โครงการงบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1. โครงการที่ ...
กิจกรรม
(ระบุเฉพาะงบกลาง)

............................................................
................................................................

2. หน่ วยงานคณะ/ศูนย์การศึกษา/สถาบัน/สานัก วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
กอง/ศูนย์/สาขาวิชา
...........................................................................
3. แหล่งที่มาของงบประมาณ
 งบประมาณแผ่นดิน
 งบประมาณแผ่นดิน
(งบกลาง)
 งบประมาณรายได้
 งบประมาณรายได้
(งบกลาง)
 งบประมาณเงินรับฝาก  งบเฉพาะกิจ
4. วงเงินงบประมาณ .................................................. บาท
5. แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต
แผนงาน
 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(เฉพาะส่วนกลางมหาวิทยาลัย)
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต
้ ลอดชีวิ
ต
 แผนงานภารกิจพื้นฐาน
 2.
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมส
ร้าง
ศักยภาพคน
 แผนงานบูรณาการ
 3.
แผนงานบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม

ผลผลิต / โครงการ
 1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต
้ ลอดชีวต
ิ

 2.1 ผูส
้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 2.2
ผูส
้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2.3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
 2.4 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 2.5 การสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
 3.1
โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ
่ การสร้างองค์ความรูพ
้ ื้
นฐาน
ของประเทศ
 3.2
โครงการการวิจยั และนวัตกรรมเพือ
่ สร้างความมั่นคงท
างเศรษฐกิจ

 แผนงานยุทธศาสตร์
 4.
 4.1
แผนงานยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาเพือ
่ ค โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่
วามยั่งยืน
ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน
 4.2
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ
่ การพัฒน
าท้องถิน
่

6. ประเภทโครงการ

 ตามพันธกิจ

 ขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์

7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ
แผนระดับหนึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ด้านความมั่นคง

 2.
ด้านการสร้างความสามา
รถในการแข่งขัน

3
.
ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพมนุษย์
 4.
ด้านการสรร้างโอกาสแล
ะความเสมอภาค
 5.
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวต
ิ ทีเ่ ป็ นมิต
รต่อสิง่ แวดล้อม
 6.
ด้านการปรับสมดุลและพั
ฒนาระบบการบริหารจัด
การภาครัฐ

แผนปฏิรูปประเทศ
1. ด้านการเมือง
2. ด้านการบริหารราชการ
3. ด้านกฎหมาย
4. ด้านยุตธิ รรม
5. ด้านเศรษฐกิจ
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
7. ด้านสาธารณสุข
8. ด้านสือ
่ สารมวลชน
เทคโนโลยีฯ
 9. ด้านสังคม
 10. ด้านพลังงาน
 11.
ด้านป้ องกันและปราบปราม
ทุจริต
(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านัน
้ )









(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านัน
้ )

แผนระดับสอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
 1.

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์
 2.
การสร้างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่อม
ลา้ ในสังคม
 3.












การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่
งขันได้อย่างยั่งยืน
4.
การเติบโตทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพือ
่ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
5.
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพือ
่ พัฒ
นาประเทศฯ
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้ องกันการทุจริตฯ
7.
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิส
ติกส์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจยั และนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ
10.
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ
่ การพัฒนา
(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านัน
้ )

8. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏและนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นโยบายรัฐบาล

 1. การพัฒนาท้องถิน
่

 1. การปกป้ องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
 3. การลดความเหลือ
่ มลา้ ของสังคม

 2. การผลิตและพัฒนาครู
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

 4. การศึกษาและเรียนรู ้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 5.

(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านัน
้ )








การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประช
าชน
6. การเพิม
่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจยั และการพัฒนานวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์ ฯ
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม
่ ีธรรมาภิบาล
และการป้ องกันปราบปรามทุจริตฯ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
(เลือกได้มากกว่า 1 ตัว)

9. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/พันธกิจ/กลยุทธ์/ตัวชี้ วดั
ยุทธศาสตร์
พันธกิจ
กลยุทธ์
 1.

 1.

