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คานา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. 2558 มาตรา 5 และมีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณที่แยกออกจากสานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา
การดาเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้ 8 แผนงาน 13 ผลผลิต/โครงการ ประกอบด้ว ย
(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จานวน 3 ผลผลิต
(3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน จานวน 1 โครงการ (4) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 2 โครงการ (5) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
กีฬา และวัฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ (6) แผนงานบู ร ณาการวิ จั ย และนวัต กรรม จ านวน 1 โครงการ
(7) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง จานวน
2 โครงการ และ (8) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จานวน 3 โครงการ ซึ่งครอบคลุมพันธกิจสถาบัน
วิ ท ยาลั ย ชุ มชนที่ ก าหนดในพระราชบั ญ ญัติ ส ถาบั น วิ ทยาลั ย ชุม ชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 และมาตรา 9
ประกอบด้วย (1) จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญา (2) ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
(3) วิจัยและบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน (4) ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (5) ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น และชุมชน กองแผนงานและงบประมาณ สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนจึงได้จัดทาเอกสารกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อ
เป็ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ การวางแผนการด าเนิ น งาน และการก ากั บ ติ ด ตาม การด าเนิ น งานและการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สาคัญยิ่งที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จ และ
สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาและดาเนินงานของวิทยาลัยชุมชนต่อไป
สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนหวั ง ว่ า กรอบการจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 เป็นประโยชน์สาหรับวิทยาลั ยชุมชนทุ กแห่ ง ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นข้อมูลเพื่ อ การ
วางแผนพัฒนาการดาเนินงาน การกากับติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างทั่วถึง และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนสืบไป
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน

1

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับจัดสรรจาแนกตาม
แผนงาน

1

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/
โครงการ และประเภทงบประมาณ

4

กรอบงบประมาณสาหรับสานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

6

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

18

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกรายวิทยาลัย
ชุมชน

19
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1. สานักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน วงเงินทั้งสิ้น 710,649,000 บาท (เจ็ดร้อยสิบล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ภายใต้ 8 แผนงาน
13 ผลผลิต/โครงการ รายละเอียดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
ตารางที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับจัดสรรจาแนกตามแผนงาน
แผนงาน
งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ
รวม
710,649,000
(1) แผนงาน
248,926,000 รายการบุคลากรภาครัฐ
บุคลากรภาครัฐ
(2) แผนงานพื้นฐาน
394,706,300
ด้ า นการพั ฒ นาและ
383,706,300 ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
เสริมสร้างศักยภาพคน
เชิงปริมาณ :
‐ จานวนผู้รับบริการหลักสูตรด้านอาชีพ 8,400 คน
‐ จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา/
เทียบเท่า 3,000 คน
‐ จานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่ 8,500 คน
‐ จานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหม่ 5,000 คน
เชิงคุณภาพ :
‐ ร้อยละผู้ ส าเร็จการศึ กษาระดับ อนุ ปริญ ญา/เทีย บเท่ า จาก
วิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบ
อาชีพหรือพัฒนางานที่ทาอยู่ร้อยละ 70
‐ ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านอาชีพนาความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ ไ ปประกอบอาชี พ และพั ฒ นางานที่ ท าอยู่
ร้อยละ 80
1,500,000 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ :
‐ จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 20 โครงการ
‐ จานวนนักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และอนุ รั ก ษ์ ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย
15,000 คน
เชิงคุณภาพ :
‐ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 80
‐ ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้ วเสร็จตามระยะเวลาที่
กาหนด ร้อยละ 90
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 1
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แผนงาน

(3) แผนงานยุทธศาสตร์
พั ฒนาการศึ กษาเพื่ อ
ความยั่งยืน

(4) แผนงานบู ร ณา
การขั บ เคลื่ อ นการ
แก้ ไ ขปั ญ หาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้

