
 
 

   บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน   ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  ส านักงานมหาวิทยาลัย  โทร. (พัทลุง) 7190 

ที ่ อว 8202.06/3328                    วันที่      11  ตุลาคม  2565 

เรื่อง   ขอส่งรายงานรายได้โครงการบริการวิชาการ(วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา)  

เรียน   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 

    ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ขอรายงานรายได้โครงการบริการวิชาการ (วิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา) ประจ าปีงบประมาณ 2565  ณ วันที่  30 กันยายน 2565 จ านวนเงิน 31,006,130.00 บาท  
(ส า ม สิ บ เ อ็ ด ล้ า น ห ก พั น ห นึ่ ง ร้ อ ย ส า ม สิ บ บ า ท ถ้ ว น ) ซึ่ ง มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง เอ ก ส า ร แ น บ  
ทั้งนี้ ส่วนงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์รายได้โครงการบริการวิชาการได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายการคลัง  และทรัพย์สิน / 
บริการข้อมูล / เผยแพร่ 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
และฝ่ายแผนงานทราบ 
 
 
 
                (นางสาวสัณสนี  แซ่ลี้) 
               นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
 
 
 
 
 



จ ำนวนเงนิรำยรับ (100%)

ตุลาคม 2564 0.00

พฤศจิกายน 2564 2,122,430.00

ธนัวาคม 2564 1,964,900.00

มกราคม 2565 1,701,600.00

กุมภาพนัธ์ 2565 2,953,020.00
มีนาคม 2565 4,542,880.00
เมษายน 2565 1,041,400.00
พฤษภาคม 2565 1,911,900.00
มิถุนายน 2565 2,990,500.00
กรกฎาคม 2565 3,414,600.00
สิงหาคม 2565 4,288,000.00
กนัยายน 2565 4,074,900.00

31,006,130.00                                           

 มหำวทิยำลยัทกัษณิ (วทิยำลยักำรจดักำรเพ่ือกำรพัฒนำ)
รำยงำนสรุปรำยได้โครงกำรบริกำรวชิำกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วนัที ่ 1 ตุลำคม 2564 -  30 กนัยำยน 2565

ประจ ำเดือน

รวมทั้งส้ิน



1.  เปรียบเทียบรายได้โครงการบริการวิชาการในช่วงเวลาเดยีวกนั

รายได้โครงการบริการวิชาการ 
( รายรับ 100%) จ านวนเงิน ร้อยละ

ปีงบประมาณ 2564 (ณ 30 ก.ย.64) 17,540,036.00                              
ปีงบประมาณ 2565 (ณ 30 ก.ย.65) 31,006,130.00                              13,466,094.00        76.77       

 มหาวิทยาลยัทักษณิ (วิทยาลยัการจัดการเพ่ือการพัฒนา)

รายงานเปรียบเทียบรายได้โครงการบริการวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ณ วันที่  30 กนัยายน 2565

ปีงบประมาณ
เพิ่มขึน้ / ลดลง

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

 30,000,000.00

 35,000,000.00

ปีงบประมาณ 2564 (ณ 30 ก.ย.64) ปีงบประมาณ 2565 (ณ 30 ก.ย.65)

แผนภูมิแสดงการจัดเกบ็รายได้โครงการบริการวชิาการ(รายรับ 100%)  ในช่วงเวลาเดียวกนั

รายไดโ้ครงการบริการวิชาการ  ( รายรับ 100%)



 มหาวิทยาลยัทักษณิ (วิทยาลยัการจัดการเพ่ือการพัฒนา)

รายงานเปรียบเทียบรายได้โครงการบริการวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ณ วันที่  30 กนัยายน 2565

2. เปรียบเทียบรายได้โครงการบริการวิชาการกบัปีงบประมาณก่อน 

รายได้โครงการบริการวิชาการ 
( รายรับ 100%) จ านวนเงิน ร้อยละ

ปีงบประมาณ 2559 4,225,180.00                                
ปีงบประมาณ 2560 6,554,410.00                                2,329,230.00          55.13       
ปีงบประมาณ 2561 5,871,060.00                                683,350.00-             10.43-       
ปีงบประมาณ 2562 3,770,600.00                                2,100,460.00-          35.78-       
ปีงบประมาณ 2563 27,037,040.00                              23,266,440.00        617.05     
ปีงบประมาณ 2564 17,540,036.00                              9,497,004.00-          35.13-       
ปีงบประมาณ 2565 (ณ 30 ก.ย.65) 31,006,130.00                              13,466,094.00        76.77       

                   เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช่ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดการแพร่กระจายอยา่งรุนแรงในวงกวา้งข้ึนและ

ยดืเยื้อยาวนาน นบัตั้งแต่ไตรมาส 3 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ส่งผลต่อรายไดมี้แนวโนม้ลดลง การจดักิจกรรม /โครงการ ท่ีเก่ียวกบัการบริการวิชาการ

ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามปกติ  จนในปีงบประมาณ 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดเร่ิมคล่ีคลายหน่วยงานสามารถด าเนินกิจกรรม /โครงการ

ไดม้ากข้ึนส่งผลใหร้ายไดโ้ครงการบริการเพ่ิมข้ึน
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แผนภูมิแสดงการจัดเกบ็รายได้โครงการบริการวชิาการ(รายรับ 100%)  กบัปีงบประมาณก่อน

รายไดโ้ครงการบริการวิชาการ  ( รายรับ 100%)



วันเดือนปี เลขที่ใบส ำคัญทั่วไป รำยกำร  รำยรับ (100%)

02/11/2564 RV00300000565110027 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,2พ.ย.64  รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ  จา้งเหมาบริการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ หลกัสูตร การจดัท าบญัชีนอกระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทคนิคการใชไ้ฟลโ์ปรแกรมในการบนัทึกบญัชีและการปิดบญัชีเพ่ือเตรียมเขา้สู่ระบบe-lass,โอน13,415

13,415.00                 

03/11/2564 RV00300000565110057 บนัทึกตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอนธ.ไทยพาณิชย2์01-9,16(5000x2)17(5000x2)ก.ค.64 ,4ส.ค.64(5000) ,30ก.ย.64(5000) ,5ต.ค.64(5000) รับเงินใบน าส่ง10/65 รายไดโ้ครงการ 
วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการอบรมหลกัสูตรกฏหมายส าหรับการปฏิบติังานต ารวจ  ,โอน35,000,UMDC

35,000.00                 

03/11/2564 RV00300000565110058 รับเงินโอนธ.ไทยพาณิชย2์01-9,24ต.ค.64  รับเงินใบน าส่ง11/65วิทยาลยัการจดัการฯ  รายไดโ้ครงการ โครงการจดัท าบญัชีนอกระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
เทคนิคการใชไ้ฟลโ์ปรแกรมในการบนัทึกบญัชีและการปิดบญัชีเพ่ือเตรียมเขา้สู่ระบบ e-lass ,โอน109,200จาก109,200,UMDC

109,200.00               

08/11/2564 RV00300000565110162 ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,25(5000)29(10000+5000+10000)ต.ค.64 รับเงินใบน าส่ง17/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการอบรมหลกัสูตรกฏหมาย
ส าหรับการปฏิบติังานต ารวจ  ,โอน30,000,UMDC

30,000.00                 

10/11/2564 RV00300000565110247 รับเงินโอนธ.ไทยพาณิชย2์01-9,10พ.ย.64  รายไดโ้ครงการ จา้งท าของ จา้งเหมาโครงการจดัท าบญัชีนอกระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทคนิคการใชไ้ฟล์
โปรแกรมในการบนัทึกบญัชีและการปิดบญัชีเพ่ือเตรียมเขา้สู่ระบบ e-lass จากหจก.เอดดูเคชัน่ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ ,โอน13,415

13,415.00                 

10/11/2564 RV00300000565110248 รับเงินโอนธ.ไทยพาณิชย2์01-9,10พ.ย.64  รายไดโ้ครงการ จา้งท าของ จา้งเหมาโครงการจดัท าบญัชีนอกระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทคนิคการใชไ้ฟล์
โปรแกรมในการบนัทึกบญัชีและการปิดบญัชีเพ่ือเตรียมเขา้สู่ระบบ e-lass จากนางสาวนริศรา เรือนแกว้ ,โอน21,950

21,950.00                 

15/11/2564 RV00300000565110259 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,8พ.ย.64  รับเงินใบน าส่ง22/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรม การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการ
ประกนัคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบ e-SARฯและเทคนิคการจดัเอกสารSARเพ่ือน าเสนอโดยไม่ใชแ้ฟ้มของรร.(ระดบอนุบาล) ,โอน
78,000,UM

