


 
 

 

 
คู่มือการใช้จ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน  
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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คู่มือการใช้จ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 

 ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ประกาศใช้ไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกรณีดังกล่าวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 141 บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 
ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 12 บัญญัติให้ใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี  

 นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนด และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้
กำหนดวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน เพ่ือให้หน่วย
รับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณฯ และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงิน
จัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่ายฯ ได้จากเว็บไซด์สำนักงบประมาณ www.bb.go.th  

 การใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สำนักงานสถาบัน+วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง)  
ในระหว่างที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ยังไม่ได้ประกาศใช้ จึงต้องใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน และเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ประกาศใช้ ให้เปลี่ยนไปใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้ทันที ดังนั้น สำนักงานสถาบันฯ โดยกองแผนงานและงบประมาณจึงจัดทำคู่มือการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน โดยเปรียบเทียบข้อมูลแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และ งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รู้และเข้าใจว่า “แผนงาน/
ผลผลิต/โครงการ/รายการ” ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 
เมื่อเปลี่ยนเป็น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว จะเป็น “แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/รายการ” ใด ดังตาราง 1 ข้อมูลการเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ ในการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตาราง 2 และข้อมูลการเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/รายการ ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ดังตาราง 3  

ในการนี้ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานทำความเข้าใจข้อมูลดังตาราง 1 – 3 เพ่ือให้การดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

http://www.bb.go.th/
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ตาราง 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 

ที ่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
งปม. 2564 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
งปม. 2563 ไปพลางก่อน 

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
  งบบุคลากร งบบุคลากร 
  งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน 

2  แผนงานพื้นฐาน 
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน 

ผลผลิตที ่1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน  

  งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ ์ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
  1. ค่าครุภัณฑ์ 1. ค่าครุภัณฑ์ 

  2. ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 2. ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 
  งบเงินอุดหนุน  งบเงินอุดหนุน  
 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 

  2. ค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2. ค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
  3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ต่างประเทศชั่วคราว 
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว 

  
4. ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนา
อาชีพ 

4. ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนา
อาชีพ 

  

5. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 
4.0 

5. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 
4.0 

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ ผลผลิตที ่2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ  
  งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
 
  

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิตที ่3 : ผลงานทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม  

  งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
  

3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง
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ที ่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
งปม. 2564 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
งปม. 2563 ไปพลางก่อน 

การศึกษา การศึกษา 
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการที่ 2 : โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   1) ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนนักศึกษา x 
อัตรารายหัวตามประเภทวิชา) 

 1) ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนนักศึกษา x 
อัตรารายหัวตามประเภทวิชา) 

   2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)         2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)        
   3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)         3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)        
   4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)     4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)    
   5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 

บาท/คน/ปี)  
 5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 
บาท/คน/ปี)   

3.1.2 โครงการ : โครงการพัฒนาศกัยภาพเด็ก
ปฐมวัย 

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย 

งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย 

4 แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการ 
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

4.1.1 โครงการ : โครงการตำบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการ : โครงการตำบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาท
วิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาท
วิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4.1.2 โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกัน
อย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกัน
อย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 

4.2.1 โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน 

โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ เพ่ือ
เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
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ที ่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
งปม. 2564 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
งปม. 2563 ไปพลางก่อน 

4.2.2 โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือ
ชุมชน 

งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือ
ชุมชน 

5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
5.1.1 โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารย

ธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ 

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปะ
และวัฒนธรรมชาติพันธุ์แห่งเมืองแม่ฮ่องสอน
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางวัฒนธรรม 

5.1.2 โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้าน
การเกษตรภาคตะวันออก 

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้า
ด้านการเกษตรภาคตะวันออก 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปร
รปูเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

งบเงินอุดหนุน : โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

5.1.3  โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับมาตรฐาน
บริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค 

   งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชน
จังหวัดระนอง  
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ตาราง 2 การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
แผนงานบุคลากรภาครัฐ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
1. งบบุคลากร  

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
1.1.1 เงินเดือน 

- ค่าตอบแทนรายเดือน 
(เงินเดือน) 

