งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานบุคลากรภาครัฐ - แผนงานพื้นฐาน
แผนงานยุทธศาสตร - แผนงานบูรณาการ

กองแผนงานและงบประมาณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
มีนาคม 2563

สารบัญ
1 วิสยั ทัศน์
2 พันธกิจ
3 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
4 เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลางจําแนกตามแหล่งเงิน
5 งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามกลุม่ งบประมาณ
รายจ่าย
6 รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตาม
ผลผลิต/โครงการ
7 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามแผนงาน
ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
8 รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผูร้ บั บริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ
8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการทํานุบาํ รุง ศิลปวัฒนธรรม
8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการตําบลมันคง
่ มังคั
่ ง่ ยัง่ ยืน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวฒั นธรรมทีเ่ ข้มแข็ง

หน้า
1
1
1
3
6
6
7
9
11
27
29
31
33

35
37

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ ะดับภาค
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเทีย่ วอารยธรรมล ้านนา
และกลุม่ ชาติพนั ธุ ์
8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตร
ภาคตะวันออก
8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจ
ต่อเนื่องในแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงของภาค
8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลือ่ นการจัดการศึกษาเพือ่ ความสุข
ของชุมชน
8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรูผ้ ่านการเรียน
ออนไลน์

39
41
43

45
47
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2562
710,649,000 บาท
-

ปี 2563
649,424,100 บาท
-

หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
ในปี 2580 สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะเป็ นสถานศึกษาแห่งคุณธรรม และสร้างสรรค์
นวัตกรรมชุมชนเพือ่ พัฒนาคนและสังคมอย่างยังยื
่ น
2. พันธกิจ
1. จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตา่ กว่าปริญญา และส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ สร้าง
ความเข้มแข็งของท้องถิน่ และชุมชน
2. ฝึ กอบรมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพแก่ชุมชน
3. วิจยั และบริการวิชาการเพือ่ พัฒนาชุมชน
4. ทะนุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิน่
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

ร้อยละ

80

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดาเนินงานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทัง้ ผูพ้ กิ าร และผูด้ อ้ ยโอกาส
ในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สือ่ /แหล่งเรียนรู ้
ทีจ่ ดั การศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู ต้ ลอดชีวติ (life long
learning) และการสร้างองค์ความรูแ้ ละบริการวิชาการ
- ตัวชี้วดั : ร้อยละผู ส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึ กอบรม
สามารถนาความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ไปประกอบ
อาชีพและพัฒนางานทีท่ าอยู่

2

2

ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย ปี 2563

ร้อยละ

70

(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู ส้ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตา่ กว่าปริญญาได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือพัฒนางานทีท่ าอยู่ในสาขาทีเ่ กี่ยวข้องภายใน 1 ปี
ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู ป้ ระกอบการ ทีม่ ตี ่อ
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทีไ่ ด้งานทา
- ตัวชี้วดั : ร้อยละผู ส้ าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานทีท่ าอยู่

33
4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นการภาครัฐด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ปลูกฝังค่านิ ยมให้ประชาชนและชุมชนในการพัฒนา
ภูมิปญั ญาท้องถิน่ อนุ รกั ษ์ และทานุ บารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
710.6490
649.4241
570.7785
603.9932
592.3266
710.6490
649.4241
570.7785
603.9932
592.3266
-

248.9260
-

252.5690
-

263.8494
-

275.7393
-

288.2727
-

คน

10,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ล้านบาท
ล้านบาท

1.5000
-

1.5000
-

1.5000
-

1.5000
-

1.5000
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนผู ้เข้ารับบริการ
คน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
4. จัดการศึกษาระดับอนุ ปริญญา/เทียบเท่า
และพัฒนาทักษะอาชีพ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู ้สาเร็จการศึกษาระดับ ร้อยละ
อนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถ
ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือ
พัฒนางานทีท่ าอยู่

8,000
9.5000
-

8,000
9.5000
-

8,000
9.5000
-

8,000
9.5000
-

8,000
9.5000
-

70

70

70

70

70

383.7063
-

326.5272
-

256.7686
-

278.0934
-

278.0934
-

400

800

800

1.3000
-

6.0000
-

6.0000
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนผู ้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. เป็ นแหล่งบริการวิชาการตามความต้องการ
ของชุมชน ทาให้คนชุมชนมีความรูค้ วามสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
5. เด็กปฐมวัยได้รบั การพัฒนาตามมาตรฐานหลักสูตร
เด็กปฐมวัย
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนเด็กปฐมวัย
ทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

คน
ล้านบาท
ล้านบาท

-

-

4

4
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
6. นักเรียนในสังกัดวิทยาลัยชุมชนได้รบั โอกาส
ทางการศึกษาขัน้ พื้นฐานตามสิทธิท่กี าหนดไว้
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่าย
ทีผ่ ู ้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ
ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
7. ประชาชนได้รบั การศึกษาในหลักสูตรอนุ ปริญญา
และหลักสูตรฝึ กอบรมด้านอาชีพผ่านการเรียน
ออนไลน์
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา และประชาชน
ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการเรียนรู ผ้ ่าน
การเรียนออนไลน์
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
8. ประชาชน และชุมชนได้รบั การยกระดับความรู ้
ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อการมีอาชีพและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต บนพื้นฐานของศักยภาพจังหวัดและ
บริบทของพื้นที่
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนประชาชน
ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพทีส่ อดคล้องกับ
บริบททีเ่ ปลีย่ นแปลง

หน่ วยนับ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ล้านบาท
ล้านบาท

14.5067
-

14.9605
-

14.9605
-

14.9605
-

14.9605
-

คน

6,000

ล้านบาท
ล้านบาท

-

คน

5,500

8,000

2.0000
-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
9. ประชาชนในพื้นที่ท่วี ิทยาลัยชุมชนตัง้ อยูไ่ ด้รบั
การศึกษาและการเรียนรู ต้ ลอดชีวิต สามารถนาความรู ้
ไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน
สร้างรายได้

ล้านบาท
ล้านบาท

18.8803
-

18.6400
-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู ้ผ่านการฝึ กอบรม
สามารถนาความรูไ้ ปใช้ประกอบอาชีพ พัฒนางาน
ทีท่ า และเพิม่ ทักษะคุณภาพชีวติ ทาให้เกิดชุมชน
มันคง
่ มันคั
่ ง่ ยังยื
่ น