การผลิตและพัฒนาศักย
ภาพบัณฑิตทีส
่ อดคล้องกั
บการพัฒนาประเทศและ
การเปลีย่ นแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21
 2. การวิจยั งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมเพือ
่ การพั
ฒนาท้องถิน
่ ชุมชนเมือง
และการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

3
.
การเป็ นแหล่งเรียนรูแ
้ ละ
บริการวิชาการเพือ
่ การพั
ฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง
การยกระดับคุณภาพการ
ศึ ก ษ า ต า ม แ น ว ท า ง
“ศาสตร์พระราชาเพื่อกา
รพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 4. การอนุรกั ษ์ ส่งเสริม
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
ภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่
ชุมชนเมือง
 5.

ผลิตบัณฑิตให้มีความรูค
้ ู่
คุณธรรม
 2.
วิจยั และพัฒนาองค์ความ
รูภ
้ ูมิ
ปัญญาและถ่ายทอดสูช
่ ุม
ชนและ
สังคม
 3.

บริการทางวิชาการทีส
่ อ
ดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและสังคม
 4.
ทานุบารุงเผยแพร่ศลิ ปะ
และ
วัฒนธรรมไทย
 5.
พัฒนาชุมชนและสังคมที่
สอด
คล้องกับแนวทางตามพร
ะราชดาริ
และนโยบายการพัฒนา

กลยุทธ์ท.ี่ ......
ชือ
่ กลยุทธ์...................
................................
...
................................
.......................
................................
.......................
................................
................................
................................
..............
................................
................................
................................
................................
................................
.....
(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านัน
้ )

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั ที.่ ......
ชือ
่ ตัวชี้วดั ...................
................................
...
................................
.......................
................................
.......................
................................
................................
................................
..............
................................
................................
................................
................................
................................
.....
(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านัน
้ )

การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการ
ศึกษาตามหลักธรรมาภิบ
าลและการประกันคุณภา
พการศึกษา
(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านัน
้ )

ประเทศ

 6.

พัฒนาครูและบุคลากรท
างการศึกษาตามมาตรฐา
นวิชาชีพครูชน
้ ั สูง
 7. สนับสนุนทุกพันธกิจ
(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านัน
้ )

10. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หน่ วยงาน/พันธกิจ/กลยุทธ์/ตัวชี้วดั
ยุทธศาสตร์
พันธกิจ
กลยุทธ์

1
.
ผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนจีน
ที่ มี คุ ณ
ภ า พ
และคุณธรรมทีไ่ ด้มาตรฐาน

2
.
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีงาน
วิ
จั
ย
และวิชาการด้านศาสตร์การแ
พทย์แผนจีนหรือที่เกี่ยวข้องที่
มีคณ
ุ ภาพเพือ
่ เสริมสร้างสุขภา
พชุมชนและสังคม

3
.
ส่งเสริมและสนับสนุ นการบริก
ารวิชาการด้านศาสตร์ก ารแพ
ทย์แผนจีนเพื่อพัฒนาชุมชนแ
ละสังคมที่สอดคล้องกับ แนวท


1
.
บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็ นคนดี
มี ห วั ใจของความเป็ นแพทย์
มีความรูแ
้ ละทักษะที่สามารถ
นาไปใช้ในการดาเนินชีวต
ิ แล
ะประกอบวิชาชีพได้ประสบค
วามสาเร็จในสังคมไทยและสั
งคมโลกทีม
่ ีการเปลีย่ นแปลงอ
ยูต
่ ลอดเวลา

2
.
ผลิตผลงานวิจยั และวิชาการศ
าสตร์ ด้านการแพทย์แผนจี น
หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่มีคุณ
ภาพสูส
่ งั คม

3
.
บริการวิชาการศาสตร์การแพ

ตัวชี้วดั

กลยุทธ์ท.ี่ ......
ชือ
่ กลยุทธ์...................
.............................
................................
...............
................................
................
................................
...............

ตัวชี้วดั ที.่ ......
ชือ
่ ตัวชี้วดั ...................
.............................
................................
................
................................
................
................................
...............