- เงินวิทยฐานะ 
- เงินประจำตำแหน่ง 
- เงินตอบแทนพิเศษราย

เดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
(ภาคใต้) 

1.1.2 ค่าจ้างประจำ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร เงินเดือน
และค่าจ้างประจำ รหัสกิจกรรมย่อยที่............วงเงิน............บาท 
(............................บาทถ้วน)  
 

 

 

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบประมาณ รายจ่ ายประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 25 64  
แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ รหัสกิจกรรมย่อยที่..................วงเงิน
..............บาท (............................บาทถ้วน) 

2. งบดำเนินงาน  
2.1 ค่าเช่าบ้าน 
2.2 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้

ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ 
2.3 เงินตอบแทนพิเศษรายเดือน

สำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
(ภาคใต้) 

2.4 เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ราชการผู้ได้รับค่าจ้าง ขั้นสูงของตำแหน่ง 

2.5 เงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
สำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขต
พ้ืนที่พิเศษ (ภาคใต้) 

2.6 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มี
วาระ (นายกสภาสถาบัน ผู้อำนวยการ/รอง
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชน) 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน  
รหัสกิจกรรมย่อยที่..........วงเงิน..........บาท (...............บาทถ้วน) 
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งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
2.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ 

(ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการ/รอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน) 

2.8 เงินประจำตำแหน่งประเภท
ผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (สำหรับข้าราชการครู 
และข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา)  

2.9 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง
ประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (สำหรับ
ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือนใน
อุดมศึกษา) 

2.10  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 
1. งบลงทุน   

1.1 ค่าครุภัณฑ์ 
 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์  รายการ (ระบุชื่อรายการ) รหัสกิจกรรมย่อยที่
................ วงเงิน..............บาท (.......................บาทถ้วน) 

1.2 ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบลงทุน 
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง รายการ (ระบุชื่อรายการ) รหัสกิจกรรมย่อยที่
...........วงเงิน...........บาท (............................บาทถ้วน) 

2. งบเงินอุดหนุน :   
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 
2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้

ราชการ (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรปรับพื้นฐาน 
และหลักสูตรปวส.) 

2.1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
2.1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่า

พาหนะ 
2.1.5 ค่าจ้างเหมาบริการ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิ ตที่  1  : ผู้ รั บ บ ริ การการศึ กษ าใน วิท ยาลั ยชุ มชน  
งบเงินอุดหนุน รหัสกิจกรรมย่อยที่.............. วงเงิน................. ...
บาท (..........................บาทถ้วน) 
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งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
2.1.6 ค่ารับรองและพิธีการ 
2.1.7 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 
2.1.8 วัสดุสำนักงาน 
2.1.9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
2.1.10 วัสดุการศึกษา 
2.1.11 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 
2.1.12 ค่าเช่ารถยนต์  
2.1.13 ค่าสาธารณูปโภค 
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิ ตที่  1  : ผู้ รั บ บ ริ การการศึ กษ าใน วิท ยาลั ยชุ มชน  
งบเงินอุดหนุน โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ รหัสกิจกรรม
ย่อยท่ี...............วงเงิน............บาท (............................บาทถ้วน)  

2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน 
ค่ าใช้ จ่ ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่ วคราว  
รหัสกิจกรรมย่อยที่.........วงเงิน........บาท (.................บาทถ้วน) 

2.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัด
หลักสูตรพฒันาอาชีพ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน 
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ รหัสกิจกรรมย่อยที่ .........  
วงเงิน...........บาท (...............บาทถ้วน) 

