
งบประมาณ เงินรายได้

001 10 พ.ย. 63 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2563  4,000.00   
002 30 พ.ย. 63 ค่าวัสดุการพิมพ์ พฤศจกิายน พ.ศ. 2563  49,990.00 
003 1 ธ.ค. 63 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) ธันวาคม พ.ศ. 2563  1,500.00   
004 2 ธ.ค. 63 โครงการสร้างขวัญก้าลังใจบคุลากร (ค่าวัสดุ) ธันวาคม พ.ศ. 2563  1,250.00   
005 2 ธ.ค. 63 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2563  21,186.00 
006 8 ธ.ค. 63 ค่าบ้ารุงรักษาลิฟต์รายปี ธันวาคม พ.ศ. 2563  25,000.00 
007 8 ธ.ค. 63 โครงการอุณากรรณสัญจร เรียนรู้โลกกว้าง (ค่าใช้สอย) ธันวาคม พ.ศ. 2563  5,700.00   
008 15 ธ.ค. 63 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้) ธันวาคม พ.ศ. 2563  4,201.36   
009 22 ธ.ค. 63 ค่าวัสดุส้านักงาน ธันวาคม พ.ศ. 2563  3,970.00   
010 22 ธ.ค. 63 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2563  6,380.00   

011 22 ธ.ค. 63
โครงการประชาสัมพันธ์การด้าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ 
(ค่าใช้สอย)

ธันวาคม พ.ศ. 2563  12,300.00 

012 22 ธ.ค. 63
โครงการประชาสัมพันธ์การด้าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ 
(ค่าใช้สอย)

ธันวาคม พ.ศ. 2563  37,000.00 

013 22 ธ.ค. 63
โครงการประชาสัมพันธ์การด้าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ 
(ค่าวัสดุ)

ธันวาคม พ.ศ. 2563  700.00      

014 25 ธ.ค. 63 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว ธันวาคม พ.ศ. 2563  30,000.00 
015 28 ธ.ค. 63 โครงการสร้างขวัญก้าลังใจนักศึกษา (ค่าวัสดุ) ธันวาคม พ.ศ. 2563  5,000.00   

016 28 ธ.ค. 63
โครงการส่งเสริมบคุลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมท้านุ
บ้ารุงศิลปวัฒนธรรม (ค่าวัสดุ)

ธันวาคม พ.ศ. 2563  5,000.00   

017 4 ม.ค. 64 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) มกราคม พ.ศ. 2564  1,500.00   
018 5 ม.ค. 64 ค่าวัสดุส้านักงาน มกราคม พ.ศ. 2564  26,030.00 

แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ภายใต้แผนจัดหาพัสดุ / การจัดซ้ือจัดจ้าง ของโครงการ / กิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ วันที่ รายการ
ระยะเวลาการจัดซ้ือจัดจ้าง
(เดือน ป ีที่คาดว่าจัดซ้ือ)

ผลผลิต  จ านวน
เงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง
 หมายเหตุ



งบประมาณ เงินรายได้
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019 18 ม.ค. 64 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) มกราคม พ.ศ. 2564  1,020.00   
020 19 ม.ค. 64 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้) มกราคม พ.ศ. 2564  350.00      
021 27 ม.ค. 64 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) มกราคม พ.ศ. 2564  1,300.00   
022 9 ก.พ. 64 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  2,210.00   
023 10 ก.พ. 64 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  1,000.00   
024 10 ก.พ. 64 ค่าวัสดุการศึกษา กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  10,600.00 

025 15 ก.พ. 64
โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะศิลปศาสตร์ (ค่าวัสดุ)

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  2,500.00   

026 17 ก.พ. 64 ค่าวัสดุการศึกษา กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  7,896.00   
027 17 ก.พ. 64 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  1,000.00   
028 17 ก.พ. 64 ค่าครุภณัฑ์การศึกษา กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  76,690.00 
029 1 ม.ีค. 64 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) มีนาคม พ.ศ. 2564  1,000.00   
030 2 ม.ีค. 64 โครงการศิลปอ์าสา (ค่าวัสดุ) มีนาคม พ.ศ. 2564  5,000.00   
031 3 ม.ีค. 64 โครงการชุมนุมภาษาอังกฤษ (ค่าวัสดุ) มีนาคม พ.ศ. 2564  4,250.00   
032 10 ม.ีค. 64 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) มีนาคม พ.ศ. 2564  1,000.00   
033 15 ม.ีค. 64 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) มีนาคม พ.ศ. 2564  1,000.00   
034 22 ม.ีค. 64 ค่าวัสดุการศึกษา มีนาคม พ.ศ. 2564  1,500.00   
035 22 ม.ีค. 64 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้) มีนาคม พ.ศ. 2564  14,360.00 