(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านัน
้ )

(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านัน
้ )

างตามพระราชดาริ
 4 . ส่ ง เส ริ ม ท า นุ บ า รุ ง
อนุรกั ษ์ ศลิ ปวัฒนธรรม

5
.
ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรให้มี
คุณภาพตามหลักธรรมมาภิบา
ล เพือ
่ ให้ประชาคมเป็ นสุข

6
.
สนับสนุ นให้มีการเพิ่มประสิท
ธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้
ม ค่ า แ ล ะ แ ส ว ง ห า ร า ย ไ ด้
พร้อมอนุรกั ษ์ สงิ่ แวดล้อม
(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านัน
้ )

ทย์แผนจีนแก่ชุมชนและสังค
ม อ ย่ า ง มื อ อ า ชี พ  4 .
ท า นุ บ า รุ ง
อนุรกั ษ์ ศลิ ปวัฒนธรรม

5
.
บริหารจัดการวิทยาลัยการแพ
ท ย์ ท า ง เ ลื อ ก
โดยปรับปรุงรูปแบบการทางา
นโครงสร้างองค์กรที่เหมาะส
มเพื่อให้เป็ นองค์กรแห่งคุณภ
าพและประชาคมเป็ นสุข

6
.
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพ
ยากรอย่างคุม
้ ค่าและแสวงหา
ร
า
ย
ไ
ด้
พร้อมอนุรกั ษ์ สงิ่ แวดล้อม
(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านัน
้ )

11. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. / สมศ. / กพร. /
ITA)
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
..................................................

12. หลักการและเหตุผล
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
..................................................

13. วัตถุประสงค์
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
..................................................

14. ประโยชน์ ทค
ี่ าดว่าจะได้รบั
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
..................................................

15. เป้ าหมาย (ขอบเขตการจัดโครงการ)

กิจกรรม

ขอบเขตการจัดโครงการ

............................................................

1. สถานที่
.........................................
2. กลุม
่ เป้ าหมาย
.............................

3. ระยะเวลา
..........................
16. ตัวชี้วดั และค่าเป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั ประเภท

กิจกรรม
.........................
.......

ชือ
่ ตัวชี้วดั

ผลผลิต
(Outp
ut)

ผลล ัพธ์
(Outco
me)

ผลกระท
บ
(Impact
)

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหม
าย

........................
...........
........................
..........
........................
.........

17. การติดตามและประเมินผล
วิธีการ
1. .............................................

เครือ่ งมือ
1. ...................................................

18. การวิเคราะห์ปญ
ั หา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข

19. ขัน
้ ตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ...................................................................................................
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ขัน
้ ตอนการดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูร้ บั ผิดชอบ

P

1.
…………………………………..…
2.
…………………………………..…
3.
…………………………………..…
D 1.
…………………………………..…
2.
…………………………………..…
3.
…………………………………..…
C 1.
…………………………………..…
2.
…………………………………..…
3.
…………………………………..…
A 1.
…………………………………..…
2.
…………………………………..…
3.
…………………………………..…

20.

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณจาแนกเป็ นรายเดือน
กิจกรรม/หมวดรายจ่าย/รายการ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวมทัง้ สิน
้

ต.ค.
1. กิจกรรม ........................
หมวดรายจ่าย
1) งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างชั่วคราว
2.) งบดาเนินงาน
2.1) ค่าตอบแทน
2.2) ค่าใช้สอย
2.3) ค่าวัสดุ
2.4) ค่าสาธารณู ปโภค
3.) งบลงทุน
2.1) ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.2) ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
4.) งบเงินอุดหนุน
4.1) งบเงินอุดหนุน
(ค่าตอบแทน)
4.2) งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้สอย)
4.3) งบเงินอุดหนุน (ค่าวัสดุ)
5.) งบรายจ่ายอืน
่
5.1) งบรายจ่ายอืน
่ (ค่าตอบแทน)
5.2) งบรายจ่ายอืน
่ (ค่าใช้สอย)
5.3) งบรายจ่ายอืน
่ (ค่าวัสดุ)
รวมงบประมาณทัง้ สิน
้

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

21. งบประมาณ ................................ บาท
1) งบบุคลากร .................................................... บาท
เงินเดือน
.............................. บาท
ค่าจ้างประจา
.............................. บาท
ค่าจ้างชั่วคราว
.............................. บาท
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ .............................. บาท
2) งบดาเนินงาน .................................................... บาท
ค่าตอบแทน
.............................. บาท
ค่าใช้สอย
.............................. บาท
ค่าวัสดุ
.............................. บาท
ค่าสาธารณู ปโภค
.............................
บาท
3) งบลงทุน ....................................................บาท
ค่าครุภณ
ั ฑ์
..............................
ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
..............................

