประเมินการประกันคุณภาพ ซ่ึงการประเมินใน

แต่ละครั งจะมีคณะกรรมการในการประเมิน จ้านวน 3 ท่าน ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542  มาตรา 47 ให้มีระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน

คุณภาพภายนอก และมาตรา 48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด

ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน

คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง

ด้าเนินการอย่างต่อเน่ือง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 261
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (รายจ่ายลงทุน) 

วิทยาลัยชุมชนพังงา

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน
คุณลักษณ

ะเฉพาะ

ใบเสนอ

ราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ  ส่ิงก่อสร้าง

1. ครุภัณฑ์ -               

1.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท -               

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ข้ึนไป -               

2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท -               

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -               -               

รายการท่ีมีอยู่

ในปัจจุบัน
เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงินรายได้

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จ านวน  ราคาต่อหน่วย
 งบประมาณ

ท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 262
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของวิทยาลัยชุมชนตราด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 263
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนตราด

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนการด าเนินงาน  7,200.00   -     203,600.00   189,040.00   10,000.00   10,000.00   21,700.00   10,000.00   10,000.00   38,200.00   10,000.00   10,000.00  519,740.00 

 ผลการด าเนินงาน           -     -                -                -               -               -               -               -               -               -               -               -                -   

 แผนการด าเนินงาน  7,200.00   -     203,600.00   145,700.00   10,000.00   10,000.00   21,700.00   10,000.00   10,000.00   38,200.00   10,000.00   10,000.00  476,400.00 

 ผลการด าเนินงาน           -     -                -                -               -               -               -               -               -               -               -               -                -   

 แผนการด าเนินงาน   21,000.00     21,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน   7,200.00       7,200.00     7,200.00     7,200.00     28,800.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน   128,500.00   128,500.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน   134,200.00   134,200.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน     59,400.00     59,400.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน     10,000.00     10,000.00   10,000.00   10,000.00   10,000.00   10,000.00   10,000.00   10,000.00   10,000.00   10,000.00   100,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน     4,500.00       4,500.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ

 รวมท้ังส้ิน (บาท)

 1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

 1.7 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปีของจ้าง

เหมาบริการ

1.2 ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติการสอบ

วัดความรู้รายวิชาปรับพ้ืนฐาน การ

สอบปลายภาคการศึกษาในหลักสูตร

อนุปริญญา

1.3 พิธีประสาทอนุปริญญา

1.4 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

1.5 กีฬาสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัย

ชุมชนตราด

1.6  ชดเชยค่าสาธาณูปโภค

 รวม ผู้รับผิดชอบ

 ส านักวิชาการ

 ส านักวิชาการ

 วิทยาลัยชุมชน

ตราด

 วิทยาลัยชุมชน

ตราด

 วิทยาลัยชุมชน

ตราด

 ส านักงาน

ผู้อ านวยการ

 ส านักงาน

ผู้อ านวยการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 264
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ  รวม ผู้รับผิดชอบ

 แผนการด าเนินงาน           -     -                -      43,340.00             -               -               -               -               -               -               -               -      43,340.00 

 ผลการด าเนินงาน           -     -                -                -               -               -               -               -               -               -               -               -                -   

 แผนการด าเนินงาน     20,000.00     20,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน     15,000.00     15,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน       3,150.00       3,150.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน       3,900.00       3,900.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน       1,290.00       1,290.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 2.4 เคร่ืองผสมอาหาร แบบมือถือ 

จ านวน 1 เคร่ือง

 2.5 หม้อตุ๋นไฟฟ้าเซรามิก จ านวน 1 

 หม้อ

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 2.1 เคร่ืองท าลายเอกสาร  แบบตัด

ละเอียด

 2.2 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 

ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2

 2.3 เตียงสระผมพร้อมอ่าง จ านวน 1

 ชุด

 ส านักงาน

ผู้อ านวยการ

 ส านักงาน

ผู้อ านวยการ

 ส านักงาน

ผู้อ านวยการ

 ส านักงาน

ผู้อ านวยการ

 ส านักงาน

ผู้อ านวยการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 265
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.1  สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนตราด

 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตามนโยบาย

สภาสถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนา

บุคลากรใน

ระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด และ

ห้องพยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่าเช่า

ครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์

/การน าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด

งาน

ปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา

 (4.3) การจัดพิธี

ประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัด

งานแข่งขัน

กีฬานักศึกษา

สถาบัน

รวมท้ังหมด 300,000.00        519,740.00            -             -                -                   -      28,800.00              -            -           -                -               59,400.00       128,500.00        21,000.00  134,200.00 

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน 476,400.00    -          -         -            -              28,800.00   -            -        -       -            59,400.00            128,500.00      21,000.00       134,200.00 

1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

21,000.00      21,000.00        

1.2 ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติการสอบวัด

ความรู้รายวิชาปรับพ้ืนฐาน การสอบปลาย

ภาคการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา

28,800.00      28,800.00   

1.3 พิธีประสาทอนุปริญญา 128,500.00    128,500.00       

1.4 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

134,200.00    134,200.00 

1.5 กีฬาสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

ตราด

59,400.00      59,400.00            

1.6  ชดเชยค่าสาธาณูปโภค 100,000.00    

 1.7 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปีของจ้างเหมา

บริการ

4,500.00       

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน    ค่าครุภัณฑ์ ค่า

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

43,340.00      -          -         -            -              -            -            -        -       -            -                    -                -                -            

  2.1 เคร่ืองท าลายเอกสาร  แบบตัดละเอียด 20,000.00      

   2.2 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบท่ี 2

15,000.00      

   2.3 เตียงสระผมพร้อมอ่าง จ านวน 1 ชุด 3,150.00       

  2.4 เคร่ืองผสมอาหาร แบบมือถือ จ านวน 1 

เคร่ือง

3,900.00       

  2.5 หม้อตุ๋นไฟฟ้าเซรามิก จ านวน 1  หม้อ 1,290.00       

 รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 

2566

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 

2566

 (2) 

การศึกษา

และ

ส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการ

แก่สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 266
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



รวมท้ังหมด

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

1.2 ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติการสอบวัด

ความรู้รายวิชาปรับพ้ืนฐาน การสอบปลาย

ภาคการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา

1.3 พิธีประสาทอนุปริญญา

1.4 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

1.5 กีฬาสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

ตราด

1.6  ชดเชยค่าสาธาณูปโภค

 1.7 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปีของจ้างเหมา

บริการ

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน    ค่าครุภัณฑ์ ค่า

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

  2.1 เคร่ืองท าลายเอกสาร  แบบตัดละเอียด

   2.2 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบท่ี 2

   2.3 เตียงสระผมพร้อมอ่าง จ านวน 1 ชุด

  2.4 เคร่ืองผสมอาหาร แบบมือถือ จ านวน 1 

เคร่ือง

  2.5 หม้อตุ๋นไฟฟ้าเซรามิก จ านวน 1  หม้อ

 รายการ

 ครุภัณฑ์การศึกษา  ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

     100,000.00      4,500.00            8,340.00    35,000.00              -                -                -                -                        -   

100,000.00     4,500.00     -                  -            -            -            -            -            -                   

100,000.00      

4,500.00     

-               -            8,340.00           35,000.00   -            -            -            -            -                   

20,000.00    

15,000.00    

3,150.00            

3,900.00            

1,290.00            

 (6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

 ท่ีจ าเป็นต่อการ

ด าเนินการของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 267
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายประจ า) 

วิทยาลัยชุมชนตราด

งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน       476,400.00 

1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

         21,000.00 1. ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 10,000 บาท

2. กรรมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 7,500 บาท

3. กรรมการท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 3,500 บาท

เพ่ือใช้เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการในการ

ประเมินประคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2565

1.2 ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติการสอบวัด

ความรู้รายวิชาปรับพ้ืนฐาน การสอบปลาย

ภาคการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา

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

block course

เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาจารย์พิเศษ ในการสอบ

วัดความรู้รายวิชาปรับพ้ืนฐาน การสอบปลายภาค

การศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตร

ประกาศนียบัตร

1.3 พิธีประสาทอนุปริญญา         128,500.00 1. ค่าอาหาร  (1 ม้ือ 100 บาท x 200 คน) = 20,000 บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (2 ม้ือ 30 บาท x 200 คน) = 12,000 บาท     

3. ค่าชุดสังฆทาน จ านวน 9 ชุด x  500 บาท  = 4,500 

4. ค่าจ้างบันทึกถ่ายภาพและวีดีโอ จ านวน 2 วัน x  2500 บาท = 5000 บาท

5. จ้างเหมาจัดดอกไม้ประดับสถานท่ี จ านวน 1 งาน  x 15,000 บาท =  15,000 บาท   

6. ค่าผ้าประดับตกแต่งเวที จ านวน 15 ม้วน x 1000 บาท =  15,000 บาท    

7. ค่าสูจิบัตร จ านวน 200 เล่ม x  240 บาท =  48,000  บาท     

8 .ค่าป้ายตัวอักษรตกแต่งเวที จ านวน 1 ป้าย x 3000 บาท = 3000 บาท      

9.ค่าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย x 1500 บาท  = 1500 บาท

10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานในพิธี จ านวน 1 วัน x 2 เท่ียวไป-กลับ x 3000

 = 6,000 บาท

เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจและแสดงความยินดีให้

ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา และแสดงผลการด าเนินงาน

ของวิทยาลัยชุมชนตราด

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ีขอรับ

จัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

1.4 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

        134,200.00 1. ค่าอาหารกลางวัน ( 2 ม้ือ x 100 บาท x 50 คน ) = 10,000 บาท

2. ค่าอาหารว่าง ( 4 ม้ือ x 30 บาท x 50 คน ) = 6,000 บาท 

3. ค่าท่ีพัก ( 25 ห้อง x 500 บาท x 3 คืน ) = 37,500 บาท 

4. ค่าเช่ายานพาหนะ ( 13,400 บาท x 4 วัน ) = 53,600 บาท 

6. ค่าชุดกีฬา ( 40 ชุด x 400 บาท ) = 16,000 บาท 

7. ค่ายาและอุปกรณ์แพทย์สนาม  จ านวน 3 ชุด ชุดละ 500 บาท = 1,500 บาท

8. ค่าเบ้ียเล้ียงไปราชการเดินบุคลากร  ( 10 คน x 240 x 4 วัน ) = 9,600 บาท

เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด 

และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยชุมชนท่ัว

ประเทศ

1.5 กีฬาสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด          59,400.00 1. ค่าอาหารกลางวัน ( 1 ม้ือ x 100 บาท x 200 คน ) = 20,000 บาท   