ร้อยละ

80

80

ล้านบาท
ล้านบาท

8.7182
-

4.2274
-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
10. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
และบริการ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ของจังหวัด/
กลุม่ จังหวัด

หน่ วยนับ

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนผู ้รับบริการ
ทีผ่ ่านการฝึ กอบรมตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
การท่องเทีย่ วและบริการ

คน

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
11. นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รบั การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต

ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาและประชาชน
ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รบั การพัฒนาทักษะอาชีพ

คน

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
12. นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รบั การส่งเสริมการอยูร่ ว่ มกันในสังคม
พหุวฒั นธรรม

ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา ประชาชน
และภาคีเครือข่ายทีเ่ ข้าร่วมโครงการสังคม
พหุวฒั นธรรม

คน

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566

400

6.9115
-

-

-

-

2,500

2,500

2,500

2,500

10.6694
-

10.7000
-

10.7000
-

10.7000
-

5,000

5,000

5,000

5,000

7.3306
-

7.5000
-

7.5000
-

7.5000
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-
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5. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามกลุม่ งบประมาณรายจ่าย
252,569,000 บาท
353,787,700 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

337,527,200 บาท
16,260,500 บาท

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

43,067,400 บาท

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ ะดับภาค
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

18,200,000 บาท
4,227,400 บาท
20,640,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : ผูร้ บั บริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน
รวมทัง้ สิ้น

จานวน
รายการ
2
2
2

ปี 2563
15.4710
15.4710
15.4710

หน่วย : ล้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566- จบ งบประมาณ
15.4710
15.4710
333.9360
15.4710
15.4710
333.9360
15.4710

15.4710

333.9360

เหตุผลความจาเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ้ งดาเนินการต่อเนื่อง จานวน 2 รายการ เป็ นเงิน 15,471,000 บาท

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู ต้ ลอดชีวติ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์
ผลผลิตที่ 1 : ผูร้ บั บริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทานุบารุงศิลป
วัฒนธรรม
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
4. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมันคง
่ มังคั
่ ง่
ยังยื
่ น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมทีเ่ ข้มแข็ง
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุม่
ท่องเทีย่ วอารยธรรมล้านนาและกลุม่ ชาติพนั ธุ ์
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิต
สินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับมาตรฐาน
บริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงของภาค

งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน
216.0816
36.4874
216.0816
36.4874
216.0816
36.4874

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
73.9347
327.0965
-

รวม
653.6002
252.5690
252.5690

-

-

69.7586

267.7686

-

337.5272

-

-

69.7586

256.7686

-

326.5272

-

-

-

9.5000
1.5000

-

9.5000
1.5000

-

-

-

16.2605

-

16.2605

-

-

-

1.3000

-

1.3000

-

-

-

14.9605

-

14.9605

-

-

-

18.2000

-

18.2000

-

-

-

10.7000

-

10.7000

-

-

-

7.5000

-

7.5000

-

-

-

4.2274
1.0000

-

4.2274
1.0000

-

-

-

1.2317

-

1.2317

-

-

-

1.9957

-

1.9957
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แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู ้
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลือ่ นการจัด
การศึกษาเพือ่ ความสุขของชุมชน
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การเรียนรู ผ้ ่านการเรียนออนไลน์

งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน
216.0816
36.4874

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
73.9347
327.0965
-

รวม
653.6002

-

-

-

20.6400

-

20.6400

-

-

-

18.6400

-

18.6400

-

-

-

2.0000

-

2.0000
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8. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

252,569,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566
หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2562
248.9260

ปี 2563
252.5690

248.9260
211.7376
37.1884
-

252.5690
216.0816
36.4874
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
263.8494
275.7393
288.2727
263.8494
227.3620
36.4874
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

275.7393
239.2519
36.4874
-

288.2727
251.7853
36.4874
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
(1) อัตราเดิม 359 อัตรา
(2) เงินวิทยฐานะ 157 อัตรา
(3) เงินประจาตาแหน่ง 5 อัตรา
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านในเขตพื้นที่พเิ ศษ
(ภาคใต้) 43 อัตรา
1.1.2 ค่าจ้างประจา
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจา) 1 อัตรา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดาเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผูไ้ ด้รบั เงินเดือนถึงขัน้ สูงของอันดับ
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านในเขตพื้นทีพ่ เิ ศษ
(ภาคใต้)
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในเขตพื้นทีพ่ เิ ศษ (ภาคใต้)
(5) เงินประจาตาแหน่งประเภทผูบ้ ริหารทีม่ วี าระ
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผูบ้ ริหารทีม่ วี าระ
(7) เงินประจาตาแหน่งประเภทผูบ้ ริหารทีไ่ ม่มวี าระ
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผูบ้ ริหารทีไ่ ม่มวี าระ
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

252,569,000 บาท
216,081,600
131,863,500
131,474,600
115,868,600
14,364,000
210,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,032,000
388,900
388,900
84,218,100
36,487,400
36,487,400
447,000
56,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

774,000 บาท
2,184,000
9,115,200
19,638,200
590,400
796,800
2,885,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์
337,527,200 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผูร้ บั บริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
326,527,200 บาท
วัตถุประสงค์ :
(1) สนับสนุนการดาเนินงานวิทยาลัยชุมชน เพือ่ ให้เป็ นสถาบันการศึกษาของชุมชน
(2) จัดการศึกษาและฝี กอบรมในหลักสูตรและสาขาวิชาทีส่ อดคล้องกับความต้องการ และปัญหาของชุมชน
ด้านต่าง ๆ ทัง้ ด้านวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรทีห่ ลากหลายยืดหยุน่ สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน
(3) ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคคลในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชน เพือ่ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ดี มีอาชีพ
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และพัฒนาทักษะอาชีพ

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
69.7586
256.7686
69.7586
256.7686
-

รวม
326.5272
326.5272

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าทีค่ งอยู่
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าเข้าใหม่
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานทีท่ าอยู่

คน

(-)
8,500

8,000

7,000

7,000

7,000

คน

( 12,510 )
5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ร้อยละ

( 5,241 )
70

70

70

70

70

80

80

80

80

(-)
เชิงเวลา : ผู ้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด

ร้อยละ

(-)
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร

หน่ วยนับ
ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
แผน
แผน
(ผล)*
383.7063
326.5272

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

( 212.4585 )
383.7063

เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

383.7063
122.3715
261.3348
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
แผน
แผน
แผน
256.7686

