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สวนที่ 1 

เปาหมายผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด และงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2563 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรับจัดสรรงบประมาณภายใต 6 แผนงาน 13 
ผลผลิต/โครงการ ประกอบดวย (1) แผนงานบคุลากรภาครัฐ (2) แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน จำนวน 3 ผลผลิต (3) แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอ
ภาคทางการศึกษา จำนวน 2 โครงการ (4) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต จำนวน 2 โครงการ (5) แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู จำนวน 2 โครงการ และ (6) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน 3 โครงการ ซึ่งครอบคลุมพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่กำหนดในพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 และมาตรา 9 ประกอบดวย (1) จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวาปริญญา (2) ฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ (3) วิจัยและบริการทาง
วิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน (4) ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน (5) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งของทองถ่ินและชุมชน 

  งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีไดรับจัดสรรกอนโอนเปลี่ยนแปลง วงเงินท้ังสิ้น จำนวน 649,424,100 บาท เปนรายจายประจำ 579,665,500 บาท 
และรายจายลงทุน 69,758,600 บาท ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรับจัดสรรเพื่อการนำสงผลผลิต/โครงการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการจัดสรร เปาหมายการใหบริการกระทรวง 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน  

  ตอมาสำนักงบประมาณใหหนวยงานทบทวนแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 และวันท่ี 7 เมษายน 
2563 โดยใหปรับลดงบประมาณตามมาตรการดานงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และสถานการณภัยแลง 
และสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดปรับลดงบประมาณบางรายการคืนใหสำนักงบประมาณเพื ่อนำไปจัดทำราง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
วงเงิน 14,647,400 บาท  ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีงบประมาณหลังปรับลด วงเงิน 634,776,700 บาท เปนรายจายประจำ 565,018,100 บาท และรายจายลงทุน 69,758,600 บาท 
แสดงไดดังตาราง 1 

  สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรับงบประมาณเบิกจายแทนกันจากหนวยงานอื่น วงเงิน 217,585 บาท ซึ่งไดโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
งบประมาณเบิกจายแทนกัน ใหวิทยาลัยชุมชนแลว วงเงิน 403,554,384 บาท และสถาบันฯ ไดตรวจสอบและวิเคราะหผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผลการเบิกจายงบประมาณจากระบบ GFMIS เมื ่อสิ้นไตรมาส 3 ณ เดือนมิถุนายน 2563 พบวา มีผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบิกจาย 
รวมท้ังสิ้น 208,985,668.80 บาท คิดเปนรอยละ 57.04 ต่ำกวาเปาหมาย (เปาหมายรอยละ 77) โดยมีผลการเบิกจายในแตละแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ดังตารางท่ี 2 - 15 
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ตารางที่ 1  ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม  
เพ่ือการพัฒนา และแผนยุทธศาสตร 20 ป สถาบันวิทยาลัยชุมชน และวงเงินงบประมาณตามแผนการใชจาย พ.ศ. 2563 : ภาพรวมสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงินงบประมาณ 
634.7767 ลานบาท (วงเงินหลังปรับลดตามสถานการณโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และสถานการณภัยแลง) 

แผนการใชจาย
งบประมาณ 

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร แผนงานบูรณาการ (Agenda) แผนงานบูรณาการเชิงพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป  

ยุทธศาสตรที่ 3 :  
ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรที่ 3 :  
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนษุย 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 : 
ดานความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 :  
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 : 
ดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

 

แผนแมบท 24. อ่ืน ๆ 24. อ่ืน ๆ 
 

17. ความเสมอภาคและ 
หลักประกันทางสังคม 

1. ความมั่นคง 
 

12. การพัฒนาการเรียนรู 
 

6. พื้นท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 
 

แผนปฏิรูปประเทศ สังคม สังคม 
 

สังคม 
 

เศรษฐกิจ สังคม สังคม เศรษฐกิจ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

ฉบับที ่12 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพฒันา
ศักยภาพทุนมนุษย 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการ 

พัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนษุย 

 

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 

แผนงาน แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย 

แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต 

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 

ยุทธศาสตร 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม 

- Platforms 1 :  
การพัฒนากำลังคน
และสถาบันความรู 

Platforms 2 : การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทยทาทายของสังคม 

Platforms 1 : การพัฒนากำลังคนและ
สถาบันความรู 

 

Platforms 2 : การวิจัยและสรางนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม 

Platforms 1 : การพัฒนากำลังคนและ
สถาบันความรู 

Platforms 4 : การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ท่ี
และลดความเหลื่อมล้ำ 

โปรแกรม
ยุทธศาสตร อววน.

เพ่ือการพัฒนา 

P16 การปฏิรูป อว
วน. Reinventing 
Universities & 

Research 
Institutes) 

P3 การเรียนรู
ตลอดชีวิตและ

พัฒนาทักษะเพื่อ
อนาคต 

(Upskill/reskill) 

P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง P3 การเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่อ
อนาคต (Upskill/reskill) 

 

P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง P3 การเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนา
ทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/reskill) 

P15 เมืองนาอยู (Smart/Livable City) 

แผนยุทธศาสตร 
20 ป สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  
การบริหารจัดการเชิง

รุกและ 
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อ
เสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพคน
และชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อ

เสริมสรางและพฒันา
ศักยภาพคนและ

ชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 :  
การสรางเครือขายความ
รวมมือเพื่อการพัฒนา

ความเขมแข็งของชุมชน
อยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพคนและชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อ
เสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพคน
และชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 5 :  
การสรางผูนำการ
เปลี่ยนแปลง และ

ผูประกอบการ 
ในชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  
การจัดการศึกษาตลอดชวิีตเพื่อ

เสริมสรางและพฒันาศักยภาพคนและ
ชุมชน 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 :  
การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาความเขมแข็งของ

ชุมชนอยางย่ังยืน 

ผลผลิต รายการคาใชจาย
บุคลากรภาครัฐ 
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

ผลผลิตที่ 1 :   
ผูรับบริการ
การศึกษาใน

วิทยาลัยชุมชน 
 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงาน
การใหบริการวิชาการ 

ผลผลิตที่ 3 : ผลงาน
ทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา
เด็กปฐมวัย 

โครงการที่ 2 : 
โครงการสนับสนนุ
คาใชจายในการจัด

การศึกษาต้ังแตระดับ
อนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โครงการที่ 1 : 
โครงการตำบล

มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน 
ในจังหวัดชายแดน

ภาคใต 

โครงการที่ 2 : 
โครงการเสริมสราง

สังคมพหุวัฒนธรรมท่ี
เขมแข็ง 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ

ขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความสุขของ

ชุมชน 

โครงการที่ 2 : 
โครงการพัฒนา
และสงเสริมการ
เรียนรูผานการ
เรียนออนไลน 

โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนา
กลุมทองเท่ียว

อารยธรรมลานนา
และกลุมชาติพันธุ 

โครงการที่ 2 : 
โครงการ

พัฒนาการผลิต
สินคาดาน

การเกษตรภาค
ตะวันออก 

โครงการที่ 3 : 
โครงการยกระดับ

มาตรฐานบริการและ
สงเสริมธุรกิจตอเนื่อง
ในแหลงทองเท่ียวท่ีมี

ชื่อเสียงของภาค 
วงเงินงบประมาณ 

(ลานบาท) 
252.5690 321.1255 9.5000 1.3292 1.3000 14.9605 8.4720 4.2400 16.1288 2.0000 1.0000 1.2317 0.9200 

รายการ 252.5690      331.9547 16.2605 30.8408 3.1517 
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ตารางท่ี 2 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ 
แผนงาน งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับผลผลิต/โครงการ 

รวม 634,776,700  
(1) แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

252,569,000 รายการบุคลากรภาครัฐ 

(2) แผนงานพื ้นฐานด าน
การพัฒนาและเสร ิมสร  าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

331,954,700  
321,125,500 ผลผลิตท่ี 1 : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 

เชิงปริมาณ : 

‐ จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทา 3,000 คน 

‐ จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทาท่ีคงอยู 8,000 คน 

‐ จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทาท่ีเขาใหม 5,000 คน 
เชิงคุณภาพ : รอยละผูสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน
หรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานท่ีทำอยู รอยละ 70 

 9,500,000 ผลผลิตท่ี 2 : ผลงานการใหบริการวิชาการ 
เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับบริการ 8,000 คน 
เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 

 1,329,200 ผลผลิตท่ี 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 
เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 5,000 คน 
เชิงคุณภาพ : รอยละของโครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 80 

(3) แผนงานย ุทธศาสตร
สร างความเสมอภาคทาง
การศึกษา 
 
 
 
 
 

16,260,500  
1,300,000 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย 

เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการพัฒนา 400 คน 
14,960,500 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 1,600 คน 
เชิงคุณภาพ : รอยละของคาใชจายท่ีผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน รอยละ 100 
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แผนงาน งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับผลผลิต/โครงการ 
(4) แ ผ น ง า น บ ู ร ณ า ก า ร
ขับเคลื ่อนการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต 

12,712,000  
4,240,000 โครงการเสริมสรางสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง : โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือขายท่ีเขารวมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม 3,241 คน 

8,472,000 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการ
สงเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชาชนในพ้ืนท่ี 4 จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ 2,180 คน 

(5) แผนงานบ ู รณาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู 

18,128,800  
16,128,800 โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน : โครงการจัดการความรูเพ่ือเสริมสรางความสุขและความ

เขมแข็งของชุมชน 
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพท่ีสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 8,000 คน 

2,000,000 โครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน : โครงการบทเรียนออนไลนเพ่ือชุมชน 
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา และประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน 6,000 คน 

(6) แผนงานบ ู รณาการ
พัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 

3,151,700  
1,000,000 โครงการพัฒนากลุมทองเที่ยวอารยธรรมลานนาและกลุมชาติพันธุ : โครงการสงเสริมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมชาติ

พันธุแหงเมืองแมฮองสอนเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางวัฒนธรรม 
เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการอบรมดานการทองเท่ียวกลุมชาติพันธุ 200 คน 

 1,231,700 โครงการพัฒนาการผลิตสินคาดานการเกษตรภาคตะวันออก : โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา
เกษตร 
เชิงปริมาณ :  
- จำนวนตนแบบนวัตกรรมอาหารและสินคาเกษตร 5 ตนแบบ 
- จำนวนผูรับบริการดานการผลิตสินคาทางการเกษตรภาคตะวันออก 150 คน 

 920,000 โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและสงเสริมธุรกิจตอเนื่องในแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของภาค  
: โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดระนอง 
เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขาอบรมเพ่ือยกระดับการทองเท่ียวของภาค 300 คน 
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สวนที่ 2 
เปาหมายการเบิกจายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

  นายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบมาตรการดังกลาวตามที่สำนักงบประมาณเสนอ และเห็นชอบใหสำนักงบประมาณนำเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป โดยกำหนดเปาหมายการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของประเทศ เพื่อเปนแนวทางใหหนวยรับงบประมาณจัดทำแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหการใชจายงบประมาณของทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ สามารถเปนกลไกสนับสนุนการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งเพื่อใหการใชจายงบประมาณเปนกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงไดกำหนดเปาหมายการใช
จายงบประมาณเปนรายไตรมาส  

  สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดแจงเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกำหนดมาตรการ แนวทางการติดตามและการรายงานผล
การดำเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการบริหารงบประมาณ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายผลผลิตใน
ภาพรวมของวิทยาลัยชุมชนตอไป  
 
ตารางท่ี 3 เปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เปาหมายการเบิกจายงบประมาณ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เปาหมายการเบิกจายรวม ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

- ภาพรวม : รอยละ/(รอยละสะสม) 100.00 23.00/(23.00) 31.00/(54.00) 23.00/(77.00) 23.00/(100.00) 

- รายจายประจำ : รอยละ/(รอยละสะสม) 100.00 28.00/(28.00) 30.00/(58.00) 22.00/(80.00) 20.00/(100.00) 

- รายจายลงทุน : รอยละ/(รอยละสะสม) 100.00 8.00/(8.00) 32.00/(40.00) 25.00/(65.00) 35.00/(100.00) 
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สวนที่ 3 
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และรายวิทยาลัยชุมชน 

3.1 กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดปรับแกวงเงินกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยใหปรับลด
งบประมาณตามมาตรการดานงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และสถานการณภัยแลง และสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนไดปรับลดงบประมาณบางรายการคืนใหสำนักงบประมาณเพื่อนำไปจัดทำราง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 14,647,400 บาท ดังนั้น 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีงบประมาณหลังปรับลด วงเงิน 634,776,700 บาท เปนรายจายประจำ 565,018,100 บาท และรายจายลงทุน 69,758,600 บาท โดยใชปจจัยตาง ๆ ในการ
พิจารณาประกอบการประมาณการคาใชจายตลอดปงบประมาณ อาทิ (1) โครงสรางทางกายภาพ ไดแก อาคาร หนวยที่ใหบริการทางการศึกษา/บริการทางวิชาการในพื้นที่ หนวยจัด
การศึกษา ฯลฯ เปนตน (2) เปาหมายการรับนักศึกษา/ผูรับบริการทางวิชาการ (3) จำนวนนักศึกษา/ผูรับบริการทางวิชาการ (4) จำนวนบุคลากรประเภทตาง ๆ ไดแก ผูบริหารภาคนอก
ราชการ ครู พนักงานราชการ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน (5) เกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปทั้งในสวนที่เปนคาใชจายประจำและคาใชจายในการดำเนินงานภายใต
โครงการ โดยสรุปกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1 * กรอบงบประมาณสำหรับสำนักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื ่อคราวประชุม วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 ครั้งท่ี 12/2562 และที่ปรับลดวงเงินงบลงทุนตามขอเสนอของ
คณะกรรมาธิการ และปรับลดงปม. นำเขาสู พ.ร.บ. โอน เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และสถานการณภัยแลง 

  

วงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณป พ.ศ. 2563  
634,776,700 บาท (100%) 

 สถาบันวิทยาลัยชมุชน 
53,349,908  บาท (8.40%) 

 วชช. + สวชช.  
6,536,000 บาท (1.03%) 

 วิทยาลัยชุมชน  
574,890,792 บาท (90.57%) 
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3.2 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สำนักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แหง)  
จำแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน  

ตารางท่ี 4 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สำนักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แหง)  
จำแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน 

วิทยาลัยชุมชน 
 

รวม 
 

การบริหารจัดการ จัดการศึกษา วิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐานฯ แผนงานพ้ืนฐาน + แผนงานบูรณาการ + แผนบูรณาการพ้ืนท่ี 

รวม งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน
(บริหารจัดการ) 

จัดการศึกษา* วิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

รวมท้ังสิ้น 634,776,700  252,569,000   216,081,600   36,487,400   69,758,600  121,017,250  143,310,150   2,000,000   44,792,500   1,329,200  

กรอบ สวชช. 53,363,688  21,872,840   20,000,000   1,872,840   8,000,000  22,182,060  -     200,000   1,108,788   -    

สำรองกรณีฉุกเฉิน
(สวนรวม) 

 6,536,000       6,536,000   -     -     -     -    

กรอบ วชช. รอ
พิจารณาเพ่ิมเติม 

17,826,718  6,843,690   46,980   6,796,710   6,830,300    2,126,928   818,000   1,207,800   -    