2. ค่าอาหารว่าง ( 2 ม้ือ x 30 บาท x 200 คน ) = 12,000 บาท   

3. ค่าเช่าเต้นท์ ( 800 บาท x 3 หลัง) = 2,400 บาท  

4. ค่าถ้วยรางวัล (10 รางวัล x 850 บาท) = 8,500 บาท

5. ค่าวัสดุ 2,000 บาท    

6.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล ( 2,000 บาท x 2 คู่) = 4,000 บาท

7.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล ( 1,500 บาท x 2 คู่) = 3,000 

บาท     

8.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬาแชร์บอล ( 1,500 บาท x 2 คู่) = 3,000 บาท  

9.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเล่ย์บอล ( 1,500 บาท x 2 คู่) = 3,000 

บาท 

เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด 

และส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ และ

ความสามัคคีของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด

1.10  ชดเชยค่าสาธาณูปโภค         100,000.00 ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ 10 เดือน * 10,000 บาท  = 100,000 บาท เพ่ือจ่ายค่าสาธารณูปโภควิทยาลัยชุมชนตราด

1.11 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปีของจ้างเหมา

บริการ

           4,500.00 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปีของจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน ในอัตรา 450 บาท  x 

10 คน x 1 คร้ังต่อปี

ใช้เป็นค่าสวัสดิการเพ่ือตรวจสุขภาพประจ าปีของ

บุคลากรประเภทจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน

ให้ตรวจตามปีงบประมาณ ปีละ 1 คร้ัง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 269
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แบบฟอร์มท่ี 2.3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายลงทุน) 

วิทยาลัยชุมชนตราด

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน
คุณลักษณ

ะเฉพาะ

ใบเสนอ

ราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ  ส่ิงก่อสร้าง

1. ครุภัณฑ์ 43,340.00       

1.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 43,340.00       

1.1 เคร่ืองท ำลำยเอกสำร  

แบบตัดละเอียด
✓ เคร่ือง 1      20,000.00    20,000.00         เพ่ือใช้ทดแทนอุปกรณ์เดิม ท่ีช ำรุด ไม่สำมำรถใช้

กำรได้ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องหำอุปกรณ์ใช้

ทดแทน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำร

ตรวจสอบและท ำลำยเอกสำรท่ีไม่ใช้งำนแล้ว 

สำมำรถท ำลำยเอกสำรง่ำย ปลอดภัย 

ประหยัดเวลำในกำรท ำลำยเอกสำร อีกท้ังยังไม่

ท ำลำยส่ิงแวดล้อมอีกด้วย

 1.2 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 

LED ขำวด ำ ชนิด Network 

แบบท่ี 2

✓ เคร่ือง 1      15,000.00    15,000.00         เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรจัดท ำเอกสำรของ

งำนกำรจัดกำรศึกษำ วิทยำลัยชุมชนตรำด 

เน่ืองจำกงำนจัดกำรศึกษำมีนักศึกษำเข้ำมำ

ติดต่อระบบทะเบียน และใช้ส ำหรับจัดกิจกรรม 

อบรมเชิงปฎิบัติกำรในพ้ืนท่ีชุมชนกลุ่มเป้ำหมำย 

เพ่ิมควำมสะดวกในกำรจัดท ำกิจกรรม

รายการท่ีมี

อยู่ในปัจจุบัน
เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงินรายได้

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR หน่วย

นับ
จ านวน

 ราคาต่อ

หน่วย
 งบประมาณท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 270
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งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน
คุณลักษณ

ะเฉพาะ

ใบเสนอ

ราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายการท่ีมี

อยู่ในปัจจุบัน
เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงินรายได้

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR หน่วย

นับ
จ านวน

 ราคาต่อ

หน่วย
 งบประมาณท้ังส้ิน

 1.3 เตียงสระผมพร้อมอ่ำง 

จ ำนวน 1 ชุด

✓ ชุด 1      3,150.00      3,150.00          เพ่ือใช้จัดกำรศึกษำส ำหรับสอนหลักสูตร

ประกำศนียบัตร ผู้ประกอบกำรธุรกิจแต่งหน้ำ 

ท ำผม และหลักสูตรพัฒนำอำชีพ ช่ำงเสริมสวย

(ท ำผม) และกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน

1.4 เคร่ืองผสมอำหำร แบบมือ

ถือ จ ำนวน 1 เคร่ือง

✓ เคร่ือง 1      3,900.00      3,900.00          เพ่ือใช้จัดกำรศึกษำส ำหรับสอนหลักสูตรพัฒนำ

ทักษะอำชีพ/ฝึกอบรม  กำรท ำเค้ก / กำรท ำ

ขนมปัง และใช้เป็นอุปกรณ์กำรเรียนสำขำเกษตร

และกำรแปรรูป

1.5 หม้อตุ๋นไฟฟ้ำเซรำมิก 

จ ำนวน 1  หม้อ

✓  หม้อ 1      1,290.00      1,290.00          เพ่ือใช้จัดกำรศึกษำส ำหรับสอนหลักสูตรกำร

บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน หลักสูตรท ำสบู่

สมุนไพรท้องถ่ิน และใช้เป็นอุปกรณ์กำรเรียน

สำขำเกษตรและกำรแปรรูป

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ข้ึนไป -                

2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท -                

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -                -           

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 271
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของวิทยาลัยชุมชนแพร่

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 272
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แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนแพร่

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนการด าเนินงาน   1,616.00   76,616.00   1,616.00   155,316.00   167,616.00   101,616.00   46,616.00     1,616.00   17,616.00   11,616.00   44,116.00   51,616.00   677,592.00 

 ผลการด าเนินงาน            -                -              -                 -                 -                 -                -                -                -                -                -                -                 -   

 แผนการด าเนินงาน   1,616.00   76,616.00   1,616.00   155,316.00   167,616.00   101,616.00   46,616.00     1,616.00   17,616.00   11,616.00   44,116.00   51,616.00   677,592.00 

 ผลการด าเนินงาน            -                -              -                 -                 -                 -                -                -                -                -                -                -                 -   

 แผนการด าเนินงาน    50,000.00      50,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน    21,000.00      21,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน    18,000.00       4,000.00    25,000.00    10,000.00    19,500.00      76,500.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน    11,000.00    16,000.00    23,000.00      50,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน    25,000.00      25,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน    162,000.00    162,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน      82,000.00      82,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน 20,000 10,000    20,000.00      50,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน   1,616.00     1,616.00   1,616.00       1,616.00       1,616.00       1,616.00     1,616.00     1,616.00     1,616.00     1,616.00     1,616.00     1,616.00      19,392.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน      90,000.00      90,000.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 1.5 ยาและเวชภัณฑ์ ส าหรับนักศึกษาและ

บุคลากรในวิทยาลัยชุมชนแพร่

 1.6 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ

 รวมท้ังส้ิน (บาท)

 1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1.1  ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

 รวม

 1.10 โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร 

วิทยาลัยชุมชนแพร่

 1.7 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการท างาน

อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัย

ชุมชนแพร่

 1.8 โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม

ภาพลักษณ์วิทยาลัยชุมชนแพร่สู่สาธารณชน

 1.9 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณี

ค่าตอบแทนเต็มข้ัน

 1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

 1.3 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ตามอัตลักษณ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่

 1.4 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัย

ชุมชนแพร่

ผู้รับผิดชอบ

 นางกชภัส  บุญ

สิทธ์ิ

 นางปาริฉัตร  กุล

เกล้ียง

 นางสาวบุญญา

รัตน์  บุญถนอม

 นางสาวบุญญา

รัตน์  บุญถนอม

 นางสาวบุญญา

รัตน์  บุญถนอม

 นางสาวบุญญา

รัตน์  บุญถนอม

 นางสาวรัตติกาล

  สังข์ประเสริฐ

 นายเอกภพ  

นิลพัฒน์

 นางสาวรัตติกาล

  สังข์ประเสริฐ

  นางนุชสิริ  

ภาคยุทธ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 273
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ  รวม ผู้รับผิดชอบ

 แผนการด าเนินงาน      51,700.00      51,700.00 

 ผลการด าเนินงาน               -   

 แผนการด าเนินงาน            -                -              -                 -                 -                 -                -                -                -                -                -                -                 -   

 ผลการด าเนินงาน            -                -              -                 -                 -                 -                -                -                -                -                -                -                 -   

 แผนการด าเนินงาน               -   

 ผลการด าเนินงาน               -   

 1.11 โครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกับ

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะท่ีเป็น

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนและ 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่า

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

  นางนุชสิริ  

ภาคยุทธ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 274
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.1  สรุปแแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนแพร่

(1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตาม

นโยบาย

สภาสถาบัน

(1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

(1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด และ

ห้องพยาบาล

(1.4)  ค่า

ซ่อมแซม

บ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

(1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

(1.6)  การ

ประชาสัมพัน

ธ์/การ

น าเสนอ

ผลงาน

(4.1) การจัด

งานปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

(4.2) การจัด

กิจกรรม

พัฒนานักศึกษา

(4.3) การจัด

พิธีประสาท

อนุปริญญา

บัตร

(4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

(4.5) การจัด

งานแข่งขัน

กีฬานักศึกษา

สถาบัน

รวมท้ังหมด 300,000.00        677,592.00           -       133,700.00      25,000.00              -             -    50,000.00           -             -       50,000.00     76,500.00   90,000.00     21,000.00   162,000.00 

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน 677,592.00      -         133,700.00    25,000.00     -            -         50,000.00 -         -         50,000.00    76,500.00    90,000.00  21,000.00    162,000.00  

1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค 50,000.00       

 1.2ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

21,000.00       21,000.00     

 1.3 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ตามอัตลักษณ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่

76,500.00       76,500.00    

 1.4 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัย

ชุมชนแพร่

50,000.00       50,000.00    

 1.5 ยาและเวชภัณฑ์ ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร

ในวิทยาลัยชุมชนแพร่

25,000.00       25,000.00     

 1.6 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากรสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน

162,000.00      162,000.00  

 1.7 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการท างาน

อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยชุมชน

แพร่

82,000.00       82,000.00     

 1.8 โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์

วิทยาลัยชุมชนแพร่สู่สาธารณชน

50,000.00       50,000.00 

 1.9 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณี

ค่าตอบแทนเต็มข้ัน

19,392.00       

รายการ

ประมาณการ

รายรับ งปม. 