278.0934

278.0934

326.5272

256.7686

278.0934

278.0934

326.5272
69.7586
256.7686
-

256.7686
256.7686
-

278.0934
278.0934
-

278.0934
278.0934
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ผู ร้ บั บริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 51 รายการ (รวม 1,503 หน่วย)
(1.1) ตูเ้ หล็กบานเลือ่ นกระจก ตาบลท่าบัว อาเภอโพทะเล
จังหวัดพิจติ ร 25 ตู ้
(1.2) ตูเ้ หล็ก แบบ 2 บาน ตาบลท่าบัว อาเภอโพทะเล
จังหวัดพิจติ ร 28 ตู ้
(1.3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจติ อล (ขาว-ดา) ความเร็ว 50 แผ่น
ต่อนาที ตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรมั ย์ จังหวัดบุรีรมั ย์ 1 เครื่อง
(1.4) เครื่องพิมพ์สาเนา ระบบดิจติ อล ความละเอียด 400 x 400 จุด
ต่อตารางนิ้ว ตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรมั ย์ จังหวัดบุรีรมั ย์
1 เครื่อง
(1.5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน
ขนาด 24,000 บีทยี ู ตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรมั ย์ จังหวัดบุรีรมั ย์
4 เครื่อง
(1.6) ตูเ้ หล็ก แบบ 2 บาน ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร 5 ตู ้
(1.7) โต๊ะโรงอาหาร ขาตัวเจ ตาบลหนองบัว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู 20 ชุด
(1.8) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน
ขนาด 30,000 บีทยี ู ตาบลหนองบัว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู 6 เครื่อง
(1.9) โต๊ะพับอเนกประสงค์ ตาบลหนองบัว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู 80 ตัว
(1.10) เก้าอี้เอนกประสงค์ ตาบลหนองบัว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู 200 ตัว
(1.11) ตูเ้ หล็ก แบบ 2 บาน ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว 3 ตู ้
(1.12) ตูเ้ หล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว 3 ตู ้

326,527,200 บาท
69,758,600
69,758,600
34,978,500
5,333,800
5,333,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

197,500 บาท
154,000 บาท
200,000 บาท

180,000 บาท

129,600 บาท
27,500 บาท
156,000 บาท

241,200 บาท
135,200 บาท
158,000 บาท
16,500 บาท
23,700 บาท
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(1.13) เก้าอี้จดั เลี้ยง ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว 300 ตัว
(1.14) โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาว ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว 108 ตัว
(1.15) โต๊ะสแตนเลาส ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว 8 ตัว
(1.16) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน
ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี 2 เครื่อง
(1.17) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจติ อล (ขาว-ดา) ความเร็ว 50 แผ่นต่อ
นาที ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง
(1.18) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน
ขนาด 36,000 บีทยี ู ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
4 เครื่อง
(1.19) เครื่องทาลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทาลายครัง้ ละ 30 แผ่น
ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง
(1.20) ตูเ้ หล็ก แบบ 2 บาน ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 10 ตู ้
(1.21) ตูล้ อ็ กเกอร์ 18 ช่อง ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 3 ตู ้
(1.22) โต๊ะสแตนเลส ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
10 ตัว
(1.23) กระดานไวท์บอร์ด ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
2 กระดาน
(1.24) เก้าอี้สแตนเลสขารัด ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
40 ตัว
(1.25) ชัน้ วางของแบบซี่ 4 ชัน้ ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 1 ชัน้
(1.26) ชัน้ วางของสแตนเลสแบบเรียบ 4 ชัน้ ตาบลสะเตง
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ตัว
(1.27) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน
ขนาด 18,000 บีทยี ู ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
1 เครื่อง
(1.28) โต๊ะเก้าอี้นกั เรียนแบบขาเหล็ก ตาบลรูสะมิแล
อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 300 ชุด
(1.29) พัดลมโคร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว ตาบลรูสะมิแล
อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 50 ตัว

111,000 บาท
80,000 บาท
30,400 บาท
19,400 บาท
200,000 บาท

188,000 บาท
69,900 บาท
55,000 บาท
24,000 บาท
250,000 บาท
6,400 บาท
19,600 บาท
28,000 บาท
28,000 บาท

28,600 บาท
570,000 บาท
97,500 บาท
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(1.30) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือ
ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทยี ู ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี 6 เครื่อง
(1.31) ตูเ้ ก็บสือ่ การเรียน ตาบลรู สะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี 1 ตู ้
(1.32) ตูเ้ ก็บของใช้นกั เรียน ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี 1 ตู ้
(1.33) โต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้ ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี 10 ชุด
(1.34) ตูล้ อ๊ กเกอร์เข้ามุม ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี 3 ตู ้
(1.35) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้ าและ
เข้าเล่มมือโยก ตาบลเกตรี อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง
(1.36) ตูเ้ หล็ก แบบ 2 บาน ตาบลเกตรี อาเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล 2 ตู ้
(1.37) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน
ขนาด 24,000 บีทยี ู ตาบลเกตรี อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 8 เครื่อง
(1.38) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด
12,000 บีทยี ู ตาบลเกตรี อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 2 เครื่อง

194,400 บาท
49,500 บาท
49,500 บาท
50,800 บาท
11,400 บาท
18,000 บาท
11,000 บาท
259,200 บาท
34,000 บาท

(1.39) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน
ขนาด 18,000 บีทยี ู ตาบลเกตรี อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
2 เครื่อง

57,200 บาท

(1.40) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและ
เข้าเล่มมือโยก ตาบลบ้านบ่อ อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง

12,000 บาท

(1.41) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน
ขนาด 40,000 บีทยี ู ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา
6 เครื่อง
(1.42) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน
ขนาด 30,000 บีทยี ู ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา
2 เครื่อง
(1.43) ตูเ้ หล็ก แบบ 2 บาน ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา 20
ตู ้
(1.44) โต๊ะพับอเนกประสงค์ ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา
100 ตัว
(1.45) เก้าอี้อเนกประสงค์ ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา
100 ตัว