รวม 20 วชช.  557,050,294   223,852,470   196,034,620   27,817,850   54,928,300   92,299,190   141,183,222   982,000   42,475,912   1,329,200  
1. แมฮองสอน  24,611,998   10,400,580   9,374,900   1,025,680   90,000   5,336,520   4,836,898   80,000   3,788,000   80,000  
2. พิจิตร  53,678,159   13,423,400   13,227,800   195,600   7,513,500   4,401,820   27,430,939   35,000   793,500   80,000  
3. ตาก  21,794,626   10,670,860   8,942,700   1,728,160   197,400   4,621,000   5,079,486   40,000   1,110,880   75,000  
4. บุรีรัมย  26,706,740   12,411,900   10,775,500   1,636,400   700,600   4,463,560   7,712,080   90,000   1,278,600   50,000  
5. มุกดาหาร  23,866,631   11,519,832   9,928,500   1,591,332   191,500   4,382,020   6,609,379   -     1,088,900   75,000  
6. หนองบัวลำภ ู  22,768,869   10,782,100   10,578,900   203,200   2,372,400   4,070,260   4,202,919   60,000   1,206,190   75,000  
7. สระแกว  22,064,934   10,699,060   9,662,700   1,036,360   834,000   4,497,920   2,710,804   60,000   3,183,150   80,000  
8. อุทัยธานี  38,201,899   13,295,320   12,314,200   981,120   9,386,700   4,594,970   9,512,909   -     1,337,000   75,000  
9. ระนอง  21,192,355   11,125,140   9,662,300   1,462,840   972,500   3,890,220   3,465,895   -     1,688,600   50,000  
10. นราธิวาส  59,390,307   11,650,520   10,517,520   1,133,000   22,971,000   5,926,160   14,497,867   100,000   4,147,760   97,000  
11. ยะลา  31,604,353   10,728,750   8,130,600   2,598,150   2,111,800   5,283,440   9,127,643   50,000   4,232,720   70,000  
12. ปตตานี  28,835,590   9,636,340   7,394,500   2,241,840   1,305,800   5,762,320   8,894,340   40,000   3,126,790   70,000  
13. สตูล  24,480,838   11,528,040   10,025,000   1,503,040   397,300   3,983,720   7,167,528   60,000   1,269,250   75,000  
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วิทยาลัยชุมชน 
 

รวม 
 

การบริหารจัดการ จัดการศึกษา วิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐานฯ แผนงานพ้ืนฐาน + แผนงานบูรณาการ + แผนบูรณาการพ้ืนท่ี 

รวม งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน
(บริหารจัดการ) 

จัดการศึกษา* วิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

14. สมุทรสาคร  19,819,640   11,189,900   9,538,300   1,651,600   220,300   4,904,970   2,276,370   -     1,212,100   16,000  
15. ยโสธร  22,537,101   10,504,620   10,373,820   130,800   554,000   4,071,920   6,064,061   40,000   1,227,500   75,000  
16. พังงา  21,091,352   11,508,300   10,062,380   1,445,920   1,203,500   4,049,800   3,383,392   38,000   843,360   65,000  
17. ตราด  18,808,448   9,361,340   7,711,300   1,650,040   605,700   4,608,120   2,056,406   100,000   2,001,882   75,000  
18. แพร  21,034,756   11,699,200   10,109,800   1,589,400   79,500   3,902,190   3,416,636   50,000   1,831,230   56,000  
19. สงขลา  33,479,224   12,256,300   9,722,100   2,534,200   2,420,900   4,849,720   8,912,204   80,000   4,900,100   60,000  
20. นาน  21,082,474   9,460,968   7,981,800   1,479,168   799,900   4,698,540   3,825,466   59,000   2,208,400   30,200  

  
หมายเหตุ : กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนไปตามเกณฑ/แนวทางการจัดสรรงบประมาณ และตามที ่ผ านการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการบริหารโครงการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 สำหรับกรอบงบบุคลากรและงบดำเนินงาน อาจปรับเพ่ิม/ลด ตามจำนวนบุคลากรท่ีเพ่ิม/ลด และการปรับเลื่อนข้ันเงินเดือนของบุคลากร 
 *สำหรับงบเงินอุดหนุน ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส. และหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผูเรียน และ งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ 
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรสัมฤทธิบัตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร หรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร วงเงินที่ไดรับจริง อาจเพิ่ม/ลด 
ตามจำนวนนักศึกษา/ผูเรียน ท่ีจัดการเรียนการสอนจริง 
 ** งบประมาณภายใตโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน วงเงิน 14,960,500 บาท ซึ่งเปนคาใชจายสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ไดรวมอยูในพันธกิจดานการจัดการศึกษา  
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สวนท่ี 4 
ผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม และจำแนกรายวิทยาลัยชุมชน 

4.1 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ส้ินไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 สำนักงบประมาณไดอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสถาบันวิทยาลัยชุมชน 649,424,100 บาท เปนรายจายประจำ 579,665,500 บาท 
และรายจายลงทุน 69,758,600 บาท ตอมาสำนักงบประมาณใหหนวยงานทบทวนแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2563 และ
วันที่ 7 เมษายน 2563 โดยใหปรับลดงบประมาณตามมาตรการดานงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และ
สถานการณภัยแลง และสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดปรับลดงบประมาณบางรายการคืนใหสำนักงบประมาณเพื่อนำไปจัดทำราง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 วงเงิน 14,647,400 บาท ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีงบประมาณหลังปรับลด วงเงิน 634,776,700 บาท เปนรายจายประจำ 565,018,100 บาท และรายจายลงทุน 
69,758,600 บาท นอกจากนี้สถาบันวิทยาลัยชุมชนยังไดรับงบประมาณเบิกจายแทนกันจากหนวยงานอื่น วงเงิน 217,585 บาท รวมทั้งสิ้น 634,994,285 บาท ภายใต 6 แผนงาน 13 
ผลผลิต/โครงการ สถาบันฯ ไดตรวจสอบและวิเคราะหผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 พบวา มีผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 362,191,134.03 บาท คิดเปนรอยละ 
57.04 ต่ำกวาเปาหมาย (เปาหมายรอยละ 77) โดยรายจายประจำเบิกจายได 345,877,958.10 บาท คิดเปนรอยละ 60.97 ต่ำกวาเปาหมาย (เปาหมายรอยละ 80) และรายจายลงทุน
เบิกจายได 16,313,175.93 บาท รอยละ 24.09 ต่ำกวาเปาหมาย (เปาหมายรอยละ 65) ซ่ึงมีผลการเบิกจายในแตละแผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายละเอียดดังตารางท่ี 5 - 30 

ตารางท่ี 5 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับโอนจัดสรร 

งบรายจาย งปม.ท่ีไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO 
ผลเบิกจาย ± เปาหมายรัฐบาล  

 จำนวน รอยละ 
รายจายภาพรวม รอยละ 77  634,994,285.00   63,817,482.17   362,191,134.03  57.04 ต่ำกวาเปาหมาย 

รายจายประจำ รอยละ 80  567,277,635.07   14,683,625.17   345,877,958.10  60.97 ต่ำกวาเปาหมาย 

รายจายลงทุน รอยละ 65  67,716,649.93   49,133,857.00   16,313,175.93  24.09 ต่ำกวาเปาหมาย 

 เม่ือเปรียบเทียบผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับเปาหมายการเบิกจายตามเปาหมายของรัฐบาล จำแนกตามหนวยงานวิทยาลัย
ชุมชน 20 แหง และสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 แหง รวม 21 แหง มีผลการประเมินการเบิกจายดังตารางท่ี 6 และแสดงผลการเบิกจาย ดังนี้ 

1. ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายจายภาพรวม พบวา ทุกแหงท่ีเบิกจายไดต่ำกวาเปาหมาย รายละเอียดดังตารางท่ี 6 
2. ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายจายประจำ พบวา ทุกแหงท่ีเบิกจายไดต่ำกวาเปาหมาย รายละเอียดดังตารางท่ี 7 
3. ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายจายลงทุน พบวา มี 15 แหง ที่เบิกจายไดสูงกวาเปาหมาย สวนแหงอื่น ๆ เบิกจายไดต่ำกวา

เปาหมาย รายละเอียดดังตารางท่ี 8   
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ตารางท่ี 6 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังโอนเปลีย่นแปลง ของสถาบนัวิทยาลัยชุมชน รายจายภาพรวม 
หนวยงาน งปม.ท่ีไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  

รวมท้ังส้ิน  634,994,285.00   63,817,482.17   362,191,134.03   208,985,668.80   57.04  ต่ำกวาเปาหมาย 
สวชช.  57,009,908.00   12,789,974.45   28,486,344.85   15,733,588.70   49.97  ต่ำกวาเปาหมาย 
กรอบสวนรวม  8,512,190.00   6,824,450.00   -     1,687,740.00   -    - 
กรอบวชช.*  165,917,803.00   -     91,991,126.84   73,926,676.16  55.44 ต่ำกวาเปาหมาย 
รวม 20 วชช.  403,554,384.00   44,203,057.72   241,713,662.34   117,637,663.94   59.90  ต่ำกวาเปาหมาย 
1. แมฮองสอน  17,759,362.00   787,038.00   11,873,132.65   5,099,191.35   66.86  ต่ำกวาเปาหมาย 
2. พิจิตร  33,821,535.00   1,412,031.44   25,203,461.05   7,206,042.51   74.52  ต่ำกวาเปาหมาย 
3. ตาก  15,469,870.00   641,566.42   10,168,732.83   4,659,570.75   65.73  ต่ำกวาเปาหมาย 
4. บุรีรัมย  17,878,740.00   -     11,697,220.35   6,181,519.65   65.43  ต่ำกวาเปาหมาย 
5. มุกดาหาร  16,120,480.00   556,164.00   11,374,781.07   4,189,534.93   70.56  ต่ำกวาเปาหมาย 
6. หนองบัวลำภ ู  15,793,890.00   172,336.66   10,479,241.66   5,142,311.68   66.35  ต่ำกวาเปาหมาย 
7. สระแกว  16,063,810.00   644,968.00   11,435,518.08   3,983,323.92   71.19  ต่ำกวาเปาหมาย 
8. อุทัยธานี  27,094,720.00   9,123,544.20   12,519,099.25   5,452,076.55   46.20  ต่ำกวาเปาหมาย 
9. ระนอง  14,630,730.00   707,072.00   9,707,954.74   4,215,703.26   66.35  ต่ำกวาเปาหมาย 
10. นราธิวาส  48,272,300.00   23,156,000.00   16,185,488.60   8,930,811.40   33.53  ต่ำกวาเปาหมาย 
11. ยะลา  25,797,120.00   156,000.00   14,977,127.60   10,663,992.40   58.06  ต่ำกวาเปาหมาย 
12. ปตตาน ี  22,645,360.00   283,800.00   14,153,331.98   8,208,228.02   62.50  ต่ำกวาเปาหมาย 
13. สตูล  16,901,610.00   -     11,597,844.06   5,303,765.94   68.62  ต่ำกวาเปาหมาย 
14. สมุทรสาคร  14,520,820.00   -     8,621,350.88   5,899,469.12   59.37  ต่ำกวาเปาหมาย 
15. ยโสธร  15,371,770.00   1,087,453.32   10,902,960.98   3,381,355.70   70.93  ต่ำกวาเปาหมาย 
16. พังงา  14,662,680.00   1,196,102.39   9,054,637.67   4,411,939.94   61.75  ต่ำกวาเปาหมาย 
17. ตราด  14,476,747.00   183,839.00   9,165,880.52   5,127,027.48   63.31  ต่ำกวาเปาหมาย 
18. แพร  14,186,850.00   1,010,313.80   9,047,908.58   4,128,627.62   63.78  ต่ำกวาเปาหมาย 
19. สงขลา  26,481,540.00   1,515,050.00   15,398,229.22   9,568,260.78   58.15  ต่ำกวาเปาหมาย 
20. นาน  15,604,450.00   1,569,778.49   8,149,760.57   5,884,910.94   52.23  ต่ำกวาเปาหมาย 



 

รายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 11 
 

ตารางท่ี 7 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังโอนเปลีย่นแปลง ของสถาบนัวิทยาลัยชุมชน รายจายประจำ 

หนวยงาน งปม.ที่ไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น  567,277,635.07   14,683,625.17   345,877,958.10   206,716,051.80   60.97  ต่ำกวาเปาหมาย 
สวชช.*  49,044,908.00   4,827,424.45   28,486,344.85   15,731,138.70   58.08  ต่ำกวาเปาหมาย 
กรอบสวนรวม  1,681,890.00   -     -     1,681,890.00   -    - 
กรอบวชช.  165,917,803.00   -     91,991,126.84   73,926,676.16  55.44 ต่ำกวาเปาหมาย 
รวม 20 วชช.  350,633,034.07   9,856,200.72   225,400,486.41   115,376,346.94   64.28  ต่ำกวาเปาหมาย 
1. แมฮองสอน  17,669,362.00   787,038.00   11,783,132.65   5,099,191.35   66.69  ต่ำกวาเปาหมาย 
2. พิจิตร  27,116,425.00   477,951.44   20,633,031.05   6,005,442.51   76.09  ต่ำกวาเปาหมาย 
3. ตาก  15,237,470.00   641,566.42   9,971,332.83   4,624,570.75   65.44  ต่ำกวาเปาหมาย 
4. บุรีรัมย  17,178,140.00   -     11,512,750.35   5,665,389.65   67.02  ต่ำกวาเปาหมาย 
5. มุกดาหาร  15,928,980.00   556,164.00   11,183,281.07   4,189,534.93   70.21  ต่ำกวาเปาหมาย 
6. หนองบัวลำภู  13,421,490.00   172,336.66   8,357,863.66   4,891,289.68   62.27  ต่ำกวาเปาหมาย 
7. สระแกว  15,229,810.00   644,968.00   10,709,283.08   3,875,558.92   70.32  ต่ำกวาเปาหมาย 
8. อุทัยธาน ี  18,457,283.00   486,107.20   12,519,099.25   5,452,076.55   67.83  ต่ำกวาเปาหมาย 
9. ระนอง  13,784,230.00   707,072.00   8,861,454.74   4,215,703.26   64.29  ต่ำกวาเปาหมาย 
10. นราธิวาส  25,301,300.00   307,000.00   16,185,488.60   8,808,811.40   63.97  ต่ำกวาเปาหมาย 
11. ยะลา  23,685,320.00   156,000.00   12,865,327.60   10,663,992.40   54.32  ต่ำกวาเปาหมาย 
12. ปตตาน ี  21,339,560.00   283,800.00   12,847,531.98   8,208,228.02   60.21  ต่ำกวาเปาหมาย 
13. สตูล  16,504,310.00   -     11,215,944.06   5,288,365.94   67.96  ต่ำกวาเปาหมาย 
14. สมุทรสาคร  14,300,722.07   -     8,401,252.95   5,899,469.12   58.75  ต่ำกวาเปาหมาย 
15. ยโสธร  14,896,870.00   1,087,453.32   10,428,060.98   3,381,355.70   70.00  ต่ำกวาเปาหมาย 
16. พังงา  13,700,875.00   751,412.39   8,537,522.67   4,411,939.94   62.31  ต่ำกวาเปาหมาย 
17. ตราด  13,871,047.00   183,839.00   8,560,180.52   5,127,027.48   61.71  ต่ำกวาเปาหมาย 
18. แพร  14,107,350.00   1,010,313.80   8,968,408.58   4,128,627.62   63.57  ต่ำกวาเปาหมาย 
19. สงขลา  24,060,640.00   683,100.00   13,809,679.22   9,567,860.78   57.40  ต่ำกวาเปาหมาย 
20. นาน  14,841,850.00   920,078.49   8,049,860.57   5,871,910.94   54.24  ต่ำกวาเปาหมาย 

* ขอมูลดังตารางขางตน งบบุคลากรสำหรับขาราชการครูวิทยาลัยชุมชน วงเงินจะรวมอยูภายใตกรอบวิทยาลยัชุมชน   
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ตารางท่ี 8 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังโอนเปลีย่นแปลง ของสถาบนัวิทยาลัยชุมชน รายจายลงทุน 

หนวยงาน งปม.ที่ไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ 
± เปาหมายรัฐบาล  