(5) แผนงานบู ร ณา
การสร้างรายได้จากการ
ท่ องเที่ ย ว กี ฬา และ
วัฒนธรรม
(6) แผนงานบู ร ณา
การวิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ
9,500,000 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ
เชิงปริมาณ : จานวนผู้รับบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง
15,000 คน
เชิ ง คุ ณ ภาพ : ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของผู้ รับ บริ ก ารวิช าการ
ร้อยละ 80
14,506,700 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนระดับ ปวช. ของวิทยาลัยชุมชน
พิ จิ ต ร และอุ ทั ย ธานี ได้ รั บ การอุ ด หนุ น และการช่ ว ยเหลื อ
ค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกั บ
สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 1,600 คน
เชิ ง คุ ณ ภาพ : ร้ อ ยละของค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ผู้ ป กครองสามารถลด
ค่าใช้จ่ายตามรายการที่สนับสนุน ร้อยละ 100
18,000,000
7,330,600 โครงการพั ฒ นาการศึ ก ษาในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ
จังหวัด : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุ
วัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เข้า
ร่วมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม 5,000 คน
10,669,400 โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ :
โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ 2,500 คน
6,911,500 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว : โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
เชิ ง ปริ ม าณ : จ านวนผู้ รั บ บริ ก ารที่ ผ่ า นการฝึ ก อบรมตาม
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ 500 คน
2,130,100 โครงการการวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ การสร้ า งองค์ ค วามรู้
พื้นฐานของประเทศ : โครงการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ ในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 5 โครงการ
เชิ ง คุ ณ ภาพ : ร้ อ ยละจ านวนผลงานวิ จั ย ที่ มี ก ารน าไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 80
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แผนงาน
งบประมาณ (บาท)
(7) แผนงานบู ร ณา
16,750,200
การยกระดับคุณภาพ
1,300,000
การศึ ก ษาและการ
เรี ย นรู้ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ
เท่าเทียมและทั่วถึง
15,450,200

(8) แผนงานบู ร ณา
การพัฒนาพื้นที่ ระดับ
ภาค

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ
โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเด็ ก ปฐมวั ย : โครงการ
พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
เชิงปริมาณ : จานวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา 400 คน
โครงการพัฒนาเครื อข่า ยการเรี ยนรู้น อกห้องเรี ยน และการ
เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ผ่ า นแหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นพื้ น ที่ แ ละชุ ม ชน :
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพแหล่ ง เรีย นรู้เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต
เชิงปริมาณ : จานวนผู้รับบริการวิชาการในแหล่งเรียนรู้ 5,500 คน

8,718,200
3,718,200 โครงการพั ฒ นาการผลิ ตสิ น ค้ า เกษตรและการค้า ผลไม้ ภาค
ตะวันออก : โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
เชิงปริมาณ : จานวนต้นแบบนวัตกรรมอาหารและสินค้าเกษตร
5 ต้นแบบ
3,000,000 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางสังคม : โครงการฝึกอบรมอาชีพสาหรับคน
ในชุมชน
เชิงปริมาณ : จานวนผู้รับบริการหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ/
วิชาการ 400 คน
2,000,000 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
: โครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
เชิงปริ มาณ : จานวนผู้ผ่านการฝึ กอบรมพัฒนารูปแบบสิ น ค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยว 200 คน
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ตารางที่ 2 งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิ ต /โครงการ
และประเภทงบประมาณ
แผนงาน/ประเภทงบประมาณ งบประมาณ (บาท)
ผลผลิต/โครงการ
รวม
710,649,000
(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
248,926,000 รายการบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร
211,737,600
งบดาเนินงาน
37,188,400
(2) แผนงานพื้ นฐานด้ านการ
394,706,300
พัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพ
383,706,300 ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
คน
งบดาเนินงาน
240,834,400
งบลงทุน
122,371,500
งบเงินอุดหนุน
1,200,000 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
งบรายจ่ายอื่น
19,300,400
300,000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
10,000,000 โครงการพัฒ นาคุณภาพ/มาตรฐานการจั ดการศึ ก ษา
วิทยาลัยชุมชน
9,000,400 โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
งบรายจ่ายอื่น
1,500,000 ผลผลิ ต ที่ 2 : ผลงานท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม :
โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น
9,500,000 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ : โครงการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
(3) แผนงานยุ ท ธ ศาสตร์
14,506,700 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
พั ฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ ความ
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยั่งยืน งบเงินอุดหนุน
(4) แ ผ น ง า น บู ร ณ า ก า ร
18,000,000
ขั บ เคลื่ อ นการแก้ ไ ขปั ญ หา
7,330,600 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจจังหวัด : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติ
งบรายจ่ายอื่น
ของสั งคมพหุ วัฒ นธรรมในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
10,669,400 โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้
ต้นแบบ : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนใน
การส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(5) แผนงานบู รณาการสร้ าง
6,911,500 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว :
รายได้จากการท่ องเที่ยว กีฬา
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ
และวัฒนธรรม
บริการ
งบรายจ่ายอื่น
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แผนงาน/ประเภทงบประมาณ งบประมาณ (บาท)
(6) แผนงานบู ร ณาการวิ จั ย
2,130,100
และนวัตกรรม
งบเงินอุดหนุน
(7) แ ผ น ง า น บู ร ณ า ก า ร
16,750,200
ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
และการเรี ย นรู้ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ
เท่าเทียมและทั่วถึง
งบรายจ่ายอื่น
1,300,000
งบรายจ่ายอื่น