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รหัสกิจกรรมย่อยที่.............. 
วงเงิน..............บาท (..........................บาทถ้วน) 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศกึษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและ
ชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน โครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชมุชน
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รหัสกิจกรรมย่อยที่..................  
วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 
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งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม งบเงินอุดหนุน 
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือ
ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รหัสกิจกรรมย่อยที่..................  
วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 
 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน 
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  งบเงิน
อุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความ
เข้มแข็งของชุมชน รหัสกิจกรรมย่อยที่...............วงเงิน..............
บาท (.................บาทถ้วน) 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์
เพ่ือชุมชน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  งบเงิน
อุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รหัสกิจกรรมย่อยที่
...............วงเงิน..............บาท (.................บาทถ้วน) 
 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา งบเงินอุดหนุน 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รหัสกิจกรรมย่อยที่...............
วงเงิน..............บาท (.................บาทถ้วน) 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา งบเงินอุดหนุน :
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย รหัสกิจกรรมย่อยที่...............
วงเงิน..............บาท (.................บาทถ้วน) 
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งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการตำบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาท
วิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการ
ส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
รหั สกิ จกรรมย่อยที่ ................ วงเงิน ........ ............บ าท 
(..........................บาทถ้วน) 

โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่
รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของ
สังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รหัสกิจกรรมย่อยที่................ วงเงิน.. ..................บาท 
(..........................บาทถ้วน) 

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ 
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
บูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย งบเงินอุดหนุน 
: โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ รหัสกิจกรรมย่อยที่........................... วงเงิน.................
บาท (............................บาทถ้วน) 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ 
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่ม
ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติ
พันธุ์ภาคเหนือ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
บูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค งบเงินอุดหนุน : โครงการ
พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
ภาคเหนือ รหัสกิจกรรมย่อยที่ .................. วงเงิน..... .........บาท 
(............................บาทถ้วน) 

โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
บูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค งบเงินอุดหนุน : โครงการ
พั ฒ น าผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ป รรู ป เพ่ื อ เพ่ิ ม มู ล ค่ าสิ น ค้ า เก ษ ต ร  
รหัสกิจกรรมย่อยที่............. วงเงิน........บาท (...................บาทถ้วน) 
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ตาราง 2 การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน  

งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
1. งบบุคลากร  

1.3 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
1.1.1 เงินเดือน 

- ค่าตอบแทนรายเดือน 
(เงินเดือน) 

- เงินวิทยฐานะ 
- เงินประจำตำแหน่ง 
- เงินตอบแทนพิเศษราย

เดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
(ภาคใต้) 

1.1.2 ค่าจ้างประจำ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลาง
ก่อน แผนงานบุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ ายบุคลากรภาครัฐ  
งบบุคลากร เงินเดือนและค่าจ้างประจำ รหัสกิจกรรมย่อยที่
............วงเงิน............บาท (............................บาทถ้วน)  

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลาง
ก่อน แผนงานบุ คลากรภาครัฐ  รายการบุ คลากรภาครัฐ  
งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ รหัสกิจกรรมย่อยที่
..................วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 

2. งบดำเนินงาน  
2.11  ค่าเช่าบ้าน 
2.12  เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

ผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ 
2.13  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือน

สำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
(ภาคใต้) 

2.14  เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ราชการผู้ได้รับค่าจ้าง ขั้นสูงของตำแหน่ง 

2.15  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
สำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขต
พ้ืนที่พิเศษ (ภาคใต้) 

2.16  เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มี
วาระ (นายกสภาสถาบัน ผู้อำนวยการ/รอง
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชน) 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลาง
ก่อน แผนงานบุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ ายบุคลากรภาครัฐ  
งบดำเนินงาน รหัสกิจกรรมย่อยที่ ..........วงเงิน..........บาท 
(...............บาทถ้วน) 
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งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 
2.17  ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ 

(ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการ/รอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน) 

2.18  เงินประจำตำแหน่งประเภท
ผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (สำหรับข้าราชการครู 
และข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา)  

2.19  ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง
ประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (สำหรับ
ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือนใน
อุดมศึกษา) 

2.20  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 
3. งบเงินอุดหนุน   

3.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 
3.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้

ราชการ (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรปรับพื้นฐาน 
และหลักสูตรปวส.) 