บาท
บาท

4) งบเงินอุดหนุน ....................................................

บาท

5) งบรายจ่ายอืน
่

บาท

....................................................

รายละเอียดการใช้งบประมาณแต่ละกิจกรรม
กิจกรรมที่ ............................ (ระบุชื่อกิจกรรม)............................................
งบประมาณ ......................... บาท
หมวดรายจ่าย – รายการ
งบประมาณ
คาชี้แจง
1) งบบุคลากร

.............................

1.1) เงินเดือน

…………………………

1.2) ค่าจ้างลูกจ้างประจา

…………………………

1.3) ค่าจ้างลูกจ้างประจา

…………………………

1.4)
ค่าตอบแทนพนักงานราชกา
ร

…………………………

2) งบดาเนินงาน
2.1) ค่าตอบแทน
2.1.1)
ค่าตอบแทนวิทยากร

2.1.2)
ค่าตอบแทนแพทย์
2.1.3)
ค่าตอบแทนคณะกรรม
การดาเนินการสอบ
2.2) ค่าใช้สอย
2.2.1)
ค่าอาหารกลางวัน
2.2.2)
ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดื่ม

1.1.1) เงินเดือนข้าราชการ จานวน ......
คน
คิดเป็ นเงินเดือนข้าราชการต่อเดือน
............ บาท
ต่อปี เป็ นเงิน ………………………………………….
บาท
1.2.1) ค่าจ้างลูกจ้างประจา จานวน ...... คน
คิดเป็ นค่าจ้างลูกจ้างประจาต่อเดือน
........... บาท
ต่อปี เป็ นเงิน ………………………………………….
บาท
1.3.1) ค่าจ้างชั่วคราว จานวน ...... คน
คิดเป็ นค่าจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังค
ม
ต่อเดือน ........... บาท ต่อปี เป็ นเงิน
…………. บาท
1.4.1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
จานวน ........ คน
คิดเป็ นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ต่อเดือน ........... บาท ต่อปี เป็ นเงิน
…………. บาท

..............................
………………….……...…
……………………………

2.1.1.1) ค่าตอบแทนวิทยากร
ทีเ่ ป็ นบุคลากรของรัฐ
จานวน ........ คนๆ ละ ...... ชั่วโมง
ชั่วโมงละ ...... บาท ระยะเวลา ....... วัน
รวมเป็ นเงิน .......................... บาท
2.1.1.2) ค่าตอบแทนวิทยากร
ทีไ่ ม่เป็ นบุคลากรของรัฐ
จานวน
....... คนๆ ละ ....... ชั่วโมง ชั่วโมงละ
………………………………
...... บาท ระยะเวลา ......... วัน
รวมเป็ นเงิน ...................... บาท
2.1.2.1) ค่าตอบแทนแพทย์ จานวน .........
……………………………..
คน
คนละ ......... ชั่วโมงๆ
...............................
ละ ...... บาท ระยะเวลา ...... วัน
.
รวมเป็ นเงิน
………………….…………
...................................... บาท
2.1.3.1)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการส
อบ
จานวน ......... คนๆ ละ ......
ชั่วโมง ชั่วโมงละ ..... บาท
ระยะเวลา ......... วัน รวมเป็ นเงิน
........................ บาท
2.2.1) ค่าอาหารกลางวัน จานวน ...... คน
คนละ.......บาท จานวน ........วัน
รวมเป็ นเงิน ...... บาท
2.2.2) ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดื่ม จานวน
...... คน
คนละ........บาท