2566

แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

(2) 

การศึกษา

และ

ส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

(3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

(ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

(1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน) (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 275
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



รวมท้ังหมด

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

 1.2ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

 1.3 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ตามอัตลักษณ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่

 1.4 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัย

ชุมชนแพร่

 1.5 ยาและเวชภัณฑ์ ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร

ในวิทยาลัยชุมชนแพร่

 1.6 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากรสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน

 1.7 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการท างาน

อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยชุมชน

แพร่

 1.8 โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์

วิทยาลัยชุมชนแพร่สู่สาธารณชน

 1.9 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณี

ค่าตอบแทนเต็มข้ัน

รายการ

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

   50,000.00    19,392.00              -                -                -                -                -                -                -   

50,000.00   19,392.00   -            -            -            -            -            -            -            

50,000.00   

19,392.00   

(6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

(จ)  ค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ี

จ าเป็นต่อการ

ด าเนินการ

ของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง(5) ค่า

สาธารณูปโภค

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 276
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



(1.1)  

กิจกรรม/

โครงการ

ตาม

นโยบาย

สภาสถาบัน

(1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

(1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด และ

ห้องพยาบาล

(1.4)  ค่า

ซ่อมแซม

บ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

(1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

(1.6)  การ

ประชาสัมพัน

ธ์/การ

น าเสนอ

ผลงาน

(4.1) การจัด

งานปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

(4.2) การจัด

กิจกรรม

พัฒนานักศึกษา

(4.3) การจัด

พิธีประสาท

อนุปริญญา

บัตร

(4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

(4.5) การจัด

งานแข่งขัน

กีฬานักศึกษา

สถาบันรายการ

ประมาณการ

รายรับ งปม. 

2566

แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

(2) 

การศึกษา

และ

ส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

(3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการแก่

สังคม

(ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

(1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน) (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

 1.10 โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัย

ชุมชนแพร่

90,000.00       90,000.00   

 1.11 โครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกับ

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะท่ีเป็น

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนและอนุกรรมการ

วิชาการ เพ่ือการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนแพร่

51,700.00       51,700.00     

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน          

ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

-                -         -              -              -            -         -          -         -         -             -             -           -             -             

-                

-                

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 277
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



รายการ

 1.10 โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัย

ชุมชนแพร่

 1.11 โครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกับ

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะท่ีเป็น

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนและอนุกรรมการ

วิชาการ เพ่ือการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนแพร่

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน          

ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

(6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

(จ)  ค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ี

จ าเป็นต่อการ

ด าเนินการ

ของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์  (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง(5) ค่า

สาธารณูปโภค

-            -            -            -            -            -            -            -            -            

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 278
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบรายจ่ายประจ า) 

วิทยาลัยชุมชนแพร่

งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน      677,592.00 

1.1 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
      50,000.00 จ่ายค่าสาธารณูปโภค 50,0000 บาท x 1 คร้ัง = 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรรไม่เพียงพอ

1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

       21,000.00 - ประธานกรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  1 คน x 10,000 บาท  = 10,000 บาท

 - กรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   1 คน x 7,500 บาท  = 7,500 บาท 

 - กรรมการท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน   1 คน x 3,500 บาท  = 3,500 บาท

ส าหรับผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา เน่ืองจากไม่

สามารถเบิกในงบด าเนินงานได้

1.3 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ตามอัตลักษณ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่

       76,500.00 1. โครงการสืบสานศิลปวัฒนประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2565 (18,000 บาท)

- ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ)   1 คน X 6 ช่ัวโมง X 1200 บาท =  7,200 บาท

- ค่าวัสดุ 150 คน X 72 บาท = 10,800 บาท

เพ่ือให้นักศึกษาสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน

2. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  “เลือกต้ังนายกองค์การนักศึกษา ประจ าปี การศึกษา 2565  (4,000 

บาท) 

- ค่าอาหาร 20 คน X 1 ม้ือ X 50 บาท = 1,000 บาท  

- ค่าอาหารว่าง 20 คน X 2 ม้ือ X 25 บาท = 1,000 บาท     

- ค่าวัสดุ (5สาขาวิชา) 5 สาขาวิชา X 400 บาท 2,000 บาท

เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ

มาตรฐานอุดมศึกษา

3. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2566 (25,000 บาท) 

- ค่าอาหาร 250คนX1 ม้ือ X 50 บาท = 12,500 บาท    

- ค่าอาหารว่าง 250 คน X 1 ม้ือ X25 บาท = 6,250 บาท      

- ค่าวัสดุ 250 คน X 25 บาท = 6,250บาท

เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักศึกษา เห็นคุณค่าวัฒนธรรมประเพณี

อันดีงามของท้องถ่ิน และร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปะ

และวัฒนธรรมท้องถ่ิน

4. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจ าปี 2566 (10,000 บาท )

ค่าวัสดุ (5สาขาวิชา) 5 สาขาวิชา X 2,000 บาท = 10,000 บาท

เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักศึกษา เห็นคุณค่าวัฒนธรรมประเพณี

อันดีงามของท้องถ่ิน และร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปะ

และวัฒนธรรมท้องถ่ิน

5. โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ประจ าปี 2566 (10,000 บาท) 

- ค่าอาหารว่าง 200 คน X 1 ม้ือ X 25 บาท = 6,250 บาท   

- ค่าวัสดุ (5สาขาวิชา) 5 สาขาวิชา X 750 บาท = ค่าวัสดุ 3,750 บาท

เพ่ือให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่และบุคลากรวิทยาลัย

ชุมชนแพร่ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีแข็งแรง และได้เรียนรู้

การละเล่นกีฬาพ้ืนบ้าน ร่วมกันอนุรักษ์ให้ด ารงอยู่สืบไป

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 279
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

6. โครงการรักษ์ท้องถ่ิน จิตอาพัฒนาวิทยาลัยชุมชนแพร่ (9,500 บาท)                          -   

- ค่าวัสดุ (5สาขาวิชา) 5 สาขาวิชา X 1,900  บาท = 9,500 บาท

เพ่ือให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ท ากิจกรรมจิตอาสา

พัฒนาและเกิดประโยชน์ให้กับวิทยาลัยชุมชนแพร่ ตาม

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของมาตรฐานการอุดมศึกษา

1.4 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัย

ชุมชนแพร่

       50,000.00 1.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565   (11,000 บาท)

ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) (5สาขาวิชา)  5 คน X 1ช่ัวโมงX600 บาท = 3,000 บาท

- ค่าอาหาร 70 คน X1 ม้ือ X 50 บาท = 3,500 บาท     

- ค่าอาหารว่าง 70 คน X2 ม้ือ X 25 บาท = 3,500 บาท      

- ค่าวัสดุ (5สาขาวิชา) 5 สาขาวิชา X 200 บาท = 1,000 บาท

เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 

และมีคุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

 2.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566  (16,000บาท) 

ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) (5สาขาวิชา)   5 คน X 1ช่ัวโมง X600 บาท = 3,000 บาท

ค่าอาหาร 120 คนX1 ม้ือ X50 บาท = 6,000 บาท     

ค่าอาหารว่าง 120 คนX2 ม้ือ X25 บาท = 6,000 บาท       

ค่าวัสดุ (5สาขาวิชา) 5สาชาวิชา X 200 บาท = 1,000 บาท

เพ่ือให้นักศึกษาใหม่มีความพร้อมและปรับตัวก่อนการศึกษา

ในวิทยาลัยชุมชนแพร่ และมีทัศนคติท่ีดีต่อวิทยาลัย

3.โครงการร าลึกพระคุณครู (ร าลึกพระคุณครู) ประจ าปีการศึกษา 2566 (23,000 บาท)

ค่าอาหาร 250 คนX1 ม้ือ X50 บาท = 12,500 บาท  

ค่าอาหารว่าง 250 คนX 1 ม้ือ X25 บาท = 6,250 บาท        

ค่าวัสดุ (5 สาขาวิชา) 5 สาขาวิชา X850 บาท =4,250 บาท

เพ่ือให้นักศึกษาร าลึกถึงพระคุณครู และมีคุณธรรม จริยธรรม

 อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงาม

1.5 ยาและเวชภัณฑ์ ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร

ในวิทยาลัยชุมชนแพร่

       25,000.00 จ านวนนักศึกษา 200 คน จ านวน บุคลากร 50 คน X100 บาท = 25,000 บาท เพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร นักศึกษา และบุคลท่ัวไป

ท่ีมารับบริการของวิทยาลัยชุมชน ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น

1.6 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากรสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน

          162,000 ค่าท่ีพัก 20 คน X 7 วัน X 350 บาท = 49,000 บาท

ค่าเช่าพาหนะและน้ ามันเช้ือเพลิง 1 คัน X 7 วัน X 6,000 บาท = 42,000 บาท

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง(รถตู้วิทยาลัย) 1 คน X7วัน X4,200 บาท=29,400 บาท

ค่าเบ้ียเล้ียง 20 คน X 240 บาท X 7 วัน = 33,600 บาท

ค่าวัสดุ 20 คน X400 บาท = 8,000 บาท

(ชุดกีฬาตามประกาศสภาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2561 อัตราการเบิก400บาท/คน)

เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง จากการ

ออกก าลังกาย และเพ่ือให้นักศึกษามีภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

และอบายมุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์และเพ่ือให้นักศึกษาได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับวิทยาลัยชุมชนท่ัวปะเทศ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 280
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

1.7 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการท างาน

อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัย

ชุมชนแพร่

       82,000.00 กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะการท างานอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแพร่

- ค่าวิทยากร ( 6 ชม. X 600 บาท)  =  3,600  บาท

- ค่าท่ีพัก ( 20 ห้อง X 1,400 บาท) = 28,000  บาท

- ค่าอาหารกลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืม  ( 40 คน x 120 บาท x 2 ม้ือ) =  9,600  บาท

- ค่าอาหารเย็นพร้อมเคร่ืองด่ืม ( 40 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) = 4,800  บาท

- ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ( 40 คน x 35 บาท x 4 ม้ือ) =   5,600  บาท

- ค่าพาหนะรถราชการ ( 2 คัน X 2,500 บาท) = 5,000 บาท 

- ค่าจ้างเหมารถตู้ ( 3 คัน X 5,000 บาท ) =15,000 บาท 

- ค่าจัดจ้างท าป้ายไวนิล ( 1 ป้าย x 400 บาท) =  400 บาท 

- ค่าวัสดุ  (40 คน x 250 บาท)  = 10,000  บาท

1. อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ได้รับ

การฝึกอบรมทักษะเพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์และประสบการณ์การท างาน

 2. อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ศึกษา

ดูงาน เพ่ือน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

ตนเอง และส่วนรวมได้

 3. อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันและเกิดแนวคิดในการน าแนวทางการ

เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 4. อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้ขวัญและก าลังใจใน

การท างาน

1.8 โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม

ภาพลักษณ์วิทยาลัยชุมชนแพร่สู่สาธารณชน

       50,000.00 กิจกรรมท่ี 1 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ภารกิจและผลการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนแพร่ผ่านส่ือ

วิทยุ   

- ค่าจ้างผลิตสปอตประชาสัมพันธ์ 1000 บาท x 2 สปอต = 2,000 บาท   

- ค่าจ้างเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์ 100 บาท x 180 คร้ัง = 18,000 บาท

เพ่ือผลิตรายการวิทยุ ของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่ ภารกิจ และผลการด าเนินงานของวิทยาลัย