 
รวมทั้งสิ้น  67,716,649.93   49,133,857.00   16,313,175.93   2,269,617.00   24.09  ต่ำกวาเปาหมาย 
สวชช.  7,965,000.00   7,962,550.00   -     2,450.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
กรอบสวนรวม**  6,830,300.00   6,824,450.00   -     5,850.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
รวม 20 วชช.  52,921,349.93   34,346,857.00   16,313,175.93   2,261,317.00   30.83  ต่ำกวาเปาหมาย 
1. แมฮองสอน  90,000.00   -     90,000.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
2. พิจิตร  6,705,110.00   934,080.00   4,570,430.00   1,200,600.00   68.16  สูงกวาเปาหมาย 
3. ตาก  232,400.00   -     197,400.00   35,000.00   84.94  สูงกวาเปาหมาย 
4. บุรีรัมย  700,600.00   -     184,470.00   516,130.00   26.33  ต่ำกวาเปาหมาย 
5. มุกดาหาร  191,500.00   -     191,500.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
6. หนองบัวลำภู  2,372,400.00   -     2,121,378.00   251,022.00   89.42  สูงกวาเปาหมาย 
7. สระแกว  834,000.00   -     726,235.00   107,765.00   87.08  สูงกวาเปาหมาย 
8. อุทัยธาน ี  8,637,437.00   8,637,437.00   -     -    0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
9. ระนอง  846,500.00   -     846,500.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
10. นราธิวาส  22,971,000.00   22,849,000.00   -     122,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
11. ยะลา  2,111,800.00   -     2,111,800.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
12. ปตตาน ี  1,305,800.00   -     1,305,800.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
13. สตูล  397,300.00   -     381,900.00   15,400.00   96.12  สูงกวาเปาหมาย 
14. สมุทรสาคร  220,097.93   -     220,097.93   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
15. ยโสธร  474,900.00   -     474,900.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
16. พังงา  961,805.00   444,690.00   517,115.00   -     53.77  ต่ำกวาเปาหมาย 
17. ตราด  605,700.00   -     605,700.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
18. แพร  79,500.00   -     79,500.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
19. สงขลา  2,420,900.00   831,950.00   1,588,550.00   400.00   65.62  สูงกวาเปาหมาย 
20. นาน  762,600.00   649,700.00   99,900.00   13,000.00   13.10  ต่ำกวาเปาหมาย 

 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ 
รายละเอียดดังตารางท่ี 9 – 29   
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ตารางท่ี 9 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร  
หนวยงาน งปม.ท่ีไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  

รวมท้ังสิ้น  216,081,600.00   -     165,769,355.25   50,312,244.75   76.72  ต่ำกวาเปาหมาย 

สวชช.   20,000,000.00    14,689,427.74   5,310,572.26   73.45  ต่ำกวาเปาหมาย 

กรอบสวนรวม       

กรอบวชช.*  116,240,910.00    91,991,126.84   24,249,783.16  79.14 ต่ำกวาเปาหมาย 

รวม 20 วชช.  79,840,690.00   -     59,088,800.67   20,751,889.33   74.01  ต่ำกวาเปาหมาย 

1. แมฮองสอน  3,619,700.00    2,821,440.00   798,260.00   77.95  ต่ำกวาเปาหมาย 

2. พิจิตร  6,175,400.00    4,587,390.00   1,588,010.00   74.28  ต่ำกวาเปาหมาย 

3. ตาก  3,973,440.00    2,975,580.00   997,860.00   74.89  ต่ำกวาเปาหมาย 

4. บุรีรัมย  3,819,100.00    2,721,220.32   1,097,879.68   71.25  ต่ำกวาเปาหมาย 

5. มุกดาหาร  3,882,900.00    2,868,600.00   1,014,300.00   73.88  ต่ำกวาเปาหมาย 

6. หนองบัวลำภ ู  4,052,500.00    3,010,320.00   1,042,180.00   74.28  ต่ำกวาเปาหมาย 

7. สระแกว  3,778,300.00    2,806,380.00   971,920.00   74.28  ต่ำกวาเปาหมาย 

8. อุทัยธานี  5,287,400.00    3,974,220.00   1,313,180.00   75.16  ต่ำกวาเปาหมาย 

9. ระนอง  3,970,700.00    2,928,880.00   1,041,820.00   73.76  ต่ำกวาเปาหมาย 

10. นราธิวาส  3,978,000.00    2,910,267.26   1,067,732.74   73.16  ต่ำกวาเปาหมาย 

11. ยะลา  4,070,600.00    3,058,378.33   1,012,221.67   75.13  ต่ำกวาเปาหมาย 

12. ปตตานี  3,689,700.00    2,874,228.39   815,471.61   77.90  ต่ำกวาเปาหมาย 

13. สตูล  3,771,400.00    2,764,165.36   1,007,234.64   73.29  ต่ำกวาเปาหมาย 

14. สมุทรสาคร  3,713,100.00    2,352,457.74   1,360,642.26   63.36  ต่ำกวาเปาหมาย 

15. ยโสธร  4,066,100.00    2,964,990.00   1,101,110.00   72.92  ต่ำกวาเปาหมาย 

16. พังงา  3,673,500.00    2,539,800.00   1,133,700.00   69.14  ต่ำกวาเปาหมาย 

17. ตราด  3,700,500.00    3,054,600.00   645,900.00   82.55  สูงกวาเปาหมาย 

18. แพร  3,689,500.00    2,762,516.12   926,983.88   74.88  ต่ำกวาเปาหมาย 

19. สงขลา  3,699,350.00    2,776,809.10   922,540.90   75.06  ต่ำกวาเปาหมาย 

20. นาน  3,229,500.00    2,336,558.05   892,941.95   72.35  ต่ำกวาเปาหมาย 

* ขอมูลดังตารางขางตน งบบุคลากรสำหรับขาราชการครูวิทยาลัยชุมชน วงเงินจะรวมอยูภายใตกรอบวิทยาลยัชุมชน   
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ตารางท่ี 10 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน 
หนวยงาน งปม.ท่ีไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  

รวมท้ังสิ้น  36,487,400.00   -     19,292,177.13   17,195,222.87   52.87  ต่ำกวาเปาหมาย 

สวชช.  1,872,840.00   -     1,162,038.01   710,801.99   62.05  ต่ำกวาเปาหมาย 
กรอบสวนรวม  -     -     -     -    -  

กรอบวชช.  8,016,820.00   -     -     8,016,820.00  0.00  

รวม 20 วชช.  26,597,740.00   -     18,130,139.12   8,467,600.88   68.16  ต่ำกวาเปาหมาย 

1. แมฮองสอน  1,010,800.00   -     749,430.00   261,370.00   74.14  ต่ำกวาเปาหมาย 
2. พิจิตร  195,600.00   -     142,481.00   53,119.00   72.84  ต่ำกวาเปาหมาย 
3. ตาก  1,359,250.00   -     991,077.00   368,173.00   72.91  ต่ำกวาเปาหมาย 
4. บุรีรัมย  1,636,400.00   -     1,219,700.00   416,700.00   74.54  ต่ำกวาเปาหมาย 
5. มุกดาหาร  1,574,040.00   -     1,174,260.00   399,780.00   74.60  ต่ำกวาเปาหมาย 
6. หนองบัวลำภ ู  203,200.00   -     150,963.00   52,237.00   74.29  ต่ำกวาเปาหมาย 
7. สระแกว  1,036,360.00   -     767,715.00   268,645.00   74.08  ต่ำกวาเปาหมาย 
8. อุทัยธานี  981,120.00   -     712,833.00   268,287.00   72.66  ต่ำกวาเปาหมาย 
9. ระนอง  1,462,840.00   -     977,352.00   485,488.00   66.81  ต่ำกวาเปาหมาย 
10. นราธิวาส  935,000.00   -     644,287.42   290,712.58   68.91  ต่ำกวาเปาหมาย 
11. ยะลา  2,400,150.00   -     1,514,084.00   886,066.00   63.08  ต่ำกวาเปาหมาย 
12. ปตตานี  2,079,840.00   -     1,446,246.84   633,593.16   69.54  ต่ำกวาเปาหมาย 
13. สตูล  1,503,040.00   -     1,059,288.00   443,752.00   70.48  ต่ำกวาเปาหมาย 
14. สมุทรสาคร  1,651,600.00   -     1,222,889.56   428,710.44   74.04  ต่ำกวาเปาหมาย 
15. ยโสธร  130,800.00   -     95,392.00   35,408.00   72.93  ต่ำกวาเปาหมาย 
16. พังงา  1,445,920.00   -     1,067,887.00   378,033.00   73.86  ต่ำกวาเปาหมาย 
17. ตราด  1,650,040.00   -     1,017,554.00   632,486.00   61.67  ต่ำกวาเปาหมาย 
18. แพร  1,589,400.00   -     1,175,144.00   414,256.00   73.94  ต่ำกวาเปาหมาย 
19. สงขลา  2,287,980.00   -     1,608,871.90   679,108.10   70.32  ต่ำกวาเปาหมาย 

20. นาน  1,464,360.00   -     392,683.40   1,071,676.60   26.82  ต่ำกวาเปาหมาย 
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ตารางท่ี 11 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตท่ี 1 ผูรับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน คาใชจายดำเนินงาน 

หนวยงาน งปม.ที่ไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น  240,433,650.07   13,907,755.17   134,960,012.88   91,565,882.02   56.13  ต่ำกวาเปาหมาย 
สวชช.  25,863,280.00   4,827,424.45   12,604,699.10   8,431,156.45   48.74  ต่ำกวาเปาหมาย 
กรอบสวนรวม  1,181,890.00   -     -     1,181,890.00   -     
กรอบวชช.  30,132,960.00   -     -     30,132,960.00   -     
รวม 20 วชช.  183,255,520.07   9,080,330.72   122,355,313.78   51,819,875.57   66.77  ต่ำกวาเปาหมาย 
1. แมฮองสอน  8,755,840.00   753,038.00   7,007,380.04   995,421.96   80.03  สูงกวาเปาหมาย 
2. พิจิตร  13,266,990.00   388,319.44   9,719,577.64   3,159,092.92   73.26  ต่ำกวาเปาหมาย 
3. ตาก  8,353,470.00   641,566.42   5,396,462.83   2,315,440.75   64.60  ต่ำกวาเปาหมาย 
4. บุรีรัมย  9,881,090.00   -     6,868,360.68   3,012,729.32   69.51  ต่ำกวาเปาหมาย 
5. มุกดาหาร  7,690,590.00   556,164.00   5,769,350.57   1,365,075.43   75.02  ต่ำกวาเปาหมาย 
6. หนองบัวลำภู  7,446,270.00   172,336.66   4,556,049.66   2,717,883.68   61.19  ต่ำกวาเปาหมาย 
7. สระแกว  6,789,780.00   515,718.00   5,387,241.23   886,820.77   79.34  ต่ำกวาเปาหมาย 
8. อุทัยธาน ี  9,061,493.00   471,707.20   5,610,834.15   2,978,951.65   61.92  ต่ำกวาเปาหมาย 
9. ระนอง  6,338,450.00   707,072.00   4,513,659.74   1,117,718.26   71.21  ต่ำกวาเปาหมาย 
10. นราธิวาส  15,446,470.00   289,312.00   10,925,674.32   4,231,483.68   70.73  ต่ำกวาเปาหมาย 
11. ยะลา  12,432,750.00   156,000.00   6,828,453.16   5,448,296.84   54.92  ต่ำกวาเปาหมาย 
12. ปตตาน ี  11,991,790.00   283,800.00   6,973,477.47   4,734,512.53   58.15  ต่ำกวาเปาหมาย 
13. สตูล  9,370,480.00   -     7,101,047.70   2,269,432.30   75.78  ต่ำกวาเปาหมาย 
14. สมุทรสาคร  7,356,652.07   -     4,511,461.25   2,845,190.82   61.32  ต่ำกวาเปาหมาย 
15. ยโสธร  8,985,360.00   1,087,453.32   6,502,898.98   1,395,007.70   72.37  ต่ำกวาเปาหมาย 
16. พังงา  7,312,175.00   751,412.39   4,596,789.96   1,963,972.65   62.86  ต่ำกวาเปาหมาย 
17. ตราด  6,058,410.00   116,150.00   3,481,365.27   2,460,894.73   57.46  ต่ำกวาเปาหมาย 
18. แพร  6,603,120.00   892,672.80   4,427,038.47   1,283,408.73   67.04  ต่ำกวาเปาหมาย 
19. สงขลา  12,587,660.00   683,100.00   7,500,798.82   4,403,761.18   59.59  ต่ำกวาเปาหมาย 
20. นาน  7,526,680.00   614,508.49   4,677,391.84   2,234,779.67   62.14  ต่ำกวาเปาหมาย 
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ตารางท่ี 12 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตท่ี 1 ผูรับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน งบลงทุน คาครุภัณฑ 

หนวยงาน งปม.ที่ไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น  33,968,349.93   19,419,127.00   13,292,105.93   1,257,117.00   39.13  ต่ำกวาเปาหมาย 
สวชช.  7,965,000.00   7,962,550.00   -     2,450.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
กรอบสวนรวม*  6,830,300.00   6,824,450.00   -     5,850.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
รวม 20 วชช.  19,173,049.93   4,632,127.00   13,292,105.93   1,248,817.00   69.33  สูงกวาเปาหมาย 
1. แมฮองสอน  90,000.00   -     90,000.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
2. พิจิตร  2,592,510.00   -     2,390,910.00   201,600.00   92.22  สูงกวาเปาหมาย 
3. ตาก  232,400.00   -     197,400.00   35,000.00   84.94  สูงกวาเปาหมาย 
4. บุรีรัมย  700,600.00   -     184,470.00   516,130.00   26.33  ต่ำกวาเปาหมาย 
5. มุกดาหาร  191,500.00   -     191,500.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
6. หนองบัวลำภู  2,372,400.00   -     2,121,378.00   251,022.00   89.42  สูงกวาเปาหมาย 
7. สระแกว  834,000.00   -     726,235.00   107,765.00   87.08  สูงกวาเปาหมาย 
8. อุทัยธาน ี  4,187,437.00   4,187,437.00   -     -    0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
9. ระนอง  846,500.00   -     846,500.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
10. นราธิวาส  121,900.00   -     -     121,900.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
11. ยะลา  1,626,800.00   -     1,626,800.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
12. ปตตาน ี  1,305,800.00   -     1,305,800.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
13. สตูล  397,300.00   -     381,900.00   15,400.00   96.12  สูงกวาเปาหมาย 
14. สมุทรสาคร  220,097.93   -     220,097.93   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
15. ยโสธร  474,900.00   -     474,900.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
16. พังงา  961,805.00   444,690.00   517,115.00   -     53.77  ต่ำกวาเปาหมาย 
17. ตราด  605,700.00   -     605,700.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
18. แพร  79,500.00   -     79,500.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
19. สงขลา  1,232,000.00   -     1,232,000.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
20. นาน  99,900.00   -     99,900.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 

  



 

รายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 17 
 

ตารางท่ี 13 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตท่ี 1 ผูรับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

หนวยงาน งปม.ท่ีไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  
รวม  33,748,300.00   29,714,730.00   3,021,070.00   1,012,500.00   8.95  ต่ำกวาเปาหมาย 

1. พิจิตร  4,112,600.00   934,080.00   2,179,520.00   999,000.00   53.00  ต่ำกวาเปาหมาย 

2. อุทัยธานี  4,450,000.00   4,450,000.00   -     -    0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 

3. นราธิวาส  22,849,100.00   22,849,000.00   -     100.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 

4. ยะลา  485,000.00   -     485,000.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 

5. สงขลา  1,188,900.00   831,950.00   356,550.00   400.00   29.99  ต่ำกวาเปาหมาย 

6. นาน  662,700.00   649,700.00   -     13,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 

 

ตารางท่ี 14 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตท่ี 1 ผูรับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน งบลงทุน คาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (รายการ)  

ท่ี 
ประเภทครุภัณฑ/

สิ่งกอสราง 
รายการ 

หนวย
นับ 

 จำนวน  งปม.ตามพ.ร.บ.  
 งปม.หลัง
โอนปป.  

 PO   เบิกจาย   คงเหลือ  

  รวมท้ังสิ้น    69,758,600.00   67,716,649.93   49,133,857.00   16,313,175.93   2,269,617.00  

  ครุภัณฑ    34,978,500.00   33,968,349.93   19,419,127.00   13,292,105.93   1,257,117.00  

  ท่ีดินและสิ่งกอสราง    34,780,100.00   33,748,300.00   29,714,730.00   3,021,070.00   1,012,500.00  

 สำนักงานสถาบัน     14,830,300.00   14,795,300.00   14,787,000.00   -     8,300.00  

 คาครุภัณฑ     14,830,300.00   14,795,300.00   14,787,000.00   -     8,300.00  

1 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 
24 ชอง แบบท่ี 2 แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  

เครื่อง 62  1,302,000.00   1,302,000.00   1,302,000.00   -     -    

2 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access 
Point) แบบท่ี 1 แขวงดุสิต เขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร  

เครื่อง 507  2,737,800.00   2,737,800.00   2,737,800.00   -     -    
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ท่ี 
ประเภทครุภัณฑ/

สิ่งกอสราง 
รายการ 

หนวย
นับ 

 จำนวน  งปม.ตามพ.ร.บ.  
 งปม.หลัง
โอนปป.  