78,000.00                 

15/11/2564 RV00300000565110260 รับเงินโอนธ.ไทยพาณิชย2์01-9,4(3900+3900)5(7800+7800)8(179400)9(11688.30จาก11700)12(11.70)พ.ย.64 เงิน214,500 ,ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,25ต.ค.64 
(11,700) รับเงินใบน าส่ง23/65 วิทยาลยัการจดัการฯ  รายไดโ้ครงการ โครงการจดัท าบญัชีนอกระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทคนิคการใชไ้ฟลโ์ปรแกรมใน
การบนัทึกบญัชีและการปิดบญัชีเพ่ือเตรียมเขา้สู่ระบบ e-lass ,โอน226,200จาก226,200,UMDC

226,200.00               

18/11/2564 RV00300000565110270 รับเงินโอนธ.ไทยพาณิชย2์01-9,17พ.ย.64  รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  จา้งท าของ จา้งเหมาจดัโครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการประชุมสภาทอ้งถ่ินฯ จากนางสาวนริศรา เรือนแกว้ ,โอน21,950

21,950.00                 

18/11/2564 RV00300000565110271 รับเงินโอนธ.ไทยพาณิชย2์01-9,17พ.ย.64  รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  จา้งท าของ จา้งเหมาจดัโครงการอบรมความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการบริหารการเงินการคลงั วิธี
งบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง ภายใตร้ะเบียบ กฎหมายขอ้สั่งการท่ีเก่ียวขอ้งฯ จากนางสาวสุมาลี ชุมสุด ,โอน21,800

21,800.00                 

มหำวทิยำลยัทักษณิ (วทิยำลยักำรจดักำรเพ่ือกำรพัฒนำ)

รำยละเอยีดรำยได้โครงกำรบริกำรวชิำกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ 2565   ตั้งแต่วนัที่   1 ตุลำคม 2564 - 30 กนัยำยน 2565
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วันเดือนปี เลขที่ใบส ำคัญทั่วไป รำยกำร  รำยรับ (100%)

มหำวทิยำลยัทักษณิ (วทิยำลยักำรจดักำรเพ่ือกำรพัฒนำ)

รำยละเอยีดรำยได้โครงกำรบริกำรวชิำกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ 2565   ตั้งแต่วนัที่   1 ตุลำคม 2564 - 30 กนัยำยน 2565

19/11/2564 RV00300000565110279 รับเงินโอนธ.ไทยพาณิชย2์01-9,3(78400)19(324200)พ.ย.64  รับเงินใบน าส่ง27/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการอบรมระเบียบ กฎหมาย ว่าดว้ยการประชุม
สภาทอ้งถ่ินท่ีผูบ้ริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาและบุคลากรทอ้งถ่ินตอ้งรู้และปฏิบติัให้ถูกตอ้งฯ รวม480,200,โอน78,400+324,200

480,200.00               

24/11/2564 RV00300000565110332 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,3(11700)9(3900x2)11(23400+3900x8+27300)19(191100)พ.ย.64  รับเงินใบน าส่ง27/65 วิทยาลยัการจดัการฯ  รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการ
จดัการเพ่ือการพฒันา โครงการ การจดัท าบญัชีนอกระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทคนิคการใชไ้ฟลโ์ปรแกรมในการบนัทึกบญัชี และการปิดบญัชีเพ่ือเตรีมเขา้
สู่ระบบ e-laas รวมโอน292,500,UMDC

292,500.00               

30/11/2564 RV00300000565110376 รับเงินโอนธ.ไทยพาณิชย2์01-9,22พ.ย.64(58500)รับเงินใบน าส่ง30/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ การจดัท าเอกสารรายงานการประกนัคุณภาพภายในปีการศึกษา2564
 เทคนิคการกรอกระบบnccsและเทคนิคการจดัเอกสาร(SAR)ฯ,โอน58,500,UMDC

58,500.00                 

30/11/2564 RV00300000565110377 รับเงินโอนธ.ไทยพาณิชย2์01-9,15(34300)16(58800)17(63700)22(210700)พ.ย.64  รับเงินใบน าส่ง31/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ
 ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสภาพทอ้งถ่ิน ส าหรับประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรทอ้งถ่ินฯ,รวม367,500,UMDC

367,500.00               

30/11/2564 RV00300000565110378 รับเงินโอนธ.ไทยพาณิชย2์01-9,9(73500)16(4900)17(9800)19(4900)22(259700)พ.ย.64 รับเงินใบน าส่ง32/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการอบรมความรู้
พ้ืนฐานเก่ียวกบัการบริหารการเงินการคลงั วิธีงปม การจดัซ้ือจดัจา้ง ภายใตร้ะเบียบ กฎหมาย ขอ้สั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง ฯ  ,รวม352,800,UMDC

352,800.00               

13/12/2564 RV00300000565120254 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,1(78400)2(4900x5+14700)9(230300)ธ.ค.64  รับเงินใบน าส่ง38/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการอบรมระเบียบ กฎหมาย ว่า
ดว้ยการประชุมสภาทอ้งถ่ินท่ีผูบ้ริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาและบุคลากรทอ้งถ่ินตอ้งรู้และปฏิบติัให้ถูกตอ้งฯ รวม347,900

347,900.00               

13/12/2564 RV00300000565120255 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,2(3900x2)3(7800)4(183300)5(89700)ธ.ค.64เงิน288,600 ,ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,25(3900x2)26(3900x2)30(11700จากยอด
15600เหลือ3900+3900)พ.ย.64เงิน31,200  รับเงินใบน าส่ง39-40/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการการพฒันาสมรรถนะทางการบริหารและกม. ระเบียบส าหรับ
นกับริหารทอ้งถ่ินเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินในยคุCovid-19 รวม214,500+105,300

319,800.00               

21/12/2564 RV00300000565120283 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,8(3900)10(3900+3900+11700+3900+3900)11(456300)ธ.ค.64เงิน487,500 ,ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,29พ.ย.64เงิน3,900  รับเงิน
ใบน าส่ง42/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการการพฒันาสมรรถนะทางการบริหารและกม. ระเบียบส าหรับนกับริหารทอ้งถ่ินเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินในยคุCovid-19 
รวม491,400

491,400.00               

28/12/2564 RV00300000565120329 รับเงินโอนธ.ไทยพาณิชย2์01-9,27ธ.ค.64 รับเงินใบน าส่ง45/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กฯรองรับLPA,โอน195,000,เบิก195,000,จาก195,000,UMDC

195,000.00               
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28/12/2564 RV00300000565120330 รับเงินโอนธ.ไทยพาณิชย2์01-9,6(1900)27(55100)ธ.ค.64 รับเงินใบน าส่ง46/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา(2566-2570)ของ
กองการศึกษา(ตามหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท.0816.2/ว368ลว19ม.ค.2564),โอนรวม57,000,เบิก57,000,จาก57,000,UMDC

57,000.00                 

28/12/2564 RV00300000565120331 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,27ธ.ค.64  รับเงินใบน าส่ง47/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรม การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการ
ประกนัคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบ e-SARฯและเทคนิคการจดัเอกสารSAR ,โอน85,800,UM

85,800.00                 

28/12/2564 RV00300000565120332 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,2(3,900)27(191,100)ธ.ค.64  รับเงินใบน าส่ง48/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรม การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง
 ตามขั้นตอนการประกนัคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบ e-SARฯและเทคนิคการจดัเอกสารSAR ,โอนรวม195,000,UM

195,000.00               

28/12/2564 RV00300000565120333 รับเงินโอนธ.ไทยพาณิชย2์01-9,1(3900x3)2(7800+3900+15600)3(3900x2+23400)9(167700+7800+7800)ธ.ค.64เงิน253,500  ,ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย์
201-9,19(3900x2)23(3900)29(3900x2)พ.ย.64เงิน19,500  รับเงินใบน าส่ง49/65วิทยาลยัการจดัการฯ  รายไดโ้ครงการ โครงการจดัท าบญัชีนอกระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก เทคนิคการใชไ้ฟลโ์ปรแกรมในการบนัทึกบญัชีและการปิดบญัชีเพ่ือเตรียมเขา้สู่ระบบ e-laas ,โอน273,000จาก273,000,UMDC

273,000.00               

18/01/2565 RV00300000565010363 ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,30พ.ย.64(ตดั3,900จากยอด15,600),22(15,600)29(46,800)ธ.ค.64  รับเงินใบน าส่ง58/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ 
โครงการฝึกอบรม การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกนัคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบ e-SARฯและเทคนิคการจดั
เอกสารSAR ,โอน66,300,UM

66,300.00                 

21/01/2565 RV00300000565010396 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,18ม.ค.65   รับเงินใบน าส่ง61/65 รายไดโ้ครงการฯ วิทยาลยัการจดัการฯ การจดัท าแผนพฒันาการศึกษา(2566-2570) ของรร.และศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก สงักดัอปท.,โอน120,900,UM