ชุมชนแพร่ ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

กิจกรรมท่ี 2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ภารกิจและผลการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนแพร่ผ่านส่ือ

โซเชียลมีเดีย   

- ค่าวัสดุ (ค่าโฆษณาและกิจกรรมบนโซเชียลมีเดีย) 500 บาท x 20 คร้ัง = 10,000 บาท

ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ภารกิจและผลการ

ด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนแพร่ผ่านส่ือโซเชียลมีเดียใน

ช่องทางต่างๆ

กิจกรรมท่ี3  การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพ้ืนท่ี 8 อ าเภอของจังหวัดแพร่  

- ค่าวัสดุ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา 

1) ป้ายไวนิล 3 เมตร x 1 เมตร (500 บาท x 16 ป้าย = 8,000 บาท)  

2) ป้ายไวนิล 2 เมตร * 1 เมตร (400 บาท x 8 ป้าย = 3,200 บาท) 

3) ป้ายไวนิล 5 เมตร * 2.5 เมตร (2,200 บาท x 4 ป้าย = 8,800 บาท)

เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการศึกษาของวิทยาลัย

ชุมชนแพร่  หลักสตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง กิจกรรมโครงการต่างๆ และแนะแนวการศึกษา

ต่อ ให้ผู้ท่ีสนใจ

1.9 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณี

ค่าตอบแทนเต็มข้ัน

       19,392.00 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีค่าตอบแทนเต็มข้ัน  2 คน * 808 บาท x12 เดือน = 19,392  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน กรณึค่าตอบแทน

เต็มข้ัน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 281
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ

1.10 โครงการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร 

วิทยาลัยชุมชนแพร่

90,000.00       ค่าอาหารวันฝึกซ้อม 50 คน x 120 บาท x  1 ม้ือ = 6,000 บาท

ค่าอาหารว่างวันฝึกซ้อม 50 คน x 35 บาท x  2 ม้ือ =3,500 บาท

ค่าอาหารว่างวันรับจริง   100 คน x  35 บาท x  1  ม้ือ =3,500 บาท

ค่าพาหนะ(ประธาน)   10,000  บาท x 1 คร้ัง = 10,000 บาท

ค่าท่ีพัก(ประธาน)  1 คืน x  1 ห้อง  x  1,000 บาท = 1,000  บาท

ค่าเช่าสถานท่ี  3 วัน x  1,000 บาท= 3,000  บาท

ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี   15,000  บาท= 15,000  บาท

ค่าเช่าเคร่ืองเสียง   1 งาน  x  15,000 บาท= 15,000 บาท

ค่าจ้างบันทึกภาพ  1 งาน x  15,000 บาท= 15,000 บาท

ค่าพิธีการสงฆ์   1 คร้ัง x   11,000 = 11,000 บาท

ค่าวัสดุ  100  คน x  170 บาท = 17,000 บาท

เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจท่ีส าเร็จการศึกษา

จากวิทยาลัยฯ และน าไปสร้างช่ือเสียงแก่วิทยาลัยชุมชนแพร่

 ต่อไปในอนาคต ส่งผลให้วิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักและได้รับการ

ยอมรับด้านมาตรฐานการศึกษา

1.11 โครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกับ

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะท่ีเป็น

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนและอนุกรรมการ

วิชาการ เพ่ือการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนแพร่

51,700.00       ค่าท่ีพัก (8 ห้อง* 2 คืน * 1,500 บาท) = 24,000

ค่าอาหาร (15 คน * 200 บาท * 4 ม้ือ กลางวัน-เย็น) = 12,000

ค่าอาหารว่าง  (15 คน * 35 บาท * 4 ม้ือ) = 2,100

ค่าเบ้ียเล้ียงผู้ร่วมโครงการ (15 คน * 240 บาท* 1 วัน ) = 3,600

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง   10,000 บาท

เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ

วิทยาลัยชุมชน แลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกับหน้าท่ีความ

รับผิดชอบในฐานะกรรมการวิทยาลัยชุมชน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 282
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แบบฟอร์มท่ี 2.3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายลงทุน) 

วิทยาลัยชุมชนแพร่

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน
คุณลักษณ

ะเฉพาะ

ใบเสนอ

ราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ  ส่ิงก่อสร้าง

1. ครุภัณฑ์ -           

1.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท -           

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ข้ึนไป -           

2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท -           

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -           -              

รายการท่ีมีอยู่

ในปัจจุบัน

เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงิน

รายได้

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จ านวน
 ราคาต่อ

หน่วย

 

งบประมาณ

ท้ังส้ิน
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
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แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนการด าเนินงาน      -                 -          5,000.00                 -      85,000.00    235,000.00    180,400.00    10,000.00    5,000.00    75,000.00    71,000.00      -         666,400.00 

 ผลการด าเนินงาน      -                 -                   -                   -                 -                   -                   -                 -               -                 -                 -        -                     -   

 แผนการด าเนินงาน      -                 -          5,000.00                 -      85,000.00    235,000.00    180,400.00    10,000.00    5,000.00    75,000.00    71,000.00      -         666,400.00 

 ผลการด าเนินงาน      -                 -                   -                   -                 -                   -                   -                 -               -                 -                 -        -                     -   

 แผนการด าเนินงาน     21,000.00         21,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                   -   

 แผนการด าเนินงาน     50,000.00     50,000.00        100,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                   -   

 แผนการด าเนินงาน     200,000.00        200,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                   -   

 แผนการด าเนินงาน     30,000.00       30,000.00       30,000.00     20,000.00        110,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                   -   

 แผนการด าเนินงาน     145,400.00        145,400.00 

 ผลการด าเนินงาน                   -   

 แผนการด าเนินงาน         5,000.00       5,000.00         10,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                   -   

 7.โครงการพัฒนา

ครูผู้สอนหมวดวิชา

    50,000.00         50,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                   -   

 แผนการด าเนินงาน       5,000.00         5,000.00         5,000.00       5,000.00     5,000.00       5,000.00         30,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                   -   

 แผนการด าเนินงาน      -                 -                   -                   -                 -                   -                   -                 -               -                 -                 -        -                     -   

 ผลการด าเนินงาน      -                 -                   -                   -                 -                   -                   -                 -               -                 -                 -        -                     -   

 แผนการด าเนินงาน                   -   

 ผลการด าเนินงาน                   -   

 นูอานี

 ร าภู

 ศจีมาศ/รังสฤษ

 ศจีมาศ/รังสฤษ

 มูฮ าหมัด

 รวม ผู้รับผิดชอบ

 อารีณี

7.โครงการพัฒนาครูผู้สอนหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไปเพ่ือการปรับพ้ืนฐาน

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา

8.โครงการแนะแนวการศึกษาหลักสูตร

อนุปริญญา

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 สุธี

 ศุภมาส

 2.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

 3.พิธีประสาทอนุปริญญา

4.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

5.การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ

บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

6.โครงการประชาสัมพันธ์

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ

 รวมท้ังส้ิน (บาท)

 1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 285
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.1  สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

 (1.1)  

กิจกรรม/

โครงการตาม

นโยบายสภา

สถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแท

นผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์

/การ

น าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด

งานปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรม

พัฒนานักศึกษา

 (4.3) การจัด

พิธีประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัด

งานแข่งขันกีฬา

นักศึกษาสถาบัน

รวมท้ังหมด 600,000.00          666,400.00             -        50,000.00           -                  -            -     40,000.00           -           -                 -     110,000.00     200,000.00    21,000.00     145,400.00 

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน 666,400.00      -           50,000.00     -         -              -        40,000.00  -         -      -             110,000.00  200,000.00    21,000.00   145,400.00    

 1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

21,000.00        21,000.00    

 2.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค 100,000.00      

 3.พิธีประสาทอนุปริญญา 200,000.00      200,000.00     

 4.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 110,000.00      110,000.00  

 5.การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 145,400.00      145,400.00    

 6.โครงการประชาสัมพันธ์ 10,000.00        10,000.00  

 7.โครงการพัฒนาครูผู้สอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือการปรับ

พ้ืนฐานนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา

50,000.00        50,000.00     

 8.โครงการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 30,000.00        30,000.00  

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

-                -           -              -         -              -        -           -         -      -             -            -              -            -              

-                

-                

รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 

2566

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

 (2) 

การศึกษา

และ

ส่งเสริม

วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 

สนับสนุน

การ

ให้บริการ

วิชาการ

แก่สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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รวมท้ังหมด

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

 2.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

 3.พิธีประสาทอนุปริญญา

 4.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

 5.การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 6.โครงการประชาสัมพันธ์

 7.โครงการพัฒนาครูผู้สอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือการปรับ

พ้ืนฐานนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา

 8.โครงการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

รายการ

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

   100,000.00              -                -                  -                -                  -                -                -                        -   

100,000.00   -            -            -              -            -              -            -            -                   

100,000.00    

-             -            -            -              -            -              -            -            -                   

 (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า

สาธารณูปโภค

 (6) รายจ่าย

ตามเง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

 ท่ีจ าเป็นต่อการ

ด าเนินการของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์
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แบบฟอร์มท่ี 2.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (รายจ่ายประจ า) 

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน      666,400.00 
 1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน
        21,000.00 1.ประธานกรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 10,000 บาท

2.กรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 7,500 บาท

3.กรรมการท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 3,500 บาท

ส าหรับใช้ในการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจ าปี

การศึกษา 2565

 2.ชดเชยค่าสาธารณูปโภค       100,000.00 1.ค่าไฟฟ้า (2 เดือน x 35,000 บาท) = 70,000 บาท

2.ค่าโทรศัพท์ (2 เดือน x 3,000 บาท) = 6,000 บาท

3.ค่าบริการอินเตอร์เน็ต (2 เดือน x 9,000 บาท) = 18,000 บาท

4.ไปรษณีย์ (2 เดือน x 3,000 บาท) = 6,000 บาท

เพ่ือใช้เป็นเงินในค่าบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค

ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา

เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย

 3.พิธีประสาทอนุปริญญา       200,000.00 กิจกรรมซ้อมใหญ่รับอนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา

1.ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ = 3,600 บาท

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ = 2,100 บาท

กิจกรรมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา

1.ค่าอาหารกลางวัน 150 คน x 150บาท x 1 ม้ือ = 22,500 บาท

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 150 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ = 5,250 บาท

3.ค่าตกแต่งสถานท่ี 50,000 บาท x 1 งาน = 50,000 บาท

4.ค่าเช่าเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 40,000 บาท x 1 วัน = 40,000 บาท

5.ค่าวัสดุ 66,550 บาท  

   5.1) ค่าจ้างท าไวนิวฉากหลัง ขนาด ยาว 15 เมตร กว้าง 5 เมตร  x 600 บาท x 1 ช้ิน = 9,000 