036 22 ม.ีค. 64
โครงการปจัฉมินิเทศนักศึกษาและสานสัมพันธ์ศิษยเ์ก่าคณะ
ศิลป ์(ค่าวัสดุ)

มีนาคม พ.ศ. 2564  1,900.00   

037 24 ม.ีค. 64 ค่าวัสดุงานอาคารสถานที่ มีนาคม พ.ศ. 2564  19,714.00 
038 26 ม.ีค. 64 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) มีนาคม พ.ศ. 2564  1,000.00   



งบประมาณ เงินรายได้
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039 26 ม.ีค. 64 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2564  2,950.00   
040 1 เม.ย. 64 โครงการสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (ค่าใช้สอย) เมษายน พ.ศ. 2564  1,000.00   
041 2 เม.ย. 64 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) เมษายน พ.ศ. 2564  1,000.00   

042 5 เม.ย. 64

โครงการก้ากับ ติดตามหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 และ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2563 (ค่าวัสดุ)

เมษายน พ.ศ. 2564  5,000.00   

043 30 เม.ย. 64 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) เมษายน พ.ศ. 2564  1,500.00   
044 5 พ.ค. 64 โครงการสัมมนาภาษามลาย ู(ค่าใช้สอย) พฤษภาคม พ.ศ. 2564  990.00      
045 5 พ.ค. 64 โครงการแหล่งเรียนรู้ชาวอุณากรรณ (ค่าวัสดุ) พฤษภาคม พ.ศ. 2564  1,480.00   
046 5 พ.ค. 64 โครงการแหล่งเรียนรู้ชาวอุณากรรณ (ค่าวัสดุ) พฤษภาคม พ.ศ. 2564  520.00      
047 17 พ.ค. 64 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) พฤษภาคม พ.ศ. 2564  1,500.00   
048 18 พ.ค. 64 โครงการแหล่งเรียนรู้ชาวอุณากรรณ (ค่าวัสดุ) พฤษภาคม พ.ศ. 2564  7,043.35   
049 18 พ.ค. 64 โครงการแหล่งเรียนรู้ชาวอุณากรรณ (ค่าวัสดุ) พฤษภาคม พ.ศ. 2564  10,843.45 
050 19 พ.ค. 64 ค่าวัสดุส้านักงาน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  7,235.00   
051 19 พ.ค. 64 ค่าวัสดุการพิมพ์ พฤษภาคม พ.ศ. 2564  20,019.00 
052 19 พ.ค. 64 ค่าวัสดุการพิมพ์ พฤษภาคม พ.ศ. 2564  24,970.00 

053 20 พ.ค. 64
โครงการพัฒนาศูนยภ์าษาเพื่อยกระดับการใหบ้ริการในสาม
จงัหวัดชายแดนใต้ (ค่าวัสดุ)

พฤษภาคม พ.ศ. 2564  3,300.00   

054 20 พ.ค. 64
โครงการพัฒนาศูนยภ์าษาเพื่อยกระดับการใหบ้ริการในสาม
จงัหวัดชายแดนใต้ (ค่าวัสดุ)

พฤษภาคม พ.ศ. 2564  6,670.00   

055 20 พ.ค. 64 โครงการพัฒนาสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (ค่าวัสดุ) พฤษภาคม พ.ศ. 2564  1,400.00   



งบประมาณ เงินรายได้
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056 21 พ.ค. 64 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาทั่วไป พฤษภาคม พ.ศ. 2564  3,880.00   
057 25 พ.ค. 64 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) พฤษภาคม พ.ศ. 2564  1,000.00   
058 4 ม.ิย. 64 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาทั่วไป มิถุนายน พ.ศ. 2564  24,610.00 

059 4 ม.ิย. 64
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการบคุลากรและนักศึกษา
 (ค่าวัสดุ)