จานวน ....... วัน รวมเป็ นเงิน ...... บาท

หมวดรายจ่าย – รายการ

งบประมาณ

คาชี้แจง

2.2) ค่าใช้สอย (ต่อ)
2.2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยง

…………………..………

2.2.4) ค่าทีพ
่ กั

………………..…………

2.2.5) ค่ารถแท็กซี่

…………………..………

2.2.6) ค่าต่อประกันรถ

…………………..………

2.2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน ...... คนๆ
ละ..........บาท
จานวน ......... วัน
รวมเป็ นเงิน ....................... บาท
2.2.4) ค่าทีพ
่ กั จานวน ...... คนๆ
ละ..........บาท
ระยะเวลา .........
คืน รวมเป็ นเงิน ......... บาท
2.2.5) ค่ารถแท็กซี่ จานวน ...... คนๆ
ละ..........บาท
รวมเป็ นเงิน ......................................
บาท
2.2.6) ค่าต่อประกันรถ จานวน ........ คัน
คันละ ..... บาท
รวมเป็ นเงิน................ บาท
2.2.7) ค่าจ้างซักทีน
่ อน จานวน .............
เดือน
เดือนละ ............ บาท
รวมเป็ นเงิน........... บาท
2.2.8) ค่าเช่าชุด จานวน ........ ชุดๆ ละ
.......... บาท
รวมเป็ นเงิน ......................................
บาท
2.2.9) ค่าแต่งหน้า จานวน ........ คนๆ ละ
.......... บาท
รวมเป็ นเงิน ......................................
บาท
2.2.10) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
จานวน........ คน
คนละ......... ครัง้ ๆ ละ .....บาท
รวมเป็ นเงิน ............. บาท
2.2.11) - ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
- ค่าซ่อมเครื่องปริน
้ เตอร์ จานวน .......
เครือ
่ ง
เครื่องละ ............บาท รวมเป็ นเงิน
.............. บาท
- ค่าซ่อมลิฟต์โดยสาร จานวน
................... เครือ
่ ง
เครือ
่ งละ ............บาท รวมเป็ นเงิน
...................... บาท

2.2.7)
ค่าจ้างซักชุดทีน
่ อน

…………………..………
…………………..………

2.2.8) ค่าเช่าชุด
2.2.9) ค่าแต่งหน้า
2.2.10) ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
2.2.11)
ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
อุปกรณ์ สานักงาน

2.3) ค่าวัสดุ
2.3.1)
ค่าจัดทาคูม
่ ือนักศึกษา

…………………..………
…………………..………
…………………..………

........................
........
2.3.1) ค่าจัดทาคูม
่ ือนักศึกษา จานวน ........
………………….…………
เล่ม
เล่มละ ........... บาท

2.3.2)
ค่าจัดทาเล่มเอกสาร
2.3.3) ค่าของทีร่ ะลึก

……………………….….
……………………..……
……………………….….

2.3.4) ค่าวัสดุสานักงาน

หมวดรายจ่าย – รายการ
2.4) ค่าสาธารณู ปโภค
2.4.1) ค่าน้าประปา
2.4.2) ค่าไฟฟ้ า
2.4.3) ค่าโทรศัพท์
2.4.4)
ค่าไปรษณี ยกรณ์
2.4.5)
ค่าเช่าระบบเชือ
่ มต่อ
อินเตอร์เน็ต

3) งบลงทุน
3.1) ค่าครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
…………………………..
………………………….

รวมเป็ นเงิน.............. บาท
2.3.2) ค่าจัดทาเล่มเอกสาร จานวน ........
เล่ม
เล่มละ ........... บาท
รวมเป็ นเงิน.............. บาท
2.3.2) ค่าของทีร่ ะลึก
จานวน ........
ชิน
้
ชิน
้ ละ ........... บาท
รวมเป็ นเงิน.............. บาท
2.3.4) ค่าวัสดุสานักงาน รวมเป็ นเงิน
................ บาท
- ปากกา จานวน .......... โหลๆ ละ
......... บาท
- แฟ้ มเก็บเอกสาร จานวน ...... โหลๆ ละ
....... บาท
- ลวดเสียบกระดาษ จานวน ...... โหลๆ
ละ .... บาท
- กระเป๋ าเอกสาร จานวน ........ ใบๆ ละ
........ บาท