บาท

   5.2) ค่าท าโล่เกียรติคุณ 30 อัน x 200 บาท =6,000 บาท 

   5.3) ค่าจ้างท าสูจิบัตร 300 เล่ม x 150 บาท = 45,000 บาท

   5.4) ค่าจ้างท าโฟมบอร์ด 10 ช้ิน x 665 บาท = 6,650 บาท

6.ค่าเดินทางประธานและบุคลากร 10,000 บาท 

   6.1) ประธาน เท่ียวละ 5,000 บาท x 2 เท่ียว = 10,000 บาท

1.เพ่ือจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่นักศึกษาท่ี

ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา 

2.เพ่ือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  ครอบครัว คณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน

และผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสงขลา ตลอดจน

ประชาชนในท้องถ่ินท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์การ

จัดการศึกษาให้กับวิทยาลัยชุมชน

 5.การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากรสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน
      145,400.00 1.ค่าจ้างเหมาบริการรถรับจ้าง  3 วัน x 13,400 บาท  = 40,200 บาท

2.ค่าท่ีพัก  20 ห้อง x 800 บาท x 3 คืน =48,000 บาท 

3.ค่าจ้างเช่าชุด/แต่งหน้าขบวนเพรด = 15,000 บาท

4.ค่าวัสดุ 40 คน x 695 บาท = 27,800 บาท 

5.ค่าเบ้ียเล้ียง 40 คน x 120 บาท x 3 วัน =14,400 บาท

เพ่ือส่งเสริมความรู้รักสามัคคีให้เกิดข้ึนระหว่าง

นักศึกษาแต่ละวิทยาลัยชุมชน อีกท้ังยังเป็นการ

ร่วมกันท ากิจกรรมของนักศึกษาและสามารถสร้าง

แรงจูงใจให้นักศึกษาหันมาออกก าลังกาย เล่นกีฬา 

ลดการม่ัวสุ่มได้ ส่งเสริมการมีน้ าใจ การรู้รักสามัคคี 

การอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีแตกต่างกัน

เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา

 4.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์
      110,000.00 กิจกรรมปฐมนิเทศ

1.อาหารกลางวัน 200 คน x 80 บาท x 1 ม้ือ = 16,000 บาท

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 200 คน x 30 บาท x 1 ม้ือ = 6,000  บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 289
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

เหตุผลความจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย

 6.โครงการประชาสัมพันธ์         10,000.00 ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์การจัดศึกษา 5 ศูนย์การรียน x 2,000 บาท = 10,000 บาท ส าหรับใช้ในวประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน

ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ 

เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและเป็นการขยายพ้ืนท่ีใน

การให้บริการวิชาการของวิทยาลัย

 7.โครงการพัฒนาครูผู้สอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือ

การปรับพ้ืนฐานนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
        50,000.00 1.อาหารกลางวัน 40 คน x 300 บาท x 2 ม้ือ = 24,000 บาท

(จัดในสถานท่ีเอกชน)

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 40 คน x 50 บาท x 4 ม้ือ = 8,000  บาท

3.ค่าวิทยากร 1 คน x 600 บาท x 6 ช่ัวโมง = 3,600 บาท

4.ค่าวัสดุ  40 คน x 250 บาท = 10,000 บาท 

5.ค่าเดินทาง 2 เท่ียว x 2,200 บาท =4,400 บาท (รถยนต์วิทยาลัยฯ)

เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือการ

ปรับพ้ืนฐานนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา

 8.โครงการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา         30,000.00 ค่าวัสดุ 6 สาขา x 5,000 บาท = 30,000 บาท  เพ่ือใช้ในการแนะแนวการศึกษาของแต่ละสาขาใน

หลักสูตรอนุปริญา
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แบบฟอร์มท่ี 2.3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายลงทุน) 

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน
คุณลักษณะ

เฉพาะ

ใบเสนอ

ราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ  ส่ิงก่อสร้าง

1. ครุภัณฑ์ -                 

1.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท -                 

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ข้ึนไป -                 

2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                 

2.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท -                 

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -                 -             

รายการท่ีมีอยู่

ในปัจจุบัน

เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอ

ใช้เงินรายได้

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จ านวน  ราคาต่อหน่วย  งบประมาณท้ังส้ิน
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของวิทยาลัยชุมชนน่าน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 292
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนน่าน

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

แผนการด าเนินงาน   45,000.00   231,400.00   22,800.00   200,000.00    -      -      -     50,000.00   208,210.00   -     21,000.00      -      778,410.00 

ผลการด าเนินงาน             -                 -               -                 -      -      -      -               -                 -     -               -        -                  -   

แผนการด าเนินงาน   45,000.00   231,400.00   22,800.00   200,000.00    -      -      -     50,000.00   208,210.00   -     21,000.00      -      778,410.00 

ผลการด าเนินงาน             -                 -               -                 -      -      -      -               -                 -     -               -        -                  -   

แผนการด าเนินงาน     50,000.00    50,000.00     100,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน    21,000.00       21,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน    150,000.00     150,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน    22,800.00       22,800.00  ส านักวิชาการ

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน     22,260.00       22,260.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน     29,250.00       19,500.00 

ผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงาน    119,000.00       31,250.00 

ผลการด าเนินงาน

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ

รวมท้ังส้ิน (บาท)

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

1. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการการผู้ประเมินคุณภาพ

ภายใน

3. พิธีประสาทอนุปริญญา

4. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

5 .โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ

 6.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปี

การศึกษา 2566

 รวม ผู้รับผิดชอบ

 ส านักอ านวยการ

 ราชาวดี สุขภิรมย์

 ปิยะพล ทวีวรรณ

 ส านักวิชาการ

 ส านักวิชาการ

 ส านักวิชาการ 7. การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากรสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 293
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงาน / โครงการ  รวม ผู้รับผิดชอบ

แผนการด าเนินงาน     37,700.00         7,800.00 

ผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงาน    45,000.00       45,000.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน    231,400.00     231,400.00 

ผลการด าเนินงาน                  -   

แผนการด าเนินงาน             -                 -               -                 -      -      -      -               -                 -     -               -        -                  -   

ผลการด าเนินงาน             -                 -               -                 -      -      -      -               -                 -     -               -        -                  -   

แผนการด าเนินงาน                  -   

ผลการด าเนินงาน                  -   

 10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์

เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศวิทยาลัยชุมชนน่าน ระยะ 5

 ปี (พ.ศ.2566-2570)

2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์    

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 ส านักอ านวยการ

 ส านักอ านวยการ

 ส านักอ านวยการ

 8. โครงการไหว้ครูวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าปี

การศึกษา 2566

 9. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอนุปริญญา และ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยชุมชนน่านประจ าปี

การศึกษา 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 294
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แบบฟอร์มท่ี 2.1  สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยชุมชนน่าน

 (1.1)  
กิจกรรม/

โครงการตาม
นโยบายสภา

สถาบัน

 (1.2)  
การ

พัฒนา
บุคลากร
ในระบบ 

วชช.

 (1.3)  
การ

ให้บริการ
ห้องสมุด 
และห้อง
พยาบาล

 (1.4)  ค่า
ซ่อมแซม

บ ารุง
ทรัพย์สิน/ค่า
เช่าครุภัณฑ์ /
ควบคุมงาน/ 
ตรวจการจ้าง

 (1.5)  
ค่าตอบแท

นผู้สอน

 (1.6)  การ
ประชาสัมพัน

ธ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน

 (4.1) การจัด
งาน

ปฐมนิเทศ/
ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

 (4.2) 
การจัด

กิจกรรม
พัฒนา

นักศึกษา

 (4.3) การจัด
พิธีประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ
ประเมิน

คุณภาพ
การศึกษา

 (4.5) การจัด
งานแข่งขัน

กีฬานักศึกษา
สถาบัน

รวมท้ังหมด 500,000.00  778,410.00   231,400.00          -            -                -            -     45,000.00          -            -    112,010.00          -     150,000.00    21,000.00  119,000.00 

1. รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน 778,410.00 231,400.00  -       -       -            -        45,000.00  -       -       112,010.00 -       150,000.00  21,000.00   119,000.00 

1. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค     100,000.00 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการการผู้
ประเมินคุณภาพภายใน

     21,000.00 21,000.00   

3. พิธีประสาทอนุปริญญา     150,000.00 150,000.00   

4. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา      22,800.00 22,800.00    

5 .โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

     22,260.00 22,260.00    

6.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจ าปีการศึกษา 2566

     29,250.00 29,250.00    

7. การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ
บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

    119,000.00 119,000.00  

8. โครงการไหว้ครูวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ประจ าปีการศึกษา 2566

     37,700.00 37,700.00    

รายการ
 ประมาณการ
รายรับ งปม. 

2566

 แผนการใช้
เงินรายได้ งป

ม. 2566

 (2) 
การศึกษา

และ

ส่งเสริม
วิชาการ 
วิชาชีพ

 (3) 
สนับสนุน

การ

ให้บริการ
วิชาการ
แก่สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงาน
สถาบัน)

 (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 295
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



รวมท้ังหมด

1. รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

1. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการการผู้
ประเมินคุณภาพภายใน

3. พิธีประสาทอนุปริญญา

4. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

5 .โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

6.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจ าปีการศึกษา 2566

7. การแข่งขันกีฬานักศึกษาและ
บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

8. โครงการไหว้ครูวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ประจ าปีการศึกษา 2566

รายการ

 ครุภัณฑ์
การศึกษา

 ครุภัณฑ์
ส านักงาน

 ค่าจ้าง
ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์ 
 ค่าท่ีดิน

และ
ส่ิงก่อสร้าง

   100,000.00            -              -              -              -              -              -              -                        -   

100,000.00   -          -          -          -          -          -          -          -                    

100,000.00    

 (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า
สาธารณูปโภค

 (6) 
รายจ่ายตาม

เง่ือนไข 

หรือ
วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ท่ีจ าเป็นต่อการ

ด าเนินการของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ
รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 296
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 (1.1)  
กิจกรรม/

โครงการตาม
นโยบายสภา

สถาบัน

 (1.2)  
การ

พัฒนา
บุคลากร

ในระบบ 
วชช.

 (1.3)  
การ

ให้บริการ
ห้องสมุด 

และห้อง
พยาบาล

 (1.4)  ค่า
ซ่อมแซม

บ ารุง
ทรัพย์สิน/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ /
ควบคุมงาน/ 
ตรวจการจ้าง

 (1.5)  
ค่าตอบแท
นผู้สอน

 (1.6)  การ
ประชาสัมพัน

ธ์/การ
น าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด
งาน

ปฐมนิเทศ/
ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

 (4.2) 
การจัด
กิจกรรม
พัฒนา

นักศึกษา

 (4.3) การจัด
พิธีประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ
ประเมิน
คุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัด
งานแข่งขัน

กีฬานักศึกษา
สถาบันรายการ

 ประมาณการ
รายรับ งปม. 