(8) แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค
งบรายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

ผลผลิต/โครงการ
โครงการการวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ การสร้ า งองค์
ความรู้พื้นฐานของประเทศ : โครงการวิจัยที่สามารถ
นาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเด็ ก ปฐมวั ย :
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
15,450,200 โครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ น อกห้ อ งเรี ยน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และ
ชุ ม ชน : โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพแหล่ ง เรี ย นรู้ เ พื่ อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8,718,200
3,718,200 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้
ภาคตะวันออก : โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
3,000,000 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม : โครงการฝึกอบรม
อาชีพสาหรับคนในชุมชน
2,000,000 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี
วัฒนธรรม
: โครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว

2. กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทากรอบการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินทั้งสิ้ น
จานวน 710,649,000 บาท (เจ็ดร้อยสิบล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยพิจารณาจากแผนปฏิบัติราชการ
ตามพันธกิจและกิจกรรมโครงการของสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง แบ่งกรอบการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังแผนภาพที่ 1 ดังนี้
2.1 จัดสรรสาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน คิดเป็นร้อยละ 7.26 วงเงิน 51,563,760 บาท
(ห้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
2.2 งบสารองกรณีฉุกเฉินหรือดาเนินงานสาคัญที่จาเป็นเร่งด่วน ร้อยละ 0.56 ของวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมด วงเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
2.3 จัดสรรสาหรับวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.18 วงเงิน 655,085,240 บาท
(หกร้อยห้าสิบห้าล้านแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
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แผนภาพที่ 1 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
710,649,000 บาท (100%)

สานักงานสถาบัน

งบสารองกรณีฉุกเฉิน

วิทยาลัยชุมชน

51,563,760 บาท
(7.26%)

4,000,000 บาท (0.56%)

655,085,240 บาท
(92.18%)

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน

งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

18,556,000 บาท
(2.61%)
29,002,560 บาท
4.08%)
1,689,400 บาท
(0.24 %)
- บาท (- %)

งบบุคลากร*

191,181,600 บาท (27.18%)

งบดาเนินงาน**

245,020,240 บาท (34.48%)

งบลงทุน

120,682,100 บาท (16.98%)

งบอุดหนุน

17,836,800 บาท (2.51%)

2,315,800 บาท
(0.33%)

งบรายจ่ายอื่น

78,364,500 บาท (11.03%)

หมายเหตุ : *,** ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐงบบุคลากรและงบดาเนินงานสาหรับข้าราชการครู ในส่วนที่เข้าสู่
ระบบการเบิกจ่ายตรงจะไม่ได้โอนงบประมาณสาหรับข้าราชการครูให้วชช.
กรอบงบประมาณสาหรับสานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เมื่อคราวประชุม วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ครั้งที่ 10/2561
โดยพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สาหรับวิทยาลัยชุมชน
จาแนก ดังตารางที่ 3 – 9
ปรับปรุงข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
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ตารางที่ 3 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามพันธกิจ
การบริหารจัดการ
วิทยาลัยชุมชน