120,900.00               

21/01/2565 RV00300000565010397 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,13(3900+11700)18(179400)ม.ค.65  รับเงินใบน าส่ง60/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ การจดัท าเอกสารรายงานการประกนัคุณภาพ
ภายในปีการศึกษา2564เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SARและเทคนิคการจดัเอกสาร(SAR)ฯ,โอน195,000,UMDC

195,000.00               

21/01/2565 RV00300000565010398 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,14(2500x3)15(2500x2)20(2500)ม.ค.65เงิน15,000 ,ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอนธ.ไทยพาณิชย์
201-9,11(2500)14(2500x2)15(2500)28(2500x3)30(2500)ธ.ค.64เงิน20,000 รับเงินใบน าส่ง62/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการอบรมหลกัสูตรกฏหมาย
ส าหรับการปฏิบติังานต ารวจ ,โอน35,000,UMDC

35,000.00                 

25/01/2565 RV00300000565010414 ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,14(58800)20(68600)23(107800)27(313600)ธ.ค.64 รับเงินใบน าส่ง65/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ โครงการ
ฝึกอบรมขอ้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการส าคญั ท่ีฝ่ายบริหาร ประธานและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บเลือกตั้งใหม่และเคยครองต าแหน่งอยูเ่ดิม ,โอนรวม
548,800,UM

548,800.00               
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25/01/2565 RV00300000565010415 ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,16(44100)17(68600)21(44100)27(284200)ธ.ค.64 รับเงินใบน าส่ง65/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ โครงการ
ฝึกอบรมขอ้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการส าคญั ท่ีฝ่ายบริหาร ประธานและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บเลือกตั้งใหม่และเคยครองต าแหน่งอยูเ่ดิมฯ ,โอนรวม
441,000,UM

441,000.00               

25/01/2565 RV00300000565010416 ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,21(78400)22(73500)24(4900)27(63700)ธ.ค.64 รับเงินใบน าส่ง63/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ โครงการ
ฝึกอบรมขอ้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการส าคญั ท่ีฝ่ายบริหาร ประธานและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน การปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือความถูกตอ้ง ปลอดภยัและเทคนิคประชุมสภา
ทอ้งถ่ิน ,โอนรวม220,500,UM

220,500.00               

31/01/2565 RV00300000565010466 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,24ม.ค.65   รับเงินใบน าส่ง67/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ การจดัท าเอกสารรายงานการประกนัคุณภาพภายในปีการศึกษา2564 
เทคนิคการกรอกระบบnccsและเทคนิคการจดัเอกสาร(SAR)ฯ,โอน74,100,UMDC

74,100.00                 

14/02/2565 RV00300000565020380 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,11ก.พ.65(215600) ,ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,20(24500)21(39200)25(39200+4900x3)26(29400)28(4900)ม.ค.65เงิน151,900 รับ
เงินใบน าส่ง77/65วิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการฝึกอบรมขอ้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน เทคนิควิธีการประชุมให้เป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อยฯ รวม367,500,UM

367,500.00               

14/02/2565 RV00300000565020381 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,11ก.พ.65 (254800),ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,17(107800)21(49000)25(19600)ม.ค.65เงิน176,400  รับเงินใบน าส่ง76/65วิทยาลยั
การจดัการฯ  โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสงัการท่ีส าคญั ท่ีฝ่ายบริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บเลือกตั้งใหม่และครองอยูเ่ดิมจ าเป็นตอ้งใช้
ในการบริหารงานฯ รวม431,200,UM

431,200.00               

14/02/2565 RV00300000565020382 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,11ก.พ.65(88200),ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,20(9800)21(127400)26(73500)28(4900x2+24500)ม.ค.65เงิน245,000 ,ลดยอด
TR00300000565020125 ธ.ไทยพาณิชย2์01-9 จ านวน245,000 เน่ืองจากเป็นรายไดร้อการรับรู้ รับเงินใบน าส่ง75/65วิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ 
หนงัสือสั่งการส าคญั ท่ีฝ่ายบริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บเลือกตั้งใหม่และเคยครองต าแหน่งอยูเ่ดิมจ าเป็นตอ้งใชใ้นการบริหารงานของอปท.ในยคุดิจิตลั 
รวม333,200,UM

333,200.00               

15/02/2565 RV00300000565020392 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,10(3900x4)11(3900x2+7800)14(159900)ก.พ.65  รับเงินใบน าส่ง79/65 วิทยาลยัการจดัการฯ  รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ การจดัท า
เอกสารรายงานการประกนัคุณภาพภายในปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccsและเทคนิคการจดัเอกสาร(SAR)ฯ,โอน191,100,UMDC

191,100.00               

15/02/2565 RV00300000565020393 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,11ก.พ.65(120,900),ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยาพาณิชย2์01-9,7(3900x3)11(15600)ม.ค.64 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ ตามหลกัสูตรการศึกาปฐมวยัพุทธศกัราช2560ฯ ท่ีน าไปสู่การจดัท าแผนจดัประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกบับริบทของศูนยพ์ฒันาเด็ก,รวม148,200,UMDC

148,200.00               
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17/02/2565 RV00300000565020400 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,3(53900)14(343000)ก.พ.65  รับเงินใบน าส่ง65/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรมเทคนิคการประชุมสภาทอ้งถ่ิน
อยา่งมืออาชีพ และความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการบริหารการเงินการคลงั วิธีงปม. การจดัซ้ือฯ ภายใตร้ะเบียบ กฎหมาย ขอ้สั่งการท่ีเก่ียวขอ้งฯ ,โอนรวม396,900,UM

396,900.00               

18/02/2565 RV00300000565020407 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,4(9800+4900)7(53900)11(382200)ก.พ.65 รับเงินใบน าส่ง83/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรมขอ้กฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการส าคญั ท่ีฝ่ายบริหาร ประธานและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บเลือกตั้งใหม่และเคยครองต าแหน่งอยูเ่ดิมฯ ,โอนรวม450,800,UM

450,800.00               

28/02/2565 RV00300000565020478 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,10ก.พ.65  รายไดอ่ื้น  ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกบรรยายโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบธุรกิจMICE หกัค่าตอบแทน10%เขา้
มหาวิทยาลยั จากนายเสรี บุญรัตน์ ตามมติกก.การเงิน1/65ลว24ม.ค.65 ,โอน120

120.00                      

28/02/2565 RV00300000565020479 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,18(11,700)22(117,000+148,200)ก.พ.65   รับเงินใบน าส่ง92-93/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการฝึกอบรม การจดัท ารายงาน
การประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกนัคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบ e-SARฯและเทคนิคการจดัเอกสารSARเพ่ือน าเสนอโดยไม่ใช้
แฟ้มของรร.(ระดบอนุบาล) ,โอนรวม276,900,UM

276,900.00               

28/02/2565 RV00300000565020480 ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,17(58800)24(44100+4900)27(58800)ธ.ค.64  รับเงินใบน าส่ง89/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรมขอ้กฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการส าคญั ท่ีฝ่ายบริหาร ประธานและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน การปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือความถูกตอ้ง ปลอดภยัและเทคนิคประชุมสภาทอ้งถ่ิน ,โอนรวม
166,600,UM

166,600.00               

28/02/2565 RV00300000565020481 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,1(7500+3500)2(7000)ก.พ.65เงิน17,500 ,ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,4(6000x2+3000)5(3000x5+3000จาก6000+3000จาก
6000+3000จาก6000)10(3500)22(3500)ม.ค.65เงิน46000 ,24(3000จาก6000)27(3000x4)ธ.ค.64   รับเงินใบน าส่ง90/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ หลกัสูตรเทคนิค
การเขียนคู่มือปฏิบติังาน รุ่นท่ี6-8 และหลกัสูตรการท างานเชิงวิเคราะห์จากการประจ าของขา้ราชการและพนง.สายสนบัสนุน  สงักดัอุดมศึกษา ,รวม112,000,UM

78,500.00                 

28/02/2565 RV00300000565020482 ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,3(3000)4(6000+3000x2)4(3000x6+15000+3000จาก6000+3000จาก6000+3000จาก
6000)10(3500)11(14000)21(3500)25(10500)31(14000+3500)ม.ค.65เงิน109000  ,24ธ.ค.64(3000จาก6000)  รับเงินใบน าส่ง91/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ 
หลกัสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบติังาน รุ่นท่ี6-8 และหลกัสูตรการท างานเชิงวิเคราะห์จากการประจ าของขา้ราชการและพนง.สายสนบัสนุน  สงักดัอุดมศึกษา ,รวม112,000,UM

112,000.00               

01/03/2565 JV00300000565030063 ปรับปรุงRV00300000565020478,28ก.พ.65 จากรายไดจ้ากโครงการบริการวิชาการTSU-MDC เป็นรายไดอ่ื้น เงิน120 ,UM (120.00)                     

04/03/2565 RV00300000565030051 บนัทึกตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,15(34300+24500)18(4900)22(313600)ก.พ.65  รับเงินใบน าส่ง97/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการฝึกอบรม
เทคนิคการประชุมสภาทอ้งถ่ินอยา่งมืออาชีพ และความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการบริหารการเงินการคลงั วิธีงบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง ส าหรับบุคลากรทอ้งถ่ิน377,300,รวม,UM

377,300.00               

5/15



วันเดือนปี เลขที่ใบส ำคัญทั่วไป รำยกำร  รำยรับ (100%)

มหำวทิยำลยัทักษณิ (วทิยำลยักำรจดักำรเพ่ือกำรพัฒนำ)

รำยละเอยีดรำยได้โครงกำรบริกำรวชิำกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ 2565   ตั้งแต่วนัที่   1 ตุลำคม 2564 - 30 กนัยำยน 2565

10/03/2565 RV00300000565030090 รับเงินโอนธ.ไทยพาณิชย2์01-9,9มี.ค.65 (2500x3) รับเงินใบน าส่ง103/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการอบรมหลกัสูตรกฏหมายส าหรับการปฏิบติังานต ารวจ  ,
โอน10,000,UMDC

10,000.00                 

10/03/2565 RV00300000565030091 บนัทึกตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอนธ.ไทยพาณิชย2์01-9,2(2500x2)9(2500)10(2500)14(2500)15(2500x2+1500+1000)23(2500x2)ก.พ.65 รวม25,000 ,
22(2500)24(2500)29(2500)30(2500)ม.ค.65 เงิน10,000 รับเงินใบน าส่ง103/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการอบรมหลกัสูตรกฏหมายส าหรับการปฏิบติังาน
ต ารวจ  ,โอน35,000,UMDC

35,000.00                 

10/03/2565 RV00300000565030092 บนัทึกตดัรด.รอการรับรู้  รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,11ก.พ.65 รับเงินใบน าส่ง104/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรม การจดัท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกนัคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบ e-SARฯและเทคนิคการจดัเอกสารSARเพ่ือน าเสนอโดยไม่ใชแ้ฟ้ม
ของรร.(ระดบอนุบาล) ,โอน120,900,UM

120,900.00               

10/03/2565 RV00300000565030093 บนัทึกตดัรด.รอการรับรู้   รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,26(88200)27(24500)28(39200)ม.ค.65เงิน151,900  ,2(107800)3(63700)4(34300x2)11(4900)ก.พ.65 เงิน245,000 รับ
เงินใบน าส่ง105/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรมขอ้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการส าคญั ท่ีฝ่ายบริหาร ประธานและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
ท่ีไดรั้บเลือกตั้งใหม่และเคยครองต าแหน่งอยูเ่ดิมฯ ,โอนรวม396,900,UM

396,900.00               

15/03/2565 RV00300000565030116 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,4มี.ค.65(298,900)  ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,11(4900x16)17(4900x3)ก.พ.65เงิน93,100  รับเงินใบน าส่ง109/65 รายได้
โครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ โครงการสรุปรวมกม.และระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน และการปฏิบติัหนา้ท่ีของประธานสภาฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
ท่ีไดรั้บเลือกตั้งใหม่และเคยครองตน.อยูเ่ดิมเรียนรู้ Digital literacyฯ ,โอนรวม392,000,UM

392,000.00               

15/03/2565 RV00300000565030117 ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,9(4900x14)10(4900x2)17(4900)19(4900)22(352800)ก.พ.65  รับเงินใบน าส่ง110/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ 
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการประชุมสภาทอ้งถ่ินอยา่งมืออาชีพ และความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการบริหารการเงินการคลงั วิธีงปม. การจดัซ้ือฯ ภายใตร้ะเบียบ กฎหมาย ขอ้สั่งการท่ี
เก่ียวขอ้งฯ ,โอนรวม441,000,UM

441,000.00               

15/03/2565 RV00300000565030118 ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,22ก.พ.65  รับเงินใบน าส่ง111/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรมเทคนิคการประชุม และการบริหาร
การเงินการคลงั วิธีงปม. การจดัซ้ือฯ ภายใตร้ะเบียบ กฎหมาย ขอ้สั่งการท่ีเก่ียวขอ้งของอปท.,โอนรวม151,900,UM

151,900.00               

15/03/2565 RV00300000565030119 รับเงินโอนธ.ไทยพาณิชย2์01-9,4มี.ค.65 รับเงินใบน าส่ง112/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา(2566-2570)ของรร.และศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก สงักดัอปท.(ตามหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท.0816.2/ว368ลว19ม.ค.2564),โอน113,100,UMDC

113,100.00               

15/03/2565 RV00300000565030120 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,4มี.ค.65(159,900) ,ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,23(15600+11700+3900)25(3900)ก.พ.65เงิน35,100  รับเงินใบน าส่ง
113/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช2560ท่ีน าไปสู่การจดัท าแผนจดัประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของศูนยพ์ฒันาเด็ก,โอน195,000,UMDC

195,000.00               
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17/03/2565 RV00300000565030251 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,4มี.ค.65(171,500) ,ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,17ก.พ.65(49,000)  รับเงินใบน าส่ง114/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการ
จดัการฯ โครงการสรุปรวมกม.และระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน และการปฏิบติัหนา้ท่ีของประธานสภาฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บเลือกตั้งใหม่และ
เคยครองตน.อยูเ่ดิมเรียนรู้ Digital literacyฯ,โอน220,500,UMDC

220,500.00               

17/03/2565 RV00300000565030269 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,4มี.ค.65(298,900) ,ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,13ก.พ.65(73,500)  รับเงินใบน าส่ง115/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการ
จดัการฯ โครงการสรุปรวมกม.และระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน และการปฏิบติัหนา้ท่ีของประธานสภาฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและการใชเ้ทคโนโลยีดิ
จิทบัขั้นพ้ืนฐานเพ่ือกา้วสุ่ประเทศไทย4.0,โอน372,400,UMDC

372,400.00               

17/03/2565 RV00300000565030298 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,9(4900x9)11(4900x3+34300)17(137200)มี.ค.65  รับเงินใบน าส่ง116/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ โครงการสรุปรวมกม.และ
ระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน และการปฏิบติัหนา้ท่ีของประธานสภาฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บเลือกตั้งใหม่และเคยครองต าแหน่งอยูเ่ดิม ,โอนรวม
230,300,UM

230,300.00               

18/03/2565 RV00300000565030311 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,17มี.ค.65(377,300) ,ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,24(53900)25(49000)ก.พ.65 เงิน102,900 รับเงินใบน าส่ง117/65 รายไดโ้ครงการฯ
วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการอบรมเทคนิคประชาสภาทอ้งถ่ิน และสรุปรวบรวมกม. ระเบียบ หนงัสือสั่งการ ประกาศท่ีส าคญั และจ าเป็นต่อการบริหารงานและการปฏิบติั
หนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร ประธานสภาพและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บเลือกตั้งใหม่และเคยครองต าแหน่งอยูเ่ดิม ,โอนรวม480,200,UM

480,200.00               

18/03/2565 RV00300000565030312 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,17มี.ค.65(377,300) ,ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,25(44,100)ก.พ.65 เงิน102,900 รับเงินใบน าส่ง117/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการ
จดัการฯ โครงการอบรมเทคนิคประชาสภาทอ้งถ่ิน และสรุปรวบรวมกม. ระเบียบ หนงัสือสั่งการ ประกาศท่ีส าคญั และจ าเป็นต่อการบริหารงานและการปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่าย
บริหาร ประธานสภาพและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บเลือกตั้งใหม่และเคยครองต าแหน่งอยูเ่ดิม รุ่นท่ี2,โอนรวม421,200,UM

480,200.00               

25/03/2565 RV00300000565030391 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,24มี.ค.65(343,000) รับเงินใบน าส่ง126/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรมเทคนิคการประชุมสภาทอ้งถ่ินอยา่งมืออาชีพ
 ภายใตร้ะเบียบ กม. ส าหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรทอ้งถ่ินเรียนรู้ Digital literacyทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยีดิจิตลัขั้นพ้ืนฐานเพ่ือกา้วสู่
ปทท.4.0 ,โอนรวม343,000,UM

343,000.00               

25/03/2565 RV00300000565030392 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,2(11700)11(3900+3900)17(97500)มี.ค.65   รับเงินใบน าส่ง124/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการฝึกอบรม การจดัท ารายงาน
การประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกนัคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบ e-SARฯและเทคนิคการจดัเอกสารSARเพ่ือน าเสนอโดยไม่ใช้
แฟ้มของรร.(ระดบอนุบาล)และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวนัแห่งชาติฯ ,โอนรวม117,000,UM

117,000.00               

25/03/2565 RV00300000565030393 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,14(11700)17(7800+7800)20(39000)มี.ค.65 รับเงินใบน าส่ง125/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรม การจดัท ารายงาน
การประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกนัคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบ e-SARฯและเทคนิคการจดัเอกสารSARเพ่ือน าเสนอโดยไม่ใช้
แฟ้มของรร.(ระดบอนุบาล) ,โอน66,300,UM

66,300.00                 
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01/04/2565 JV00300000565040019 ลดยอดรายไดบ้ริการวิชาการ ตามRV00300000565030312,18มี.ค.65  จากรายไดร้อการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,25ก.พ.65(44,100) ลดยอด58,800จาก102,900 (58,800.00)                

01/04/2565 RV00300000565040022 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,17(23400)22(3900)(70200)มี.ค.65 รับเงินใบน าส่ง134/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรม การจดัท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกนัคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบ e-SARฯและเทคนิคการจดัเอกสารSARเพ่ือน าเสนอโดยไม่ใชแ้ฟ้ม
ของรร.(ระดบอนุบาล)ตามมาตรฐานสถานพฒันา เด็กปฐมวยัแห่งชาติ(ตามหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.4/ว806) ,โอนรวม97,500,UM

97,500.00                 

08/04/2565 RV00300000565040068 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,5เม.ย.65  รับเงินใบน าส่ง140/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรมทกัษะ เทคนิคการประชุมสภาทอ้งถ่ินอยา่งมืออาชีพ 
และสรุปรวบรวม กม.ท่ีส าคญัท่ีตอ้งรู้ ส าหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บเลือกตั้งใหม่และเคยครองต าแหน่งอยูเ่ดิม ,โอนรวม127,400,UM

127,400.00               

08/04/2565 RV00300000565040069 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,1(53900)5(83300)เม.ย.65 ,ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,23(9800)24(63700+14700)30(29400)31(78400)มี.ค.65เงิน196,000 รับเงิน
ใบน าส่ง139/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรมทกัษะ เทคนิคการประชุมสภาทอ้งถ่ินอยา่งมืออาชีพ และสรุปรวบรวม กม.ท่ีส าคญัท่ีตอ้งรู้ ส าหรับฝ่าย
บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บเลือกตั้งใหม่และเคยครองต าแหน่งอยูเ่ดิม รวม333,200,UM

333,200.00               

12/04/2565 RV00300000565040087 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,5เม.ย.65(148,200),ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,23(3900)29(7800)มี.ค.65 รับเงินใบน าส่ง142/65 รายไดโ้ครงการ 
วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรม การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกนัคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบ e-SAR
ฯและเทคนิคการจดัเอกสารSARเพ่ือน าเสนอโดยไม่ใชแ้ฟ้มของรร.(ระดบอนุบาล)ตามมาตรฐานสถานพฒันา เด็กปฐมวยัแห่งชาติ(ตามหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.4/ว806) ,
โอนรวม159,900,UM

159,900.00               

29/04/2565 RV00300000565040448 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,27เม.ย.65  รับเงินใบน าส่ง151/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ โครงการอบรมทกัษะการประชุมสภาทอ้งถ่ินอยา่งมืออาชีพ และกล
ยทุธ์การน าเสนอผลงานและการประชาสมัพนัธ์ของอปท.ในยคุดิจิทลั,โอนรวม382,200,UM

382,200.00               

10/05/2565 RV00300000565050093 ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,8(2900)12(33100)19(3900+2900+5800)20(15600)22(15600)27(104500)เม.ย.65เงิน184,300 ,31มี.ค.65(2900)  รับเงินใบ
น าส่ง155/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรม การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกนัคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 เทคนิคการ
กรอกระบบnccs/ระบบ e-SARฯและเทคนิคการจดัเอกสารSARเพ่ือน าเสนอโดยไม่ใชแ้ฟ้มของรร.(ระดบอนุบาล) ,โอน187,200,UM

187,200.00               

10/05/2565 RV00300000565050094 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,3พ.ค.65(132,300),ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,20(49000)21(58800)28(24500)เม.ย.65เงิน132,300  รับเงินใบน าส่ง156/65
 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรมทกัษะ เทคนิคการประชุมสภาทอ้งถ่ินอยา่งมืออาชีพ และการเพ่ิมศกัยภาพ ความสามารถผูน้ า ผูบ้ริหาร บุคลากรทอ้งถ่ิน
ภายใตก้ารเปล่ียนแปลง ความทา้ทายใหม่ รุ่นท่ี2,โอนรวม264,600,UM

264,600.00               

10/05/2565 RV00300000565050095 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,3พ.ค.65(166,600),ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,21(73500)22(58800)27(49000)29(98000)เม.ย.65เงิน279,300  รับเงินใบ
น าส่ง157/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรมทกัษะ เทคนิคการประชุมสภาทอ้งถ่ินอยา่งมืออาชีพ และการเพ่ิมศกัยภาพ ความสามารถผูน้ า ผูบ้ริหาร 
บุคลากรทอ้งถ่ินภายใตก้ารเปล่ียนแปลง ความทา้ทายใหม่ ,โอนรวม445,900,UM

445,900.00               
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10/05/2565 RV00300000565050096 ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,20(49000)21(53900)27(156800)เม.ย.65เงิน259,700  รับเงินใบน าส่ง158/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการ
สรุปรวบรวมกฎหมายส าคญัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ในประเด็นท่ีฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาและบุคลากรทอ้งถ่ินตอ้งรู้ กลยทุธ์การน าเสนอผลงาน และการ
ประชาสมัพนัธ์ของอปท.ในยคุดิจิทลั,โอนรวม259,700,UM

259,700.00               

11/05/2565 RV00300000565050091 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,5(14700+58800)10(156800)พ.ค.65  รับเงินใบน าส่ง161/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรม อ านาจหนา้ท่ีในการ
บริหารการเงินการคลงั วิธีงปม การจดัซ้ือจดัจา้งให้ถูกตอ้งโปร่งใสตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีและชอบดว้ยกฎหมายฯ ในการใชอ้  านาจของฝ่ายสภาทอ้งถ่ิน รวม
230,300,UM

230,300.00               

18/05/2565 RV00300000565050371 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,9(5000)17(41800)พ.ค.65  รับเงินใบน าส่ง169/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรม การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
การศึกษาปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช2560 ท่ีน าไปสู่การจดัท าแผนจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอปท. รวม46,800,UM

46,800.00                 

18/05/2565 RV00300000565050372 บนัทึกตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,25(3900)29(3900x2)เม.ย.65เงิน11,700 ,รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,3พ.ค.65(66300) รับเงินใบน าส่ง168/65 รายไดโ้ครงการฯ
วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรม การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช2560 ท่ีน าไปสู่การ
จดัท าแผนจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอปท. รวม78,000,UM

78,000.00                 

18/05/2565 RV00300000565050373 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,17พ.ค.65 รับเงินใบน าส่ง170/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรม การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการ
ประกนัคุณภาพภายใน เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบ e-SARฯและเทคนิคการจดัเอกสารSARเพ่ือน าเสนอโดยไม่ใชแ้ฟ้มของรร.(ระดบอนุบาล)ตามมาตรฐานสถานพฒันา 
เด็กปฐมวยัแห่งชาติ(ตามหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0816.4/ว806) ,โอนรวม39,000,UM

39,000.00                 

23/05/2565 RV00300000565050431 บนัทึกตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอนธ.ไทยพาณิชย2์01-9,14เม.ย.65 รับเงินใบน าส่ง174/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการอบรมหลกัสูตรกฏหมายส าหรับการ
ปฏิบติังานต ารวจ  ,โอน12,500,UMDC

12,500.00                 

23/05/2565 RV00300000565050432 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,11(19600)17(328300)พ.ค.65  รับเงินใบน าส่ง173/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรมลดความเส่ียงในการบริหารงาน 
การปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร ประธานสภาและสมาชิกทอ้งถ่ินภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสงัการท่ีจ  าเป็น กลยทุธ์การน าเสนอผลงานและการประชาสมัพนัธ์ของอปทใน
ยคุดิจิตลั รวม347,900,UM

347,900.00               

06/06/2565 RV00300000565060031 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,1มิ.ย.65(35,100) ,ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,26พ.ค.65(11,700)  รับเงินใบน าส่ง185/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการ
จดัการฯ โครงการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช2560ท่ีน าไปสู่การจดัท าแผนจดัประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของศูนย์
พฒันาเด็ก,โอน46,800,UMDC

46,800.00                 
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วันเดือนปี เลขที่ใบส ำคัญทั่วไป รำยกำร  รำยรับ (100%)

มหำวทิยำลยัทักษณิ (วทิยำลยักำรจดักำรเพ่ือกำรพัฒนำ)

รำยละเอยีดรำยได้โครงกำรบริกำรวชิำกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ 2565   ตั้งแต่วนัที่   1 ตุลำคม 2564 - 30 กนัยำยน 2565

06/06/2565 RV00300000565060032 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,1มิ.ย.65(35100),ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,18(7800)24(15600)25(3900)พ.ค.65เงิน27,300  รับเงินใบน าส่ง184/65 รายไดโ้ครงการ 
วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรม การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกนัคุณภาพภายใน เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบ e-SARฯและเทคนิคการ
จดัเอกสารSARเพ่ือน าเสนอโดยไม่ใชแ้ฟ้มของรร.(ระดบัอนุบาล) โอน62,400,UM

62,400.00                 

06/06/2565 RV00300000565060033 ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอนธ.ไทยพาณิชย2์01-9,19(15600)21(11700)พ.ค.65 รับเงินใบน าส่ง186/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการการจดัท าแผนพฒันา
การศึกษา(2566-2570)ของกองการศึกษา(ตามหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท.0816.2/ว368ลว19ม.ค.2564),โอนรวม27,300,เบิก27,300,จาก27,300,UMDC

27,300.00                 

08/06/2565 RV00300000565060043 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,1มิ.ย.65 เงินใบน าส่ง190/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  การเพ่ิมประสิทธิภาพเทคนิคการประชุมสภา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอ้บงัคบัในการใชอ้  านาจ ของฝ่ายสภาทอ้งถ่ินและอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารการเงินการคลงั วิธีงปม การจดัซ้ือจดัจา้ให้ถูกตอ้งโปร่งใสตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี
และชอบดว้ยกฎหมาย รุ่นท่ี2 ,โอน333,200

333,200.00               

08/06/2565 RV00300000565060044 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,1มิ.ย.65(254800) ,ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,19(9800)25(4900x7)26(53900+49000+14700+19600+14700+9800)27(29400)พ.ค.
65เงิน235,200 รับเงินใบน าส่ง189/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  การเพ่ิมประสิทธิภาพเทคนิคการประชุมสภา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัในการใช้
อ  านาจ ของฝ่ายสภาทอ้งถ่ินและอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารการเงินการคลงั วิธีงปม การจดัซ้ือจดัจา้ให้ถูกตอ้งโปร่งใสตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีและชอบดว้ย
กฎหมาย รุ่นท่ี2 ,รวม490,000

490,000.00               

09/06/2565 RV00300000565060053 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,9มิ.ย.65(476000)  รับเงินใบน าส่ง191/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรศิลปะการท างานเป็นทีม เทคนิคการ
ส่ือสารภายในองคก์รและการจดัการองคค์วามรู้ภายในองคก์ร(KM)เพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของCovid-19 ,รวม476,000

476,000.00               

09/06/2565 RV00300000565060054 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,8มิ.ย.65(210,700) ,ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,26(4900x3)พ.ค.65เงิน14,700  รับเงินใบน าส่ง193/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการ
จดัการฯ โครงการฝึกอบรมลดความเส่ียงในการกระท าผิดและถูกลงโทษในบทบาท อ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามกม.หลกั กม.จดัตั้งและกม.ก าหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อ านาจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานส าหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาและบุคลากรทอ้งถ่ิน รวม225,400,UM

225,400.00               

09/06/2565 RV00300000565060055 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,2(19,600)8(240,100)มิ.ย.65เงิน259,700  ,ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,30พ.ค.65(4900x7)เงิน34,300 รับเงินใบน าส่ง195/65 รายได้
โครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  การเพ่ิมประสิทธิภาพเทคนิคการประชุมสภา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัในการใชอ้  านาจ ของฝ่ายสภาทอ้งถ่ินและสรุปรวบรวม
กฎหมายส าคญัท่ีมีการปรับปรุงใหม่เพ่ือลดขอ้ผิดพลาดในประเด็นท่ีฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาและบุคลากรทอ้งถ่ินตอ้งรู้ ,โอน294,000,UM

294,000.00               

09/06/2565 RV00300000565060056 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,3(3900x2)4(11700)8(109200+113100)มิ.ย.65เงิน241,800 ,ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,27(15600)31(23400)พ.ค.65เงิน
39,000  รับเงินใบน าส่ง192,194/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช2560ท่ีน าไปสู่การจดัท าแผนจดั
ประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของศูนยพ์ฒันาเด็ก,โอน280,800,UMDC

280,800.00               
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วันเดือนปี เลขที่ใบส ำคัญทั่วไป รำยกำร  รำยรับ (100%)

มหำวทิยำลยัทักษณิ (วทิยำลยักำรจดักำรเพ่ือกำรพัฒนำ)

รำยละเอยีดรำยได้โครงกำรบริกำรวชิำกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ 2565   ตั้งแต่วนัที่   1 ตุลำคม 2564 - 30 กนัยำยน 2565

24/06/2565 RV00300000565060487 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,2(4900)9(68600+9800)13(29400)14(4890)19(151900)23(10)มิ.ย.65 รับเงินใบน าส่ง204/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการ
กรณีศึกษาการกระท าผิดท่ีถูกลงโทษและถูกตรวจสอบโดยสตง.และเทคนิคการท างานแบบบูรณาการของอปท.เพ่ือให้มีการพมันาปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลง
ภายใตN้ew Normalส าหรับผูบ้ริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรทอ้งถ่ิน,โอน269,500,UMDC

269,500.00               

24/06/2565 RV00300000565060511 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,2(19600)9(9800)10(39200+4900+58800)14(83300)19(269500)มิ.ย.65 รับเงินใบน าส่ง205/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการ
ทิศทางการบริหารงานทอ้งถ่ินในอนาคตภายใตค้วามทา้ทายใหม่ กลไกส าคญัของการพฒันาพ้ืนท่ีการจดับริการสาธารณะแก่ปชช และเรียนรู้เทคนิคการประชุมสภาทอ้งถ่ิน การ
ปรับปรุงกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบติัต่างๆฯ,โอน485,100,UMDC

485,100.00               

12/07/2565 RV00300000565070347 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,5(7800)12(27300)ก.ค.65 รับเงินใบน าส่ง211/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรม การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง 
ตามขั้นตอนการประกนัคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบ e-SARตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ ,โอน35,100,UM

35,100.00                 

12/07/2565 RV00300000565070348 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,5(9800)6(39200)12(328300)ก.ค.65 รับเงินใบน าส่ง212/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรม การบริหารจดัการการ
ประชุมสภาทอ้งถ่ิน กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัการงปม.รายจ่ายประจ าปีและประเภทต่างๆเพ่ือช่วยเหลือปชช.โดยไม่เส่ียงต่อการกระท าผิดส าหรับ
ฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรทอ้งถ่ิน ,โอน377,300,UM

377,300.00               

12/07/2565 RV00300000565070349 ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,20(4900)23(14700+83288+49000)29(68612)มิ.ย.65 รับเงินใบน าส่ง213/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพเทคนิคการประชุมสภา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัในการใชอ้  านาจ ของฝ่ายสภาทอ้งถ่ิน กม.ส าคญัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ในประเด็นท่ีฝ่ายบริหาร 
ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรทอ้งถ่ินตอ้งรู้ รุ่นท่ี2 ,โอน220,500 ,UM

220,500.00               

12/07/2565 RV00300000565070350 ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,16(14700)17(53900+73500)20(78400)22(78400)23(4900+4900+78400+34300)26(109200จาก499200)29(23100)มิ.ย.65 รับ
เงินใบน าส่ง214/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  การเพ่ิมประสิทธิภาพเทคนิคการประชุมสภา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัในการใชอ้  านาจ ของฝ่ายสภา
ทอ้งถ่ิน และสรุปรวบรวมกม.ส าคญัท่ีมีการปรับปรุงใหม่เพ่ือลดความเส่ียงในการกระท าผิดในประเด็นท่ีฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรทอ้งถ่ินตอ้งรู้  ,โอน
553,700 ,UM

553,700.00               

12/07/2565 RV00300000565070351 ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,22(4900+29400)23(4900+4900+14700+44100)28(19600)27(44100)29(387100)มิ.ย.65 รับเงินใบน าส่ง215/65 รายได้
โครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  สรุปรวบรวม กม.ส าคญัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ในประเด็นท่ีฝ่ายบริหาร ประธานสภา สามาชิกสภาและบุคลากรทอ้งถ่ินตอ้งรู้ และเตรียมความ
พร้อมดิจิทลัขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบติัตามพรบ.การใชบ้ริการภาครัฐตามแผนพฒันารัฐบาลดิจิทลั2563-2565เพ่ือเขา้สู่ความเป็นทอ้งถ่ินดิจิทลั  ,โอน553,700 ,UM

553,700.00               

20/07/2565 RV00300000565070352 ตดัรด.รอการรับรู้  รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,17(3900+3900)29(70200)มิ.ย.65 รับเงินใบน าส่ง223/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรม การจดัท า
รายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกนัคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบ e-SARตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ ,
โอน78,000,UM

592,800.00               

11/15



วันเดือนปี เลขที่ใบส ำคัญทั่วไป รำยกำร  รำยรับ (100%)

มหำวทิยำลยัทักษณิ (วทิยำลยักำรจดักำรเพ่ือกำรพัฒนำ)

รำยละเอยีดรำยได้โครงกำรบริกำรวชิำกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ 2565   ตั้งแต่วนัที่   1 ตุลำคม 2564 - 30 กนัยำยน 2565

20/07/2565 RV00300000565070353 ตดัรด.รอการรับรู้  รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,17(3900+3900)29(70200)มิ.ย.65 รับเงินใบน าส่ง223/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรม การจดัท า
รายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกนัคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบ e-SARตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ ,
โอน78,000,UM

78,000.00                 

20/07/2565 RV00300000565070354 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,5(5800)7(49300)ก.ค.65เงิน55,100 ,ตดัรด.รอการรับรู้  รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,27มิ.ย.65(2900) รับเงินใบน าส่ง224/65 รายไดโ้ครงการ 
วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรมการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา(2566-2570)ของกองการศึกษา(ตามหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท.0816.2/ว368 ลงวนัท่ี19ม.ค.2564),โอน
58,000,UM

58,000.00                 

20/07/2565 RV00300000565070356 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,8(4900x5+29400+39200)11(39200)19(70229+130671)ก.ค.65 รับเงินใบน าส่ง226/65 รายไดโ้ครงการฯวิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรม
ลดความเส่ียงในการกระท าผิดและถูกลงโทษในบทบาท อ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามกม.หลกั กม.จดัตั้งและกม.ก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารงานส าหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาและบุคลากรทอ้งถ่ิน รวม333,200UM

333,200.00               

20/07/2565 RV00300000565070357 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,1(3900)7(101400)ก.ค.65เงิน105,300 ,ตดัรด.รอการรับรู้  รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,28มิ.ย.65(3900+3900) รับเงินใบน าส่ง224/65 รายได้
โครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรมการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา(2566-2570) แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปีงปมของรร.และศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก สงักดัอปท.(ตามหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท.0816.2/ว368 ลงวนัท่ี19ม.ค.2564),โอน113,100,UM

113,100.00               

27/07/2565 RV00300000565070448 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,7ก.ค.ก.ค.65 รับเงินใบน าส่ง236/65  รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรครูตามหลกัสูตร การพฒันา
สมรรถนะของครูในการจดัการเรียนรู้ โดยการจดัชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)ตามสาระการเรียนรู้  ,โอน105,300 ,UM

105,300.00               

27/07/2565 RV00300000565070449 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,7(253500)18(46263)19(94137)ก.ค.65 รับเงินใบน าส่ง235,237/65  รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรครู
ตามหลกัสูตร การพฒันาสมรรถนะของครูในการจดัการเรียนรู้ โดยการจดัชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)ตามสาระการเรียนรู้  ,โอน393,900 ,UM

393,900.00               

01/08/2565 RV00300000565080075 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,1ส.ค.65(249,900) ,ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,27ก.ค.65(29,400) รับเงินใบน าส่ง242/65  รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  
โครงการทกัษะ เทคนิค ระเบียบ กม.เก่ียวกบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน การอนุมติัขอ้บญัญติัและงปม. ท่ีผูบ้ริหาร ประธานสภา สภาชิกสภา และบุคลากรทอ้งถ่ินตอ้งรู้และปฏิบติัให้
ถูกตอ้งฯ การเตรียมความพร้อมของอปท.ในการรอบรับพรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  ,โอนรวม279,300 ,UM

279,300.00               

01/08/2565 RV00300000565080076 ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,20(34300)21(4900)22(39200+49000+4900+29400+)25(14700)26(338100)ก.ค.65 รับเงินใบน าส่ง245/65  รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการ
จดัการฯ  โครงการบริหารจดัการการประชุมสภาทอ้งถ่ิน ขอ้กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัการงปม.รายจ่ายประจ าปีและประเภทต่างๆเพ่ือช่วยเหลือ
ปชช.โดยไม่เส่ียงต่อการกระท าผิดฯ  ,โอนรวม514,500 ,UM

514,500.00               
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ประจ ำปีงบประมำณ 2565   ตั้งแต่วนัที่   1 ตุลำคม 2564 - 30 กนัยำยน 2565

01/08/2565 RV00300000565080077 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,1ส.ค.65(210.70) ,ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย์
201-9,12(83300)15(102797.10+107692.20)18(100000+12700)19(4900)22(4900x3+88200)27(24500)ก.ค.65เงิน538,789.30 รับเงินใบน าส่ง244/65  รายไดโ้ครงการ วิทยาลยั
การจดัการฯ  โครงการพิจารณางปม.รายจ่ายประจ าปีและการพิจารณางปม.ประเภทต่างๆเพ่ือการจดัท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้แก่ปชช.เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง
และการเพ่ิมประสิทธิภาพเทคนิคการประชุมสภาทอ้งถ่ินฯ  ,โอนรวม539,000 ,UM

539,000.00               

01/08/2565 RV00300000565080078 ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,18(93100)27(127400)ก.ค.65เงิน220,500  รับเงินใบน าส่ง243/65  รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการพิจารณางปม.รายจ่าย
ประจ าปีและการพิจารณางปม.ประเภทต่างๆเพ่ือการจดัท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้แก่ปชช.เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและการเพ่ิมประสิทธิภาพเทคนิคการประชุม
สภาทอ้งถ่ินฯ  ,โอนรวม220,500 ,UM

220,500.00               

16/08/2565 RV00300000565080508 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,3(58800)8(205800)ส.ค.65 รับเงินใบน าส่ง255/65  รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการทกัษะ เทคนิค ระเบียบ กม.เก่ียวกบัการ
ประชุมสภาทอ้งถ่ิน การอนุมติัขอ้บญัญติัและงปมท่ีผูบ้ริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรทอ้งถ่ินตอ้งรู้และปฏิบติัให้ถูกตอ้งฯ การเตรียมความพร้อมของอปท.ในการ
รองรับพ.ร.บ.คุมครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  ,โอนรวม264,600 ,UM

264,600.00               

18/08/2565 RV00300000565080510 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,2(7780)10(3900x2)16(31200+7800+144300)17(20)ส.ค.65เงิน198,900  ,ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,18(46800)21(15600)ก.ค.65
เงิน62,400 รับเงินใบน าส่ง260-261/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรม การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2565ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
และรร.(ระดบัอนุบาล)ตามขั้นตอนการประกนัคุณภาพภายใน  เทคนิคการกรอกระบบe-SARและระบบnccsตามมาตรฐานสถานพฒันา เด็กปฐมวยัแห่งชาติ(ตามหนงัสือด่วนท่ีสุด
 ท่ี มท.0816.4/ว806) ,โอนรวม261,300,UM

261,300.00               

23/08/2565 RV00300000565080577 ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,5(33000)8(16500x2+33000)11(16500x7+33000)12(16500x3+33000+49500)14(33000x2)18(16500)19(16500x2)ก.ค.65 รับ
เงินใบน าส่ง264/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรมผูบ้ริหารทอ้งถ่ินกบัการส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน ,โอนรวม495,000,UM

495,000.00               

23/08/2565 RV00300000565080579 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,2ส.ค.65(39200+9800) ,ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,20(29400+4900x2)21(4900x8)22(4900)26(406700)ก.ค.65เงิน
490,000 รับเงินใบน าส่ง264/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรมการปฐมนิเทศและแนวทางปฏิบติัราชการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พนง.
เทศบาลและพนง.ส่วนต าบล ประจ าปีงปม2565 ,โอนรวม539,000,UM

539,000.00               

23/08/2565 RV00300000565080580 ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,20(3900)26(109200)ก.ค.65 รับเงินใบน าส่ง266/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา
 การศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช2560ท่ีน าไปสู่การจดัท าแผนจดัประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของศูนยพ์ฒันาเด็ก ,โอนรวม113,100,UM