มิถุนายน พ.ศ. 2564  10,000.00 

060 4 ม.ิย. 64 โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ค่าวัสดุ) มิถุนายน พ.ศ. 2564  400.00      
061 8 ม.ิย. 64 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) มิถุนายน พ.ศ. 2564  1,500.00   
062 8 ม.ิย. 64 โครงการสร้างขวัญก้าลังใจบคุลากร (ค่าวัสดุ) มิถุนายน พ.ศ. 2564  590.00      
063 8 ม.ิย. 64 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาทั่วไป (ยกเลิก) มิถุนายน พ.ศ. 2564  10,700.00 ยกเลิก
064 8 ม.ิย. 64 โครงการสานสัมพันธ์อุณากรรณช่อที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  11,050.00 

065 10 ม.ิย. 64
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยัคณะศิลปศาสตร์ (ค่า
วัสดุ)

มิถุนายน พ.ศ. 2564  15,460.00 

066 10 ม.ิย. 64
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยัคณะศิลปศาสตร์ (ค่า
วัสดุ)

มิถุนายน พ.ศ. 2564  740.00      

067 14 ม.ิย. 64 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์และพัฒนากายภาพ (ค่าใช้สอย) มิถุนายน พ.ศ. 2564  15,000.00 

068 14 ม.ิย. 64
โครงการปรับพื้นฐานและสอนเสริมเติมเต็มความรู้นักศึกษา
แรกเข้าคณะศิลปศาสตร์

มิถุนายน พ.ศ. 2564  4,650.00   

069 21 ม.ิย. 64 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยท์ี่ปรึกษา (ค่าวัสดุ) มิถุนายน พ.ศ. 2564  500.00      
070 22 ม.ิย. 64 โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ค่าใช้สอย) มิถุนายน พ.ศ. 2564  18,000.00 
071 25 ม.ิย. 64 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) มิถุนายน พ.ศ. 2564  1,500.00   

072 28 ม.ิย. 64
โครงการจดัท้าและพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันเพื่อการบริการ
วิชาการ (ค่าวัสดุ)

มิถุนายน พ.ศ. 2564  5,500.00   
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073 28 ม.ิย. 64 โครงการบริหารความเส่ียง คณะศิลปศาสตร์ (ค่าวัสดุ) มิถุนายน พ.ศ. 2564  375.00      
074 1 ก.ค. 64 ค่าวัสดุงานอาคารสถานที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2564  20,286.00 

075 1 ก.ค. 64
โครงการปรับปรุงหอ้งส้านักงานส่งเสริมงานวิจยัและต้ารา 
คณะศิลปศาสตร์ (ค่าวัสดุ)

กรกฎาคม พ.ศ. 2564  2,600.00   

076 1 ก.ค. 64
โครงการปรับปรุงหอ้งส้านักงานส่งเสริมงานวิจยัและต้ารา 
คณะศิลปศาสตร์ (ค่าวัสดุ)

กรกฎาคม พ.ศ. 2564  1,710.00   

077 1 ก.ค. 64
โครงการปรับปรุงหอ้งส้านักงานส่งเสริมงานวิจยัและต้ารา 
คณะศิลปศาสตร์ (ค่าวัสดุ)

กรกฎาคม พ.ศ. 2564  2,190.00   

078 5 ก.ค 64 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) กรกฎาคม พ.ศ. 2564  1,500.00   
079 6 ก.ค 64 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาทั่วไป กรกฎาคม พ.ศ. 2564  1,520.00   
080 6 ก.ค 64 โครงการ มนร.เพื่อสังคมพหวุัฒนธรรม (ค่าวัสดุ) กรกฎาคม พ.ศ. 2564  4,200.00   
081 6 ก.ค. 64 โครงการสร้างขวัญก้าลังใจบคุลากร (ค่าวัสดุ) กรกฎาคม พ.ศ. 2564  600.00      
082 9 ก.ค. 64 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์และพัฒนากายภาพ (ค่าวัสดุ) กรกฎาคม พ.ศ. 2564  10,000.00 

083 14 ก.ค. 64
โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ 
(สาขาภาษาอังกฤษ) (ค่าใช้สอย)