รวม
รวม
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รวมทั้งสิ้น
สํานักงานสถาบัน
ตั้งเบิกส่วนกลาง /
สํารองกรณีฉุกเฉิน
/รอการพิจารณา
จัดสรร
รวม 20 วชช.
1. แม่ฮ่องสอน
2. พิจิตร
3. ตาก
4. บุรีรัมย์
5. มุกดาหาร
6. หนองบัวลําภู
7. สระแก้ว
8. อุทัยธานี
9. ระนอง
10. นราธิวาส
11. ยะลา
12. ปัตตานี

แผนงานพื้นฐานฯ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

710,649,000
51,563,760
132,109,136

248,926,000
22,356,000
123,736,520

526,976,104
20,141,160
40,799,160
17,867,275
20,686,572
20,832,394
14,015,864
37,039,030
22,565,530
30,735,008
30,387,860
24,347,650
23,837,480

102,833,480
4,401,400
6,126,800
5,472,800
5,276,480
5,264,280
4,079,500
4,876,600
6,269,300
5,327,900
4,796,100
5,947,720
5,326,700

งบดําเนินงาน
งบบุคลากร
(บริหาร
งบลงทุน
จัดการ)
211,737,600 37,188,400 110,167,640 122,371,500
18,556,000 3,800,000 14,908,780
1,689,400
114,431,400 9,305,120
1,366,236
งบ
ดําเนินงาน

78,750,200 24,083,280
3,641,200
760,200
5,937,800
189,000
3,953,600 1,519,200
3,758,000 1,518,480
3,763,200 1,501,080
3,905,500
174,000
3,928,600
948,000
5,362,100
907,200
3,958,100 1,369,800
3,938,100
858,000
3,905,200 2,042,520
3,852,500 1,474,200

93,892,624 120,682,100
5,194,360
644,800
4,437,530
67,700
4,710,375
1,249,200
4,621,742
604,000
3,900,664
3,457,100
3,813,714
205,000
4,734,980 15,666,000
4,148,030
272,400
4,290,608 15,436,000
6,591,460
337,500
5,249,180
573,500
5,534,780
85,000

บริการ
ทํานุบํารุง
วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม
แผนงานพื้นฐาน + แผนงานบูรณาการ+แผนบูรณาการพื้นที่
จัดการศึกษา

วิจัย

จัด
การศึกษา***

วิจัย

บริการ
วิชาการ

ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

167,673,860 2,130,100 57,879,900
11,040,180
- 1,569,400
4,000,000
- 3,006,380

1,500,000
-

152,633,680 2,130,100 53,304,120
4,952,300 913,700 4,004,600
29,378,380
688,750
5,511,700
843,200
7,790,750
- 2,353,600
6,315,950
- 1,804,400
3,942,850
- 1,914,800
5,394,700
- 6,208,550
9,280,650
- 2,499,150
4,240,500
- 1,304,200
13,566,750
- 4,959,050
7,874,700
- 4,600,550
8,216,250
- 4,569,750

1,500,000
30,000
100,000
80,000
40,000
90,000
60,000
158,200
96,000
135,800
137,000
102,000
105,000
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การบริหารจัดการ
วิทยาลัยชุมชน

รวม
รวม

13. สตูล
14. สมุทรสาคร
15. ยโสธร
16. พังงา
17. ตราด
18. แพร่
19. สงขลา
20. น่าน

19,284,450
49,373,640
40,902,547
17,261,224
15,370,710
34,090,440
27,507,470
19,930,640

แผนงานพื้นฐานฯ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,984,820
5,138,340
4,086,400
4,827,520
5,119,620
5,142,560
5,454,920
4,913,720

งบบุคลากร
3,626,300
3,713,100
3,960,400
3,458,200
3,558,300
3,708,200
3,278,600
3,543,200

งบ
ดําเนินงาน
1,358,520
1,425,240
126,000
1,369,320
1,561,320
1,434,360
2,176,320
1,370,520