 PO   เบิกจาย   คงเหลือ  

3 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

สายใยแกวนำแสงชนิดติดตั้งภายในอาคาร 
แบบท่ี 1 แขวงดุสิต เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร  

จุด 44  1,320,000.00   1,320,000.00   1,320,000.00   -     -    

4 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

สายใยแกวนำแสงชนิดติดตั้งภายในอาคาร 
แบบท่ี 2 แขวงดุสิต เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร  

จุด 4  200,000.00   200,000.00   200,000.00   -     -    

5 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

ตูสำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ ขนาด 6 U แขวงดุสติ เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร  

ตู 59  737,500.00   737,500.00   734,550.00   -     2,950.00  

6 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

ตูสำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ ขนาด 9 U แขวงดุสติ เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร  

ตู 38  513,000.00   513,000.00   511,100.00   -     1,900.00  

7 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

ตูสำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ ขนาด 15 U แขวงดุสติ เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร  

ตู 1  20,000.00   20,000.00   19,000.00   -     1,000.00  

8 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย พรอมระบบ 
Hyper Convert แขวงดุสิต เขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร  

เครื่อง 1  8,000,000.00   7,965,000.00   7,962,550.00   -     2,450.00  

 แมฮองสอน               90,000.00  90,000.00                    -    90,000.00                      -    

 คาครุภัณฑ               90,000.00  90,000.00                    -    90,000.00                      -    
1 ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 
LED ขาวดำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง
แมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน  

เครื่อง 10          90,000.00  90,000.00                    -    90,000.00                      -    

  พิจิตร     7,513,500.00   6,705,110.00   934,080.00   4,570,430.00   1,200,600.00  

  คาครุภัณฑ     3,013,500.00   2,592,510.00   -     2,390,910.00   201,600.00  

1 ครุภณัฑสำนักงาน ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ตำบลทาบัว อำเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจติร  

ตู 25  197,500.00   69,500.00   -     69,500.00   -    
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ท่ี 
ประเภทครุภัณฑ/

สิ่งกอสราง 
รายการ 

หนวย
นับ 

 จำนวน  งปม.ตามพ.ร.บ.  
 งปม.หลัง
โอนปป.  

 PO   เบิกจาย   คงเหลือ  

2 ครุภณัฑสำนักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน ตำบลทาบัว อำเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจติร  

ตู 28  154,000.00   111,440.00   -     111,440.00   -    

3 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 
LED สี ตำบลทาบัว อำเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร 

เครื่อง 10  150,000.00   108,800.00   -     108,800.00   -    

4 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ตำบลทาบัว อำเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจติร  

เครื่อง 3  60,000.00   23,550.00   -     23,550.00   -    

5 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 
พิกเซล ขนาด 56 น้ิว ตำบลทาบัว อำเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจติร 

เครื่อง 5  98,000.00   62,500.00   -     62,500.00   -    

6 ครุภณัฑการศึกษา เครื่องอัดอากาศ 300 ลิตร/นาที ตำบลทาบัว 
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 2 เครื่อง 

เครื่อง 2  110,000.00   89,600.00   -     89,600.00   -    

7 ครุภณัฑการศึกษา เครื่องชารทสตารท ตำบลทาบัว อำเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจติร  

เครื่อง 1  34,000.00   23,800.00   -     23,800.00   -    

8 ครุภณัฑการศึกษา เครื่องตัดพลาสมา ชนิดใชอากาศขนาด 40 A 
ตำบลทาบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

เครื่อง 1  50,000.00   29,960.00   -     29,960.00   -    

9 ครุภณัฑการศึกษา เครื่องมวนโลหะระบบไฟฟา ตำบลทาบัว 
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

เครื่อง 1  600,000.00   515,000.00   -     515,000.00   -    

10 ครุภณัฑการศึกษา เครื่องดูดควันแบบเคลื่อนท่ี ตำบลทาบัว 
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

เครื่อง 2  160,000.00   158,360.00   -     158,360.00   -    

11 ครุภณัฑการศึกษา ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยฝีกเช่ือม ตำบลทาบัว 
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

ชุด 1  1,400,000.00   1,400,000.00   -     1,198,400.00   201,600.00  

  
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

 
  

 4,500,000.00   4,112,600.00   934,080.00   2,179,520.00   999,000.00  

1 คากอสรางทาง
และสะพาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ำ 
ตำบลทับคลอ อำเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร 

งาน 1  4,500,000.00   3,113,600.00   934,080.00   2,179,520.00   -    
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สิ่งกอสราง 
รายการ 

หนวย
นับ 

 จำนวน  งปม.ตามพ.ร.บ.  
 งปม.หลัง
โอนปป.  

 PO   เบิกจาย   คงเหลือ  

2 สิ่งกอสรางอ่ืน ๆ  ติดตั้งระบบกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
ขนาด กิโลวัตต (KW) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
หนวยจัดการศึกษาทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร)  
ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 

งาน 1   999,000.00   -     -     999,000.00  

 ตาก           197,400.00  232,400.00  -  197,400.00  35,000.00  

 คาครุภัณฑ           197,400.00  232,400.00  -  197,400.00  35,000.00  
1 ครุภณัฑโฆษณา

และเผยแพร 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดบั XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens ตำบลหนองบัว
ใต อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

เครื่อง 7        197,400.00  197,400.00  -  197,400.00  -  

2 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณกระจายสัญญาณ (Switch) (อุปกรณ
พรอมติดตั้ง) วิทยาลัยชุมชนตาก 

เครื่อง 1 -  13,910.00  -  -             
13,910.00  

3 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณคนหาเสนทางและเครือขาย (อุปกรณ
พรอมติดตั้ง) วิทยาลัยชุมชนตาก 

เครื่อง 1 -  11,770.00  -  -  11,770.00  

4 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องสำรองไฟ (อุปกรณพรอมตดิตั้ง) 
วิทยาลัยชุมชนตาก 

เครื่อง 1 -  3,007.00  -  -  3,007.00  

5 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

ตูเก็บอุปกรณ RACK 12 U วิทยาลัยชุมชนตาก ตู 1 -  6,313.00  -  -  6,313.00  

 บุรีรัมย    700,600.00  700,600.00  -  184,470.00  516,130.00  

 คาครุภัณฑ    700,600.00  700,600.00  -  184,470.00  516,130.00  
1 ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจติอล (ขาว-ดำ) 

ความเร็ว 50 แผนตอนาที ตำบลบัวทอง 
อำเภอเมืองบุรรีัมย จังหวัดบุรีรมัย *** 

เครื่อง 1 200,000.00  200,000.00  -  -  200,000.00  

2 ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องพิมพสำเนา ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 400 x 400 จุดตอตารางน้ิว ตำบลบัว
ทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย *** 

เครื่อง 1 180,000.00  180,000.00  -  -  180,000.00  
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สิ่งกอสราง 
รายการ 

หนวย
นับ 

 จำนวน  งปม.ตามพ.ร.บ.  
 งปม.หลัง
โอนปป.  

 PO   เบิกจาย   คงเหลือ  

3 ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืน
หรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ตำบลบัว
ทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 4 
เครื่อง *** 

เครื่อง 4 129,600.00  129,600.00 -  -  129,600.00  

4 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี 
แบบ Network ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง
บุรีรัมย จังหวัดบุรรีัมย 

เครื่อง 8 80,000.00  80,000.00  -  79,200.00  800.00  

5 ครุภณัฑ
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโขง เครื่องยนตเบนซิน 
สูบน้ำได 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 7 แรงมา 
ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัด
บุรีรัมย 

เครื่อง 2 45,000.00  45,000.00  -  41,770.00  3,230.00  

6 ครุภณัฑ
การเกษตร 

รถไถ ขนาด 10 แรงมา ตำบลบัวทอง อำเภอ
เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรรีัมย  

คัน 1 66,000.00  66,000.00  -  63,500.00  2,500.00  

*** รายการครุภณัฑ 3 รายการน้ี ยังไมสามารถจดัซื้อ/จัดจาง ไดแลวเสร็จ ไดผูรับจางแลว แตมีเรื่องอุทธรณ จำนวน 2 ครั้ง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ไมรับพิจารณาอุทธรณ ในครั้งท่ี 2 จึงสงเรื่องให
กระทรวงการคลังตอบขออุทธรณ ขณะน้ีอยูระหวางรอการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง 

 มุกดาหาร    191,500.00  191,500.00  -  191,500.00  -  

 คาครุภัณฑ    191,500.00  191,500.00  -  191,500.00  -  

1 ครุภณัฑสำนักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน ตำบลมุกดาหาร อำเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 5 ตู 

ตู 5 27,500.00  27,500.00  -  27,500.00  -  

2 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 
24 ชอง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

เครื่อง 1 120,000.00  120,000.00  -  120,000.00  -  

3 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณคนหาเสนทางเครือขาย (Router)  
ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร 

เครื่อง 1 44,000.00  44,000.00  -  44,000.00  -  
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ท่ี 
ประเภทครุภัณฑ/

สิ่งกอสราง 
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 หนองบัวลำภ ู     2,372,400.00   2,372,400.00   -     2,121,378.00   251,022.00  

 คาครุภัณฑ     2,372,400.00   2,372,400.00   -     2,121,378.00   251,022.00  

1 ครุภณัฑสำนักงาน โตะโรงอาหาร ขาตัวเจ ตำบลหนองบัว อำเภอ
เมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  

ชุด 20  156,000.00   130,000.00   -     130,000.00   -    

2 ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืน
หรือ ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู ตำบล
หนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัด
หนองบัวลำภู  

เครื่อง 6  241,200.00   201,000.00   -     201,000.00   -    

3 ครุภณัฑสำนักงาน โตะพับอเนกประสงค ตำบลหนองบัว อำเภอ
เมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ตัว 80  135,200.00   112,000.00   -     112,000.00   -    

4 ครุภณัฑสำนักงาน เกาอ้ีเอนกประสงค  ตำบลหนองบัว อำเภอ
เมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ตัว 200  158,000.00   132,000.00   -     132,000.00   -    

5 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 * (จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภ ู
จังหวัดหนองบัวลำภู  

เครื่อง 6  132,000.00   129,000.00   -     129,000.00   -    

6 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) ตำบลหนองบัว 
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  

เครื่อง 5  21,500.00   21,378.00   -     21,378.00   -    

7 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ เลเซอร หรือ LED ขาวดำ ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (28 หนา/นาที) ตำบล
หนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัด
หนองบัวลำภู  

เครื่อง 5  39,500.00   32,500.00   -     32,500.00   -    

8 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดบั XGA  
ขนาด 3,500 ANSI Lumens ตำบลหนองบัว 
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  

เครื่อง 6  181,800.00   120,000.00   -     120,000.00   -    
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9 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสน
ทะแยงมุม 100 น้ิว ตำบลหนองบัว อำเภอ
เมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  

จอ 6  57,000.00   42,002.00   -     42,000.00   2.00  

10 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV ระดับ ความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 
พิกเซล ขนาด 55 น้ิว ตำบลหนองบัว อำเภอ
เมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  

เครื่อง 2  39,200.00   24,500.00   -     24,500.00   -    

11 ครุภณัฑการศึกษา กระดานอัจฉริยะ พรอมซอฟแวรโปรแกรม 
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ชุด 2  1,180,000.00   1,150,000.00   -     1,150,000.00   -    

12 ครุภณัฑ
การแพทย 

เตียงเฟาวเลอร ชนิดมือหมุน แบบ ก ตำบล
หนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัด
หนองบัวลำภู  

เตียง 2  31,000.00   27,000.00   -     27,000.00   -    

13 ครุภณัฑไฟฟาและ
วิทยุ 

เครื่องเสยีงหองประชุม วิทยาลยัชุมชน
หนองบัวลำภ ู

เครื่อง 1 -  150,000.00  -  -  150,000.00  

14 ครุภณัฑไฟฟาและ
วิทยุ 

ชุดแผงโซลาเซลล วิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลำภ ู

ชุด 1 -  48,470.00  -  -  48,470.00  

15 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

ชุดกลองสำหรับประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภ ู

ชุด 1 -  9,150.00  -  -  9,150.00  

16 ครุภณัฑสำนักงาน ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต วิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลำภ ู

ตู 1 -  6,400.00  -  -  6,400.00  

17 ครุภณัฑสำนักงาน โตะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต วิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลำภ ู

ตัว 1 -  6,500.00  -  -  6,500.00  

18 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

ลำโพงเอนกประสงค วิทยาลยัชุมชน
หนองบัวลำภ ู

ลำโพง 1 -  19,500.00  -  -   

19 ครุภณัฑ
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ำหอยโขง วิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลำภ ู

เครื่อง 1 -  7,600.00  -  -   

20 ครุภณัฑสำนักงาน โตะหมูบูชา วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภ ู ตัว 1 - 3,400.00  -  -  3,400.00  
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ท่ี 
ประเภทครุภัณฑ/

สิ่งกอสราง 
รายการ 

หนวย
นับ 

 จำนวน  งปม.ตามพ.ร.บ.  
 งปม.หลัง
โอนปป.  

 PO   เบิกจาย   คงเหลือ  

 สระแกว     834,000.00   834,000.00   -     726,235.00   107,765.00  

 คาครุภัณฑ     834,000.00   834,000.00   -     726,235.00   107,765.00  

1 ครุภณัฑสำนักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน ตำบลทาเกษม อำเภอ
เมืองสระแกว จังหวัดสระแกว  

ตู 3  16,500.00   16,500.00   -     16,500.00   -    

2 ครุภณัฑสำนักงาน ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก ตำบลทาเกษม อำเภอ
เมืองสระแกว จังหวัดสระแกว   

ตู 3  23,700.00   23,700.00   -     23,700.00   -    

3 ครุภณัฑสำนักงาน เกาอ้ีจัดเลี้ยง ตำบลทาเกษม อำเภอเมือง
สระแกว จังหวัดสระแกว  

ตัว 300  111,000.00   111,000.00   -     111,000.00   -    

4 ครุภณัฑสำนักงาน โตะพับหนาโฟเมกาขาว ตำบลทาเกษม อำเภอ
เมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

ตัว 100  80,000.00   80,000.00   -     80,000.00   -    

5 ครุภณัฑสำนักงาน โตะสแตนเลาส ตำบลทาเกษม อำเภอเมอืง
สระแกว จังหวัดสระแกว  

ตัว 8  30,400.00   30,400.00   -     30,400.00   -    

6 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 
24 ชอง ตำบลทาเกษม อำเภอเมอืงสระแกว 
จังหวัดสระแกว  

เครื่อง 1  120,000.00   33,330.00   -     32,635.00   695.00  

7 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

ตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต ตำบลทาเกษม  
อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

เครื่อง 1  18,500.00   18,500.00   -     18,500.00   -    

8 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

เตาแกส ตำบลทาเกษม อำเภอเมอืงสระแกว 
จังหวัดสระแกว 

เตา 3  29,700.00   29,700.00   -     29,700.00   -    

9 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ระดับ XGA 
ขนาด 2,500 ANSI Lumens ตำบลทาเกษม 
อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 12 เครื่อง 

เครื่อง 12  332,400.00   312,070.00   -     312,000.00   70.00  

10 ครุภณัฑการศึกษา จักรทำลวดลาย  ตำบลทาเกษม อำเภอเมอืง
สระแกว จังหวัดสระแกว 5 คัน 

คัน 5  44,000.00   44,000.00   -     44,000.00   -    

11 ครุภณัฑการศึกษา จักรพันริม แบบธรรมดา ตำบลทาเกษม 
อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 2 คัน 

คัน 2  27,800.00   27,800.00   -     27,800.00   -    

12 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณกระจายสัญญาณ L2 switch แบบ 
24 ชอง (แบบท่ี1) วิทยาลัยชุมชนสระแกว 

ตัว 4 - 36,166.00  -  -  36,166.00  
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13 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย Access 
Point (แบบท่ี2) ภายในอาคาร วิทยาลัย
ชุมชนสระแกว 

ตัว 5 -  28,355.00  -  -  28,355.00           

14 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย Access 
Point (แบบท่ี2) ภายนอกอาคาร วิทยาลัย
ชุมชนสระแกว 

ตัว 3 -  22,149.00  -  -  22,149.00             

15 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย Access 
Point (แบบท่ี1) วิทยาลัยชุมชนสระแกว 