307,200 บาท

80,400 บาท
110,000 บาท
169,000 บาท
52,000 บาท
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(1.46) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน
ขนาด 26,000 บีทยี ู ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
3 เครื่อง
(1.47) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน
ขนาด 24,000 บีทยี ู ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
8 เครื่อง
(1.48) ตูเ้ หล็ก แบบ 2 บาน ตาบลในเวียง อาเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ 3 ตู ้
(1.49) เครื่องทาลายเอกสาร แบบตัดตรง ทาลายครัง้ ละ 10 แผ่น
ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 2 เครื่อง
(1.50) ตูเ้ หล็ก แบบ 2 บาน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
3 ตู ้
(1.51) เครื่องอ่านบาร์โค้ด ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
1 เครื่อง
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 38 รายการ (รวม 800 หน่วย)
(1.1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 2 แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 62 เครื่อง
(1.2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 507 เครื่อง
(1.3) สายใยแก้วนาแสงชนิดติดตัง้ ภายในอาคาร แบบที่ 1 แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 44 จุด
(1.4) สายใยแก้วนาแสงชนิดติดตัง้ ภายในอาคาร แบบที่ 2 แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 4 จุด
(1.5) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 10 เครื่อง
(1.6) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ตาบลท่าบัว
อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจติ ร 10 เครื่อง
(1.7) เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network
ตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรมั ย์ จังหวัดบุรีรมั ย์ 8 เครื่อง
(1.8) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 เครื่อง
(1.9) อุปกรณ์คน้ หาเส้นทางเครือข่าย (Router) ตาบลมุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 เครื่อง

108,000 บาท

259,200 บาท
16,500 บาท
40,000 บาท
16,500 บาท
3,000 บาท
16,192,300 บาท
8,192,300 บาท

1,302,000 บาท
2,737,800 บาท
1,320,000 บาท
200,000 บาท
90,000 บาท
150,000 บาท
80,000 บาท
120,000 บาท
44,000 บาท
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(1.10) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว) ตาบลหนองบัว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู 6 เครื่อง

132,000 บาท

(1.11) เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) ตาบลหนองบัว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
5 เครื่อง

21,500 บาท

(1.12) เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
(28 หน้า/นาที) ตาบลหนองบัว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัด
หนองบัวลาภู 5 เครื่อง
(1.13) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง
ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง
(1.14) เครื่องสารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี 1 เครื่อง
(1.15) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน
ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี 1 เครื่อง
(1.16) อุปกรณ์คน้ หาเส้นทางเครือข่าย (Router) ตาบลสะเตง
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง
(1.17) เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
(28 หน้า/นาที) ตาบลเกตรี อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง
(1.18) เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network
ตาบลเกตรี อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง
(1.19) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1
ตาบลบ้านบ่อ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 3 เครื่อง
(1.20) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
ตาบลบ้านบ่อ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 2 เครื่อง
(1.21) อุปกรณ์คน้ หาเส้นทางเครือข่าย (Router) ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 2 เครื่อง
(1.22) เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนหรือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
ตาบลบ้านบ่อ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 2 เครื่อง
(1.23) เครื่องพิมพ์ แบบ Dot Matrix Printer แบบแคร่สนั้
ตาบลบ้านบ่อ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง
(1.24) เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network
ตาบลบ้านบ่อ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง
(1.25) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์
(Inkjet Tank Printer) ตาบลบ้านบ่อ อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง

39,500 บาท
120,000 บาท
5,800 บาท
17,000 บาท
44,000 บาท
7,900 บาท
10,000 บาท
18,000 บาท
10,800 บาท
88,000 บาท
12,400 บาท
22,000 บาท
10,000 บาท

7,900 บาท

18

18
(1.26) เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network
ตาบลสาราญ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 เครื่อง
(1.27) เครื่องสารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด
จังหวัดพังงา 2 เครื่อง
(1.28) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา 3 เครื่อง
(1.29) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา 8 เครื่อง
(1.30) ตูเ้ ก็บอุปกรณ์กระจายสัญญา ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด
จังหวัดพังงา 1 ตู ้
(1.31) สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3
ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา 2 เครื่อง
(1.32) เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network
สาหรับกระดาษขนาด A3 ตาบลในเวียง อาเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง
(1.33) เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network
ตาบลในเวียง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง
(1.34) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์
(Inkjet Tank Printer) ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
1 เครื่อง
(1.35) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์สี ตาบลดู่ใต้
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 เครื่อง
(1.36) ตูส้ าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6 U
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 59 ตู ้
(1.37) ตูส้ าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 9 U
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 38 ตู ้
(1.38) ตูส้ าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 15 U แขวง
ดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ตู ้
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมระบบ Hyper Convert แขวงดุสติ เขต
ดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
1.1.1.3 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 38 รายการ (รวม 87 หน่วย)
(1.1) ตูเ้ ย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด
จังหวัดพังงา 1 เครื่อง
(1.2) เครื่องทานา้ ร้อน-นา้ เย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ตาบลบ่อแสน
อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา 3 เครื่อง

10,000 บาท
11,600 บาท
63,000 บาท
43,200 บาท
10,000 บาท
70,000 บาท

53,000 บาท
10,000 บาท

7,900 บาท
32,500 บาท
737,500 บาท
513,000 บาท
20,000 บาท
8,000,000 บาท
1,962,500 บาท
1,962,500 บาท

24,700 บาท
43,800 บาท
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(1.3) ตูเ้ ย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง
(1.4) เตาแก๊ส ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
3 เตา
(1.5) เครื่องดูดควัน ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
1 เครื่อง
(1.6) เครื่องทานา้ เย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ตาบลบางริ้น
อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง
(1.7) เครื่องดูดควัน ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
1 เครื่อง
(1.8) เครื่องวัดความหวาน ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 10 เครื่อง
(1.9) เครื่องคัว่ เนื้อ ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
1 เครื่อง
(1.10) เครื่องสกัดนา้ ผักผลไม้เครื่องแยกกาก ตาบลสะเตง
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง
(1.11) เครื่องกรองนา้ ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
2 เครื่อง
(1.12) เตาย่างไร้ควัน ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
2 เตา
(1.13) อ่างล้างมือแบบเข่าดัน ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 2 ชุด
(1.14) เตาทอดไฟฟ้ า ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
1 เตา
(1.15) เครื่องปิ ดฝากระป๋ องกึง่ อัตโนมัติ ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 1 เครื่อง
(1.16) เครื่องวัดอุณหภูมอิ าหาร ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 5 เครื่อง
(1.17) ตูแ้ ช่เค้ก ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ตู ้
(1.18) ตูแ้ ช่ ขนาด 26.2 คิว ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 1 ตู ้
(1.19) เครื่องทาไอศกรีม ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 1 เครื่อง
(1.20) ตูไ้ ชว์ไอศกรีม ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ตู ้
(1.21) เครื่องปัน่ ไอศกรีมขนาดเล็ก ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา 1 เครื่อง
(1.22) อ่างล้าง 2 หลุม ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา 2 อ่าง