งบดําเนินงาน
(บริหาร
จัดการ)
4,111,880
4,906,200
4,381,547
4,279,654
4,559,640
3,987,080
5,691,400
4,747,800

งบลงทุน
117,000
34,781,600
22,285,100
3,137,600
2,099,200
18,171,000
984,400
508,000

บริการ
ทํานุบํารุง
วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม
แผนงานพื้นฐาน + แผนงานบูรณาการ+แผนบูรณาการพื้นที่
จัดการศึกษา

วิจัย

จัด
การศึกษา***

วิจัย

บริการ
วิชาการ

300,000
916,400

2,572,000
839,400
1,869,500
750,300
1,114,700
2,086,100
5,993,250
2,328,270

7,466,750
3,692,100
8,230,000
4,176,150
2,427,550
4,387,700
9,311,500
6,476,450

ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
32,000
16,000
50,000
90,000
50,000
16,000
72,000
40,000

หมายเหตุ : กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามเกณฑ์/แนวทางการจัดสรรงบประมาณ และตามที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สําหรับกรอบงบบุคลากรและงบดําเนินงาน อาจปรับเพิ่ม/ลด ตามจํานวนบุคลากรที่เพิ่ม/ลด และการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร
สําหรับงบดําเนินงาน ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. หลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน และงบเงินอุดหนุน หลักสูตร ปวช. และ คก.สิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ งบประมาณอาจมีการเพิ่ม/ลดตามจํานวนนักศึกษาที่มีอยู่จริงตามรายงานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะพิจารณาตามเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
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ตารางที่ 4 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ลาดับที่
วชช.
รวม
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน : ค่าตอบแทน ใช้สอย
รวมทั้งสิ้น
248,926,000
211,737,600
37,188,400
สวชช.
กันสารอง+ส่วนรวม+รอพิจารณาเพิ่มเติม
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 9
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รวม
แม่ฮ่องสอน
พิจิตร
ตาก
บุรีรัมย์
มุกดาหาร
หนองบัวลาภู
สระแก้ว
อุทัยธานี
ระนอง
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
สตูล

22,356,000
123,736,520
102,833,480
4,401,400
6,126,800
5,472,800
5,276,480
5,264,280
4,079,500
4,876,600
6,269,300
5,327,900
4,796,100
5,947,720
5,326,700
4,984,820

18,556,000
114,431,400
78,750,200
3,641,200
5,937,800
3,953,600
3,758,000
3,763,200
3,905,500
3,928,600
5,362,100
3,958,100
3,938,100
3,905,200
3,852,500
3,626,300

3,800,000
9,305,120
24,083,280
760,200
189,000
1,519,200
1,518,480
1,501,080
174,000
948,000
907,200
1,369,800
858,000
2,042,520
1,474,200
1,358,520
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รวม
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน : ค่าตอบแทน ใช้สอย
14 สมุทรสาคร
5,138,340
3,713,100
1,425,240
15 ยโสธร
4,086,400
3,960,400
126,000
16 พังงา
4,827,520
3,458,200
1,369,320
17 ตราด
5,119,620
3,558,300
1,561,320
18 แพร่
5,142,560
3,708,200
1,434,360
19 สงขลา
5,454,920
3,278,600
2,176,320
20 น่าน
4,913,720
3,543,200
1,370,520
หมายเหตุ : กรอบงบบุคลากรและงบดาเนินงาน อาจปรับเพิ่ม/ลด ตามจานวนบุคลากรที่เพิ่ม/ลด และการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร
ลาดับที่

วชช.