ตัว 5 -  20,330.00  -  -  20,330.00             

 อุทัยธาน ี        9,386,700.00  8,637,437.00      8,637,437.00  -  -  

 คาครุภัณฑ        4,451,500.00  4,187,437.00      4,187,437.00  -  -  

1 ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องสแกนลายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเขา
ออกงาน ตำบลหวยแหง อำเภอบานไร จังหวัด
อุทัยธานี  

เครื่อง 2          19,400.00  16,000.00           16,000.00  -  -  

2 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 1 kVA ตำบลหวย
แหง อำเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี  

เครื่อง 1           5,800.00  3,172.00            3,172.00  -  -  

3 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สาํหรับงาน
สํานักงาน ตำบลหวยแหง อำเภอบานไร 
จังหวัดอุทัยธานี  

เครื่อง 1          17,000.00  14,027.00           14,027.00  -  -  

4 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

เครื่องดูดควัน ตำบลหวยแหง อำเภอบานไร 
จังหวัดอุทัยธานี  

เครื่อง 1          18,600.00  13,000.00           13,000.00  -  -  

5 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดบั XGA  
ขนาด 3,000 ANSI Lumens ตำบลหวยแหง 
อำเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี  

เครื่อง 10        282,000.00  280,000.00         280,000.00  -  -  

6 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ตำบลหวยแหง อำเภอ
บานไร จังหวัดอุทัยธานี  

เครื่อง 2          40,000.00  36,000.00           36,000.00  -  -  

7 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสน
ทะแยงมุม 100 น้ิว ตำบลหวยแหง อำเภอ
บานไร จังหวัดอุทัยธานี 

จอ 10          95,000.00  90,000.00           90,000.00  -  -  
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8 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

ลำโพงชวยสอนพรอมไมโครโฟน ตำบลหวย
แหง อำเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี  

เครื่อง 2           8,200.00  8,150.00            8,150.00  -  -  

9 ครุภณัฑการศึกษา กระดานอิเล็กทรอนิกส ตำบลหวยแหง อำเภอ
บานไร จังหวัดอุทัยธานี  

กระดาน 2        100,000.00  98,000.00           98,000.00  -  -  

10 ครุภณัฑการศึกษา ชุดฝกเครื่องยนตแกสโซลีนใชหัวฉีดแบบ
อิเล็กทรอนิกส ตำบลหวยแหง อำเภอบานไร 
จังหวัดอุทัยธานี 

ชุด 2        220,000.00  196,098.00         196,098.00  -  -  

11 ครุภณัฑการศึกษา ชุดฝกเครื่องยนตดีเซล ตำบลหวยแหง อำเภอ
บานไร จังหวัดอุทัยธานี 

ชุด 4        320,000.00  317,500.00         317,500.00  -  -  

12 ครุภณัฑการศึกษา เครื่องมือถอดคอยสสปริง ตำบลหวยแหง 
อำเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

เครื่อง 1          30,000.00  30,000.00           30,000.00  -  -  

13 ครุภณัฑการศึกษา ไทมิ่งไลทมีวัดรอบในตัวแบบดิจิตอล ตำบล
หวยแหง อำเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี  

เครื่อง 1          40,000.00  38,500.00           38,500.00  -  -  

14 ครุภณัฑการศึกษา กระดานอิเล็กทรอนิกสพ้ืนท่ีเครื่องทำความ
เย็น และปรับอากาศ ตำบลหวยแหง อำเภอ
บานไร จังหวัดอุทัยธานี  

กระดาน 1        150,000.00  148,000.00         148,000.00  -  -  

15 ครุภณัฑการศึกษา ชุดฝกเครื่องปรบัอากาศรถยนต R134a  
ตำบลหวยแหง อำเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี  

ชุด 4        200,000.00  198,500.00         198,500.00  -  -  

16 ครุภณัฑการศึกษา ชุดฝกรถจักรยานยนต 4 จังหวะ ตำบลหวย
แหง อำเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี  

ชุด 4        200,000.00  198,500.00         198,500.00  -  -  

17 ครุภณัฑการศึกษา อุปกรณสนามฝกขับรถยนต ตำบลหวยแหง 
อำเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี  

ชุด 1          40,000.00  38,000.00           38,000.00  -  -  

18 ครุภณัฑการศึกษา เครื่องประจุแบตเตอรี่แบบชา ตำบลหวยแหง 
อำเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี  

เครื่อง 1          40,000.00  38,500.00           38,500.00  -  -  

19 ครุภณัฑการศึกษา ชุดฝกควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสสลับ 
ตำบลหวยแหง อำเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

ชุด 1        200,000.00  198,000.00         198,000.00  -  -  

20 ครุภณัฑการศึกษา ชุดฝกพันหมอแปลงไฟฟา ตำบลหวยแหง 
อำเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี  

ชุด 2        100,000.00  100,000.00         100,000.00  -  -  
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21 ครุภณัฑการศึกษา ชุดฝกอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ตำบลหวย
แหง อำเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี  

ชุด 5        650,000.00  515,500.00         515,500.00  -  -  

22 ครุภณัฑการศึกษา เครื่องมือเครื่องเย็นและปรับอากาศ ตำบล
หวยแหง อำเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี  

เครื่อง 2        620,000.00  618,500.00         618,500.00  -  -  

23 ครุภณัฑการศึกษา ชุดฝกเครื่องทำความเย็น ตำบลหวยแหง 
อำเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี  

ชุด 2        240,000.00  238,000.00         238,000.00  -  -  

24 ครุภณัฑการศึกษา ชุดฝกวงจรไฟฟา ตำบลหวยแหง อำเภอบานไร 
จังหวัดอุทัยธานี  

ชุด 10        800,000.00  739,990.00         739,990.00  -  -  

25 ครุภณัฑ
การแพทย 

เตียงเฟาวเลอร ชนิดมือหมุน แบบ ก ตำบล
หวยแหง อำเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี  

เตียง 1          15,500.00  15,500.00           15,500.00  -  -  

  
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

 
      4,935,200.00  4,450,000.00      4,450,000.00  

-  -  

1 คากอสรางอ่ืน ๆ ศาลาเอนกประสงค ตำบลหวยแหง อำเภอ
บานไร จังหวัดอุทัยธานี  

หลัง 1      3,373,100.00  3,150,000.00       3,150,000.00  -  -  

2 คากอสรางอ่ืน ๆ รั้วคอนกรีตเสรมิเหล็กแบบชนิดโปรงพรอม
ประตสูแตนเลส ตำบลหวยแหง อำเภอบานไร 
จังหวัดอุทัยธานี  

งาน 1      1,562,100.00  1,300,000.00       1,300,000.00  -  -  

  ระนอง           972,500.00  846,500.00  -  846,500.00  -  

  คาครุภัณฑ           972,500.00  846,500.00  -  846,500.00  -  

1 ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจติอล (ขาว-ดำ) 
ความเร็ว 50 แผนตอนาที ตำบลบางริ้น 
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

เครื่อง 1        200,000.00  170,000.00  -  170,000.00  -  

2 ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืน
หรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู ตำบล
บางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

เครื่อง 4        188,000.00  146,000.00  -  146,000.00  -  

3 ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลาย
ครั้งละ 30 แผน ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง 

เครื่อง 1          69,900.00  65,000.00  -  65,000.00  -  
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4 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

เครื่องทำน้ำเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก 
ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง 1 เครื่อง 

เครื่อง 1          14,600.00  14,500.00  -  14,500.00  -  

5 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดบั XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens ตำบลบางริ้น 
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 10 เครื่อง 

เครื่อง 10        282,000.00  281,000.00  -  281,000.00  -  

6 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา  ขนาดเสน
ทะแยงมุม 150 น้ิว ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง 10 จอ 

จอ 10        218,000.00  170,000.00  -  170,000.00  -  

 นราธิวาส       22,971,000.00  22,971,000.00  22,849,000.00  -  122,000.00  

 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง    

   22,971,000.00  22,849,100.00  22,849,000.00  -  100.00  

1 คากอสรางอ่ืน ๆ งานถมท่ีปรับระดับ ตำบลลำภู อำเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  

งาน 1      4,054,000.00  4,000,000.00       4,000,000.00  -  -  

2 คากอสรางอ่ืน ๆ รั้ว ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส  

งาน 1      3,917,000.00  3,899,100.00       3,899,000.00  -  100.00               

3 คากอสรางอ่ืน ๆ โรงอาหาร หอประชุม แบบ 101 ล./27 
(พิเศษ) ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 

หลัง 1    15,000,000.00  14,950,000.00     14,950,000.00  -  -  

 คาครุภัณฑ    -  121,900.00  -  -  121,900.00  

1 ครุภณัฑ
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ำ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เครื่อง 
1 

 11,000.00  -  -  11,000.00  

2 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมตดิตั้งถังหมึก
พิมพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

เครื่อง 
1 

 4,300.00  -  -  4,300.00  

3 ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 
44,000 บีทีย ู วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

เครื่อง 
1 

 106,600.00  -  -  106,600.00  

 ยะลา        2,111,800.00  2,111,800.00  - 2,111,800.00  -  

 คาครุภัณฑ        1,626,800.00  1,626,800.00  - 1,626,800.00  -  
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1 ครุภณัฑสำนักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา 

ตู 10          55,000.00  55,000.00  -  55,000.00  -  

2 ครุภณัฑสำนักงาน ตูล็อกเกอร 18 ชอง ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา  

ตู 3          24,000.00  24,000.00  -  24,000.00  -  

3 ครุภณัฑสำนักงาน โตะสแตนเลส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา 

ตัว 10        250,000.00  250,000.00  -  250,000.00  -  

4 ครุภณัฑสำนักงาน กระดานไวทบอรด ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา  

กระดาน 2           6,400.00  6,400.00  -            6,400.00  -  

5 ครุภณัฑสำนักงาน เกาอ้ีสแตนเลสขารัด ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา  

ตัว 40          19,600.00  19,600.00  -  19,600.00  -  

6 ครุภณัฑสำนักงาน ช้ันวางของแบบซี่ 4 ช้ัน ตำบลสะเตง อำเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา  

ช้ัน 1          28,000.00  28,000.00  -  28,000.00  -  

7 ครุภณัฑสำนักงาน ช้ันวางของสแตนเลสแบบเรียบ 4 ช้ัน ตำบล
สะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

ตัว 1          28,000.00  28,000.00  -  28,000.00  -  

8 ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืน
หรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ตำบลสะ
เตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  

เครื่อง 1          28,600.00  28,600.00  -  28,600.00  -  

9 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณคนหาเสนทางเครือขาย (Router)  
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

เครื่อง 1  44,000.00  44,000.00  -  44,000.00  -  

10  ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

เครื่องดูดควัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา  

เครื่อง 1 18,600.00  18,600.00  -  18,600.00  -  

11  ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

เครื่องวัดความหวาน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา  

เครื่อง 10 45,000.00  45,000.00  -  45,000.00  -  

12  ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

เครื่องคั่วเน้ือ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา 

เครื่อง 1 85,000.00  85,000.00  -  85,000.00  -  

13  ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

เครื่องสกัดน้ำผักผลไมเครื่องแยกกาก ตำบล
สะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

เครื่อง 1 8,000.00  8,000.00  -  8,000.00  -  

14  ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

เครื่องกรองน้ำ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา  

เครื่อง 2 50,000.00  50,000.00  -  50,000.00  -  
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15  ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

เตายางไรควัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา  

เตา 2 9,000.00  9,000.00  -  9,000.00  -  

16  ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

อางลางมือแบบเขาดัน ตำบลสะเตง อำเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา  

ชุด 2 50,000.00  50,000.00  -  50,000.00  -  

17  ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

เตาทอดไฟฟา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา  

เตา 1 7,000.00  7,000.00  -  7,000.00  -  

18  ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

เครื่องปดฝากระปองก่ึงอัตโนมตัิ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  

เครื่อง 1 31,000.00  31,000.00  - 31,000.00  -  

19  ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร ตำบลสะเตง อำเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา  

เครื่อง 5           5,000.00  5,000.00  -  5,000.00  -  

20  ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

ตูแชเคก ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา 

ตู 1          55,000.00  55,000.00  -  55,000.00  -  

21  ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

ตูแช ขนาด 26.2 คิว ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา  

ตู 1          39,500.00  39,500.00  -  39,500.00  -  

22  ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

เครื่องทำไอศกรมี ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา  

เครื่อง 1          38,000.00  38,000.00  -  38,000.00  -  

23  ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

ตูโชวไอศกรมี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา  

ตู 1          19,500.00  19,500.00  -  19,500.00  -  

24  ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

เครื่องปนไอศกรมีขนาดเล็ก ตำบลสะเตง 
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

เครื่อง 1        120,000.00  120,000.00  -  120,000.00  -  

25 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสน
ทะแยงมุม 200 น้ิว ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา 

จอ 1          40,000.00  40,000.00  -  40,000.00  -  

26 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดบั XGA 
ขนาด 4,500 ANSI Lumens ตำบลสะเตง 
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  

เครื่อง 1          54,400.00  54,400.00  -  54,400.00  -  

27 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 

เครื่อง 5          98,000.00  98,000.00  -  98,000.00  -  
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พิกเซล ขนาด 55 น้ิว ตำบลสะเตง อำเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา 

28 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

ชุดอุปกรณเครื่องเสียงหองประชุม ตำบลสะเตง 
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

ชุด 1        230,700.00  230,700.00  -  230,700.00  -  

29 ครุภณัฑ
การเกษตร 

เครื่องอัดเมล็ดทรงกระบอก ตำบลสะเตง 
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

เครื่อง 1          39,000.00  39,000.00  -  39,000.00  -  

30 ครุภณัฑ
การเกษตร 

เครื่องผสมแนวตั้ง ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา  

เครื่อง 1          48,000.00  48,000.00  -          48,000.00  -  

31 ครุภณัฑ
การเกษตร 

เครื่องสับยอยพืชสด ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา 

เครื่อง 1          47,000.00  47,000.00  -           47,000.00  -  

32 ครุภณัฑ
การเกษตร 

เครื่องเย็บกระสอบ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา 

เครื่อง 1 5,500.00  5,500.00  - 5,500.00  -  

 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

 
  

485,000.00  485,000.00  -  485,000.00  -  

1 คาปรับปรุงอาคาร
ท่ีทำการและ
สิ่งกอสราง
ประกอบ 

คาปรับปรุงพ้ืนปูกระเบ้ือง ช้ัน 1 อาคารวิทย
บริการ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา  

หลัง 1        485,000.00  485,000.00  -  485,000.00  -  

 ปตตาน ี        1,305,800.00  1,305,800.00  -  1,305,800.00  -  

 คาครุภัณฑ        1,305,800.00  1,305,800.00  -  1,305,800.00  -  

1 ครุภณัฑสำนักงาน โตะเกาอ้ีนักเรียนแบบขาเหล็ก ตำบลรสูะมิแล 
อำเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี  

ชุด 300        570,000.00  570,000.00  -  570,000.00  -  

2 ครุภณัฑสำนักงาน พัดลมโคร ขนาดใบพัด 16 น้ิว ตำบลรสูะมิแล 
อำเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี  

ตัว 50          97,500.00  97,500.00  -  97,500.00  -  

3 ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืน
หรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ตำบลรู
สะมิแล อำเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี 

เครื่อง 6        194,400.00  194,400.00  -  194,400.00  -  

4 ครุภณัฑสำนักงาน ตูเก็บสื่อการเรยีน ตำบลรสูะมิแล อำเภอเมือง
ปตตานี จังหวัดปตตานี  

ตู 1          49,500.00  49,500.00  -  49,500.00  -  
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5 ครุภณัฑสำนักงาน ตูเก็บของใชนักเรียน ตำบลรูสะมแิล อำเภอ
เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี  

ตู 1          49,500.00  49,500.00  -  49,500.00  -  

6 ครุภณัฑสำนักงาน โตะอนุบาลพรอมเกาอ้ี ตำบลรูสะมิแล อำเภอ
เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี 

ชุด 10          50,800.00  50,800.00  -  50,800.00  -  

7 ครุภณัฑสำนักงาน ตูลอกเกอรเขามุม ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง
ปตตานี จังหวัดปตตานี  