คาชี้แจง

2.4.1) ค่าน้าประปา เดือนละ
............................... บาท
………………………….
รวมปี ละ
................................................... บาท
…………………………. 2.4.2) ค่าไฟฟ้ า เดือนละ
...................................... บาท
………………….……….
รวมปี ละ
................................................... บาท
........................ 2.4.3) ค่าโทรศัพท์
เดือนละ
.......
................................ บาท
รวมปี ละ
................................................... บาท
2.4.4) ค่าไปรษณี ยกรณ์ เดือนละ
........................ บาท
รวมปี ละ
................................................... บาท
2.4.5) ค่าเช่าระบบเชือ
่ มต่อ อินเตอร์เน็ต
เดือนละ .......... บาท รวมปี ละ
............. บาท
........................
.......
3.1.1) ค่าคอมพิวเตอร์ จานวน ....... เครือ
่ ง
…………………..………
เครือ
่ งละ ........ บาท รวมเป็ นเงิน
...................... บาท

3.2) ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง

4) งบเงินอุดหนุน
4.1) งบเงินอุดหนุน
(ค่าตอบแทน)
4.1.1) ค่าตอบแทนวิทยากร

4.1.2) ค่าตอบแทนแพทย์

หมวดรายจ่าย – รายการ
4) งบเงินอุดหนุน (ต่อ)
4.2) งบเงินอุดหนุน
(ค่าใช้สอย)
4.2.1)
ค่าอาหารกลางวัน
4.2.2) ค่าอาหารว่างและ
เครือ
่ งดืม
่

…………………..………

........................
........
………………….…………
……………………….….

……………………..……
……………………….….

3.1.2) ค่าเครือ
่ งปริน
้ เตอร์ จานวน .......
เครือ
่ ง
เครือ
่ งละ ........ บาท รวมเป็ นเงิน
......................... บาท
3.1.3) ค่าตูเ้ ก็บเอกสาร จานวน ....... เครือ
่ ง
เครือ
่ งละ ........ บาท รวมเป็ นเงิน
......................... บาท
3.1.4) ค่าเครือ
่ งปรับอากาศ จานวน .......
เครือ
่ ง
เครือ
่ งละ ........ บาท รวมเป็ นเงิน
......................... บาท
หมายเหตุ :
ชี้แจงรายละเอียดครุภณ
ั ฑ์และเหตุผลความจาเป็
น (ดังเอกสารแนบ)
3.2.1) ค่าปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ จานวน
........ ห้อง
จานวนเงิน ............ บาท
3.2.2) ค่าปรับปรุงสนามกีฬา จานวน
.................... งาน
จานวนเงิน ............ บาท
4.1.1.1) ค่าตอบแทนวิทยากร
ทีเ่ ป็ นบุคลากรของรัฐ
จานวน
......... คนๆ ละ ........ ชั่วโมง ชั่วโมงละ
...... บาท ระยะเวลา ......... วัน
รวมเป็ นเงิน ......................... บาท
4.1.1.2) ค่าตอบแทนวิทยากร
ทีไ่ ม่เป็ นบุคลากรของรัฐ
จานวน
......... คนๆ ละ ......... ชั่วโมง ชั่วโมงละ
...... บาท ระยะเวลา ......... วัน
รวมเป็ นเงิน .......................... บาท
4.1.2.1) ค่าตอบแทนแพทย์ จานวน .........
คน
คนละ .........
ชั่วโมงๆ ละ ...... บาท ระยะเวลา .........
วันรวมเป็ นเงิน ............... บาท

งบประมาณ
คาชี้แจง
........................
........
………………….………… 4.2.1) ค่าอาหารกลางวัน จานวน ...... คน
……………………….….
คนละ......บาท จานวน ......... วัน
รวมเป็ นเงิน ................................
……………………..……
บาท
4.2.2) ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดื่ม จานวน

4.2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยง

……………………….….

4.2.4) ค่าทีพ
่ กั

……………………….….

4.2.5) ค่ารถแท็กซี่

……………………….….

4.2.6) ค่าต่อประกันรถ

……………………….….

4.2.7) ค่าจ้างซักชุดทีน
่ อน

……………………….….

4.2.8) ค่าเช่าชุด

……………………….….

4.2.9) ค่าแต่งหน้า

……………………….….

