(หน้าที่ 1)

แบบฟอร์มสำหรับสถำนศึกษำ/หน่วยงำน(ครุภัณฑ์ งปม. 2560)

แบบจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น (ค่าครุภัณฑ์) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถานศึกษา/หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ฃ
วงเงินงบประมำณ ปี 2560

บำท

ส่วนที่ 1 เป้าหมายผู้ใช้งานครุภัณฑ์
เป้ำหมำยผู้ใช้งำนครุภัณฑ์
1. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด
2. จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ทั้งหมด
3. จำนวนผู้รับบริกำรฝึกอบรมระยะสั้น ทั้งหมด
4. จำนวนบุคลำกรอื่นๆ
รวมทัง้ สิ้น

หน่วยนับ
คน
คน
คน
คน
คน

ปีงบประมำณ
2560
(แผน)

0

(หน ้าที่ 2)

แบบฟอร์มสำหรับสถำนศึกษำ/หน่วยงำน(ครุภัณฑ์ งปม. 2560)

แบบจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น (ค่าครุภัณฑ์) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถานศึกษา/หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
ส่วนที่ 2 แบบแสดงรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(1)
ที่

(2)
ชื่อรายการครุภัณฑ์

หน่วย : บำท
(8) วัตถุประสงค์ของรายการครุภัณฑ์

(3) รายการขอจัดตั้งงบประมาณ
(3.1) (3.2)
(3.3)
(3.4)
จานวน หน่วยนับ

ราคา
ต่อหน่วย

(6)
(8.1) ขาดแคลน
(8.2)
(8.3)
(8.4)
(8.5)
ระดับ
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ทดแทน
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รวม
ที่ใช้งาน ผู้ใช้งาน (จานวน) (จานวน) ที่เสื่อมสภาพ
งบประมาณ
ครุภัณฑ์

1
2
3
4
5
..
..
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

บาท

หมายเหตุ
1.ให้สถำนศึกษำ/หน่วยงำน จัดทำข้อมูลตำมแบบฟอร์มให้ครบทุกช่อง เพือ่ นำมำบันทึกในระบบคำของบลงทุน ของ สอศ. ในวันที่ 28-29 พ.ย. 2558
(** ศพอ. 5 แห่ง และหน่วยงำนภำยใน สอศ. ไม่ต้องระบุแบบฟอร์มในช่องที่ 5 และ 6)
2.สถำนศึกษำ/หน่วยงำน แห่งละ 8 ล้ำนบำท ไม่จำกัดจำนวนรำยกำร โดยเรียงลำดับควำมสำคัญจำกครุภัณฑ์ทงั้ หมดทีส่ ถำนศึกษำ/หน่วยงำนจัดทำคำขอ
3.ห้ำมเปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติมแบบฟอร์มนีอ้ ย่ำงเด็ดขำด

(หน ้าที่ 3)

แบบฟอร์มสำหรับสถำนศึกษำ/หน่วยงำน(ครุภัณฑ์ งปม. 2560)

แบบจัดทำแผนควำมต้องกำรงบลงทุนเบื้องต้น (ค่ำครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
สถำนศึกษำ/หน่วยงำน วิทยำลัยเทคนิคจุฬำภรณ์ (ลำดขวำง)
ส่วนที่ 3 แบบแสดงรายละเอียดข้อมูลของรายการครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คาชี้แจง 1. ให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนจัดทำแบบแสดงรำยละเอียดข้อมูลของรำยกำรครุภัณฑ์ 1 ชุด ต่อ 1 รายการครุภัณฑ์
2. กำรจัดทำข้อมูลรำยละเอียดของรำยกำรครุภัณฑ์ ตำมข้อ 1 ให้สถำนศึกษำและหน่วยงำน ระบุชื่อครุภัณฑ์ และอำยุกำรใช้งำน
3. กำรจัดทำข้อมูลรำยละเอียดของรำยกำรครุภัณฑ์ ตามข้อ 2 ถึง 8 ให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนเลือกควำมพร้อมและควำมต้องกำรในแต่ละข้อได้เพียง 1 ตัวเลือกเท่านั้น
รำยละเอียดควำมต้องกำรและควำมพร้อมในกำรจัดหำครุภัณฑ์

ทำเครือ่ งหมำย ในข้อที่เลือก

1 .ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อครุภัณฑ์ : …...........................................................
1.2 อำยุกำรใช้งำน : เริม่ ต้น พ.ศ. ........................ สิ้นสุด พ.ศ. ........................
2 .ประเภทของครุภัณฑ์
2.1 ครุภัณฑ์กำรศึกษำ/สำนักงำน
2.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.3 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
2.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ ระบุ ..........................................
3 .สถำนศึกษำ/หน่วยงำนมีแผนกำรใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ที่สำมำรถอ้ำงอิงได้ชัดเจน
3.1 มีควำมจำเป็นในกำรใช้งำนของผู้ใช้/กลุ่มเป้ำหมำย
3.2 ปริมำณผู้ใช้งำนครุภัณฑ์ ............ คน (* ต้องระบุปริมำณผู้ใช้งำนให้ชัดเจน)
3.3 มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้/กลุ่มเป้ำหมำย
4 .สถำนศึกษำ/หน่วยงำนลงทุนในกำรจัดหำครุภัณฑ์ซึ่งเป็นไปตำมกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
4.1 มีควำมจำเป็นต้องมีครุภัณฑ์เพื่อรองรับกำรดำเนินกำรตำมกฎ ระเบียบและข้อบังคับตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
5

4.2 ครุภัณฑ์สอดคล้องกับขอบเขตภำรกิจของส่วนรำชกำร
.สถำนศึกษำ/หน่วยงำนลงทุนในกำรจัดหำครุภัณฑ์ตำมนโยบำยสอศ. และสอดคล้องกับควำมต้องกำรหรือสภำพปัญหำ
ของกลุ่มเป้ำหมำย
5.1 เป็นครุภัณฑ์ที่รองรับเป้ำหมำยกำรดำเนินภำรกิจของสถำนศึกษำ/หน่วยงำน และสอดคล้องตำม นโยบำยรัฐบำล
และแผนปฏิบัติรำชกำร สอศ.

