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กองแผนงานและงบประมาณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
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คูมือการใชจาย 
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัย
ช ุมชน ที่ผ านการพิจารณาของคณะกรรมาธ ิการพิจารณารางพระราชบ ัญญัต ิงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 
651,672,500 บาท ภายใต 7 แผนงาน 13 ผลผลิต/โครงการ ประกอบดวย  

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ : รายการบุคลากรภาครัฐ 
2. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย จำนวน 3 ผลผลิต  
3. แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 2 โครงการ  
4. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู จำนวน 2 โครงการ  
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต จำนวน 2 โครงการ  
6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 1 โครงการ  
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน 2 โครงการ  

 ซ ึ ่งครอบคลุมพันธกิจสถาบ ันวิทยาลัยชุมชนที ่กำหนดในพระราชบ ัญญัติสถาบันวทิยาลัยชุมชน  
พ.ศ. 2558 มาตรา 8 และมาตรา 9 ประกอบดวย (1) จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว าปริญญา  
(2) ฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ (3) วิจัยและบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน (4) ทะนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น (5) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและชุมชน  
 
ตารางที่ 1 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำแนกตาม
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ประเภทงบประมาณ/รายการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม 651,672,500 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ  261,420,000 

รายการบุคลากรภาครัฐ 261,420,000 
1. งบบุคลากร  226,213,700  

2. งบดำเนินงาน  35,206,300  
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 327,988,400 
ผลผลิตที่ 1 : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 316,132,000 
1. งบลงทุน  62,717,600  

1.1  คาครุภัณฑ  41,627,600  
1.2  คาที่ดินสิ่งกอสราง  21,090,000  

2. งบเงินอุดหนุน :   253,414,400  
2.1 คาใชจายดำเนินงาน  239,739,400  

2.2 เงินอุดหนุนเปนคาใชจายโครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  1,200,000  
2.3 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  225,000  
2.4 คาใชจายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ  3,000,000  
2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และ

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
 

 9,250,000  
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ประเภทงบประมาณ/รายการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน : 10,615,800 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและ

ชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
 9,500,000  

2. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย  1,115,800  
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 1,240,600 
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือ
ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1,240,600 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20,000,000 
โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน 18,000,000 
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

18,000,000 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 2,000,000 
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน 2,000,000 
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 17,482,400 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

16,182,400 

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

16,182,400 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 1,300,000 
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 1,300,000 
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,200,000 
โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10,700,000 
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

10,700,000 

โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 7,500,000 
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุ
วัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

7,500,000 

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 4,000,000 
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ 4,000,000 
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

4,000,000 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 2,581,700 
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ 1,350,000 
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติ
พันธุ์ภาคเหนือ 

1,350,000 

โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 1,231,700 
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 1,231,700 
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 กองแผนงานและงบประมาณได้จัดทำคู ่มือการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจใน “แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ” ที่ปรากฏใน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสามารถเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
รายการ ใช้จ่ายงบประมาณได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ตาราง 2 การเขียนชื ่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
แผนงานบุคลากรภาครัฐ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
1. งบบุคลากร  

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
1.1.1 เงินเดือน 

- ค่าตอบแทนรายเดือน 
(เงินเดือน) 

- เงินวิทยฐานะ 
- เงินประจำตำแหน่ง 
- เงินตอบแทนพิเศษราย

เดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
(ภาคใต้) 

1.1.2 ค่าจ้างประจำ 

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

 

 

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ รหัสกิจกรรมย่อยที่..................
วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 

2. งบดำเนินงาน  
2.1 ค่าเช่าบ้าน 
2.2 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

ผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ 
2.3 เงินตอบแทนพิเศษรายเดือน

สำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
(ภาคใต้) 

2.4 เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ราชการผู้ได้รับค่าจ้าง ขั้นสูงของตำแหน่ง 

2.5 เงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
สำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขต
พ้ืนที่พิเศษ (ภาคใต้) 

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

พ.ศ. 2564  
2.6 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มี

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

2.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ 
(ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการ/รอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน) 

2.8 เงินประจำตำแหน่งประเภท
ผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (สำหรับข้าราชการครู 
และข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา)  

2.9 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง
ประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (สำหรับ
ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือนใน
อุดมศึกษา) 

2.10 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 
 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 
1. งบลงทุน   

1.1 ค่าครุภัณฑ์ 
 

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

1.2 ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบลงทุน 
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง รายการ (ระบุชื่อรายการ) รหัสกิจกรรมย่อยที่
...........วงเงิน...........บาท (............................บาทถ้วน) 
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งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
2. งบเงินอุดหนุน :   

2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 
2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้

ราชการ (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรปรับพื้นฐาน 
และหลักสูตรปวส.) 