18,500 บาท
29,700 บาท
18,600 บาท
14,600 บาท
18,600 บาท
45,000 บาท
85,000 บาท
8,000 บาท
50,000 บาท
9,000 บาท
50,000 บาท
7,000 บาท
31,000 บาท
5,000 บาท
55,000 บาท
39,500 บาท
38,000 บาท
19,500 บาท
120,000 บาท
67,000 บาท
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(1.23) ตูแ้ ช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 2 ประตู ตาบลเทพา อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา 2 ตู ้
(1.24) โต๊ะสแตนเลสขากลม ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
4 ตัว
(1.25) ตูเ้ ย็นยืน แบบ 2 ประตู ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
1 ตู ้
(1.26) อ่างล้าง 1 หลุมพร้อมบานเปิ ด ตาบลเทพา อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา 2 อ่าง
(1.27) เตาแผ่นไฟฟ้ าแบบไฟเบา ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
4 เตา
(1.28) ตูแ้ ช่บานกระจกโค้งแนวนอน ตาบลเทพา อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา 2 ตู ้
(1.29) เตาอบแก๊สคุมไฟฟ้ า แบบ 3 ชัน้ 6 ถาด ตาบลเทพา อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา 2 เตา
(1.30) เครื่องตีแป้ งขนาด 10 ลิตร ตาบลเทพา อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา 3 เครื่อง
(1.31) ชัน้ วางถาดเบเกอรี่ พร้อมถาดรอง ตาบลเทพา อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา 3 ชัน้
(1.32) ตูห้ มักแป้ ง 8 ถาด ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
2 ตู ้
(1.33) เตาย่างอินฟราเรทพร้อมชุดหัวปรับแรงดันแก๊สตาบลเทพา
อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา 3 เตา
(1.34) เตาทอดไฟฟ้ า 1 อ่างทอด ตาบลเทพา อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา 4 เตา
(1.35) เตาแก๊สหัวเร่งแรงดันสูง ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
3 เตา
(1.36) เครื่องดูดควัน ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง
(1.37) ชุดอ่างอุน่ อาหารใหญ่ ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
5 ชุด
(1.38) หม้อนึ่งอาหารสแตนเลส 6 ลิตร ตาบลเทพา อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา 3 เครื่อง
1.1.1.4 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 25 รายการ (รวม 130 หน่วย)
(1.1) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ตาบลท่าบัว อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจติ ร
3 เครื่อง

136,000 บาท
70,000 บาท
55,500 บาท
35,000 บาท
102,000 บาท
37,000 บาท
310,000 บาท
40,200 บาท
76,500 บาท
190,000 บาท
25,500 บาท
7,400 บาท
5,100 บาท
18,600 บาท
39,700 บาท
16,500 บาท
3,452,400 บาท
3,452,400 บาท