ตู 3          11,400.00  11,400.00  -  11,400.00  -  

8 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 
พิกเซล ขนาด 55 น้ิว ตำบลรสูะมแิล อำเภอ
เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี  

เครื่อง 5          98,000.00  98,000.00  -  98,000.00  -  

9 ครุภณัฑการศึกษา หุนจำลองโครงกระดูกมนุษย แบบเต็มตัว 
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปตตานี จังหวัด
ปตตานี  

ตัว 2          32,000.00  32,000.00  -  32,000.00  -  

10 ครุภณัฑการศึกษา หุนจำลองกลามเน้ือ สลับเพศได พรอมอวัยวะ
ภายในแบบเตม็ตัว ตำบลรสูะมิแล อำเภอ
เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี  

ตัว 1        145,000.00  145,000.00  -  145,000.00  -  

11 ครุภณัฑ
การแพทย 

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพ้ืน ตำบลรสูะ
มิแล อำเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี  

เครื่อง 1           7,700.00  7,700.00  -            7,700.00  -  

 สตูล           397,300.00  397,300.00  -  381,900.00  15,400.00  

 คาครุภัณฑ           397,300.00  397,300.00  -  381,900.00  15,400.00  

1 ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม แบบเจาะ
กระดาษไฟฟาและเขาเลมมือโยก ตำบลเกตรี 
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตลู 

เครื่อง 1          18,000.00  18,000.00  -  18,000.00  -  

2 ครุภณัฑสำนักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน ตำบลเกตรี อำเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล  

ตู 2          11,000.00  11,000.00  -  11,000.00  -  

3 ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืน
หรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ตำบลเกตร ี
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตลู 

เครื่อง 8        259,200.00  248,000.00  -  248,000.00  -  
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4 ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง 
ขนาด 12,000 บีทียู ตำบลเกตรี อำเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล  

เครื่อง 2          34,000.00  33,000.00  -  33,000.00  -  

5 ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืน
หรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ตำบลเกตร ี
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตลู  

เครื่อง 2          57,200.00  54,000.00  -  54,000.00  -  

6 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ เลเซอร หรือ LED ขาวดำ ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (28 หนา/นาที) ตำบลเกตรี 
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตลู  

เครื่อง 1           7,900.00  7,900.00  -  7,900.00  -  

7 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี 
แบบ Network ตำบลเกตร ีอำเภอเมืองสตลู 
จังหวัดสตลู  

เครื่อง 1          10,000.00  10,000.00  -  10,000.00  -  

8 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE ZPoE L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง วิทยาลัยชุมชนสตูล 
จำนวน 1 ชุด  

ชุด 1 -  12,200.00  -  -  12,200.00             

9 ครุภณัฑโรงงาน เลื่อยยนต ความยาวบาร 11.5 น้ิว วิทยาลัย
ชุมชนสตูล จำนวน 1 ชุด 

ชุด 1 -  3,200.00  -  -  3,200.00              

 สมุทรสาคร           220,300.00  220,097.93  -  220,097.93  -  

 คาครุภัณฑ           220,300.00  220,097.93  -  220,097.93  -  

1 ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม แบบเจาะ
กระดาษและเขาเลมมือโยก ตำบลบานบอ 
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมทุรสาคร  

เครื่อง 1          12,000.00  11,984.00  -  11,984.00  -  

2 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 
24 ชอง แบบท่ี 1 ตำบลบานบอ อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

เครื่อง 3          18,000.00  17,998.47  -  17,998.47  -  

3 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access 
Point) แบบท่ี 1 แบบท่ี 1 ตำบลบานบอ 
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมทุรสาคร 

เครื่อง 2          10,800.00  10,794.16  -  10,794.16  -  
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4 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณคนหาเสนทางเครือขาย (Router) 
ตำบลบานบอ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร  

เครื่อง 2          88,000.00  87,996.80  -  87,996.80  -  

5 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพแบบใชความรอนหรือเครื่องพิมพ
ใบเสร็จ ตำบลบานบอ อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร  

เครื่อง 2          12,400.00  12,390.60  -  12,390.60  -  

6 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ แบบ Dot Matrix Printer แบบ
แครสั้น ตำบลบานบอ อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 

เครื่อง 1          22,000.00  21,988.50  -  21,988.50  -  

7 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี 
แบบ Network ตำบลบานบอ อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  

เครื่อง 1 10,000.00  9,993.80  -  9,993.80  -  

8 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Inkjet Tank 
Printer) ตำบลบานบอ อำเภอเมอืง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  

เครื่อง 1 7,900.00  7,789.60  -  7,789.60  -  

9 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 
พิกเซล ขนาด 55 น้ิว ตำบลบานบอ อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  

เครื่อง 2 39,200.00  39,162.00  -  39,162.00  -  

 ยโสธร    554,000.00  474,900.00  -  474,900.00  -  

 คาครุภัณฑ    554,000.00  474,900.00  -  474,900.00  -  

1 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี 
แบบ Network  ตำบลสำราญ อำเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร 

เครื่อง 1 10,000.00  9,900.00  -            9,900.00  -  

2 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดบั XGA  
ขนาด 4,500 ANSI Lumens ตำบลสำราญ 
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

เครื่อง 10 544,000.00  465,000.00  -  465,000.00  -  
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 พังงา     1,203,500.00   961,805.00   444,690.00   517,115.00   -    

 คาครุภัณฑ     1,203,500.00   961,805.00   444,690.00   517,115.00   -    

1 ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืน
หรือชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู ตำบลบอ
แสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  

เครื่อง 6  307,200.00   247,800.00   247,800.00   -     -    

2 ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืน
หรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู ตำบลบอ
แสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  

เครื่อง 2  80,400.00   64,500.00   64,500.00   -     -    

3 ครุภณัฑสำนักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน ตำบลบอแสน อำเภอทับปุด 
จังหวัดพังงา  

ตู 20  110,000.00   73,490.00   -     73,490.00   -    

4 ครุภณัฑสำนักงาน โตะพับอเนกประสงค ตำบลบอแสน อำเภอ
ทับปุด จังหวัดพังงา  

ตัว 100  169,000.00   92,975.00   -     92,975.00   -    

5 ครุภณัฑสำนักงาน เกาอ้ีอเนกประสงค ตำบลบอแสน อำเภอทับปุด 
จังหวัดพังงา  

ตัว 100  52,000.00   37,850.00   -     37,850.00   -    

6 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 1 kVA ตำบลบอแสน 
อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

เครื่อง 2  11,600.00   11,600.00   -     11,600.00   -    

7 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 
24 ชอง แบบท่ี 2 ตำบลบอแสน อำเภอทับปุด 
จังหวัดพังงา 

เครื่อง 3  63,000.00   63,000.00   -     63,000.00   -    

8 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access 
Point) แบบท่ี 1 ตำบลบอแสน อำเภอทับปุด 
จังหวัดพังงา  

เครื่อง 8  43,200.00   43,200.00   -     43,200.00   -    

9 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

ตูเก็บอุปกรณกระจายสัญญา ตำบลบอแสน 
อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

ตู 1  10,000.00   10,000.00   -     10,000.00   -    

10 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

สแกนเนอร สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ แบบท่ี 3  ตำบลบอแสน อำเภอ
ทับปุด จังหวัดพังงา 

เครื่อง 2  70,000.00   70,000.00   -     70,000.00   -    

11 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

ตูเย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต ตำบลบอแสน 
อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  

เครื่อง 1  24,700.00   23,500.00   23,500.00   -     -    
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12 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

เครื่องทำน้ำรอน-น้ำเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 
กอก ตำบลบอแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  

เครื่อง 3  43,800.00   37,200.00   37,200.00   -     -    

13 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ตำบลบอแสน อำเภอ
ทับปุด จังหวัดพังงา  

เครื่อง 3  60,000.00   57,000.00   -     57,000.00   -    

14 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 
พิกเซล ขนาด 55 น้ิว ตำบลบอแสน อำเภอ
ทับปุด จังหวัดพังงา  

เครื่อง 5  98,000.00   71,690.00   71,690.00   -     -    

15 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

เครื่องมัลตมิีเดียโปรเจคเตอร ระดบั XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens ตำบลบอแสน 
อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  

เครื่อง 2  60,600.00   58,000.00   -     58,000.00   -    

 ตราด    605,700.00  605,700.00  -  605,700.00  -  

 คาครุภัณฑ    605,700.00  605,700.00  -  605,700.00  -  

1 ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืน
หรือชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู ตำบล
เนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  
3 เครื่อง 

เครื่อง 3        108,000.00  108,000.00  -  108,000.00  -  

2 ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืน
หรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ตำบล
เนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  
8 เครื่อง 

เครื่อง 8        259,200.00  259,200.00  -  259,200.00  -  

3 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ระดับ XGA 
ขนาด 2,500 ANSI Lumens ตำบลเนินทราย 
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 5 เครื่อง 

เครื่อง 5        138,500.00  138,500.00  -  138,500.00  -  

4 ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร 

เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ ตำบลเนินทราย อำเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด 5 เครื่อง 

เครื่อง 5        100,000.00  100,000.00  -  100,000.00  -  
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 แพร            79,500.00  79,500.00  -  79,500.00  -  

 คาครุภัณฑ            79,500.00  79,500.00  -  79,500.00  -  

1 ครุภณัฑสำนักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน ตำบลในเวียง อำเภอ
เมืองแพร จังหวัดแพร  

ตู 3          16,500.00  16,500.00  -  16,500.00  -  

2 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ เลเซอร หรือ LED ขาวดำ ชนิด 
Network สำหรบักระดาษขนาด A3 ตำบล 
ในเวียง อำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร  

เครื่อง 1          53,000.00  53,000.00  -  53,000.00  -  

3 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี 
แบบ Network ตำบลในเวียง อำเภอเมือง
แพร จังหวัดแพร  

เครื่อง 1          10,000.00  10,000.00  -  10,000.00  -  

 สงขลา     2,420,900.00   2,420,900.00   831,950.00   1,588,550.00   400.00  

 คาครุภัณฑ     1,232,000.00   1,232,000.00   -     1,232,000.00   -    

1 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

อางลาง 2 หลุม ตำบลเทพา อำเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา 

อาง 2          67,000.00  67,000.00  -  67,000.00  -  

2 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

ตูแชอาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 2 ประตู 
ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  

ตู 2        136,000.00  136,000.00  -  136,000.00  -  

3 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

โตะสแตนเลสขากลม ตำบลเทพา อำเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา  

ตัว 4          70,000.00  70,000.00  -          70,000.00 -  

4 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

ตูเย็นยืน แบบ 2 ประตู ตำบลเทพา อำเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา  

ตู 1          55,500.00  55,500.00  -  55,500.00  -  

5 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

อางลาง 1 หลุมพรอมบานเปด ตำบลเทพา 
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  

อาง 2          35,000.00  35,000.00  -  35,000.00  -  

6 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

เตาแผนไฟฟาแบบไฟเบา ตำบลเทพา อำเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา 

เตา 4        102,000.00  102,000.00  -  102,000.00  -  

7 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

ตูแชบานกระจกโคงแนวนอน ตำบลเทพา 
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

ตู 2          37,000.00  37,000.00  -  37,000.00  -  

8 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

เตาอบแกสคมุไฟฟา แบบ 3 ช้ัน 6 ถาด ตำบล
เทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  

เตา 2        310,000.00  310,000.00  -  310,000.00  -  
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ท่ี 
ประเภทครุภัณฑ/

สิ่งกอสราง 
รายการ 

หนวย
นับ 

 จำนวน  งปม.ตามพ.ร.บ.  
 งปม.หลัง
โอนปป.  

 PO   เบิกจาย   คงเหลือ  

9 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

เครื่องตีแปงขนาด 10 ลิตร ตำบลเทพา 
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  

เครื่อง 3          40,200.00  40,200.00  -  40,200.00  -  

10 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

ช้ันวางถาดเบเกอรี่ พรอมถาดรอง ตำบลเทพา 
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  

ช้ัน 3          76,500.00  76,500.00  -  76,500.00  -  

11 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

ตูหมักแปง 8 ถาด ตำบลเทพา อำเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา 

ตู 2        190,000.00  190,000.00  -  190,000.00  -  

12 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

เตายางอินฟราเรทพรอมชุดหัวปรบัแรงดัน
แกส ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  

เตา 3          25,500.00  25,500.00  -  25,500.00  -  

13 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

เตาทอดไฟฟา 1 อางทอด ตำบลเทพา อำเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา 

เตา 4           7,400.00  7,400.00  -            7,400.00  -  

14 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

เตาแกสหัวเรงแรงดันสูง ตำบลเทพา อำเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา  

เตา 3           5,100.00  5,100.00  -            5,100.00  -  

15 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

เครื่องดูดควัน ตำบลเทพา อำเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา  

เครื่อง 1          18,600.00  18,600.00  -  18,600.00  -  

16 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

ชุดอางอุนอาหารใหญ ตำบลเทพา อำเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา 

ชุด 5          39,700.00  39,700.00  -  39,700.00  -  

17 ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

หมอน่ึงอาหารสแตนเลส 6 ลิตร ตำบลเทพา 
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  

เครื่อง 3          16,500.00  16,500.00  -  16,500.00  -  

  
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

 
  

 1,188,900.00   1,188,900.00   831,950.00   356,550.00   400.00  

1 คากอสรางอ่ืน ๆ รั้วคอนกรีตบล็อกสูง 2 เมตร ตำบลเทพา 
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  

งาน 1  1,188,900.00   1,188,900.00   831,950.00   356,550.00   400.00  

  นาน           799,900.00  762,600.00  649,700.00  99,900.00  13,000.00  

  คาครุภัณฑ            99,900.00  99,900.00  -  99,900.00  -  

1 ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้ง
ละ 10 แผน ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน 
จังหวัดนาน 

เครื่อง 2          40,000.00  40,000.00  -  40,000.00  -  
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ท่ี 
ประเภทครุภัณฑ/

สิ่งกอสราง 
รายการ 

หนวย
นับ 

 จำนวน  งปม.ตามพ.ร.บ.  
 งปม.หลัง
โอนปป.  