2.1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
2.1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่า

พาหนะ 
2.1.5 ค่าจ้างเหมาบริการ 
2.1.6 ค่ารับรองและพิธีการ 
2.1.7 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 
2.1.8 วัสดุสำนักงาน 
2.1.9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
2.1.10 วัสดุการศึกษา 
2.1.11 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 
2.1.12 ค่าเช่ารถยนต์  
2.1.13 ค่าสาธารณูปโภค 
 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผล ิตท ี ่  1 : ผ ู ้ร ับบร ิการการศ ึกษาในว ิทยาล ัยช ุมชน  
งบเงินอุดหนุน รหัสกิจกรรมย่อยที่.............. วงเงิน....................
บาท (..........................บาทถ้วน) 

2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผล ิตท ี ่  1 : ผ ู ้ร ับบร ิการการศ ึกษาในว ิทยาล ัยช ุมชน  
งบเงินอุดหนุน โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ รหัสกิจกรรม
ย่อยท่ี...............วงเงิน............บาท (............................บาทถ้วน)  

2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน 
ค่าใช ้จ ่ายในการเด ินทางไปราชการต่างประเทศชั ่วคราว  
รหัสกิจกรรมย่อยที่.........วงเงิน........บาท (.................บาทถ้วน) 

2.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัด
หลักสูตรพัฒนาอาชีพ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน 
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ รหัสกิจกรรมย่อยที่.........  
วงเงิน...........บาท (...............บาทถ้วน) 
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งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

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

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคน
และชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน โครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและ
ชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รห ัสก ิจกรรมย ่อยที่
.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 
 

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือ
ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

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

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน 
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้ งบเงิน
อุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและ
ความเข้มแข็งของชุมชน รหัสกิจกรรมย่อยที่...............วงเงิน
..............บาท (.................บาทถ้วน) 
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งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์
เพ่ือชุมชน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้ งบเงิน
อุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รหัสกิจกรรมย่อย
ที่...............วงเงิน..............บาท (.................บาทถ้วน)  
 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา งบเงินอุดหนุน 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน รหัสกิจกรรมย่อยที่
...............วงเงิน..............บาท (.................บาทถ้วน) 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา งบเงินอุดหนุน :
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย รหัสกิจกรรมย่อยที่
...............วงเงิน..............บาท (.................บาทถ้วน) 
 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการตำบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาท
วิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการ
ส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รหัสกิจกรรมย่อยที่................ วงเงิน....................บาท 
(..........................บาทถ้วน) 

โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่
รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของ
สังคมพหุว ัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจ ังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รห ัสกิจกรรมย่อยที ่ . . . . . . . . . . . . . . . . วงเงิน
....................บาท (..........................บาทถ้วน) 
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งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
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แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ 
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
บูรณาการเตรียมความพร้อมเพื ่อรองรับสังคมสูงวัย  งบเงิน
อุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ รหัสกิจกรรมย่อยที่........................... วงเงิน
.................บาท (............................บาทถ้วน) 
 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ 
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่ม
ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติ
พันธุ์ภาคเหนือ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบเงินอุดหนุน : โครงการ
พัฒนากลุ ่มท่องเที ่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ ่มชาติพันธุ์
ภาคเหนือ รหัสกิจกรรมย่อยที่.................. วงเงิน..............บาท 
(............................บาทถ้วน) 
 

โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบเงินอุดหนุน : โครงการ
พ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ ์แปรร ูป เพ ื ่ อ เพ ิ ่มม ูลค ่ าส ินค ้ าเกษตร  
รหัสกิจกรรมย่อยที่............. วงเงิน........บาท (...................บาทถ้วน) 
 

 

 



ด่วนทีสุด
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว 9 ] ^ ^

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑0 ๔๐๐ 

ง  4. สิงหาคม ๒๔๖๓
การเตรียมการจัดซือจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและฦๅรบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่นั และหัวหน้าหน่วยงานอื่นชองรัฐ

ฯ  น  'อ  ^ 2

ห น ังส ือคณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยบ ีญ ห าการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบร ิห ารพ ัสด ุภาคร ัฐ ด่วนที่สุด 
ท่ี กค (กุเวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๔๖๒ และหนังสือคณะกรรมการวินํ๊จฉัยบีญหา 
การจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๔/ว  ๔๗๗ ลง'!นที่ 
๑๓ ธันวาคม ๒๔๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัณญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ และระเบียบกุเระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อัจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๔๖๐ ประกอบกับตามหนังสือที่อ้างถึง ข้อ ๒.๑ ให้หมายความถึงเม ื่อคณะอนุกรรมาธิการวสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณั
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อฺนเสนอสภัาผู้แทนราษฎร
พิจารณาในวาระที่ ๒ ให้ถือว่าหน่วยงานชองรัฐนั้น ได้เบทราบวงเงินงบประมาณที่จะใข้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามระเบียบฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังน้ัน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จ 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ และเปีนไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินชองรัฐบาล จึงขอให้หน่วยงานชองรัฐ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึงต่อไป ทั้งนี้ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบยบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจํ่ดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๑๑ ให้หมายความถึงเมื่อคณะอนุกรรมาธิการ 
ว ิสาม ัญพ ิจารณาร่างพระราชบ ัญญ ัตงบประมาณ รายจ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้พ ิจารณา 
ร่างพระราชบัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ รายหน่วยงานชองรัฐและมีมติ 
เป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้ถือว่าหน่วยงานชองรัฐนั้น ไดรับทราบ 
วงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิศักดึ อรัญญาเกษมสุข) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๑๑ ๔๔๔๓ ๔๔๘๘ -  ๙ และ ๖๘๗๓ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๔ -  ๖
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