60,000 บาท
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(1.2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว ตาบลท่าบัว
อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจติ ร 5 เครื่อง
(1.3) เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI
Lumens ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 7 เครื่อง
(1.4) เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI
Lumens ตาบลหนองบัว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู 6 เครื่อง
(1.5) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาดเส้นทะแยงมุม 100 นิ้ว
ตาบลหนองบัว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 6 จอ
(1.6) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว ตาบลหนองบัว
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 2 เครื่อง
(1.7) เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI
Lumens ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
12 เครื่อง
(1.8) เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI
Lumens ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี 10 เครื่อง
(1.9) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี 2 เครื่อง
(1.10) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาดเส้นทะแยงมุม 100 นิ้ว
ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี 10 จอ
(1.11) ลาโพงช่วยสอนพร้อมไมโครโฟน ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี 2 เครื่อง
(1.12) เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI
Lumens ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 10 เครื่อง
(1.13) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว
ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 10 จอ
(1.14) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาดเส้นทะแยงมุม 200 นิ้ว
ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 จอ
(1.15) เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI
Lumens ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง
(1.16) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว
ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 5 เครื่อง
(1.17) ชุดอุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุม ตาบลสะเตง
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด
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(1.18) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว
ตาบลรู สะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 5 เครื่อง
(1.19) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว
ตาบลบ้านบ่อ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 2 เครื่อง
(1.20) เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI
Lumens ตาบลสาราญ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 10 เครื่อง
(1.21) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา
3 เครื่อง
(1.22) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว
ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา 5 เครื่อง
(1.23) เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI
Lumens ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา 2 เครื่อง
(1.24) เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI
Lumens ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 5 เครื่อง
(1.25) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด 5 เครื่อง
1.1.1.5 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(1.1) เครื่องสูบนา้ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบนา้ ได้
1,000 ลิตร ต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า ตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรมั ย์
จังหวัดบุรีรมั ย์ 2 เครื่อง
(1.2) รถไถ ขนาด 10 แรงม้า ตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรมั ย์
จังหวัดบุรีรมั ย์ 1 คัน
(1.3) เครื่องอัดเมล็ดทรงกระบอก ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 1 เครื่อง
(1.4) เครื่องผสมแนวตัง้ ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
1 เครื่อง
(1.5) เครื่องสับย่อยพืชสด ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
1 เครื่อง
(1.6) เครื่องเย็บกระสอบ ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
1 เครื่อง
1.1.1.6 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
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รวม 26 รายการ (รวม 64 หน่วย)
(1.1) เครื่องอัดอากาศ 300 ลิตร/นาที ตาบลท่าบัว อาเภอโพทะเล จังหวัด
พิจติ ร 2 เครื่อง
(1.2) เครื่องชาร์ทสตาร์ท ตาบลท่าบัว อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจติ ร
1 เครื่อง
(1.3) เครื่องตัดพลาสมา ชนิดใช้อากาศขนาด 40 A ตาบลท่าบัว
อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจติ ร 1 เครื่อง
(1.4) เครื่องม้วนโลหะระบบไฟฟ้ า ตาบลท่าบัว อาเภอโพทะเล
จังหวัดพิจติ ร 1 เครื่อง
(1.5) เครื่องดูดควันแบบเคลือ่ นที่ ตาบลท่าบัว อาเภอโพทะเล
จังหวัดพิจติ ร 2 เครื่อง
(1.6) กระดานอัจฉริยะ พร้อมซอฟแวร์โปรแกรม ตาบลหนองบัว
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 4 ชุด
(1.7) จักรทาลวดลาย ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว 5 คัน
(1.8) จักรพันริม แบบธรรมดา ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว 2 คัน
(1.9) กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี 2 กระดาน
(1.10) ชุดฝึ กเครื่องยนต์แก้สโซลีนใช้หวั ฉีดแบบอิเล็กทรอนิกส์
ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี 2 ชุด
(1.11) ชุดฝึ กเครื่องยนต์ดเี ซล ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี 4 ชุด
(1.12) เครื่องมือถอดคอยส์สปริง ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี 1 เครื่อง
(1.13) ไทมิง่ ไลท์มวี ดั รอบในตัวแบบดิจติ อล ตาบลห้วยแห้ง
อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี 1 เครื่อง
(1.14) กระดานอิเล็กทรอนิกส์พ้นื ทีเ่ ครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี 1 กระดาน
(1.15) ชุดฝึ กเครื่องปรับอากาศรถยนต์ R134a ตาบลห้วยแห้ง
อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี 4 ชุด
(1.16) ชุดฝึ กรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี 4 ชุด
(1.17) อุปกรณ์สนามฝึ กขับรถยนต์ ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี 1 ชุด
(1.18) เครื่องประจุแบตเตอรี่แบบช้า ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทยั ธานี 1 เครื่อง
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(1.19) ชุดฝึ กควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสสลับ ตาบลห้วยแห้ง อาเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี 1 ชุด
(1.20) ชุดฝึ กพันหม้อแปลงไฟฟ้ า ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี 2 ชุด
(1.21) ชุดฝึ กอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ตาบลห้วยแห้ง
อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี 5 ชุด
(1.22) เครื่องมือเครื่องเย็นและปรับอากาศ ตาบลห้วยแห้ง
อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี 2 เครื่อง
(1.23) ชุดฝึ กเครื่องทาความเย็น ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี 2 ชุด
(1.24) ชุดฝึ กวงจรไฟฟ้ า ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
10 ชุด
(1.25) หุน่ จาลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว ตาบลรูสะมิแล
อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 2 ตัว
(1.26) หุน่ จาลองกล้ามเนื้อ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภายใน
แบบเต็มตัว ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ตัว
(2) ชุดปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีฝึกเชื่อม ตาบลท่าบัว อาเภอโพทะเล
จังหวัดพิจติ ร 1 ชุด
1.1.1.7 ครุภณั ฑ์การแพทย์
(1) ครุภณั ฑ์การแพทย์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)
(1.1) เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก ตาบลหนองบัว
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 2 เตียง
(1.2) เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก ตาบลห้วยแห้ง
อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี 1 เตียง
(1.3) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตัง้ พื้น ตาบลรูสะมิแล
อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง
1.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(1.1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายนา้
ตาบลทับคล้อ อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจติ ร 1 งาน
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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(1.1) ค่าปรับปรุงพื้นปูกระเบื้อง ชัน้ 1 อาคารวิทยบริการ ตาบลสะเตง
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 งาน
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
(1.1) ศาลาเอนกประสงค์ ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี 1 หลัง
(1.2) รัว้ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบชนิดโปร่งพร้อมประตูสแตนเลส
ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี 1 งาน
(1.3) งานถมทีป่ รับระดับ ตาบลลาภู อาเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 งาน
(1.4) รัว้ คอนกรีตบล็อกสูง 2 เมตร ตาบลเทพา อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา 1 งาน
(1.5) โรงจอดรถ ขนาด 7 เมตร x 37 เมตร ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน 1 หลัง
(1.6) รัว้ ค.ส.ล. ขนาด 1.8 เมตร x 144 เมตร ตาบลดู่ใต้
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 งาน
(2) โรงอาหาร หอประชุม แบบ 101 ล./27 (พิเศษ) ตาบลลาภู
อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง
(3) รัว้ ตาบลลาภู อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 งาน
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
1 ค่าตอบแทน
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่ารับรองและพิธีการ
(4) ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ

485,000 บาท
29,795,100 บาท
10,878,100 บาท

3,373,100 บาท
1,562,100 บาท
4,054,000 บาท
1,188,900 บาท
320,000 บาท
380,000 บาท
15,000,000
3,917,000
256,768,600
256,768,600
241,412,200
146,972,200
9,310,000
130,647,600
6,436,800
577,800
48,642,800
6,691,200
22,230,000
1,224,000
3,026,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) ค่าเช่ารถยนต์
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
3 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
4 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(3) วัสดุการศึกษา
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
4) ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
5) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ ผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

6,831,000 บาท
143,880,000
143,880,000
7,260,000
6,831,000
6,831,000
6,831,000
6,831,000
109,296,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
8,640,000 บาท

259,200,000
259,200,000
8,640,000
8,640,000
8,640,000
8,640,000
224,640,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,692,900
4,342,200
345,000
699,700
306,000
40,104,300
8,967,700
4,300,400
26,836,200
1,200,000
300,000
3,856,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,000,000 บาท
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8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ
วัตถุประสงค์ :
(1)�
เพือ่ พัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นคุณภาพชีวติ ตามความต้องการของปัจเจกบุคคล
และชุมชนในลักษณะของการตอบสนองทีร่ วดเร็ว
(2) �
เพือ่ บริการวิชาการแก่ชมุ ชน ภายนอกสถาบันการศึกษา และบริการบุคคลภายนอกทีเ่ ข้ามาใช้บริการ
ในสถาบันการศึกษา

9,500,000 บาท

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. การเผยแพร่ความรูแ้ ละบริการวิชาการแก่ชมุ ชน

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
9.5000
9.5000
-

รวม
9.5000
9.5000

8.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จานวนผู ้เข้ารับบริการ
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
( 9,951 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
80
80
80
80
(-)
ร้อยละ
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม
90
90
90
90
ระยะเวลาทีก่ าหนด
(-)
ล้านบาท
9.5000
9.5000
9.5000
9.5000
9.5000
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร
( 6.3663 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
9.5000
9.5000
9.5000
9.5000
9.5000
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

9.5000
9.5000
-

9.5000
9.5000
-

9.5000
9.5000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

9.5000
9.5000
-

9.5000
9.5000
-

28

28

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพคน
และชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

9,500,000 บาท
9,500,000 บาท
9,500,000 บาท
9,500,000 บาท
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8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ส่งเสริมบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการศึกษา รวบรวม และจัดกระบวนการเรียนรูใ้ นการสืบสานถ่ายทอด
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิน่ ในจังหวัดทีว่ ทิ ยาลัยชุมชนตัง้ อยู่