กรกฎาคม พ.ศ. 2564  2,000.00   

084 14 ก.ค. 64
โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ 
(สาขาภาษามลายู) (ค่าใช้สอย)

กรกฎาคม พ.ศ. 2564  4,000.00   

085 14 ก.ค. 64
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ คณะ
ศิลปศาสตร์ (ค่าวัสดุ)

กรกฎาคม พ.ศ. 2564  33,384.00 

086 14 ก.ค. 64 โครงการสืบ สาน ศิลป ์ถิ่นแดนใต้ (ค่าวัสดุ) กรกฎาคม พ.ศ. 2564  5,500.00   
087 14 ก.ค. 64 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) (ยกเลิก) กรกฎาคม พ.ศ. 2564  1,000.00   ยกเลิก



งบประมาณ เงินรายได้

แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ภายใต้แผนจัดหาพัสดุ / การจัดซ้ือจัดจ้าง ของโครงการ / กิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ วันที่ รายการ
ระยะเวลาการจัดซ้ือจัดจ้าง
(เดือน ป ีที่คาดว่าจัดซ้ือ)

ผลผลิต  จ านวน
เงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง
 หมายเหตุ

089 19 ก.ค. 64
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ คณะ
ศิลปศาสตร์ (ค่าวัสดุ)

กรกฎาคม พ.ศ. 2564  6,500.00   

090 19 ก.ค. 64
โครงการบริการวิชาการและแข่งขันทกัษะภาษามลาย ู(ค่า
วัสดุ)

กรกฎาคม พ.ศ. 2564  1,200.00   

091 30 ก.ค. 64 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) กรกฎาคม พ.ศ. 2564  4,000.00   
092 5 ส.ค. 64 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้) สิงหาคม พ.ศ. 2564  4,673.23   
093 10 ส.ค. 64 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2564  64,200.00 
094 10 ส.ค. 64 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2564  9,800.00   
095 10 ส.ค. 64 ค่าวัสดุการศึกษา สิงหาคม พ.ศ. 2564  22,300.00 
096 10 ส.ค. 64 ค่าวัสดุการศึกษา สิงหาคม พ.ศ. 2564  16,950.00 
097 10 ส.ค. 64 ค่าวัสดุการศึกษา สิงหาคม พ.ศ. 2564  6,000.00   
098 13 ส.ค. 64 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้) สิงหาคม พ.ศ. 2564  200.00      
099 17 ส.ค. 64 ค่าครุภณัฑ์การศึกษา สิงหาคม พ.ศ. 2564  10,800.00 

100 19 ส.ค. 64
โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่าน
โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (ค่าใช้สอย)

สิงหาคม พ.ศ. 2564  76,000.00 

101 19 ส.ค. 64 ค่าครุภณัฑ์ส้านักงาน สิงหาคม พ.ศ. 2564  14,000.00 

102 24 ส.ค. 64
โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ 
ระดับคณะ (ค่าใช้สอย)

สิงหาคม พ.ศ. 2564  4,000.00   

103 24 ส.ค. 64
โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ 
ระดับคณะ (ค่าวัสดุ)

สิงหาคม พ.ศ. 2564  1,340.00   

104 24 ส.ค. 64 โครงการทบทวนและจดัท้าแผนคณะศิลปศาสตร์ (ค่าใช้สอย) สิงหาคม พ.ศ. 2564  8,775.00   
105 25 ส.ค. 64 โครงการทบทวนและจดัท้าแผนคณะศิลปศาสตร์ (ค่าใช้สอย) สิงหาคม พ.ศ. 2564  3,900.00   



งบประมาณ เงินรายได้

แผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ภายใต้แผนจัดหาพัสดุ / การจัดซ้ือจัดจ้าง ของโครงการ / กิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ วันที่ รายการ
ระยะเวลาการจัดซ้ือจัดจ้าง
(เดือน ป ีที่คาดว่าจัดซ้ือ)

ผลผลิต  จ านวน
เงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง
 หมายเหตุ

106 27 ส.ค. 64 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) สิงหาคม พ.ศ. 2564  4,000.00   

107 8 ก.ย. 64
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ (ค่าของแสดงความยนิดีและค่าของแสดง
ความเสียใจ)

สิงหาคม พ.ศ. 2564  9,000.00   