13/3/2562 10:42:23
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ตารางที่ 5 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการ
การศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
ลาดับ
วิทยาลัยชุมชน
งบดาเนินงาน :
ที่
คชจ.เดินทางไป คก.พัฒนา
คก.จัด
รวมทั้งสิ้น
ค่าตอบแทน ใช้สอย
งบลงทุน
คก.สิ่งประดิษฐ์
ราชการ
คุณภาพ/
หลักสูตร
รวม
วัสดุ
ของคนรุ่นใหม่
ต่างประเทศฯ มาตรฐานฯ พัฒนาอาชีพ
รวมทั้งสิ้น
383,706,300.00 240,834,400.00 122,371,500
1,200,000 19,300,400
300,000 10,000,000 9,000,400
สวชช.
27,238,360.00
25,202,560.00
1,689,400
346,400
300,000
46,400
กันสารอง+ส่วนรวม+
5,366,236.00
5,366,236.00
รอพิจารณาเพิ่มเติม
351,101,704.00
210,265,604.00 120,682,100
1,200,000 18,954,000
10,000,000 8,954,000
รวม
1 แม่ฮ่องสอน
10,711,460.00
9,477,860.00
644,800
588,800
379,800
209,000
2 พิจิตร
21,703,210.00
19,585,910.00
67,700
750,000
1,299,600
523,600
776,000
3 ตาก
11,471,275.00
9,341,975.00
1,249,200
880,100
463,100
417,000
4 บุรีรัมย์
12,936,492.00
11,046,592.00
604,000
1,285,900
583,900
702,000
5 มุกดาหาร
13,593,714.00
8,913,714.00
3,457,100
1,222,900
526,900
696,000
6 หนองบัวลาภู
7,881,564.00
6,864,864.00
205,000
811,700
482,700
329,000
7 สระแก้ว
25,715,680.00
9,143,480.00 15,666,000
906,200
395,200
511,000
8 อุทัยธานี
11,194,780.00
9,155,080.00
272,400
450,000
1,317,300
477,300
840,000
9 ระนอง
23,887,108.00
7,613,708.00 15,436,000
837,400
420,400
417,000
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ลาดับ
วิทยาลัยชุมชน
ที่

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
สตูล
สมุทรสาคร
ยโสธร
พังงา
ตราด
แพร่
สงขลา
น่าน

รวมทั้งสิ้น
20,415,710.00
13,617,380.00
13,756,030.00
11,615,630.00
43,259,900.00
34,816,647.00
11,513,404.00
8,986,390.00
26,465,780.00
15,907,300.00
11,652,250.00

งบดาเนินงาน :
ค่าตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
18,999,210.00
12,169,680.00
12,746,830.00
10,459,830.00
7,777,700.00
11,382,947.00
7,642,804.00
6,248,990.00
7,334,580.00
14,109,400.00
10,250,450.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
คก.จัด
คชจ.เดินทางไป คก.พัฒนา
งบลงทุน
คก.สิ่งประดิษฐ์
คุณภาพ/
หลักสูตร
ราชการ
รวม
ของคนรุ่นใหม่
ต่างประเทศฯ มาตรฐานฯ พัฒนาอาชีพ
337,500
1,079,000
769,000
310,000
573,500
874,200
526,200
348,000
85,000
924,200
595,200
329,000
117,000
1,038,800
571,800
467,000
34,781,600
700,600
428,600
272,000
22,285,100
1,148,600
522,600
626,000
3,137,600
733,000
423,000
310,000
2,099,200
638,200
442,200
196,000
18,171,000
960,200
419,200
541,000
984,400
813,500
598,500
215,000
508,000
893,800
450,800
443,000
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ตารางที่ 6 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 2 ผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ลาดับที่
วิทยาลัยชุมชน
ผลผลิตที่ 2 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
คก.ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คก.ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
รวมทั้งสิ้น
1,500,000
9,500,000
สวชช.
400,000
กันสารอง+ส่วนรวม+รอพิจารณาเพิ่มเติม
1,324,590
1,500,000
7,775,410
รวม
1 แม่ฮ่องสอน
30,000
656,700
2 พิจิตร
100,000
718,850
3 ตาก
80,000
480,300
4 บุรีรัมย์
40,000
515,600
5 มุกดาหาร
90,000
359,600
6 หนองบัวลาภู
60,000
323,800
7 สระแก้ว
158,200
234,550
8 อุทัยธานี
96,000
500,100
9 ระนอง
135,800
357,200
10 นราธิวาส
137,000
196,900
11 ยะลา
102,000
363,000
12 ปัตตานี
105,000
224,000

14 : กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ลาดับที่
13
14
15
16
17
18
19
20