4.2.10) ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
4.2.11)
ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
อุปกรณ์ สานักงาน

……………………….….

4.3) งบเงินอุดหนุน (ค่าวัสดุ)
4.3.1)
ค่าจัดทาคูม
่ ือนักศึกษา
4.3.2) ค่าจัดทาเล่มเอกสาร
4.3.3) ค่าของทีร่ ะลึก

……………………….….

........................
........
........................
........
........................
........
........................
........

...... คน
คนละ..........บาท
จานวน ....... วัน รวมเป็ นเงิน ..........
บาท
4.2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน ...... คนๆ
ละ..........บาท
จานวน ......... วัน รวมเป็ นเงิน
........................ บาท
4.2.4) ค่าทีพ
่ กั จานวน ...... คนๆ
ละ..........บาท
ระยะเวลา .........
คืน รวมเป็ นเงิน ......... บาท
4.2.5) ค่ารถแท็กซี่ จานวน ...... คนๆ
ละ..........บาท
รวมเป็ นเงิน ......................................
บาท
4.2.6) ค่าต่อประกันรถ จานวน ........ คัน
คันละ ..... บาท
รวมเป็ นเงิน................ บาท
4.2.7) ค่าจ้างซักทีน
่ อน จานวน .............
เดือน
เดือนละ ............ บาท
รวมเป็ นเงิน........... บาท
4.2.8) ค่าเช่าชุด จานวน ........ ชุดๆ ละ
.......... บาท
รวมเป็ นเงิน ......................................
บาท
4.2.9) ค่าแต่งหน้า จานวน ........ คนๆ ละ
.......... บาท
รวมเป็ นเงิน ......................................
บาท
4.2.10) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
จานวน........ คน
คนละ......... ครัง้ ๆ ละ .....บาท
รวมเป็ นเงิน ........... บาท
4.2.11) - ค่าซ่อมเครือ
่ งถ่ายเอกสาร
จานวน ....... เครือ
่ ง เครือ
่ งละ
............บาท
- ค่าซ่อมเครือ
่ งปริน
้ เตอร์
จานวน ....... เครือ
่ ง เครือ
่ งละ
............บาท
- ค่าซ่อมลิฟต์โดยสาร
จานวน ....... เครือ
่ ง เครือ
่ งละ
............บาท
รวมเป็ นเงิน
...................................... บาท
4.3.1) ค่าจัดทาคูม
่ ือนักศึกษา จานวน
..................... เล่ม
เล่มละ
........... บาท รวมเป็ นเงิน ..................
บาท
4.3.2) ค่าจัดทาเล่มเอกสาร จานวน
...................... เล่ม
เล่มละ

........... บาท รวมเป็ นเงิน ..................
บาท
4.3.2) ค่าของทีร่ ะลึก
จานวน
..................... ชิน
้
ชิน
้ ละ
........... บาท รวมเป็ นเงิน ..................
บาท

หมวดรายจ่าย – รายการ
5) งบรายจ่ายอืน
่
5.1) งบรายจ่ายอืน
่
(ค่าตอบแทน)
5.1.1)
ค่าตอบแทนวิทยากร

งบประมาณ

คาชี้แจง

........................
........
………………….…………
…………………………….

5.1.1.1) ค่าตอบแทนวิทยากร
ทีเ่ ป็ นบุคลากรของรัฐ
จานวน
......... คนๆ ละ .................. ชั่วโมง
ชั่วโมงละ ...... บาท ระยะเวลา ...........
วัน
5.1.1.2) ค่าตอบแทนวิทยากร
ทีไ่ ม่เป็ นบุคลากรของรัฐ
จานวน
......... คนๆ ละ .................... ชั่วโมง
ชั่วโมงละ ...... บาท ระยะเวลา .........
วัน
5.1.2.1) ค่าตอบแทนแพทย์ จานวน
............... คน
คนละ
......... ชั่วโมงๆ ละ .................... บาท
ระยะเวลา ......... วัน
5.1.3.1)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการส
อบ
จานวน ......... คนๆ ละ
.............................. ชั่วโมง
ชั่วโมงละ ...... บาท ระยะเวลา
.................. วัน

…………………………….
5.1.2) ค่าตอบแทนแพทย์
5.1.3)
ค่าตอบแทนกรรมการสอบ

5.2) งบรายจ่ายอืน
่
(ค่าใช้สอย)
5.2.1) ค่าอาหารกลางวัน

…………………………….

