


 
 

 

 

 

 

คู่มือการใชจ้า่ย 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองแผนงานและงบประมาณ สถาบนัวิทยาลยัชุมชน  

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 

  



คู่มอืการใชจ่้ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 1 

  

คู่มือการใชจ้า่ย 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

 ตามร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบนัวิทยาลยัชุมชน  

ที่ผ่านการพจิารณาของคณะกรรมาธิการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงนิ 667,623,000 บาท 

ภายใต ้10 แผนงาน 18 ผลผลติ/โครงการ ประกอบดว้ย  

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั : รายการบคุลากรภาครฐั  

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์จ านวน 3 ผลผลติ  

3. แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมลูค่า จ านวน 1 โครงการ  

4. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาพื้นทีแ่ละเมอืงน่าอยู่อจัฉรยิะ จ านวน 2 โครงการ 

5. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ จ านวน 1 โครงการ 

6. แผนงานยุทธศาสตรป์รบัเปลีย่นค่านิยมและวฒันธรรม จ านวน 1 โครงการ 

7. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้จ านวน 3 โครงการ  

8. แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา จ านวน 2 โครงการ 

9. แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 3 โครงการ  

10. แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั จ านวน 1 โครงการ  

 ซึ่งครอบคลุมพนัธกิจสถาบนัวิทยาลยัชุมชนที่ก  าหนดในพระราชบญัญตัิสถาบนัวิทยาลยัชุมชน  พ.ศ. 2558 

มาตรา 8 และมาตรา 9 ประกอบดว้ย (1) จดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาที่ต า่กว่าปริญญา (2) ฝึกอบรมดา้นวชิาการ

หรือวิชาชีพ (3) วิจยัและบริการทางวิชาการเพื่อการพ ัฒนาชุมชน (4) ทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถิ่น  

(5) ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ของทอ้งถิน่และชุมชน 

ตาราง 1  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบนัวิทยาลยัชุมชน จ าแนกตามแผนงาน

ผลผลติ/โครงการ 

ที่ แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/ประเภทงบประมาณ/รายการ  งบประมาณ พ.ศ. 2565  

(บาท) 

 รวม            667,623,000  

1 แผนงานบคุลากรภาครฐั          269,575,400  

 รายการบคุลากรภาครฐั          269,575,400  

  1) งบบคุลากร          234,978,400  

  2) งบด าเนินงาน           34,597,000  

2 แผนงานพื้นฐาน             332,102,600  

2.1 แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์             332,102,600  

2.1.1 ผลผลติที่ 1 : ผูร้บับรกิารการศึกษาในวทิยาลยัชุมชน         323,862,000  

  1) งบลงทนุ               75,320,100  



คู่มอืการใชจ่้ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 2 

  

ที่ แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/ประเภทงบประมาณ/รายการ  งบประมาณ พ.ศ. 2565  

(บาท) 

  1.1) ค่าครุภณัฑ ์             35,279,900  

  1.2) ค่าทีด่นิ และสิง่ก่อสรา้ง             40,040,200  

  2) งบเงนิอดุหนุน             248,541,900  

 2.1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน            236,341,900  

  2.2) ค่าใชจ่้ายโครงการสิง่ประดษิฐข์องคนรุ่นใหม่               1,200,000  

  2.3) ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการจดัหลกัสูตรพฒันาอาชพี               3,000,000  

  2.4) โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพือ่ผูเ้รียนในศตวรรษที ่21 และตาม

นโยบายประเทศไทย 4.0 

              8,000,000  

2.1.2 ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ                7,000,000  

  งบเงินอุดหนุน : โครงการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาเพื่อเสริมสรา้ง

ศกัยภาพคนและชมุชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

              7,000,000  

2.1.3 ผลผลติที่ 3 : ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวฒันธรรม 1,240,600 

  งบเงนิอดุหนุน : โครงการจดัการความรูด้า้นศิลปวฒันธรรมและภมูปิญัญาเพือ่

ยกระดบัสู่เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

1,240,600 

3 แผนงานยุทธศาสตร ์   42,445,000  

3.1 แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมลูค่า               2,000,000  