1,500,000 บาท

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การส่งเสริมทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1.5000
1.5000
-

รวม
1.5000
1.5000

8.2.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จานวนผู ้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
ศิลปวัฒนธรรม
( 3,989 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการทีบ่ รรลุผล
80
80
80
80
80
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
(-)
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จ
ตามเวลาทีก่ าหนด
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร

ร้อยละ

ล้านบาท

(-)
1.5000

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

( 1.1666 )
1.5000

เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1.5000
1.5000
-

90

90

90

90

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000

1.5000
1.5000
-

1.5000
1.5000
-

1.5000
1.5000
-

1.5000
1.5000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ผลงานทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการจัดการความรู ด้ า้ นศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญา
เพือ่ ยกระดับสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์

1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
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8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
(1) เพือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้แหล่งการเรียนรูใ้ นชุมชนเป็ นฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
(2) เพือ่ พัฒนาการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งการเรียนรูใ้ นชุมชนเป็ นฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
(3) เพือ่ ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ชุมชน ภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาปฐมวัยเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู ใ้ นชุมชน
(4) เพือ่ รวบรวมองค์ความรู ส้ าหรับนาไปขยายผลให้กบั ชุมชนอืน่ นาไปประยุกต์ใช้�

16,260,500 บาท
1,300,000 บาท

8.3.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
แม่ฮ่องสอน พิจติ ร ตาก อุทยั ธานี แพร่ น่าน บุรรี มั ย์ มุกดาหาร หนองบัวลาภู ยโสธร สระแก้ว ตราด ระนอง
นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล พังงา สงขลา และสมุทรสาคร �
8.3.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
13,300,000 บาท
- เงินงบประมาณ
13,300,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1.3000
1.3000
-

รวม
1.3000
1.3000

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จานวนเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
400
800
800
(-)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
1.3000
6.0000
6.0000
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

1.3000
1.3000
-

6.0000
6.0000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

6.0000
6.0000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

1,300,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

1,300,000 บาท
1,300,000 บาท
1,300,000 บาท
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8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุ บาลจนจบ
14,960,500 บาท
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
8.3.2.1 วัตถุประสงค์
(1) จัดการศึกษาระดับ ปวช. ให้แก่ประชาชนได้ศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามประเภทสาขาวิชาทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการ และปัญหาของชุมชนทัง้ ด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม ซึง่ บริหารจัดการ
โดยชุมชนมีส่วนร่วม
(2) สนับสนุนให้มกี ารจัดหาตาราเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนทีจ่ าเป็ นให้แก่ผู ้เรียนตามความเหมาะสม รวมทัง้
สนับสนุนค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นแก่ผูเ้ รียนตามความเหมาะสมรวมทัง้ สนับสนุนค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นแก่สถานศึกษาเพือ่ ลดค่าใช้จ่าย
ของผู ้ปกครอง
8.3.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
วิทยาลัยชุมชนพิจติ ร และวิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี
8.3.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
8.3.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
74,348,700 บาท
- เงินงบประมาณ
74,348,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
14.9605
14.9605
-

รวม
14.9605
14.9605

8.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
1600
1,600
1,600
1,600
1,600
ตามโครงการ
( 1516 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
14.5067
14.9605
14.9605
14.9605
14.9605
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

14.5067
14.5067
-

14.9605
14.9605
-

14.9605
14.9605
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

14.9605
14.9605
-

14.9605
14.9605
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่
ระดับอนุ บาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

14,960,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน
1.2) ค่าหนังสือเรียน
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน

14,960,500
14,960,500
14,960,500
8,700,400
2,880,000
662,400
1,322,100
1,395,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

35
35
8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
18,200,000 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
10,700,000 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนให้เป็ นกลไกในการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างหรือพัฒนา ทักษะอาชีพ
และยกระดับคุณภาพชีวติ ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของชุมชนในเขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
8.4.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา
8.4.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
56,769,400 บาท
- เงินงบประมาณ
56,769,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
10.7000
10.7000
-

รวม
10.7000
10.7000

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่
2,500
2,500
2,500
2,500
4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั การพัฒนาทักษะอาชีพ
( 2,558 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
24.6694
10.7000
10.7000
10.7000
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

24.6694
24.6694
-

10.7000
10.7000
-

10.7000
10.7000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

10.7000
10.7000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการตาบลมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

10,700,000 บาท
10,700,000 บาท
10,700,000 บาท
10,700,000 บาท
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8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวฒั นธรรมที่เข้มแข็ง
7,500,000 บาท
8.4.2.1 วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนให้มโี อกาสแลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ฒั นธรรม อาชีพ และความเป็ นอยู่
ของผูค้ นในสังคมต่างวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมให้นกั ศึกษาในวิทยาลัยชุมชนได้รบั ประสบการณ์ตรงและเรียนรู จ้ ากการปฏิบตั งิ านในชุมชนเข้มแข็ง โดยเฉพาะ
การปลูกฝังเชิงคุณธรรม จริยธรรมทีเ่ กิดขึ้นในชุมชน
3. ส่งเสริมให้นกั ศึกษาวิทยาลัยชุมชนรู ร้ กั สามัคคี และมีทศั นคติเชิงบวกต่อสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย ์
8.4.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา �
8.4.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
8.4.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
33,830,600 บาท
- เงินงบประมาณ
33,830,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมการอยูร่ ่วมกันในสังคมพหุวฒั นธรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
7.5000
7.5000
-

รวม
7.5000
7.5000

8.4.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา ประชาชน และภาคี
5,000
5,000
5,000
5,000
เครือข่ายทีเ่ ข้าร่วมโครงการสังคมพหุวฒั นธรรม
( 7,242 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
11.3306
7.5000
7.5000
7.5000
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

11.3306
11.3306
-

7.5000
7.5000
-

7.5000
7.5000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

7.5000
7.5000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวฒั นธรรมที่เข้มแข็ง
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการส่งเสริมการอยูร่ วมกันอย่างสันติของสังคมพหุวฒั นธรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,500,000 บาท
7,500,000 บาท
7,500,000 บาท
7,500,000 บาท
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8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
(1) เพือ่ อนุรกั ษ์ส่งเสริมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมชาติพนั ธุแ์ ห่งเมืองแม่ฮ่องสอน
(2) เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วคุณภาพในเชิงนิเวศวิถชี วี ติ วัฒนธรรมแก้ไขปัญหาความยากจน
พัฒนาคน สังคม