5.2 เป็นครุภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรหรือสภำพปัญหำของกลุ่มเป้ำหมำย
6 .สถำนศึกษำ/หน่วยงำนมีข้อมูลระดับกำรใช้งำนครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
6.1 ใช้งำนเต็มศักยภำพ (90% - 100%)
6.2 ใช้งำนพอสมควร (70% - 90%)
6.3 ใช้งำนไม่เต็มที่ (ต่ำกว่ำ 70%)
6.4 ไม่มีครุภัณฑ์ลักษณะเดียวกับครุภัณฑ์ที่ของบประมำณ
7 .สถำนศึกษำ/หน่วยงำนมีแผนและประมำณกำรงบประมำณสำหรับกำรบำรุงรักษำตลอดอำยุกำรใช้งำนของครุภัณฑ์ที่จะขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณหรือไม่
และมีแนวโน้มที่จะสร้ำงภำระเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นหรือไม่
7.1 จะเกิดภำระงบประมำณในกำรบำรุงรักษำฯ สูงกว่ำที่เคยได้รับ
7.2 จะเกิดภำระงบประมำณในกำรบำรุงรักษำฯ เท่ำกับ/ใกล้เคียงกับที่เคยได้รับ
7.3 จะเกิดภำระงบประมำณในกำรบำรุงรักษำฯ ต่ำกว่ำที่เคยได้รับ
8 .สถำนศึกษำ/หน่วยงำนมีควำมพร้อมในกำรดำเนินงำน
8.1 จัดทำร่ำง TOR/ร่ำงคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์
8.2 มีคุณลักษณะเฉพำะ มีประมำณรำคำหรือผลกำรสอบรำคำ
8.3 มีสถำนที/่ พื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์
8.4 มีกำรตรวสอบและดำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
8.5 กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์รัฐ

แบบฟอร์มสำหรับสถำนศึกษำ/หน่วยงำน(ครุภัณฑ์ งปม. 2560)

คำชี้แจง

แบบจัดทำแผนควำมต้องกำรงบลงทุนเบื้องต้น (ค่ำครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
สถำนศึกษำ/หน่วยงำน วิทยำลัยเทคนิคจุฬำภรณ์ (ลำดขวำง)
1. ให้สถำนศึกษำ/หน่วยงำนจัดทำแบบแสดงเหตุผลและควำมจำเป็นในกำรจัดทำคำขอครุภัณฑ์ 1 ชุด ต่อ 1 รำยกำรครุภัณฑ์
เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณ

เหตุผลและควำมจำเป็นใจกำรจัดทำคำขอครุภัณฑ์

ผู้รำยงำน :........................................................ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือ ผู้อำนวยกำรสำนัก/ศูนย์/หน่วย/กลุ่ม : ...................................................
(........................................)
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี :

(..................................................)
ตำแหน่ง :

โทร: วัน/เดือน/ปี :

โทร:

คาอธิบาย
สาหรับประกอบการจัดทาแผนความต้องการค่าครุภัณฑ์ ส่วนที่ 2 หัวข้อ "วัตถุประสงค์ของรายการครุภัณฑ์"
ระบุวัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์
1 ขาดแคลน : เป็นการจัดหาครุภัณณ์เพือ่ รองรับปริมาณเป้าหมายทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยปัจจุบนั มีครุภัณฑ์เดิม
อยู่แต่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย
1.1 “มีแล้ว” ให้ระบุจานวนครุภัณฑ์ทมี่ ีแล้วในปัจจุบนั ของรายการทีส่ ถานศึกษา/หน่วยงานเสนอ
ขอ1.2 “ขาด” ให้ระบุจานวนครุภัณฑ์ทขี่ าดแคลนของรายการทีส่ ถานศึกษา/หน่วยงานเสนอขอตั้ง
2 เพื่อทดแทนของเดิม (เพือ่ รักษาปริมาณผลผลิต) : เป็นการลงทุนเพือ่ ทดแทนครุภัณฑ์เดิม
ทีเ่ สื่อมสภาพ เพือ่ ให้ส่วนราชการสามารถดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ได้ตามปกติ
3 เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิ ต : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพือ่ รองรับปริมาณงานทีเ่ พิม่ มากขึน้
ทัง้ การเพิม่ ขึน้ ตามนโยบายของรัฐบาล หรือเพิม่ ขึน้ ตามความต้องการหรือสภาพปัญหาของ
กลุ่มเป้าหมาย
4 เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต : เป็นจัดหาครุภัณฑ์เพือ่ การเพิม่ ประสิทธิภาพ/
ปรับปรุงคุณภาพ/มาตรฐานของการดาเนินงานของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/
ข้อกาหนด รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
และนโยบายรัฐบาล
5 เพิ่มผลผลิตใหม่ : เป็นจัดหาครุภัณฑ์เพือ่ รองรับการดาเนินงานใหม่ (ผลผลิตใหม่/ภารกิจใหม่)
ทีไ่ ม่ได้ดาเนินงานอยู่ในปัจจุบนั และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล