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสง่เสรมิการปลูกพชืสมนุไพรและการสรา้งมลูค่าเพิม่

จากผลติภณัฑส์มนุไพร 

              2,000,000  

  งบเงนิอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสรา้งมูลค่าเพิ่ม

จากผลติภณัฑส์มนุไพร 

              2,000,000  

 

3.2 แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อจัฉรยิะ           1,500,000  

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพฒันากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาติ

พนัธุ ์

              1,000,000  

  งบเงนิอุดหนุน : โครงการพฒันากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาติ

พนัธุภ์าคเหนือ 

              1,000,000  

3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาการผลติสนิคา้ดา้นการเกษตรภาคตะวนัออก 500,000 

  งบเงนิอดุหนุน : โครงการพฒันาผลติภณัฑแ์ปรรูปเพือ่เพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตร 500,000 

3.3 แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 3,000,000 

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาทกัษะอาชีพตามความตอ้งการในเขตเศรษฐกจิ

พเิศษ 

3,000,000 

  งบเงนิอุดหนุน : โครงการพฒันาทกัษะอาชีพตามความตอ้งการในเขตเศรษฐกิจ

พเิศษ 

3,000,000 
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ที่ แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/ประเภทงบประมาณ/รายการ  งบประมาณ พ.ศ. 2565  

(บาท) 

3.4 แผนงานยุทธศาสตรป์รบัเปลี่ยนค่านิยมและวฒันธรรม 2,000,000 

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของชมุชน 2,000,000 

  งบเงนิอดุหนุน : โครงการสรา้งผูน้ าการเปลีย่นแปลงของชมุชน 2,000,000 

3.5 แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้          14,800,000  

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขบัเคลื่อนการจดัการศึกษาเพือ่ความสุขของชุมชน 12,000,000 

  งบเงนิอุดหนุน : โครงการจดัการความรูเ้พือ่เสริมสรา้งความสุขและความเขม้แขง็

ของชมุชน 

12,000,000 

3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาและสง่เสรมิการเรยีนรูผ่้านการเรยีนออนไลน์ 2,000,000 

  งบเงนิอดุหนุน : โครงการบทเรียนออนไลนเ์พือ่ชมุชน 2,000,000 

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพฒันาศกัยภาพแหล่งเรียนรูเ้พือ่สง่เสรมิการเรยีนรู ้

ตลอดชีวติตามอตัลกัษณ์ของพื้นที่ 

800,000 

 งบเงนิอดุหนุน : โครงการจดัตัง้ศูนยเ์รียนรูก้ารแพทยแ์ผนไทย 800,000 

3.6 แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา 19,145,000 

3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กปฐมวยั 1,300,000 

  งบเงนิอดุหนุน : โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวยั 1,300,000 

3.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบั

อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

17,845,000 

  งบเงนิอุดหนุน : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบั

อนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

17,845,000 

   1) ค่าจดัการเรยีนการสอน (จ านวนนกัศึกษา x อตัรารายหวัตามประเภทวชิา) 10,282,100 

   2) ค่าหนงัสอืเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)        3,548,000 

   3) ค่าอปุกรณ์การเรยีน (460 บาท/คน/ปี)        789,000 

   4) ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน (900 บาท/คน/ปี)    1,596,600 

   5) ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน (950 บาท/คน/ปี)  1,629,300 

4 แผนงานบูรณาการ              23,500,000  

4.1 แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้          18,500,000  

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการต าบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้               4,000,000  

  งบเงนิอุดหนุน : โครงการส่งเสรมิอาชีพกลุ่มผูเ้ปราะบางและเยาวชนพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนใต ้

              4,000,000  

4.1.2 โครงการที่ 2  : โครงการเสริมสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง               6,500,000  

  งบเงินอุดหนุน : โครงการส่ งเสริมการอ ยู่รวมกันอย่ างส ันติของส ังคม 

พหุวฒันธรรมในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

              6,500,000  



คู่มอืการใชจ่้ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 4 

  

ที่ แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/ประเภทงบประมาณ/รายการ  งบประมาณ พ.ศ. 2565  

(บาท) 

4.1.3 โครงการที่ 3  : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและสง่เสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

              8,000,000  

  งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสริม

ศกัยภาพพื้นที่โดยใชชุ้มชนเป็นฐานรากในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

              8,000,000  

4.2 แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั               5,000,000  

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสง่เสรมิการมีงานท าและมีรายไดข้องผูสู้งอายุ               5,000,000  

  งบเงนิอดุหนุน : โครงการส่งเสริมการมงีานท าและมรีายไดข้องผูสู้งอายุ               5,000,000  

 

กองแผนงานและงบประมาณไดจ้ดัท าคู่มือการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เพื่อใหผู้ป้ฏิบตัิงานมีความรูค้วามเขา้ใจใน “แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ” ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสามารถเขยีนชื่อแผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/รายการในการใชจ่้ายงบประมาณได ้

ถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ 

ตาราง 2  การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ ในการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

งบรายจา่ย/รายการ การเขียนช่ือแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  

ในการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  

แผนงานบคุลากรภาครฐั : ค่าใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั 

1. งบบคุลากร  

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 

1.1.1 เงนิเดอืน 

- ค่าตอบแทนรายเดอืน (เงนิเดอืน) 

- เงนิวทิยฐานะ 

- เงนิประจ าต าแหน่ง 

- เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืน

ส าหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นที่พเิศษ (ภาคใต)้ 

1.1.2 ค่าจา้งประจ า 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 

แผน งานบุ ค ล าก รภ าค ร ัฐ  ราย ก ารบุ ค ล าก รภาคร ัฐ 

งบบุคลากร เงินเดือนและค่าจา้งประจ า รห ัสกิจกรรม 

ย่อยที.่.......วงเงนิ................บาท (........................บาทถว้น)  

 

 

 

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565  

แผนงานบุคลากรภาครฐั รายการบุคลากรภาครฐั งบบุคลากร 

ค่าตอบแทนพนกังานราชการ รหสักิจกรรมย่อยที่..................

วงเงนิ..............บาท (............................บาทถว้น) 



คู่มอืการใชจ่้ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 5 

  

งบรายจา่ย/รายการ การเขียนช่ือแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  

ในการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  

2. งบด าเนินงาน  

2.1 ค่าเช่าบา้น 

2.2 เงินตอบแทนพิ เศษของขา้ราชการผู ไ้ดร้ ับ

ค่าจา้งข ัน้สูงของอนัดบั 

2.3 เงิน ต อ บ แท น พิ เศ ษ ร าย เดื อ น ส าห ร ับ

ผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ (ภาคใต)้ 

2.4 เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู ้

ไดร้บัค่าจา้ง ข ัน้สูงของต าแหน่ง 

2.5 เงนิตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรบัพนกังาน

ราชการผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ (ภาคใต)้ 

2.6 เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ (นายกสภา

สถาบนั ผูอ้  านวยการ/รองผูอ้  านวยการสถาบนัวิทยาลยั

ชมุชน ผูอ้  านวยการ/รองผูอ้  านวยการวทิยาลยัชมุชน) 

2.7 ค่ า ต อ บ แ ท น ผู ้ บ ริ ห า ร แ บ บ มี ว า ร ะ 

(ผูอ้  านวยการ/รองผูอ้  านวยการสถาบนัวทิยาลยัชุมชน 

ผูอ้  านวยการ/รองผูอ้  านวยการวทิยาลยัชมุชน) 

2.8 เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มีวาระ 

(ส าหรบัขา้ราชการครู และขา้ราชการพลเรอืนในอดุมศึกษา)  

2.9 ค่ าตอบแทนราย เดื อนต าแห น่งประเภท

ผู บ้ริหารที่ ไม่มีวาระ (ส าหร ับข า้ราชการค รู และ

ขา้ราชการพลเรอืนในอดุมศึกษา) 

2.10 เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 

แผน งานบุ ค ล าก รภ าค ร ัฐ  ราย ก ารบุ ค ล าก รภาคร ัฐ  

งบด าเนินงาน รหสักิจกรรมย่อยที่..........วงเงนิ..........บาท 

(...............บาทถว้น) 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์

ผลผลติที่ 1 : ผูร้บับรกิารการศึกษาในวทิยาลยัชุมชน 

1. งบลงทนุ   

1.1 ค่าครุภณัฑ ์

 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 

แผนงานพื้ นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์ ผลผลิตที่  1 : ผู ร้บับริการการศึกษา 

ในวิทยาลยัชุมชน งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์รายการ (ระบุชื่อ

รายการ) รหสักิจกรรมย่อยที่................ วงเงนิ..............บาท 

(.......................บาทถว้น) 



คู่มอืการใชจ่้ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 6 

  

งบรายจา่ย/รายการ การเขียนช่ือแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  

ในการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  

1.2 ค่าทีด่ินสิง่ก่อสรา้ง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 

แผนงานพื้ นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพ

ทรพัยากรมนุษย ์ผลผลิตที่ 1 : ผูร้ ับบริการการศึกษาใน

วทิยาลยัชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินสิง่ก่อสรา้ง รายการ (ระบุชื่อ

รายการ) รห ัสกิจกรรมย่อยที่ ...........วงเงิน...........บาท 

(............................บาทถว้น) 

2. งบเงนิอดุหนุน   

2.1 ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน  

2.1.1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 

2.1.2 ค่ าต อบ แทน ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง าน ให ้ราชก าร 

(ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาหลกัสูตรอนุปริญญา 

หลกัสูตรปรบัพื้นฐาน และหลกัสูตร ปวส.) 

2.1.3 ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 

2.1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กั และค่าพาหนะ 

2.1.5 ค่าจา้งเหมาบรกิาร 

2.1.6 ค่ารบัรองและพธิกีาร 

2.1.7 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ 

2.1.8 วสัดุส านกังาน 

2.1.9 วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 

2.1.10 วสัดุการศึกษา 

2.1.11 ค่าเช่าคอมพวิเตอร ์

2.1.12 ค่าเช่ารถยนต ์ 

2.1.13 ค่าสาธารณูปโภค 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 

แผนงานพื้ นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพ

ทรพัยากรมนุษย ์ผลผลิตที่ 1 : ผูร้บับริการการศึกษาใน

วทิยาลยัชุมชน งบเงนิอุดหนุน รหสักิจกรรมย่อยที่.............. 

วงเงนิ....................บาท (..........................บาทถว้น) 

2.2 เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสิง่ประดิษฐ์

ของคนรุ่นใหม่ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 

แผนงานพื้ นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพ

ทรพัยากรมนุษย ์ผลผลิตที่ 1 : ผูร้บับริการการศึกษาใน

วทิยาลยัชุมชน งบเงนิอุดหนุน โครงการสิ่งประดิษฐข์องคน

รุ่นใหม่ รหสักิจกรรมย่อยที่...............วงเงิน............บาท 

(............................บาทถว้น) 

 

 

 



คู่มอืการใชจ่้ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 7 

  

งบรายจา่ย/รายการ การเขียนช่ือแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  

ในการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  

2.3 ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการจดัหลกัสูตรพฒันา

อาชพี 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 

แผนงานพื้ นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพ

ทรพัยากรมนุษย ์ผลผลิตที่ 1 : ผูร้บับริการการศึกษาใน

วทิยาลยัชุมชน งบเงนิอุดหนุน โครงการจดัหลกัสูตรพฒันา

อาชีพ  รห ัสกิจกรรมย่อยที่ ......... วงเงิน ...........บาท 

(...............บาทถว้น) 

2.4 โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อผูเ้รียน

ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศ

ไทย 4.0 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ . 2565 

แผนงานพื้ นฐานดา้นการพ ัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ

ทรพัยากรมนุษย ์ผลผลติที ่1 : ผูร้บับรกิารการศึกษาในวทิยาลยั

ชุมชน งบเงนิอุดหนุน โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อ

ผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

รห ัสกิ จกรรมย่ อยที่ .............. ว ง เงิน ..............บ าท 

(..........................บาทถว้น) 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 

งบเงินอุดหนุน : โครงการพ ัฒนาคุณภาพการจ ัด

การศึกษาเพื่อเสริมสรา้งศกัยภาพคนและชุมชนตาม

นโยบายประเทศไทย 4.0 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 

แผนงานพื้ นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพ

ทรพัยากรมนุษย ์ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 

งบเงนิอดุหนุน โครงการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาเพื่อ

เสริมสรา้งศกัยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 

4.0 รหสักิจกรรมย่อยที่.................. วงเงิน..............บาท 

(............................บาทถว้น) 

ผลผลติที่ 3 : ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวฒันธรรม 

งบ เงิน อุ ด ห นุ น  : โค รงก ารจ ัด ก ารค ว าม รู ้ด ้าน

ศิลปวฒันธรรมและภูมปิญัญาเพื่อยกระดบัสู่เศรษฐกิจ

สรา้งสรรค ์

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 

แผนงานพื้ นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพ

ทรัพ ย าก รม นุ ษย์ ผ ลผลิตที่  3  : ผ ล งานท า นุ บ  า รุ ง 

ศิลปวฒันธรรม งบเงนิอุดหนุน โครงการจดัการความรูด้า้น

ศิลปวฒันธรรมและภูมิป ัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจ

สรา้งสรรค ์รหสักิจกรรมย่อยที่............ วงเงนิ..............บาท 

(............................บาทถว้น) 

 

 



คู่มอืการใชจ่้ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 8 

  

งบรายจา่ย/รายการ การเขียนช่ือแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  

ในการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  

แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมลูค่า 

โครงการสง่เสรมิการปลูกพชืสมนุไพรและการสรา้งมลูค่าเพิม่จากผลิตภณัฑส์มนุไพร 

งบเงนิอดุหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพชืสมนุไพร

และการสรา้งมลูค่าเพิ่มจากผลติภณัฑส์มนุไพร 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 

แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า งบเงินอุดหนุน 

โครงการส่งเสริมการปลูกพชืสมนุไพรและการสรา้งมลูค่าเพิ่ม

จากผลิตภณัฑ์สมุนไพร รหสักิจกรรมย่อยที่ ............... 

วงเงนิ..............บาท (.................บาทถว้น) 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อจัฉรยิะ 

โครงการพฒันากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุ ์

งบเงนิอุดหนุน : โครงการพฒันากลุ่มท่องเที่ยวอารย

ธรรมลา้นนาและกลุม่ชาตพินัธุภ์าคเหนือ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาพื้ นที่และเมืองน่าอยู่อจัฉริยะ  

งบเงินอุดหนุน  โครงการพฒันากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรม

ลา้นนาและกลุ่มชาติพนัธุ ์ภาคเหนือ รหสักิจกรรมย่อยที่

.................. วงเงนิ..............บาท (............................บาทถว้น) 

โครงการพฒันาการผลติสนิคา้ดา้นการเกษตรภาคตะวนัออก 

งบเงนิอดุหนุน : โครงการพฒันาผลติภณัฑแ์ปรรูปเพือ่

เพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตร 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน

ยุทธศาสตรพ์ฒันาพื้นที่และเมอืงน่าอยู่อจัฉริยะ งบเงนิอุดหนุน  

โครงการพฒันาผลิตภณัฑแ์ปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร 

รหสักจิกรรมย่อยที.่........ วงเงนิ...........บาท (.................บาทถว้น) 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 

โครงการพฒันาทกัษะอาชีพตามความตอ้งการในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

งบเงนิอดุหนุน : โครงการพฒันาทกัษะอาชพีตามความ

ตอ้งการในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน

ยุทธศาสตรพ์ฒันาพื้ นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ งบเงินอุดหนุน 

โครงการพฒันาทกัษะอาชีพตามความตอ้งการในเขตเศรษฐกิจ

พเิศษ รหสักจิกรรมย่อยที.่.......วงเงนิ...........บาท (........บาทถว้น) 

แผนงานยุทธศาสตรป์รบัเปลี่ยนค่านิยมและวฒันธรรม 

โครงการสรา้งผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของชมุชน 

งบเงินอุดหนุน : โครงการสรา้งผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

ของชมุชน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน

ยุทธศาสตรป์รบัเปลี่ยนค่านิยมและวฒันธรรม งบเงนิอุดหนุน 

โครงการสรา้งผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของชุมชน รหสักิจกรรม 

ย่อยที.่.........วงเงนิ...........บาท (...................บาทถว้น) 



คู่มอืการใชจ่้ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 9 

  

งบรายจา่ย/รายการ การเขียนช่ือแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  

ในการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

โครงการขบัเคลื่อนการจดัการศึกษาเพือ่ความสุขของชุมชน 

งบเงนิอดุหนุน : โครงการจดัการความรูเ้พือ่เสรมิสรา้ง

ความสุขและความเขม้แขง็ของชุมชน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

งบเงินอุดหนุน โครงการจ ัดการความรูเ้พื่ อ เสริมสรา้ง

ความสุขและความเขม้แข็งของชุมชน รหสักิจกรรมย่อยที่

...............วงเงนิ..............บาท (.................บาทถว้น) 

โครงการพฒันาและสง่เสรมิการเรยีนรูผ่้านการเรยีนออนไลน์ 

งบเงนิอดุหนุน : โครงการบทเรียนออนไลนเ์พือ่ชมุชน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

งบเงนิอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน รหสั

กจิกรรมย่อยที.่.......วงเงนิ.........บาท (.................บาทถว้น) 

โครงการพฒันาศกัยภาพแหล่งเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชีวิตตามอตัลกัษณ์ของพื้นที่ 

งบเงนิอดุหนุน : โครงการจดัตัง้ศูนยเ์รียนรูก้ารแพทย์

แผนไทย 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

งบเงนิอดุหนุน โครงการจดัตัง้ศูนยเ์รยีนรูก้ารแพทยแ์ผนไทย 

รหสักจิกรรมย่อยที.่.......วงเงนิ...........บาท (..........บาทถว้น) 

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา 

โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กปฐมวยั 

งบเงนิอดุหนุน : โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กปฐมวยั งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา งบ

เงินอุดหนุน โครงการพฒันาศักยภาพเด็กปฐมวยั รหสั

กจิกรรมย่อยที.่......วงเงนิ..............บาท (..............บาทถว้น) 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

งบเงนิอดุหนุน : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดั

การศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา งบ

เงนิอุดหนุน โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา

ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน รหสักิจกรรม

ย่อยที.่..............วงเงนิ..............บาท (.................บาทถว้น) 
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งบรายจา่ย/รายการ การเขียนช่ือแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  

ในการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  

แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการต าบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

งบ เงินอุดหนุน  : โครงการส่ ง เสริมอาชีพกลุ่ม ผู ้

เปราะบางและเยาวชนพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนใต ้

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม ผู ้

เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จงัหวดัชายแดนใต ้รหสักิจกรรม

ย่อยที.่.......... วงเงนิ...............บาท (.....................บาทถว้น) 

โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง 

งบเงนิอดุหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกนัอย่าง

สนัตขิองสงัคมพหุวฒันธรรมในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะ

กจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้งบเงนิอุดหนุน โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกนัอย่าง

สนัติของสงัคมพหุวฒันธรรมในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้รหสักิจกรรมย่อยที่ ................  

วงเงนิ....................บาท (..........................บาทถว้น) 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิและสง่เสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพฒันา

เศรษฐกิจและส่งเสริมศกัยภาพพื้นที่โดยใชชุ้มชนเป็น

ฐานรากในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพฒันา

เศรษฐกจิและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นที่โดยใชช้มุชนเป็นฐานราก

ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รหสั

กจิกรรมย่อยที.่....... วงเงนิ..........บาท (...............บาทถว้น) 

แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 

โครงการสง่เสรมิการมีงานท าและมีรายไดข้องผูสู้งอายุ 

งบเงินอุดหนุน : โครงการจดัการความรูเ้พื่อส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 

แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั 

งบเงนิอุดหนุน โครงการจดัการความรูเ้พื่อส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ รหสักิจกรรมย่อยที่..................... 

วงเงนิ.................บาท (............................บาทถว้น) 

 

 