3.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
3.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่า

พาหนะ 
3.5 ค่าจ้างเหมาบริการ 
3.6 ค่ารับรองและพิธีการ 
3.7 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 
3.8 วัสดุสำนักงาน 
3.9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
3.10 วัสดุการศึกษา 
3.11 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 
3.12 ค่าเช่ารถยนต์  
3.13 ค่าสาธารณูปโภค 

 
 
 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลาง
ก่อน แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน งบเงินอุดหนุน รหัสกิจกรรมย่อยที่ ...... ........ วงเงิน
....................บาท (..........................บาทถ้วน) 
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งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 
2. งบลงทุน  

2.1 ค่าครุภัณฑ์ 
 
 

2.2 ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลาง
ก่อน แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน  งบลงทุน  ค่ าครุภัณ ฑ์  รายการ (ระบุ ชื่ อรายการ)  
รหั ส กิ จ ก ร รม ย่ อ ย ที่ . . . . . . . . . . . . . . . . ว ง เงิ น .. . . . . . . . . . . . .บ าท 
(.......................บาทถ้วน) 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลาง
ก่อน แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง รายการ (ระบุชื่อรายการ) 
รหัสกิจกรรมย่อยที่...........วงเงิน...........บาท (............................
บาทถ้วน) 
 

3. งบเงินอุดหนุน :   
3.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลาง
ก่อน แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน งบเงินอุดหนุน โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ร หั ส กิ จ ก ร ร ม ย่ อ ย ที่ . . . . . . . . . . . . . . .ว ง เ งิ น . . . . . . . . . . . .บ า ท 
(............................บาทถ้วน) 
 

3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลาง
ก่อน แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 
งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว รหัสกิจกรรมย่อยที่.........วงเงิน........บาท (.................
บาทถ้วน) 
 

3.3 โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลาง
ก่อน แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒ นาอาชีพ  
รหัสกิจกรรมย่อยที่.........วงเงิน...........บาท (...............บาทถ้วน) 
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งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 
3.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลาง
ก่อน แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0  
ร หั ส กิ จ ก ร ร ม ย่ อ ย ที่ . . . . . . . . . . . . . .  ว ง เงิ น . . . . . . . . . . . . . .บ า ท 
(..........................บาทถ้วน) 
 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและ
ชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน 
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคน
และชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รหัสกิจกรรมย่อยที่
.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 
 

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลาง
ก่อน แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 
งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  รหัสกิจกรรมย่อยที่
.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 
 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลาง
ก่อน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย รหัสกิจกรรม
ย่อยท่ี...............วงเงิน..............บาท (.................บาทถ้วน)  
 

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลาง
ก่อน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รหัสกิจกรรมย่อย
ที่...............วงเงิน..............บาท (.................บาทถ้วน) 
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งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่
รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลาง
ก่อน แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกัน
อย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รหัสกิจกรรมย่อยที่...........วงเงิน..............
บาท (............................บาทถ้วน) 

โครงการตำบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาท
วิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลาง
ก่อน แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนบทบาท
วิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รหัสกิจกรรมย่อยที่................................ 
วงเงิน....................บาท (..........................บาทถ้วน) 

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน 
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลาง
ก่อน แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  
งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและ
ความเข้มแข็งของชุมชน รหัสกิจกรรมย่อยที่...... ........................ 
วงเงิน.................บาท (............................บาทถ้วน) 

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์
เพ่ือชุมชน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลาง
ก่อน แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  
งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รหัสกิจกรรม
ย่อยท่ี.................. วงเงิน..............บาท (.....................บาทถ้วน)  
 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ 
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมสืบสาน
ศิลปะและวัฒนธรรมชาติพันธุ์แห่งเมือง
แม่ฮ่องสอนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางวัฒนธรรม 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลาง
ก่อน แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค งบเงินอุดหนุน 
โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมชาติพันธุ์แห่งเมือง
แม่ฮ่องสอนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางวัฒนธรรม รหัสกิจกรรมย่อยที่
.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 
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งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 
งบเงินอุดหนุน : โครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลาง
ก่อน แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค งบเงินอุดหนุน 
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  
รหัสกิจกรรมย่อยที่............. วงเงิน........บาท (...................บาทถ้วน) 
 

โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ของภาค 
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อ 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดระนอง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลาง
ก่อน แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค งบเงินอุดหนุน 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมเพ่ือสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดระนอง รหัสกิจกรรมย่อยที่
.................................. วงเงิน..............บาท (............................
บาทถ้วน) 

 


