113,100.00               

23/08/2565 RV00300000565080581 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,2(4900)3(4900x3)4(4900x5+9800+19600)8(289100)16(34300+14700+9800x2+4900x18)ส.ค.65เงิน519,400 ,ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน 
ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,26(4900+9800)27(4900)ก.ค.65เงิน19,600 รับเงินใบน าส่ง267/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรมการปฐมนิเทศและแนวทางปฏิบติั
ราชการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พนง.เทศบาลและพนง.ส่วนต าบล ประจ าปีงปม.2565 ,โอนรวม539,000,UM

539,000.00               
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25/08/2565 RV00300000565080614 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์00-1,17ส.ค.65  รายไดบ้ริการวิชาการ วิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา งปม.สนบัสนุนโครงการประเมินผลการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัสตูล (BSC) ประจ าปีงปม.2565 งวดท่ี1 จากอบจ.สตูล ตามอว8205.10/2212ลว3ส.ค.65 ,โอน45,000

45,000.00                 

29/08/2565 RV00300000565080631 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,24ส.ค.65 รับเงินใบน าส่ง271/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรม การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการ
ประกนัคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบ e-SARฯและเทคนิคการจดัเอกสารSARเพ่ือน าเสนอโดยไม่ใชแ้ฟ้มของรร.(ระดบัอนุบาล)และศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ,โอน150,100,UM

150,100.00               

31/08/2565 RV00300000565080700 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,4(7800)11(3900x2)15(3900)17(3900x2)18(23400)22(27300)ส.ค.65 รับเงินใบน าส่ง279/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการ
ฝึกอบรมระเบียบงานสารบรรณ หลกัการเขียนหนงัสือราชการ เทคนิคการใชถ้อ้ยค  าภาษาในหนงัสือราชการ การจดัเก็บเอกสาร การท าลายเอกสารและการจดับนัทึกรายงานการ
ประชุม ,โอน78,000,UM

78,000.00                 

31/08/2565 RV00300000565080701 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,9(16500x2)10(16500x6)11(16500)24(101100)ส.ค.65 รับเงินใบน าส่ง280/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรครูตามหลกัสูตร การพฒันาสมรรถนะของครูในการจดัการเรียนรู้ โดยการจดัชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)ตามสาระการเรียนรู้  ,โอน249,600 ,UM

249,600.00               

01/09/2565 RV00300000565090177 ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์00-1,24(9800)30(220500)ส.ค.65  รับเงินใบน าส่ง281/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการการเปล่ียนแปลงและความทา้ทาย
ใหม่ท่ีมีผลกระทบต่ออปท. วิเคราะห์บทบาททิศทางในการด าเนินนโยบายอปท. รู้เท่าทนัสถานการณ์และเทคนิคการประชาสมัพนัธ์ในยคุดิจิทลัฯ ,โอน230,300,UM

230,300.00               

01/09/2565 RV00300000565090211 ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์00-1,16(4900x12)22(4900)23(63700)24(4900x3)25(53900)26(4900x3)27(4900x2)30(499800)ส.ค.65  รับเงินใบน าส่ง282-283/65 รายได้
โครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการสาระส าคญักม.ทอ้งถ่ินเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีในการจดับริการสาธารณะ ไม่ขดัต่อกม.และแกไ้ขปัญหาไดจ้ริง อปท.กบัการเตรียมความ
พร้อมรองรับ พรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562ฯ ,โอน720,300,UM

720,300.00               

09/09/2565 RV00300000565090284 ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,9(16500x26)10(16500x6)11(16500)ส.ค.65  รับเงินใบน าส่ง296/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินยคุใหม่กบัการพฒันาและขบัเคล่ือนงานบริการสาธารณะอยา่งสร้างสรรคแ์ละย ัง่ยืน ,โอน544,500,UM

544,500.00               

09/09/2565 RV00300000565090285 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,7ก.ย.65(7800)  ,ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,10(16500)19(3900)24(3900+15600)26(3000+3900)30(31200+187200)ส.ค.65 เงิน
265,200 รับเงินใบน าส่ง294-295/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรการจดัท า/เพ่ิมเติมแผนพฒันาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570)แผนปฏิบติัการ
ประจ าปีการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปีงปม ของรร./ศูนยพ์มันาเด็กเล็กและกองการศึกษา สงักดัอปท. ,โอน273,000,UM

273,000.00               

09/09/2565 RV00300000565090286 ตดัรด.รอการรับรู้ ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,30(97500+280800)ส.ค.65  รับเงินใบน าส่ง291,293/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรวินยัขา้ราชการ
ทอ้งถ่ิน การคงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลง,โอน378,300,UM

378,300.00               

13/09/2565 RV00300000565090311 ตดัรด.รอการรับรู้ รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,26ส.ค.65  รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการชุมชนนวตักรรมเพ่ือการบริหารจดัการท่ีดินและการท่องเท่ียวอยา่ง
ย ัง่ยืน พ้ืนท่ี ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง ประจ าปีงปม.2565 งวดท่ี1 จากอว.160,000,โอน160,000,UM

160,000.00               
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วันเดือนปี เลขที่ใบส ำคัญทั่วไป รำยกำร  รำยรับ (100%)

มหำวทิยำลยัทักษณิ (วทิยำลยักำรจดักำรเพ่ือกำรพัฒนำ)

รำยละเอยีดรำยได้โครงกำรบริกำรวชิำกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ 2565   ตั้งแต่วนัที่   1 ตุลำคม 2564 - 30 กนัยำยน 2565

14/09/2565 RV00300000565090316 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,13ก.ย.65 รับเงินใบน าส่ง298/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรครูตามหลกัสูตร การพฒันาสมรรถนะ
ของครูในการจดัการเรียนรู้ โดยการจดัชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)ตามสาระการเรียนรู้  ,โอน62,400 ,UM

62,400.00                 

19/09/2565 RV00300000565090394 รับเงินโอนธ.ไทยพาณิชย2์01-9,13(3900)16(50700)ก.ย.65 รับเงินใบน าส่ง302/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา
(2566-2570)ของรร.และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สงักดัอปท.(ตามหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท.0816.2/ว368ลว19ม.ค.2564),โอน54,600,UMDC

54,600.00                 

19/09/2565 RV00300000565090399 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,5(3900)13(74100)19(15600)ก.ย.65 รับเงินใบน าส่ง303/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ โครงการฝึกอบรม การจดัท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกนัคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบ e-SARฯและเทคนิคการจดัเอกสารSARเพ่ือน าเสนอโดยไม่ใชแ้ฟ้ม
ของรร.(ระดบอนุบาล) ,โอน93,600,UM

93,600.00                 

19/09/2565 RV00300000565090400 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,7(4900x2)8(ตดั68600จาก69600รอคืน1,000)9(44100)13(362600+78400)ก.ย.65 รับเงินใบน าส่ง304-305/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการ
จดัการฯ โครงการกรณีศึกษาการกระท าผิดท่ีถูกลงโทษและถูกตรวจสอบโดยสตง.และการเพ่ิมประสิทธิภาพเทคนิคการประชุมสภาทอ้งถ่ินฯ,โอนรวม563,500,UMDC

563,500.00               

22/09/2565 RV00300000565090524 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,14(49000)15(9800)21(362600)ก.ย.65 รับเงินใบน าส่ง309/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  โครางการการเพ่ิมประสิทธิภาพเทคนิคการ
ประชุมสภา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัในการใชอ้  านาจ ของฝ่ายสภาทอ้งถ่ินและสรุปกม.เพ่ือลดความเส่ียงในการบริหารงาน การปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร 
ประธานสภา และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ,รวม421,400,UM

421,400.00               

27/09/2565 RV00300000565090563 รับเงินโอน ธ.ไทยพาณิชย2์01-9,2(33000)9(16500)12(16500x2)13(16500)14(33000+16500x2)15(33000x3+16500x4)16(33000x3+32000+16500x2)19(1000)20(16500x2)
ก.ย.65 รับเงินใบน าส่ง313/65 รายไดโ้ครงการ วิทยาลยัการจดัการฯ  โครงการศิลปะการท างานเป็นทีม เทคนิคการส่ือสารภายในองคก์รและการจดัการองคค์วามรู้ในองคก์ร
(KM)เพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรับโควิด19,รวม528,000,UM

528,000.00               

30/09/2565 JV00300000565090228 บนัทึกรายไดค้า้งรับ  รายไดเ้งินบริการวิชาการ วิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา สญัญาจา้งโครงการประเมินผลการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล (BSC) 
ประจ าปีงปม.2565  งวดท่ี2 เงิน45,000 ตามอว8202.10/2634 ลว6ก.ย.65

45,000.00                 

31,006,130.00      

หมายเหตุ  :
วิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันาไมห่ักคา่ธรรมเนียมบริการวิชาการตามระเบียบมหาวิทยาลยัทกัษิณ ว่าดว้ย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2563

รวมทั้งส้ิน
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