2566

 แผนการใช้
เงินรายได้ งป

ม. 2566

 (2) 
การศึกษา

และ
ส่งเสริม
วิชาการ 

วิชาชีพ

 (3) 
สนับสนุน

การ
ให้บริการ
วิชาการ

แก่สังคม

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงาน
สถาบัน)

 (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

9. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อนุปริญญา และรับสมัครนักศึกษาใหม่
 วิทยาลัยชุมชนน่านประจ าปีการศึกษา
 2566

     45,000.00 45,000.00   

10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาความเป็น
เลิศวิทยาลัยชุมชนน่าน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2566-2570)

    231,400.00 231,400.00   

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน         
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

-            -            -       -       -            -        -           -       -       -            -       -             -           -           

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 297
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รายการ

9. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อนุปริญญา และรับสมัครนักศึกษาใหม่
 วิทยาลัยชุมชนน่านประจ าปีการศึกษา
 2566

10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาความเป็น
เลิศวิทยาลัยชุมชนน่าน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2566-2570)

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน         
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 ครุภัณฑ์
การศึกษา

 ครุภัณฑ์
ส านักงาน

 ค่าจ้าง
ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์ 
 ค่าท่ีดิน

และ
ส่ิงก่อสร้าง

 (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (5) ค่า
สาธารณูปโภค

 (6) 
รายจ่ายตาม

เง่ือนไข 
หรือ

วัตถุประสงค์

 (จ)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ท่ีจ าเป็นต่อการ

ด าเนินการของสถาบัน

 (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ
รายการลงทุน

 (ก) งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 (ข) ค่าครุภัณฑ์

-              -          -          -          -          -          -                    
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แบบฟอร์มท่ี 2.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายประจ า) 

วิทยาลัยชุมชนน่าน

งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน      778,410.00 

1. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค           100,000 เดือนละ 50,000 บาท*2 เดือน

(เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ.2566)

ค่าสาธารณูปโภคท่ีได้รับจัดสรรมาท้ังปีงบประมาณไม่เพียงพอต่อ

การใช้จ่ายท้ังปีงบประมาณ (ค่าไฟฟ้า ค่าน้้าประปา ค่าโทรศัพท์/ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าไปรษณีย์)

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการการผู้ประเมิน

คุณภาพภายใน

            21,000   - ค่าตอบแทนประธานกรรมการท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

    (1 คน *10,000 บาท) = 10,000 บาท                    

  - ค่าตอบแทนกรรมการประเมินท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒภายนอก  

    (1 คน *7,500 บาท) = 7,500 บาท

  - ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 

    (1 คน*3,500 บาท)= 3,500 บาท

เพ่ือใช้ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน

3. พิธีประสาทอนุปริญญา           150,000  - ค่าอาหารกลางวัน (ส้ากรับผู้เข้ารับฯและผู้ร่วมงาน) 

   (120 บาท*300คน*1ม้ือ) = 36,000 บาท

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ส้าหรับผู้เข้ารับฯและผู้ร่วมงาน) 

   (30บาท*300คน*1ม้ือ) = 9,000 บาท

 - ค่าเดินทางประธานในพิธี  (5,000 บาท* 2 (ไป-กลับ)) = 10,000 บาท

 - ค่าจัดจ้างติดต้ังเคร่ืองเสียงและแสงไฟในห้องพิธี (1 งาน*10,000 บาท )=10,000 บาท

 - ค่าจัดจ้างบันทึกเทปวีดีทัศน์ (1 งาน*8,000 บาท )=8,000 บาท

 - ค่าจัดจ้างท้าสูจิบัตร (200 เล่ม*50 บาท) = 10,000 บาท

 - ค่าจัดท้าโล่ห์เกียรติคุณ (10 อัน*1,500 บาท) = 15,000 บาท 

 - ค่าจัดจ้างตกแต่งและจัดเตรียมสถานท่ี (1งาน*30,000 บาท )=30,000 บาท

 - ค่าวัสดุอ่ืนๆ (ป้ายไวนิล 2,000 บาท+ท้าซุ้มแสดงความยินดี 10,000 บาท+ค่าวัสดุอ่ืนๆ

   10,000 บาท) = 22,000 บาท

** ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

1. เป้าหมายผู้ส้าเร็จการศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2561-2564  

จ้านวน 435 คน

2. เพ่ือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ส้าเร็จการศึกษาและ

ครอบครัว ครู นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าและผู้บริหารวิทยาลัย

ชุมชนตลอดจนประชาชนในท้องถ่ินท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์

การจัดการศึกษาให้กับวิทยาลัยชุมชนน่าน

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 299
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

4. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา             22,800  - ค่าอาหารกลางวัน (1 ม้ือ * 100 คน *90บาท ) = 9,000 บาท 

 - ค่าอาหารว่าง (2 ม้ือ * 100คน * 35บาท) =7,000 บาท           

 - ค่าวิทยากร (1 คน * 600 บาท * 3 ชม.) = 1,800 บาท

 - ค่าวัสดุ (100 คน*50 บาท) = 5,000 บาท

เพ่ือให้นักศึกษาได้น้าเสนอผลงานสารนิพนธ์/โครงการ

เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ หลัง

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนสามารถน้าปัญหาอุปสรรค

ต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขในการด้าเนินงานคร้ังต่อไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

5 .โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

            22,260  - ค่าอาหารกลางวัน (1 ม้ือ * 106 คน *90บาท ) = 9,540 บาท 

 - ค่าอาหารว่าง (2 ม้ือ * 106คน * 35บาท) =7,420บาท          

 - ค่าวัสดุ (106 คน* 50 บาท) = 5,300 บาท

** ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงานในสถาน

ประกอบการจริง ให้ทราบแนวทางการปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

6.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ้าปี

การศึกษา 2566

            29,250  - ค่าอาหารกลางวัน (1 ม้ือ * 150 คน *90บาท ) = 13,500 บาท 

 - ค่าอาหารว่าง (2 ม้ือ * 150คน * 35บาท) =10,500บาท          

 - ค่าวัสดุ (150 คน* 35 บาท) = 5,250 บาท

** ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ทราบถึงแนวทางในการเป็นนักศึกษาหลักสูตร

อนุปริญญา เตรียมความพร้อมในการเรียนในสาขาวิชา การใช้งาน

ระบบทะเบียนฯ

7. การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

          119,000  - ค่าท่ีพัก (30 คน* 3 คืน* 350 บาท) = 31,500 บาท

 - ค่าเบ้ียเล้ียง (4วัน* 30คน* 240 บาท) =28,800 บาท

 - ค่าจัดจ้างรถตู้พร้อมน้้ามันเช้ือเพลิง (5 วัน* 3,500 บาท*2 คัน) = 35,000 บาท

 - ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงรถราชการ (2,850 บาท*2 (ไป-กลับ))=5,700 บาท ขอให้แตกตัวคูณ

 - ค่าชุดนักกีฬา  (30 คน * 300 บาท) =9,000 บาท

 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์งานกีฬา (30 คน*300 บาท) = 9,000 บาท ตรวจสอบอัตราว่าเบิกได้ตาม

ระเบียบหรือไม่

** ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

1. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน เพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางในการกีฬา ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ 

และการมีน้้าใจนักกีฬาเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษา กล้าคิด กล้า

แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และอยู่ในทิศทางท่ีเหมาะสม

2. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 300
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

8. โครงการไหว้ครูวิทยาลัยชุมชนน่าน 

ประจ้าปีการศึกษา 2566

            37,700 - ค่าอาหารกลางวัน  (260คน* 80 บาท* 1ม้ือ) = 20,800 บาท     

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (260คน* 2 ม้ือ* 25 บาท) =13,000 บาท 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ (260คน * 15บาท) = 3,900 บาท 

** ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

1.เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีก้าหนดโดย

วิทยาลัยชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพ  ส่งเสริมบ้าเพ็ญประโยชน์หรือ

รักษาส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และส่งเสริม

ศิลปะวัฒนธรรม

9. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

อนุปริญญา และรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

วิทยาลัยชุมชนน่านประจ้าปีการศึกษา 2566

            45,000  - ค่าจัดจ้างท้าป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 3*5 เมตร+โครงป้าย พร้อมติดต้ัง จ้านวน 5 ป้าย 

   (ป้ายละ 3,500 บาท * 5 ป้าย) = 17,500 บาท

 - ค่าเผยแพร่สสปอตโฆษณาสถานีวิทยุระบบ FM ในจังหวัดน่าน

 (คร้ังละ 100 บาท * 3คร้ัง/วัน* 75 วัน) = 22,500 บาท  

 - ค่าจัดจ้างลงโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ (เพจเฟสบุค) (2,500 บาท* 2 คร้ัง)= 5,000 บาท

** ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ         

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจ้าปี

การศึกษา 2566 ให้ครอบคลุมทุกช่องทาง เข้าถึงทุกพ้ืนท่ีของ

กลุ่มเป้าหมาย

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านส่ือออนไลน์ (บน

เพจเฟสบุควิทยาลัยชุมชนน่าน) เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบ

เฉพาะเจาะจง  ทันสมัยในสังคมยุคปัจจุบัน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 301
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งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ท่ี

ขอรับจัดสรร

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจ าเป็น

10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท้าแผน

กลยุทธ์เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศวิทยาลัย

ชุมชนน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

          231,400  - ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) (1 คน* 1,200 บาท* 18 ช่ัวโมง) =21,600 บาท

 - ค่าเดินทางวิทยากร (2,500 บาท* 2 (ไป-กลับ)) = 5,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน (40 คน* 3 ม้ือ* 250 บาท) = 30,000 บาท

 - ค่าอาหารเย็น (40 คน* 2 ม้ือ* 250 บาท) = 20,000 บาท

 - ค่าอาหารว่าง (40 คน* 6 ม้ือ* 50 บาท) = 12,000 บาท

 - ค่าท่ีพัก (20 ห้อง* 1,450 บาท* 3 คืน) = 87,000 บาท

 - ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้้ามันเช้ือเพลิง (3 คัน* 13,000) = 39,000 บาท

 - ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง (40 คน* 320 บาท) = 12,800 บาท

 - ค่าวัสดุ (40 คน* 100 บาท) = 4,000 บาท

 ** ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

เพ่ือจัดท้าแผนกลยุทธ์พัฒนาความเป็นเลิศวิทยาลัยชุมชนน่านให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน (พ.ศ.2566-2570) รวมถึงแผนยุทธศาสตร์จังหวัด

น่านโดยเน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภาวิทยาลัย 

อนุกรรมการวิชาการ กรรมการส่งเสริมกิจการฯ ผู้บริหาร บุคลากร 

อาจารย์พิเศษ ภาคีเครือข่ายของวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยการ

ร่วมกันก้าหนดจุดเด่น จุดด้อย แนวทางการพัฒนา ปัญหาอุปสรรค 

(SWOT Analysis) เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางในการ

ด้าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนน่าน รวมถึงการปรับปรุงพันธกิจของ

วิทยาลัยชุมชนน่าน ให้ครอบคลุมพันธกิจหลักให้ครบทุกด้านและมี

ความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดในทุกภาคส่วน เพ่ือบูรณา

การการท้างานในเชิงพ้ืนท่ีร่วมกัน  เพ่ือสร้างนองค์ความรู้และ

นวัตกรรมเพ่ือขับเคล่ือนประเทศตามแนวทาง Value-based 

economy และสามารถน้ามาจัดท้าแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี

ของวิทยาลัยชุมชน ในการด้าเนินงานขับเคล่ือนกลยุทธ์เชิงรุกและ

การท้างานในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 302
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แบบฟอร์มท่ี 2.3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายลงทุน) 

วิทยาลัยชุมชนน่าน

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน
คุณลักษณ

ะเฉพาะ

ใบเสนอ

ราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ  ส่ิงก่อสร้าง

1. ครุภัณฑ์ -           

1.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท -           

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ข้ึนไป -           

2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท -           

 -ไม่มี-

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -           -              

 -ไม่มี-

รายการท่ีมีอยู่

ในปัจจุบัน
เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงินรายได้

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ จ านวน
 ราคาต่อ

หน่วย

 

งบประมาณ

ท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 303
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 304
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 แบบฟอร์มท่ี 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 แผนการด าเนินงาน  31,250.00  31,050.00  95,850.00  206,850.00  85,250.00  88,250.00  105,250.00  105,250.00  120,250.00  105,250.00  105,250.00  120,250.00   1,200,000.00 

 ผลการด าเนินงาน             -               -               -                 -               -               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -   

 แผนการด าเนินงาน  31,250.00  31,050.00  95,850.00  126,850.00  85,250.00  88,250.00  105,250.00  105,250.00  120,250.00  105,250.00  105,250.00  120,250.00   1,120,000.00 

 ผลการด าเนินงาน             -               -               -                 -               -               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -   

 แผนการด าเนินงาน 10,800      10,800               21,600.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน         7,800 7,800               15,600.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน 30,000               30,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน 30,000             30,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน   18,000.00        18,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000      300,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน       12,000       15,000         15,000       15,000       15,000         15,000         15,000         15,000         15,000         15,000         15,000      162,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน       15,000       15,000         15,000         15,000         15,000         15,000         15,000         15,000      120,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน         4,000           4,000         4,000         4,000           4,000           4,000           4,000           4,000           4,000           4,000        40,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

ผู้รับผิดชอบ

 รวมท้ังส้ิน (บาท)

 5.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หลักสูตร

อาหารพ้ืนถ่ิน (36 ช่ัวโมง) เป้าหมาย 20

 คน

 แผนงาน / โครงการ
 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 รวม

 1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

 1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร

เคร่ืองป้ันดินเผา (360 ช่ัวโมง เรียน

จันทร์ - ศุกร์) เป้าหมาย 6 คน

 2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร

เคร่ืองป้ันดินเผา (260 ช่ัวโมง เรียน

เสาร์-อาทิตย์) เป้าหมาย 6 คน

 3.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หลักสูตร

การตลาดออนไลน์ (60 ช่ัวโมง) 

เป้าหมาย 20 คน )

 4.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หลักสูตร

นวด (60 ช่ัวโมง) เป้าหมาย 20 คน

 6. ค่าจ้างผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน

 7. ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

 8. ค่าจ้างนักวิชาการศึกษา

 9. ค่าใช้จ่ายในการช่วยปฏิบัติราชการ 

ของ อ.ธีระ พร้อมเพรียง

 วชช.สุโขทัย

 วชช.สุโขทัย

 วชช.สุโขทัย

 วชช.สุโขทัย

 วชช.สุโขทัย

 วชช.สุโขทัย

 วชช.สุโขทัย

 วชช.สุโขทัย

 วชช.สุโขทัย
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน / โครงการ

 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รวม

 แผนการด าเนินงาน   20,000.00        20,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน 46,000               46,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน   11,250.00   11,250.00   13,250.00     13,250.00   13,250.00   13,250.00     13,250.00     13,250.00     13,250.00     13,250.00     13,250.00     13,250.00      155,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน           7,800         8,000         8,000           8,000           8,000           8,000           8,000           8,000           8,000        71,800.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน       10,000       10,000         10,000         10,000        40,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน         5,000         5,000           5,000           5,000        20,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน       18,000        18,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน       12,000        12,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน             -               -               -      80,000.00             -               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -         80,000.00 

 ผลการด าเนินงาน             -               -               -                 -               -               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -   

 แผนการด าเนินงาน         44,000        44,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน         15,000        15,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน           6,000          6,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 แผนการด าเนินงาน         15,000        15,000.00 

 ผลการด าเนินงาน                  -   

 17. ค่าจ้างติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า

 10.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วชช. 11. โครงการเสนอผลงานวิทยาลัย

ชุมชนสุโขทัย

 12. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภา

วิทยาลัยชุมชน

 13. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า

 ค่าน้ าประปา ค่าอินเทอร์เน็ต ค่า

ไปรษณีย์) 14. ค่าเช่ารถยนต์และค่าน้ ามัน

เช้ือเพลิง

 15. ค่าวัสดุส านักงาน

 16. ค่าจ้างติดต้ังมาตรวัดน้ าและวาง

ท่อภายใน

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ

งานประมวลผล   จ านวน 2 เคร่ือง

 2. โต๊ะท างาน จ านวน 3 ตัว

 3.เก้าอ้ีท างาน จ านวน 3 ตัว

 4. ตู้เก็บเอกสาร  จ านวน 3 ตู้  วชช.สุโขทัย

 วชช.สุโขทัย

 วชช.สุโขทัย

 วชช.สุโขทัย

 วชช.สุโขทัย

 วชช.สุโขทัย

 วชช.สุโขทัย

 วชช.สุโขทัย

 วชช.สุโขทัย

 วชช.สุโขทัย

 วชช.สุโขทัย

 วชช.สุโขทัย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 306
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 แบบฟอร์มท่ี 2.1  สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย

 (1.1)  กิจกรรม/

โครงการตาม

นโยบายสภา

สถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่าเช่า

ครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด

งานปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรม

พัฒนานักศึกษา

 (4.3) การจัด

พิธีประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัด

งานแข่งขัน

กีฬานักศึกษา

สถาบัน

รวมท้ังหมด 400,000.00       1,200,000.00  1,120,000.00                  -               -                    -                  -                  -         -                  -                  -                 -                   -                   -                   -   

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน 1,120,000.00    1,120,000.00 -               -           -                -             -             -    -              -             -             -              -              -              

1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร

เคร่ืองป้ันดินเผา (360 ช่ัวโมง เรียน

จันทร์ - ศุกร์) เป้าหมาย 6 คน

21,600.00        21,600.00      

2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร

เคร่ืองป้ันดินเผา (260 ช่ัวโมง เรียน

เสาร์-อาทิตย์) เป้าหมาย 6 คน

15,600.00        15,600.00      

3.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หลักสูตร

การตลาดออนไลน์ (60 ช่ัวโมง) 

เป้าหมาย 20 คน )

30,000.00        30,000.00      

4.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หลักสูตร

นวด (60 ช่ัวโมง) เป้าหมาย 20 คน
30,000.00        30,000.00      

5.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หลักสูตร

อาหารพ้ืนถ่ิน (36 ช่ัวโมง) เป้าหมาย 

20 คน

18,000.00        18,000.00      

6. ค่าจ้างผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 300,000.00      300,000.00    

7. ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 162,000.00      162,000.00    

8. ค่าจ้างนักวิชาการศึกษา 120,000.00      120,000.00    

9. ค่าใช้จ่ายในการช่วยปฏิบัติราชการ

 ของ อ.ธีระ พร้อมเพรียง
40,000.00        40,000.00      

 รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 

2566

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (2) 

การศึกษ

าและ

ส่งเสริม

วิชาการ

 วิชาชีพ

 (3) สนับสนุน

การให้บริการ

วิชาการแก่สังคม

 (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 307
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



รวมท้ังหมด

1.รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน

1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร

เคร่ืองป้ันดินเผา (360 ช่ัวโมง เรียน

จันทร์ - ศุกร์) เป้าหมาย 6 คน

2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร

เคร่ืองป้ันดินเผา (260 ช่ัวโมง เรียน

เสาร์-อาทิตย์) เป้าหมาย 6 คน

3.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หลักสูตร

การตลาดออนไลน์ (60 ช่ัวโมง) 

เป้าหมาย 20 คน )

4.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หลักสูตร

นวด (60 ช่ัวโมง) เป้าหมาย 20 คน

5.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หลักสูตร

อาหารพ้ืนถ่ิน (36 ช่ัวโมง) เป้าหมาย 

20 คน

6. ค่าจ้างผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน

7. ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

8. ค่าจ้างนักวิชาการศึกษา

9. ค่าใช้จ่ายในการช่วยปฏิบัติราชการ

 ของ อ.ธีระ พร้อมเพรียง

 รายการ

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์ 

 ค่าท่ีดิน

และ

ส่ิงก่อสร้าง

                -               -               -     80,000.00             -               -               -               -                   -   

-              -          -          -            -          -          -          -          -              

 (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 งบลงทุน  (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (จ)  ค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

ต่อการ

ด าเนินการของ

สถาบัน

 (5) ค่า

สาธารณูปโภค

 (6) 

รายจ่ายตาม

เง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (ข) ค่าครุภัณฑ์

 (ก) งบด าเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 308
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 (1.1)  กิจกรรม/

โครงการตาม

นโยบายสภา

สถาบัน

 (1.2)  การ

พัฒนาบุคลากร

ในระบบ วชช.

 (1.3)  การ

ให้บริการ

ห้องสมุด 

และห้อง

พยาบาล

 (1.4)  ค่า

ซ่อมแซมบ ารุง

ทรัพย์สิน/ค่าเช่า

ครุภัณฑ์ /

ควบคุมงาน/ 

ตรวจการจ้าง

 (1.5)  

ค่าตอบแทน

ผู้สอน

 (1.6)  การ

ประชาสัมพันธ์/

การน าเสนอ

ผลงาน

 (4.1) การจัด

งานปฐมนิเทศ/

ไหว้ครู/ปัจฉิม

นิเทศ

 (4.2) การจัด

กิจกรรม

พัฒนานักศึกษา

 (4.3) การจัด

พิธีประสาท

อนุปริญญาบัตร

 (4.4) การ

ประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

 (4.5) การจัด

งานแข่งขัน

กีฬานักศึกษา

สถาบัน

 รายการ

 ประมาณการ

รายรับ งปม. 