วิทยาลัยชุมชน
สตูล
สมุทรสาคร
ยโสธร
พังงา
ตราด
แพร่
สงขลา
น่าน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 2 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
คก.ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คก.ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
32,000
351,500
16,000
374,450
50,000
393,500
90,000
241,700
50,000
394,000
16,000
429,800
72,000
230,000
40,000
429,860

ตารางที่ 7 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ลาดับที่
วิทยาลัยชุมชน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14,506,700
รวม
1 พิจิตร
12,080,400
2 อุทัยธานี
2,426,300
หมายเหตุ : กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณอาจมีการเพิ่ม/ลดตามจานวนนักศึกษาที่มีอยู่จริงตามรายงานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะพิจารณาตามเก ณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ
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ตารางที่ 8 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการ
วิทยาลัยชุมชน แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข แผนงานบูรณาการสร้าง แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
รายได้จากการท่องเที่ยว วิจัยและนวัตกรรม การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า
กีฬา และวัฒนธรรม
เทียมและทั่วถึง
ลาดับที่
คก.ส่งเสริมการอยู่ คก. สนับสนุน
คก.พัฒนาศักยภาพ
คก.วิจัยที่สามารถ
คก.พัฒนา
คก.พัฒนาศักยภาพ
รวมกันอย่างสันติ บทบาทวิทยาลัย
บุคลากรด้านการ
นาไปใช้ในการ
ศักยภาพเด็ก
แหล่งเรียนรู้เพื่อ
ของสังคมพหุ
ชุมชนในการ
ท่องเที่ยวและบริการ
พัฒนาชุมชนและ
ปฐมวัย
ส่งเสริมการเรียนรู้
วัฒนธรรมฯ
ส่งเสริมอาชีพฯ
สังคม
ตลอดชีวิต
รวมทั้งสิ้น
7,330,600
10,669,400
6,911,500
2,130,100
1,300,000
15,450,200
สวชช.
369,400
1,000,000
กันสารอง+ส่วนรวม+รอ
2,747,000
พิจารณาเพิ่มเติม
7,330,600
10,300,000
6,911,500
2,130,100
1,300,000
11,703,200
รวม
1 แม่ฮ่องสอน
1,072,100
913,700
2,300,000
2 พิจิตร
142,900
47,000
3 ตาก
285,900
47,000
4 บุรีรัมย์
48,000
300,000
5 มุกดาหาร
124,800
200,000
6 หนองบัวลาภู
47,000
400,000
7 สระแก้ว
285,900
124,800
2,100,000
8 อุทัยธานี
238,250
47,000
1,700,000
9 ระนอง
780,000
47,000
200,000
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วิทยาลัยชุมชน
ลาดับที่

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
สตูล
สมุทรสาคร
ยโสธร
พังงา
ตราด
แพร่
สงขลา
น่าน

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
คก.ส่งเสริมการอยู่ คก. สนับสนุน
รวมกันอย่างสันติ บทบาทวิทยาลัย
ของสังคมพหุ
ชุมชนในการ
วัฒนธรรมฯ
ส่งเสริมอาชีพฯ
1,582,650
2,575,000
1,582,650
2,575,000
1,582,650
2,575,000

2,582,650

2,575,000

แผนงานบูรณาการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว
กีฬา และวัฒนธรรม
คก.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการ

แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
วิจัยและนวัตกรรม การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า
เทียมและทั่วถึง
คก.วิจัยที่สามารถ
คก.พัฒนา
คก.พัฒนาศักยภาพ
นาไปใช้ในการ
ศักยภาพเด็ก
แหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาชุมชนและ
ปฐมวัย
ส่งเสริมการเรียนรู้
สังคม
ตลอดชีวิต
285,900
47,000
300,000
142,900
47,000
268,100
1,940,000
48,000
200,000
297,800
200,000
156,000
200,000
250,200
47,000
267,400
285,900
124,800
135,800
111,500
300,000
124,800
1,500,000
285,900
124,800
100,000
238,250
916,400
48,000
1,600,000
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ตารางที่ 9 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ลาดับที่
วิทยาลัยชุมชน
คก.พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
คก.ฝึกอบรมอาชีพสาหรับคนในชุมชน
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 17

1
2
3
4
5
6

รวมทั้งสิ้น
สวชช.