 PO   เบิกจาย   คงเหลือ  

2 ครุภณัฑสำนักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน 
จังหวัดนาน  

ตู 3          16,500.00  16,500.00  -  16,500.00  -  

3 ครุภณัฑสำนักงาน เครื่องอานบารโคด ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน 
จังหวัดนาน  

เครื่อง 1           3,000.00  3,000.00  -            3,000.00  -  

4 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Inkjet Tank 
Printer) ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัด
นาน  

เครื่อง 1           7,900.00  7,900.00  -            7,900.00  -  

5 ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรสี 
ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน  

เครื่อง 1          32,500.00  32,500.00  -  32,500.00  -  

 
คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

          700,000.00  662,700.00  649,700.00  -  13,000.00  

1 คากอสรางอ่ืน ๆ โรงจอดรถ ขนาด 7 เมตร x 37 เมตร ตำบลดูใต 
อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

หลัง 1        320,000.00  307,700.00         307,700.00  -  -  

2 คากอสรางอ่ืน ๆ รั้ว ค.ส.ล. ขนาด 1.8 เมตร x 144 เมตร 
ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 1 งาน 

งาน 1        380,000.00  342,000.00         342,000.00  -  -  

3 คากอสรางอ่ืน ๆ คาจางเขียนและรับรองแบบ ปรับปรุงหองน้ำ
ในอาคารสิรเิบญญา วิทยาลยัชุมชนนาน 
จำนวน 3 ช้ัน 

งาน 1 

  

13,000.00  -  -  13,000.00  

 

ตารางท่ี 15 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตท่ี 1 ผูรับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน โครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

หนวยงาน งปม.ท่ีไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  

รวม  1,200,000.00   62,988.00   1,113,633.00   23,379.00   92.80  สูงกวาเปาหมาย 

พิจิตร  800,000.00   62,988.00   736,083.00   929.00   92.01  สูงกวาเปาหมาย 

อุทัยธานี  400,000.00   -     377,550.00   22,450.00   94.39  สูงกวาเปาหมาย 
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ตารางท่ี 16 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตท่ี 1 ผูรับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ  

หนวยงาน งปม.ที่ไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น  1,775,200.00   -     247,625.00   1,027,575.00   13.95  ต่ำกวาเปาหมาย 
กรอบสวนรวม 500,000.00  -     -      -     -    
กรอบวชช.  719,800.00   -     -     719,800.00   -    - 
รวม 20 วชช.  555,400.00   -     247,625.00   307,775.00   44.58  ต่ำกวาเปาหมาย 
1. แมฮองสอน  -     -     -     -     -     -    
2. พิจิตร  -     -     -     -     -     -    
3. ตาก  13,750.00   -     4,320.00   9,430.00   31.42  ต่ำกวาเปาหมาย 
4. บุรีรัมย  35,400.00   -     5,105.00   30,295.00   14.42  ต่ำกวาเปาหมาย 
5. มุกดาหาร  260,100.00   -     170,100.00   90,000.00   65.40  ต่ำกวาเปาหมาย 
6. หนองบัวลำภู  18,000.00   -     3,300.00   14,700.00   18.33  ต่ำกวาเปาหมาย 
7. สระแกว  -     -     -     -     -     -    
8. อุทัยธาน ี  -     -     -     -     -     -    
9. ระนอง  -     -     -     -     -     -    
10. นราธิวาส  40,000.00   -     -     40,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
11. ยะลา  -     -     -     -     -     -    
12. ปตตาน ี  -     -     -     -     -     -    
13. สตูล  40,000.00   -     -     40,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
14. สมุทรสาคร  108,150.00   -     64,800.00   43,350.00   59.92  ต่ำกวาเปาหมาย 
15. ยโสธร  -     -     -     -     -     -    
16. พังงา  40,000.00   -     -     40,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
17. ตราด  -     -     -     -     -     -    
18. แพร  -     -     -     -     -     -    
19. สงขลา  -     -     -     -     -     -    
20. นาน  -     -     -     -     -     -    



 

รายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 41 
 

ตารางท่ี 17 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตท่ี 1 ผูรับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

หนวยงาน งปม.ท่ีไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  

รวมท้ังสิ้น  10,000,000.00   5,950.00   3,542,276.26   6,451,773.74   35.42  ต่ำกวาเปาหมาย 
สวชช  200,000.00   -     16,400.00   183,600.00   8.20  ต่ำกวาเปาหมาย 
กรอบวชช.  1,048,658.00   -     -     1,048,658.00  - - 
รวม 20 วชช.  8,751,342.00   5,950.00   3,525,876.26   5,219,515.74   40.29  ต่ำกวาเปาหมาย 

1. แมฮองสอน  413,632.00   -     145,422.61   268,209.39   35.16  ต่ำกวาเปาหมาย 
2. พิจิตร  420,000.00   -     235,030.00   184,970.00   55.96  ต่ำกวาเปาหมาย 
3. ตาก  351,680.00   -     155,864.00   195,816.00   44.32  ต่ำกวาเปาหมาย 

4. บุรีรัมย  475,110.00   -     167,838.35   307,271.65   35.33  ต่ำกวาเปาหมาย 

5. มุกดาหาร  1,355,550.00   -     1,025,888.00   329,662.00   75.68  ต่ำกวาเปาหมาย 

6. หนองบัวลำภ ู  389,680.00   -     161,380.00   228,300.00   41.41  ต่ำกวาเปาหมาย 

7. สระแกว  326,730.00   -     175,596.00   151,134.00   53.74  ต่ำกวาเปาหมาย 

8. อุทัยธานี  273,170.00   -     181,100.00   92,070.00   66.30  ต่ำกวาเปาหมาย 

9. ระนอง  273,020.00   -     99,603.00   173,417.00   36.48  ต่ำกวาเปาหมาย 

10. นราธิวาส  653,920.00   -     193,690.60   460,229.40   29.62  ต่ำกวาเปาหมาย 

11. ยะลา  475,960.00   -     141,125.00   334,835.00   29.65  ต่ำกวาเปาหมาย 

12. ปตตานี  378,990.00   -     57,375.00   321,615.00   15.14  ต่ำกวาเปาหมาย 

13. สตูล  443,840.00   -     130,600.00   313,240.00   29.43  ต่ำกวาเปาหมาย 

14. สมุทรสาคร  243,120.00   -     87,785.00   155,335.00   36.11  ต่ำกวาเปาหมาย 

15. ยโสธร  382,110.00   -     192,494.00   189,616.00   50.38  ต่ำกวาเปาหมาย 

16. พังงา  320,920.00   -     77,083.71   243,836.29   24.02  ต่ำกวาเปาหมาย 

17. ตราด  355,750.00   5,950.00   122,372.00   227,428.00   34.40  ต่ำกวาเปาหมาย 

18. แพร  311,780.00   -     54,687.99   257,092.01   17.54  ต่ำกวาเปาหมาย 

19. สงขลา  523,670.00   -     117,066.00   406,604.00   22.35  ต่ำกวาเปาหมาย 

20. นาน  382,710.00   -     3,875.00   378,835.00   1.01  ต่ำกวาเปาหมาย 
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ตารางท่ี 18 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการใหบริการ
วิชาการ งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

หนวยงาน งปม.ท่ีไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  

รวมท้ังสิ้น  9,500,000.00   30,170.00   3,002,086.50   6,467,743.50  31.60 ต่ำกวาเปาหมาย 
สวชช.  500,000.00   -     -     500,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
กรอบสวนรวม  -     -     -     -  
กรอบวชช.  1,120,650.00   -     -     1,120,650.00   -     
รวม 20 วชช.  7,879,350.00   30,170.00   3,002,086.50   4,847,093.50   38.10  ต่ำกวาเปาหมาย 
1. แมฮองสอน  473,000.00   -     173,200.00   299,800.00   36.62  ต่ำกวาเปาหมาย 
2. พิจิตร  528,500.00   -     195,809.62   332,690.38   37.05  ต่ำกวาเปาหมาย 
3. ตาก  516,000.00   -     232,591.00   283,409.00   45.08  ต่ำกวาเปาหมาย 
4. บุรีรัมย  468,600.00   -     148,213.00   320,387.00   31.63  ต่ำกวาเปาหมาย 
5. มุกดาหาร  383,900.00   -     13,046.00   370,854.00   3.40  ต่ำกวาเปาหมาย 
6. หนองบัวลำภ ู  376,190.00   -     209,571.00   166,619.00   55.71  ต่ำกวาเปาหมาย 
7. สระแกว  398,150.00   9,320.00   108,171.00   280,659.00   27.17  ต่ำกวาเปาหมาย 
8. อุทัยธานี  638,500.00   14,400.00   222,750.00   401,350.00   34.89  ต่ำกวาเปาหมาย 
9. ระนอง  324,600.00   -     176,370.00   148,230.00   54.33  ต่ำกวาเปาหมาย 
10. นราธิวาส  112,500.00   -     14,280.00   98,220.00   12.69  ต่ำกวาเปาหมาย 
11. ยะลา  424,000.00   -     249,008.00   174,992.00   58.73  ต่ำกวาเปาหมาย 
12. ปตตานี  253,000.00   -     182,513.08   70,486.92   72.14  ต่ำกวาเปาหมาย 
13. สตูล  454,250.00   -     119,909.00   334,341.00   26.40  ต่ำกวาเปาหมาย 
14. สมุทรสาคร  397,100.00   -     133,658.40   263,441.60   33.66  ต่ำกวาเปาหมาย 
15. ยโสธร  462,500.00   -     274,352.00   188,148.00   59.32  ต่ำกวาเปาหมาย 
16. พังงา  250,360.00   -     127,450.00   122,910.00   50.91  ต่ำกวาเปาหมาย 
17. ตราด  181,500.00   -     51,002.00   130,498.00   28.10  ต่ำกวาเปาหมาย 
18. แพร  324,800.00   -     98,613.00   226,187.00   30.36  ต่ำกวาเปาหมาย 
19. สงขลา  370,100.00   -     196,051.40   174,048.60   52.97  ต่ำกวาเปาหมาย 
20. นาน  541,800.00   6,450.00   75,528.00   459,822.00   13.94  ต่ำกวาเปาหมาย 
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ตารางท่ี 19 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตท่ี 3 ผลงานทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาเพ่ือยกระดับสูเศรษฐกิจสรางสรรค   

หนวยงาน งปม.ท่ีไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  

รวม 20 วชช.  1,329,200.00   8,292.00   360,340.00   960,568.00   27.11  ต่ำกวาเปาหมาย 

1. แมฮองสอน  80,000.00   -     18,500.00   61,500.00   23.13  ต่ำกวาเปาหมาย 

2. พิจิตร  80,000.00   8,292.00   7,550.00   64,158.00   9.44  ต่ำกวาเปาหมาย 

3. ตาก  75,000.00   -     5,766.00   69,234.00   7.69  ต่ำกวาเปาหมาย 

4. บุรีรัมย  50,000.00   -     -     50,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 

5. มุกดาหาร  75,000.00   -     -     75,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 

6. หนองบัวลำภ ู  75,000.00   -     -     75,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 

7. สระแกว  80,000.00   -     15,552.00   64,448.00   19.44  ต่ำกวาเปาหมาย 

8. อุทัยธานี  75,000.00   -     70,000.00   5,000.00   93.33  สูงกวาเปาหมาย 

9. ระนอง  50,000.00   -     9,800.00   40,200.00   19.60  ต่ำกวาเปาหมาย 

10. นราธิวาส  97,000.00   -     58,000.00   39,000.00   59.79  ต่ำกวาเปาหมาย 

11. ยะลา  70,000.00   -     30,000.00   40,000.00   42.86  ต่ำกวาเปาหมาย 

12. ปตตานี  70,000.00   -     -     70,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 

13. สตูล  75,000.00   -     9,100.00   65,900.00   12.13  ต่ำกวาเปาหมาย 

14. สมุทรสาคร  16,000.00   -     8,538.00   7,462.00   53.36  ต่ำกวาเปาหมาย 

15. ยโสธร  75,000.00   -     7,330.00   67,670.00   9.77  ต่ำกวาเปาหมาย 

16. พังงา  65,000.00   -     25,000.00   40,000.00   38.46  ต่ำกวาเปาหมาย 

17. ตราด  75,000.00   -     63,804.00   11,196.00   85.07  สูงกวาเปาหมาย 

18. แพร  56,000.00   -     -     56,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 

19. สงขลา  60,000.00   -     31,400.00   28,600.00   52.33  ต่ำกวาเปาหมาย 

20. นาน  30,200.00   -     -     30,200.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
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ตารางท่ี 20 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

หนวยงาน งปม.ท่ีไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  
รวมท้ังส้ิน  14,960,500.00   18,352.00   5,859,525.89   9,082,622.11   39.17  ต่ำกวาเปาหมาย 

กรอบวชช.  8,533,465.00   -     -     8,533,465.00  - - 

รวม   6,427,035.00   18,352.00   5,859,525.89   549,157.11   91.17  สูงกวาเปาหมาย 

1. พิจิตร  5,384,935.00   18,352.00   5,007,909.79   358,673.21   93.00  สูงกวาเปาหมาย 

2. อุทัยธานี  1,042,100.00   -     851,616.10   190,483.90   81.72  สูงกวาเปาหมาย 
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ตารางท่ี 21 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เด็กปฐมวัย  

หนวยงาน งปม.ท่ีไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  

รวมท้ังส้ิน  1,300,000.00   -     101,194.00   1,198,806.00   7.78  ต่ำกวาเปาหมาย 

กรอบวชช.  86,700.00   -     -     86,700.00  - - 
รวม 20 วชช.  1,213,300.00   -     101,194.00   1,112,106.00   8.34  ต่ำกวาเปาหมาย 

1. แมฮองสอน  65,000.00   -     6,200.00   58,800.00   9.54  ต่ำกวาเปาหมาย 

2. พิจิตร  65,000.00   -     1,200.00   63,800.00   1.85  ต่ำกวาเปาหมาย 

3. ตาก  65,000.00   -     10,796.00   54,204.00   16.61  ต่ำกวาเปาหมาย 

4. บุรีรัมย  65,000.00   -     40,548.00   24,452.00   62.38   ต่ำกวาเปาหมาย 

5. มุกดาหาร  65,000.00   -     -     65,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 

6. หนองบัวลำภ ู  65,000.00   -     13,600.00   51,400.00   20.92  ต่ำกวาเปาหมาย 

7. สระแกว  65,000.00   -     -     65,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 

8. อุทัยธานี  58,500.00   -     -     58,500.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 

9. ระนอง  30,000.00   -     14,290.00   15,710.00   47.63  ต่ำกวาเปาหมาย 

10. นราธิวาส  65,000.00   -     -     65,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 

11. ยะลา  65,000.00   -     -     65,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 

12. ปตตานี  65,000.00   -     -     65,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 

13. สตูล  65,000.00   -     -     65,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 

14. สมุทรสาคร  65,000.00   -     -     65,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 

15. ยโสธร  65,000.00   -     5,560.00   59,440.00   8.55  ต่ำกวาเปาหมาย 

16. พังงา  45,000.00   -     -     45,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 

17. ตราด  39,800.00   -     -     39,800.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 

18. แพร  65,000.00   -     -     65,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 

19. สงขลา  65,000.00   -     9,000.00   56,000.00   13.85  ต่ำกวาเปาหมาย 

20. นาน  65,000.00   -     -     65,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
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ตารางที่ 22 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต งบเงินอุดหนุน : โครงการสงเสริมการอยู
รวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

หนวยงาน งปม.ท่ีไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  
รวมท้ังส้ิน  4,240,000.00   -     1,131,940.20   3,108,059.80   26.70  ต่ำกวาเปาหมาย 

กรอบวชช. 450.00  -     -    450.00 - - 

รวม  4,239,550.00   -     1,131,940.20   3,107,609.80   26.70  ต่ำกวาเปาหมาย 

1. นราธิวาส  972,500.00   -     154,328.00   818,172.00   15.87  ต่ำกวาเปาหมาย 

2. ยะลา  1,362,500.00   -     14,040.00   1,348,460.00   1.03  ต่ำกวาเปาหมาย 

3. ปตตาน ี  722,050.00   -     442,107.20   279,942.80   61.23  ต่ำกวาเปาหมาย 

4. สงขลา  1,182,500.00   -     521,465.00   661,035.00   44.10  ต่ำกวาเปาหมาย 

 

ตารางที่ 23 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาท
วิทยาลัยชุมชนในการสงเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

หนวยงาน งปม.ท่ีไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  
รวมท้ังส้ิน  8,472,000.00   17,688.00   3,825,403.11   4,628,908.89   45.15  ต่ำกวาเปาหมาย 

สวชช.  13,780.00   -     13,780.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 

กรอบวชช. - - - - - - 

รวม  8,458,220.00   17,688.00   3,811,623.11   4,628,908.89   45.06  ต่ำกวาเปาหมาย 

1. นราธิวาส  2,357,760.00   17,688.00   1,067,287.00   1,272,785.00   45.27  ต่ำกวาเปาหมาย 

2. ยะลา  1,966,220.00   -     1,017,699.11   948,520.89   51.76  ต่ำกวาเปาหมาย 

3. ปตตาน ี  1,751,740.00   -     850,004.00   901,736.00   48.52  ต่ำกวาเปาหมาย 

4. สงขลา  2,382,500.00   -     876,633.00   1,505,867.00   36.79  ต่ำกวาเปาหมาย 
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ตารางที่ 24 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรูเพ่ือ
เสริมสรางความสุขและความเขมแข็งของชุมชน 