…………………………….
…………………………….
…………………………….

5.2.2)
ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดื่ม
…………………………….
5.2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยง
5.2.4) ค่าทีพ
่ กั

…………………………….
…………………………….

5.2.5) ค่ารถแท็กซี่
5.2.6) ค่าต่อประกันรถ

…………………………….

5.2.1) ค่าอาหารกลางวัน จานวน ...... คน
คนละ..........บาทจานวน ......... วัน
รวมเป็ นเงิน ............................... บาท
5.2.2) ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดื่ม จานวน
...... คน คนละ.......บาท
จานวน ......... วัน รวมเป็ นเงิน
........................... บาท
5.2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน ...... คนๆ
ละ..........บาท
จานวน ......... วัน
รวมเป็ นเงิน ....................... บาท
5.2.4) ค่าทีพ
่ กั จานวน ...... คนๆ
ละ..........บาท
ระยะเวลา .........
คืน รวมเป็ นเงิน ......... บาท
5.2.5) ค่ารถแท็กซี่ จานวน ...... คนๆ
ละ..........บาท

5.2.7)
ค่าจ้างซักชุดทีน
่ นอน
5.2.11)
ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
อุปกรณ์ สานักงาน
5.3) งบรายจ่ายอืน
่ (ค่าวัสดุ)
5.3.1)
ค่าจัดทาคูม
่ ือนักศึกษา
5.3.2)
ค่าจัดทาเล่มเอกสาร
5.3.3) ค่าของทีร่ ะลึก
5.3.4) ค่าวัสดุสานักงาน

รวมเป็ นเงิน
…………………………….
...................................... บาท
5.2.6) ค่าต่อประกันรถ จานวน ........ คัน
........................
คันละ ..... บาท
.........
รวมเป็ นเงิน................ บาท
5.2.7) ค่าจ้างซักทีน
่ อน จานวน .............
เดือน
เดือนละ ............ บาท
………………….…………
รวมเป็ นเงิน........... บาท
5.2.11) - ค่าซ่อมเครือ
่ งถ่ายเอกสาร
…………………………….
จานวน ....... เครือ
่ ง เครือ
่ งละ
............บาท
…………………………….
- ค่าซ่อมเครือ
่ งปริน
้ เตอร์
จานวน ....... เครือ
่ ง เครือ
่ งละ
…………………………….
............บาท
- ค่าซ่อมลิฟต์โดยสาร
จานวน ....... เครือ
่ ง เครือ
่ งละ
............บาท
รวมเป็ นเงิน
...................................... บาท
5.3.1) ค่าจัดทาคูม
่ ือนักศึกษา จานวน
..................... เล่ม
เล่มละ
........... บาท รวมเป็ นเงิน ..................
บาท
5.3.2) ค่าจัดทาเล่มเอกสาร จานวน
...................... เล่ม
เล่มละ
........... บาท รวมเป็ นเงิน ..................
บาท
5.3.2) ค่าของทีร่ ะลึก
จานวน
..................... ชิน
้
ชิน
้ ละ ........... บาท รวมเป็ นเงิน
.................. บาท
5.3.2) ค่าวัสดุ จานวน ..................... ชิน
้
ชิน
้ ละ ........... บาท รวมเป็ นเงิน
.................. บาท

22. ผู้รบั ผิดชอบ
1) ผู้รบ
ั ผิดชอบโครงการ
1. ชื่อ – สกุล ............................................. ตาแหน่ ง
............................................. เบอร์โทร ............................
2. ชื่อ – สกุล ............................................. ตาแหน่ ง
............................................. เบอร์โทร ............................
2) ผู้กากับติดตามประเมินผลโครงการ
1. ชื่อ – สกุล ............................................. ตาแหน่ ง
............................................. เบอร์โทร ............................
2. ชื่อ – สกุล ............................................. ตาแหน่ ง
............................................. เบอร์โทร ...........................