4,227,400 บาท
1,000,000 บาท

8.5.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
แม่ฮ่องสอน
8.5.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
8.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
1,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ยกระดับการท่องเทีย่ วกลุม่ ชาติพนั ธุ ์

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1.0000
1.0000
-

รวม
1.0000
1.0000

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จานวนผู ้เข้ารับการอบรมด้านการท่องเทีย่ ว
200
กลุม่ ชาติพนั ธุ ์
(-)
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

-

1.0000

-

-

-

เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

1.0000
1.0000
-

-

-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุม่ ชาติ
พันธุ ์
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมชาติพนั ธุแ์ ห่งเมืองแม่ฮ่องสอน
เพือ่ เพิม่ มูลค่าทางวัฒนธรรม

1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
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8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
8.5.2.1 วัตถุประสงค์
(1) เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
(2) เพือ่ ศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้มคี ุณภาพ
(3) เพือ่ พัฒนาผูป้ ระกอบการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสูก่ ารบริหารจัดการตลาดแบบดิจติ ลั

1,231,700 บาท

8.5.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ตราด
8.5.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)
8.5.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
4,949,900 บาท
- เงินงบประมาณ
4,949,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมอาหารและสินค้าเกษตร

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1.2317
1.2317
-

รวม
1.2317
1.2317

8.5.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ต้นแบบ
เชิงปริมาณ : จานวนต้นแบบนวัตกรรมอาหารและ
5
5
สินค้าเกษตร
(4)
เชิงปริมาณ : จานวนผู ้รับบริการด้านการผลิตสินค้า
ทางการเกษตรภาคตะวันออก

คน

150

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

(-)
3.7182

เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

3.7182
3.7182
-

1.2317

-

-

-

1.2317
1.2317
-

-

-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตร
ภาคตะวันออก

1,231,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรู ปเพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตร

1,231,700 บาท
1,231,700 บาท
1,231,700 บาท
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8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่ องในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีช่อื เสียงของภาค
8.5.3.1 วัตถุประสงค์
(1) เพือ่ เป็ นต้นแบบเผยแพร่ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจในวัฒนธรรมพื้นเมืองจังหวัดระนองอย่างครบวงจร
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยยึดวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมพัฒนาอย่างเรียบง่ายและยังยื
่ น
(2) เพือ่ สร้างรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทัง้ ระบบ

1,995,700 บาท

8.5.3.2 สถานที่ดาเนิ นการ
ระนอง
8.5.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
8.5.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,995,700 บาท
- เงินงบประมาณ
1,995,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเทีย่ วเพือ่ ส่งเสริม
การท่องเทีย่ วของภาคใต้

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1.9957
1.9957
-

รวม
1.9957
1.9957

8.5.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จานวนผู ้เข้าอบรมเพือ่ ยกระดับการ
500
ท่องเทีย่ วของภาค
(-)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
1.9957
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

1.9957
1.9957
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่ องใน
แหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของภาค
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเพือ่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชน
จังหวัดระนอง

1,995,700 บาท
1,995,700 บาท
1,995,700 บาท
1,995,700 บาท
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8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
20,640,000 บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลือ่ นการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
18,640,000 บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ยกระดับความสามารถของชุมชนในการจัดการความรูเ้ พือ่ เสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็ง
ของชุมชนบนฐานศักยภาพพื้นที่ ด้วยกระบวนการเรียนรู /้ การใช้ความรู ้ /ชุดหลักสูตร และทางานร่วมกับชุมชน
ในการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวติ ในฐานะทีช่ มุ ชนเป็ นผูร้ บั ประโยชน์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
2. เพือ่ พัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นอาชีพ และด้านคุณภาพชีวติ ตามความต้องการของปัจเจกบุคคลและ
ชุมชนในลักษณะของการตอบสนองทีร่ วดเร็ว
8.6.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
แม่ฮ่องสอน พิจติ ร ตาก อุทยั ธานี แพร่ น่าน บุรรี มั ย์ มุกดาหาร หนองบัวลาภู ยโสธร สระแก้ว ตราด ระนอง นราธิวาส
ยะลา ปัตตานี สตูล พังงา สงขลา และสมุทรสาคร �
8.6.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)
8.6.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
80,521,500 บาท
- เงินงบประมาณ
80,521,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. จัดการความรู เ้ พือ่ เสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
18.6400
18.6400
-

รวม
18.6400
18.6400

8.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จานวนประชาชนทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
5,500
8,000
ศักยภาพทีส่ อดคล้องกับบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลง
( 1,657 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
61.8815
18.6400
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

61.8815
61.8815
-

18.6400
18.6400
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุข
ของชุมชน

18,640,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการจัดการความรู เ้ พือ่ เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน

18,640,000 บาท
18,640,000 บาท
18,640,000 บาท
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8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรูผ้ ่านการเรียนออนไลน์
8.6.2.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และผลิตสือ่ การเรียนรู ้ และการจัดการระบบการเรียนออนไลน์
โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนทุกประเภทหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านการเรียนออนไลน์รูปแบบวิทยาลัยชุมชนในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
ให้แก่กลุม่ เป้ าหมายให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในการประกอบอาชีพ หรือการพัฒนาคุณภาพชีวติ สามารถ
นาไปใช้ในการสร้างงาน สร้างรายได้ และพึง่ พาตนเองได้

2,000,000 บาท

8.6.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
แม่ฮ่องสอน พิจติ ร ตาก อุทยั ธานี แพร่ น่าน บุรรี มั ย์ มุกดาหาร หนองบัวลาภู ยโสธร สระแก้ว ตราด ระนอง
นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล พังงา สงขลา และสมุทรสาคร �
8.6.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
8.6.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
2,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
2,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมการเรียนรู ต้ ลอดชีวติ ของชุมชนผ่านการเรียนออนไลน์

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2.0000
2.0000
-

รวม
2.0000
2.0000

8.6.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
6,000
(-)
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

-

2.0000

-

-

-

เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

2.0000
2.0000
-

-

-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2562 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

48

48

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรูผ้ ่านการเรียน
ออนไลน์

2,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) โครงการบทเรียนออนไลน์เพือ่ ชุมชน

2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานบุคลากรภาครัฐ - แผนงานพื้นฐาน
แผนงานยุทธศาสตร - แผนงานบูรณาการ

กองแผนงานและงบประมาณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
มีนาคม 2563