2566

 แผนการใช้เงิน

รายได้ งปม. 2566

 (ก) งบด าเนินงาน  (ก) งบด าเนินงาน

 (1) การบริหารกิจการท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบัน)  (2) 

การศึกษ

าและ

ส่งเสริม

วิชาการ

 วิชาชีพ

 (3) สนับสนุน

การให้บริการ

วิชาการแก่สังคม

 (4) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

10.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วชช.สุโขทัย

20,000.00        20,000.00      

11. โครงการเสนอผลงานวิทยาลัย

ชุมชนสุโขทัย
46,000.00        46,000.00      

12. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภา

วิทยาลัยชุมชน
155,000.00      155,000.00    

13. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า

 ค่าน้ าประปา ค่าอินเทอร์เน็ต ค่า

ไปรษณีย์)

71,800.00        71,800.00      

14. ค่าเช่ารถยนต์และค่าน้ ามัน

เช้ือเพลิง
40,000.00        40,000.00      

15. ค่าวัสดุส านักงาน 20,000.00        20,000.00      

16. ค่าจ้างติดต้ังมาตรวัดน้ าและวาง

ท่อภายใน
18,000.00        18,000.00      

17. ค่าจ้างติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า 12,000.00        12,000.00      

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
80,000.00        -               -               -           -                -             -             -    -              -             -             -              -              -              

1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ

งานประมวลผล   จ านวน 2 เคร่ือง
44,000.00        

2.โต๊ะท างาน จ านวน 3 ตัว 15,000.00        

3.เก้าอ้ีท างาน จ านวน 3 ตัว 6,000.00          

4.ตู้เก็บเอกสาร  จ านวน 3 ตู้ 15,000.00        

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 309
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 รายการ

10.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วชช.สุโขทัย

11. โครงการเสนอผลงานวิทยาลัย

ชุมชนสุโขทัย

12. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภา

วิทยาลัยชุมชน

13. ชดเชยค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า

 ค่าน้ าประปา ค่าอินเทอร์เน็ต ค่า

ไปรษณีย์)

14. ค่าเช่ารถยนต์และค่าน้ ามัน

เช้ือเพลิง

15. ค่าวัสดุส านักงาน

16. ค่าจ้างติดต้ังมาตรวัดน้ าและวาง

ท่อภายใน

17. ค่าจ้างติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า

 2. รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ

งานประมวลผล   จ านวน 2 เคร่ือง

2.โต๊ะท างาน จ านวน 3 ตัว

3.เก้าอ้ีท างาน จ านวน 3 ตัว

4.ตู้เก็บเอกสาร  จ านวน 3 ตู้

 ครุภัณฑ์

การศึกษา

 ครุภัณฑ์

ส านักงาน

 ค่าจ้าง

ออกแบบรูป

รายการ

 รายการใหม่  ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์ 

 ค่าท่ีดิน

และ

ส่ิงก่อสร้าง

 (ค) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 งบลงทุน  (ง)   รายจ่ายเพ่ือสมทบ

รายการลงทุน

 (จ)  ค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

ต่อการ

ด าเนินการของ

สถาบัน

 (5) ค่า

สาธารณูปโภค

 (6) 

รายจ่ายตาม

เง่ือนไข 

หรือ

วัตถุประสงค์

 (ข) ค่าครุภัณฑ์

 (ก) งบด าเนินงาน

-              -          -          80,000.00  -          -          -          -          -              

44,000.00   

15,000.00   

6,000.00     

15,000.00   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 310
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แบบฟอร์มท่ี 2.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (งบรายจ่ายประจ า)

วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย

 เงินรายได้จาก

วชช.สุโขทัย

เงินรายได้ท่ี

สนับสนุนจาก

ส านักงานสถาบัน

รวม

รายจ่ายประจ า : งบด าเนินงาน
                  -   

    1,120,000.00 
เป้าหมายผู้รับบริการตลอดปี จ านวน 300 คน

แผนการจัดการศึกษา/ฝึกอบรม

1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

หลักสูตรเคร่ืองป้ันดินเผา (360 

ช่ัวโมง เรียนจันทร์ - ศุกร์) 

เป้าหมาย 6 คน

          21,600.00  หลักสูตรเคร่ืองป้ันดินเผา (360 ช่ัวโมง)  6คน/รุ่น/หลักสูตร

1. ค่าวัสดุ 6 คน * 360 ช่ัวโมง * 5 บาท = 10,800 บาท

2. ค่าสาธารณูปโภค 6 คน * 360 ช่ัวโมง * 5 บาท = 10,800 บาท

เพ่ือใช้ในการจัดฝึกอบรมทักษะอาชีพ เน่ืองจาก

วิทยาลัยชุมชนเป็นหน่วยงานภายในของสถาบัน

 การด าเนินงานต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชน

สุโขทัยต้องใช้จากเงินรายได้ของสถาบัน

2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

หลักสูตรเคร่ืองป้ันดินเผา (260 

ช่ัวโมง เรียนเสาร์-อาทิตย์) 

เป้าหมาย 6 คน

          15,600.00  หลักสูตรเคร่ืองป้ันดินเผา (260 ช่ัวโมง)  6คน/รุ่น/หลักสูตร

1. ค่าวัสดุ 6 คน * 260 ช่ัวโมง * 5 บาท = 7,800 บาท

2. ค่าสาธารณูปโภค 6 คน * 260 ช่ัวโมง * 5 บาท = 7,800 บาท

เพ่ือใช้ในการจัดฝึกอบรมทักษะอาชีพ เน่ืองจาก

วิทยาลัยชุมชนเป็นหน่วยงานภายในของสถาบัน

 การด าเนินงานต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชน

สุโขทัยต้องใช้จากเงินรายได้ของสถาบัน

3.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

หลักสูตรการตลาดออนไลน์ (60 

ช่ัวโมง) เป้าหมาย 20 คน )

          30,000.00 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 300 บาท *60 ช่ัวโมง *1 รุ่น = 18,000 บาท

2. ค่าวัสดุ 20 คน * 1รุ่น * 60 ช่ัวโมง * 5 บาท = 6,000 บาท

3. ค่าสาธารณูปโภค 20 คน * 1 รุ่น * 60 ช่ัวโมง * 5 บาท = 6,000 บาท

เพ่ือใช้ในการจัดฝึกอบรมทักษะอาชีพ  ใช้จาก

แผนการใช้เงินรายได้ของวชช.สุโขทัย  

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ด้อยโอกาส

4.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

หลักสูตรนวด (60 ช่ัวโมง) 

เป้าหมาย 20 คน

          30,000.00 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 300 บาท *60 ช่ัวโมง *1 รุ่น = 18,000 บาท

2. ค่าวัสดุ 20 คน * 1รุ่น * 60 ช่ัวโมง * 5 บาท = 6,000 บาท

3. ค่าสาธารณูปโภค 20 คน * 1 รุ่น * 60 ช่ัวโมง * 5 บาท = 6,000 บาท

เพ่ือใช้ในการจัดฝึกอบรมทักษะอาชีพ  ใช้จาก

แผนการใช้เงินรายได้ของวชช.สุโขทัย  

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ด้อยโอกาส

รายการ

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจ าเป็น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 311
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



 เงินรายได้จาก

วชช.สุโขทัย

เงินรายได้ท่ี

สนับสนุนจาก

ส านักงานสถาบัน

รวม
รายการ

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ รายละเอียดค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจ าเป็น

5.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

หลักสูตรอาหารพ้ืนถ่ิน (36 ช่ัวโมง) 

เป้าหมาย 20 คน

          18,000.00 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 300 บาท *36 ช่ัวโมง *1 รุ่น = 10,800 บาท

2. ค่าวัสดุ 20 คน * 1รุ่น * 36 ช่ัวโมง * 5 บาท = 3,600 บาท

3. ค่าสาธารณูปโภค 20 คน * 1 รุ่น * 36 ช่ัวโมง * 5 บาท = 3,600 บาท

เพ่ือใช้ในการจัดฝึกอบรมทักษะอาชีพ  ใช้จาก

แผนการใช้เงินรายได้ของวชช.สุโขทัย  

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ด้อยโอกาส

แผนบริหารงานบุคลากร

6. ค่าจ้างผู้อ านวยการวิทยาลัย

ชุมชน

        300,000.00 ค่าจ้างผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน (ค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่ง) ประมาณ

การ 6 เดือน = 6 เดือน * 50,000 บาท = 300,000 บาท

7. ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป         162,000.00 ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ((1 เดือน * 12,000 บาท) +(10 เดือน * 15,000

 บาท =162,000 บาท))

8. ค่าจ้างนักวิชาการศึกษา         120,000.00 ค่าจ้างนักวิชาการศึกษา  8 เดือน * 15,000 บาท =120,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 312
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แบบฟอร์มท่ี 2.3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายลงทุน) 

วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย

งบรายจ่าย/รายการ ตามราคา

มาตรฐาน
คุณลักษณ

ะเฉพาะ

ใบเสนอ

ราคา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รายจ่ายลงทุน : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ  ส่ิงก่อสร้าง

1. ครุภัณฑ์ 80,000.00         

1.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 80,000.00         

1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

ส ำหรับงำนประมวลผล   จ ำนวน 2 

เคร่ือง

✓ เคร่ือง 2           22,000.00   44,000.00          

2.โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 3 ตัว ✓ ตัว 3           5,000.00    15,000.00          

3.เก้ำอ้ีท ำงำน จ ำนวน 3 ตัว ✓ ตัว 3           2,000.00    6,000.00            

4.ตู้เก็บเอกสำร  จ ำนวน 3 ตู้ ✓ ตู้ 3           5,000.00    15,000.00          

1.2 ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาท ข้ึนไป -                  

2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1 ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท -                  

2.2 ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ข้ึนไป -                  -               

จ านวน
 ราคาต่อ

หน่วย
 งบประมาณท้ังส้ิน

เน่ืองจำกจัดต้ังวิทยำลัยชุมชนเป็น

หน่วยงำนภำยในของสถำบัน และเป็น

หน่วยงำนใหม่ท่ียังไม่ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 

ส ำนักงำน จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำ

ครุภัณฑ์ดังกล่ำวเพ่ือใช้ในส ำนักงำน

ความพร้อมครุภัณฑ์ ความพร้อมส่ิงก่อสร้าง ความต้องการงบลงทุน

รายการท่ีมีอยู่

ในปัจจุบัน
เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอใช้เงินรายได้

นอกราคามาตรฐาน
แบบรูป

รายการ
BOQ ร่าง TOR

หน่วยนับ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : 313
หมายเหตุ : ทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นๆ ของสถาบันฯ หรือของกระทรวงการคลังรองรับการเบิกจ่าย



กลุมนโยบายและยุทธศาสตร

กองแผนงานและงบประมาณ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

โทร. 02 2800091 - 6 ตอ 4150, 4045, 4049
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