หนวยงาน งปม.ท่ีไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  

รวมท้ังสิ้น  16,128,800.00   495,691.00   5,670,248.63   9,962,860.37   35.16  ต่ำกวาเปาหมาย 
สวชช.  595,008.00   -     -     595,008.00   -    ต่ำกวาเปาหมาย 
กรอบสวนรวม  -     -     -     -    - - 
กรอบวชช. - - - -  -    - 
รวม 20 วชช.  15,533,792.00   495,691.00   5,670,248.63   9,367,852.37   36.50  ต่ำกวาเปาหมาย 
1. แมฮองสอน  2,100,000.00   19,000.00   860,170.00   1,220,830.00   40.96  ต่ำกวาเปาหมาย 
2. พิจิตร  -     -     -     -    - - 
3. ตาก  489,880.00   -     198,876.00   291,004.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
4. บุรีรัมย  600,000.00   -     278,265.00   321,735.00   46.38  ต่ำกวาเปาหมาย 
5. มุกดาหาร  600,000.00   -     160,136.50   439,863.50   26.69  ต่ำกวาเปาหมาย 
6. หนองบัวลำภ ู  600,000.00   -     189,420.00   410,580.00   31.57  ต่ำกวาเปาหมาย 
7. สระแกว  2,650,000.00   119,930.00   1,416,480.85   1,113,589.15   53.45  ต่ำกวาเปาหมาย 
8. อุทัยธานี  600,000.00   -     518,196.00   81,804.00   86.37  สูงกวาเปาหมาย 
9. ระนอง  374,000.00   -     140,880.00   233,120.00   37.67  ต่ำกวาเปาหมาย 
10. นราธิวาส  600,000.00   -     186,864.00   413,136.00   31.14  ต่ำกวาเปาหมาย 
11. ยะลา  265,000.00   -     9,400.00   255,600.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
12. ปตตานี  295,000.00   -     -     295,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
13. สตูล  600,000.00   -     25,534.00   574,466.00   4.26  ต่ำกวาเปาหมาย 
14. สมุทรสาคร  600,000.00   -     19,663.00   580,337.00   3.28  ต่ำกวาเปาหมาย 
15. ยโสธร  600,000.00   -     385,044.00   214,956.00   64.17  ต่ำกวาเปาหมาย 
16. พังงา  508,000.00   -     96,212.00   411,788.00   18.94  ต่ำกวาเปาหมาย 
17. ตราด  508,882.00   -     79,026.00   429,856.00   15.53  ต่ำกวาเปาหมาย 
18. แพร  1,401,430.00   117,641.00   438,593.00   845,196.00   31.30  ต่ำกวาเปาหมาย 
19. สงขลา  600,000.00   -     103,664.00   496,336.00   17.28  ต่ำกวาเปาหมาย 
20. นาน  1,541,600.00   239,120.00   563,824.28   738,655.72   36.57  ต่ำกวาเปาหมาย 
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ตารางท่ี 25  ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลนเพ่ือ
ชุมชน 

หนวยงาน งปม.ท่ีไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  

รวม 20 วชช.  2,000,000.00   60,000.00   302,333.00   1,316,797.00   15.12  ต่ำกวาเปาหมาย 
1. แมฮองสอน  150,000.00   -     -     0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
2. พิจิตร  200,000.00   -     -     200,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
3. ตาก  40,000.00   -     -     40,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
4. บุรีรัมย  145,000.00   -     61,060.00   83,940.00   42.11  ต่ำกวาเปาหมาย 
5. มุกดาหาร  40,000.00   -     -     40,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
6. หนองบัวลำภ ู  165,000.00   -     58,610.00   106,390.00   35.52  ต่ำกวาเปาหมาย 
7. สระแกว  70,000.00   -     29,957.00   40,043.00   42.80  ต่ำกวาเปาหมาย 
8. อุทัยธานี  40,000.00   -     -     40,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
9. ระนอง  40,000.00   -     -     40,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
10. นราธิวาส  40,000.00   -     27,660.00   12,340.00   69.15  ต่ำกวาเปาหมาย 
11. ยะลา  150,000.00   -     -     150,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
12. ปตตานี  40,000.00   -     19,130.00    47.83  ต่ำกวาเปาหมาย 
13. สตูล  150,000.00   -     5,000.00   145,000.00   3.33  ต่ำกวาเปาหมาย 
14. สมุทรสาคร  150,000.00   -     -     0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
15. ยโสธร  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
16. พังงา  40,000.00   -     7,300.00   32,700.00   18.25  ต่ำกวาเปาหมาย 
17. ตราด  40,000.00   -     15,200.00   24,800.00   38.00  ต่ำกวาเปาหมาย 
18. แพร  40,000.00   -     10,496.00   29,504.00   26.24  ต่ำกวาเปาหมาย 
19. สงขลา  300,000.00   -     67,920.00   232,080.00   22.64  ต่ำกวาเปาหมาย 
20. นาน  60,000.00   60,000.00   -     -    0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
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ตารางท่ี 26 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค งบเงินอุดหนุน : โครงการสงเสริมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมชาติ
พันธุแหงเมืองแมฮองสอนเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางวัฒนธรรม   

หนวยงาน งปม.ท่ีไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  
แมฮองสอน 1,000,000.00  -    - 1,000,000.00 0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 

 

ตารางที่ 27 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบเงินอุดหนุน : โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปเพื่อเพ่ิม
มูลคาสินคาเกษตร   

หนวยงาน งปม.ท่ีไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  
ตราด  1,231,700.00   61,739.00   673,992.25   495,968.75   54.72  ต่ำกวาเปาหมาย 

 

ตารางท่ี 28 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค งบเงินอุดหนุน : โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดระนอง   

หนวยงาน งปม.ท่ีไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  
ระนอง 920,000.00  -     -    920,000.00 0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
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ตารางที่ 29 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเบิกจายแทนกันที่ไดรับจากหนวยงานอื่น งบเงินอุดหนุน : คาใชจายสำหรับนักศึกษาพิการใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

หนวยงาน งปม.ท่ีไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  

รวมท้ังสิ้น  45,085.00   -     25,815.00   19,270.00   57.26  ต่ำกวาเปาหมาย 

กรอบวชช. 17,390.00 - - 17,390.00 - - 

รวม  27,695.00   -     25,815.00   1,880.00   93.21  สูงกวาเปาหมาย 
1. แมฮองสอน  1,390.00    1,390.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
2. พิจิตร  -    - -  -    - - 
3. ตาก  -    - -  -    - - 
4. บุรีรัมย  2,440.00  -  2,440.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
5. มุกดาหาร  1,900.00  -  1,900.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
6. หนองบัวลำภ ู  4,650.00  -  4,650.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
7. สระแกว  2,190.00  -  2,190.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
8. อุทัยธานี  -    - -  -    - - 
9. ระนอง  620.00  -  620.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
10. นราธิวาส  3,150.00  -  3,150.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
11. ยะลา  3,140.00  -  3,140.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
12. ปตตานี  2,450.00  -  2,450.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
13. สตูล  1,300.00  -  1,300.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
14. สมุทรสาคร  -    - -  -    - - 
15. ยโสธร  -    - -  -    - - 
16. พังงา  -    - -  -    -  
17. ตราด  1,265.00  -  1,265.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
18. แพร  1,320.00  -  1,320.00   -     100.00  สูงกวาเปาหมาย 
19. สงขลา  1,880.00  - -  1,880.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
20. นาน  -    - -  -    - - 
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ตารางที่ 30ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเบิกจายแทนกันที่ไดรับจากหนวยงานอื่น งบเงินอุดหนุน : คาใชจายโครงการสรางภูมิคุมกันและ
ปองกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา 

หนวยงาน งปม.ท่ีไดรับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจายสะสม คงเหลือ เบิกจายรอยละ ± เปาหมายรัฐบาล  

รวม 172,500.00 - - 172,500.00 0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
21. แมฮองสอน - - - - - - 
22. พิจิตร - - - - - - 
23. ตาก -  - - - - 
24. บุรีรัมย - - - - - - 
25. มุกดาหาร - - - - - - 
26. หนองบัวลำภ ู  26,000.00  - -  26,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
27. สระแกว  33,300.00  - -  33,300.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
28. อุทัยธานี - - - - - - 
29. ระนอง - - - - - - 
30. นราธิวาส - - - - - - 
31. ยะลา - - - - - - 
32. ปตตานี - - - - - - 
33. สตูล  30,000.00  - -  30,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
34. สมุทรสาคร - - - - - - 
35. ยโสธร  30,000.00  - -  30,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
36. พังงา - - - - - - 
37. ตราด  28,200.00  - -  28,200.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
38. แพร  25,000.00  - -  25,000.00  0.00 ต่ำกวาเปาหมาย 
39. สงขลา - - - - - - 
40. นาน - - - - - - 
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1.2 ผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)   
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนขอมูลที่ไดจากระบบบริหารโครงการตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัย

ชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชนรายงานผานระบบดังกลาว และสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดนำขอมูลจากระบบดังกลาวมาประมวลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานใน
ภาพรวม โดยจำแนกตามตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ และรายการ และจำแนกรายวิทยาลัยชุมชน 

1. ผลการดำเนินงานตามเปาหมายตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   ตารางท่ี 31 ผลการดำเนินงานตามเปาหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พันธกิจ ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมายป พ.ศ. 2563 ผลการ
ดำเนินงาน  

 

%  
เท่ียบกับแผน 

วชช. 
ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ
หลังปรับลด 

ตามแผน 
วชช. 

ดานการศึกษา ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตท่ี 1 ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน      
 เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญา/เทียบเทา  คน 3,000  2,756 N/A N/A 
 เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดบัอนุปริญญา/เทียบเทาท่ีคงอยู  คน 8,000  7,590 N/A N/A 
 เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทาท่ีเขาใหม คน 5,000  5,300 N/A N/A 

 เชิงคุณภาพ : รอยละผูสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทา
จากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบ
อาชีพหรือพัฒนางานท่ีทำอยู รอยละ 70 

รอยละ 70 70 N/A N/A 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     

 เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ คน 1,600 1,489 N/A N/A 

 เชิงคุณภาพ : รอยละของคาใชจายท่ีผูปกครองสามารถลดคาใชจาย
ตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 

รอยละ 100 100 N/A N/A 

ดานวิจัย ผลผลิต/โครงการ : - - - - - - 
       
ดานบริการวิชาการ ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการใหบริการวิชาการ      

เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับบริการ  คน 8,000 10,422 4,569 38.08 

เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 80 N/A N/A 
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พันธกิจ ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมายป พ.ศ. 2563 ผลการ
ดำเนินงาน  

 

%  
เท่ียบกับแผน 

วชช. 
ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ
หลังปรับลด 

ตามแผน 
วชช. 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย      
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการพัฒนา คน 400 675 N/A N/A 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสรางสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง      
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ประชาชน และภาคเีครือขายท่ีเขารวม
โครงการสังคมพหุวัฒนธรรม 

คน 3,241 3,441 N/A N/A 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

     

 เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชาชนในพ้ืนท่ี 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใตไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ 

คน 2,180 3,595 N/A N/A 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของ
ชุมชน 

     

 เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพท่ีสอดคลองกับ
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

คน 8,000 
 

7,515 2,020 22.95 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียน
ออนไลน 

     

 เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา และประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมการเรียนรู
ผานการเรียนออนไลน 

คน 6,000 6,520 N/A N/A 

 ผลผลิต/โครงการ โครงการพัฒนากลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนาและ
กลุมชาติพันธุ 

     

 เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารับการอบรมดานการทองเท่ียวกลุมชาตพัินธุ คน 200 500 N/A N/A 
 ผลผลิต/โครงการ โครงการพัฒนาการผลิตสินคาดานการเกษตรภาค

ตะวันออก 
     

 เชิงปริมาณ : จำนวนตนแบบนวัตกรรมอาหารและสินคาเกษตร ตนแบบ 5 8 N/A N/A 
 เชิงปริมาณ : จำนวนผูรับบริการดานการผลิตสินคาทางการเกษตรภาค

ตะวันออก 
คน 150 300 N/A N/A 
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พันธกิจ ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมายป พ.ศ. 2563 ผลการ
ดำเนินงาน  

 

%  
เท่ียบกับแผน 

วชช. 
ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ
หลังปรับลด 

ตามแผน 
วชช. 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและสงเสริมธุรกิจ
ตอเนื่องในแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของภาค 

     

 เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขาอบรมเพ่ือยกระดับการทองเท่ียวของภาค คน 300 
 

300 N/A N/A 

 ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตท่ี 3 ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม      
ดานทำนุบำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม คน 5,000 5,450 71 1.11 
เชิงคุณภาพ : รอยละของโครงการท่ีบรรลผุลตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 80 80 N/A N/A 

N/A หมายถึง อยูระหวางรอการรายงานขอมูลในระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ 
 

2. ผลการดำเนินงานตามเปาหมายตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ และรายการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน 
ตารางท่ี 32 ผลการดำเนินงานตามเปาหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ และรายการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน 
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
รายการ คชจ. บุคลากรภาครัฐ 

พันธกิจดานการจัดการศึกษา 

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตท่ี 1 ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลยัชุมชน 

เชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษาระดับ
อนุปรญิญา/
เทยีบเทา 

คน 3,000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

เชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาระดับ

คน 8,000  7,754   225   553   291   507   260   229   149   256   186   957   907   603   481   171   399   178   88   178   965   171  
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อนุปรญิญา/
เทยีบเทาที่คงอยู 
เชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาระดับ
อนุปรญิญา/
เทยีบเทาที่เขาใหม 

คน 5,000  81   -     20   -     -     -     -     7   -     -     -     -     -     -     54   -     -     -     -     -     -    

เชิงคุณภาพ : รอยละ
ผูสำเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/
เทยีบเทาจาก
วิทยาลัยชมุชน
สามารถศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้นหรือ
ประกอบอาชีพหรือ
พัฒนางานทีท่ำอยู 

รอย
ละ 

70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เชิงคุณภาพ : รอยละ
ของคาใชจายที่
ผูปกครองสามารถลด
คาใชจายตาม
รายการที่ไดรับการ
สนับสนุน 

รอย
ละ 

100 - - N/A - - - - - N/A - - - - - - - - - - - - 

เชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรยีนที่ไดรับการ
สนับสนุนตาม
โครงการ 

คน 1,600  1,151  -  961  - - - - -  190  - - - - - - - - - - - - 

2. พันธกิจดานการวจิัย 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการวจิัย 

จำนวนโครงการวิจยั จำนวน - N/A N/A N/A N/A N/A - N/A N/A - - N/A N/A N/A N/A - N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
3. พันธกิจดานการบริการวิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการใหบริการวิชาการ 
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เชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารับบรกิาร : 
หลักสูตรฝกอบรม 

คน 8,000  6,512   700   504   471   577   242   271   186   225   220  N/A  434   282   383   354   402   271   103   274   532   81  

เชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารับบรกิาร
วิชาการ 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

เชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

รอย
ละ 

80 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย 

เชิงปริมาณ : จำนวน
เด็กปฐมวยัที่ไดรับ
การพัฒนา  

คน 400 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการตำบลม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

เชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาและ

ประชาชนในพ้ืนที่ 4 
จังหวัดชายแดน
ภาคใตไดรับการ
พัฒนาทกัษะอาชีพ  

คน 2,180 580 - - - - - - - - -  30   300   155  - - - - - - 95 -               

ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสรางสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง  

เชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษา ประชาชน 
และภาคีเครือขายที่
เขารวมโครงการ
สังคมพหุวัฒนธรรม  

คน 3,241 1,551 - - - - - - - - -  100  N/A  437  - - - - - - 1,014 -               

ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน 

เชิงปริมาณ : จำนวน
ประชาชนที่ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพที่

คน 8,000  3,011   1,911  - N/A  20   230  N/A  595  N/A  40  N/A N/A N/A N/A N/A  52   40   40  N/A N/A  83  
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สอดคลองกับบริบท
การเปล่ียนแปลง  
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน 

เชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาและ
ประชาชนที่ไดรับการ
เรียนรูผานการเรยีน
ออนไลน 

คน 6,000 52 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 52 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนากลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนาและกลุมชาติพันธุ 

เชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารับการอบรม
ดานการทองเทีย่ว
กลุมชาติพันธุ  

คน 200 N/A N/A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินคาดานการเกษตรภาคตะวันออก 

เชิงปริมาณ : จำนวน
ผูรับบริการดานการ
ผลิตสินคาดาน
การเกษตรภาค
ตะวันออก 

คน 150 62 - - - - - - - - - - - - - - - - 62 - - - 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและสงเสริมธุรกิจตอเนื่องในแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของภาค 

เชิงปริมาณ : : 
จำนวนผูเขาอบรม
เพ่ือยกระดับการ
ทองเทีย่วของภาค 

คน 300 N/A - - - - - - - - N/A - - - - - - - - - - - 

4. พันธกิจดานการทำนบุำรุงศิลปะ และวฒันธรรม 

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตท่ี 3 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ/
กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

คน 5,000  923  N/A  25  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  629   50  N/A N/A N/A N/A  46   173  N/A N/A N/A 
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เชิงคุณภาพ : รอยละ
ของโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงคของ
โครงการ 

รอย
ละ 

80 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A หมายถึง อยูระหวางรอการรายงานขอมูลในระบบบรหิารโครงการตามพันธกิจ 