3,718,200

รวม
บุรีรัมย์
มุกดาหาร
หนองบัวลาภู
สระแก้ว
ยโสธร
ตราด

3,718,200

คก.พัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้าน
การท่องเที่ยว
3,000,000
2,000,000
200,000
2,800,000
2,000,000
700,000
500,000
700,000
500,000
700,000
500,000

3,414,000
700,000
304,200

500,000
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3. สานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งมาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งรับทราบ
และถือปฏิบัติตาม ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รวมทั้งเพื่ อให้ การใช้จ่ ายงบประมาณเป็ น กลไกสนั บ สนุน การขยายตั ว ทางเศรษฐกิจ ของประเทศ จึงได้กาหนดเป้ าหมายการใช้ จ่า ยงบประมาณเป็นรายไ ตรมาส
ดังตารางด้านล่าง และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกาหนดมาตรการ แนวทางการติดตาม
และการรายงานผลการดาเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ และการปรับปรุง ประสิทธิภาพการดาเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายผลผลิตในภาพรวมของวิทยาลัยชุมชนต่อไป
ตารางที่ 10 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
- ภาพรวม : ร้อยละ/(ร้อยละสะสม)
100.00
32.00 /(32.00)
22.00 /(54.00)
23.00 /(77.00) 23.00 /(100.00)
- รายจ่ายประจา : ร้อยละ/(ร้อยละสะสม)

100.00

36.00 /(36.00)

21.00 /(57.00)

23.00 /(80.00)

20.00 /(100.00)

- รายจ่ายลงทุน : ร้อยละ/(ร้อยละสะสม)

100.00

20.00 (20.00)

25.00 (45.00)

20.00 (65.00)

35.00 (100.00)

3.1 รายจ่ายประจาจะต้องเร่งรัดให้เริ่มดาเนินการและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่ไตรมาส 1
3.2 รายจ่ายลงทุน สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กาหนดให้รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้องก่อหนี้
ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการ 1,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพัน
รายการใหม่ จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2
4. สานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดสรรและโอนงบประมาณให้กับวิทยาลัยชุมชนครั้งแรก เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2562 วงเงิน 228,838,142 บาท แล้ว
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จาแนกรายวิทยาลัยชุมชน
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผูบ้ ริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

กรอบวงเงินตลอดปี
710,649,000
211,737,600
278,022,800
122,371,500
17,836,800
80,680,300
248,926,000
248,926,000
211,737,600
126,754,200
367,200
84,616,200
37,188,400
34,398,400
489,000
46,000
810,000
2,268,000
577,800
9,438,000
19,429,200
523,200
817,200

2,790,000
2,790,000
394,706,300
394,706,300
383,706,300
240,834,400
130,647,600
130,647,600

-

-
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน
1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

กรอบวงเงินตลอดปี

110,186,800
15,746,800
9,310,000

6,436,800

48,642,800
1,224,000
6,691,200
22,230,000
3,026,600
8,640,000
6,831,000

40,104,300
35,803,900
8,967,700
26,836,200
4,300,400
4,300,400

5,692,900
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2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

กรอบวงเงินตลอดปี
122,371,500
11,971,300
110,400,200
1,200,000
19,300,400
300,000
10,000,000
9,000,400
-

2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

1,500,000
1,500,000
9,500,000
9,500,000

14,506,700
14,506,700
14,506,700
8,544,500
2,473,600
668,300
1,440,000
1,380,300

กรอบจัดสรร2562editเช่ารถ+คอม : 23

50942_Sahyblock_001-116.indd 23

13/3/2562 10:42:27

ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

กรอบวงเงินตลอดปี
43,791,800
18,000,000
7,330,600
7,330,600
10,669,400
10,669,400
6,911,500
6,911,500
6,911,500
2,130,100
2,130,100
2,130,100
16,750,200
1,300,000
1,300,000
15,450,200
15,450,200
8,718,200
3,718,200
3,718,200
3,000,000
3,000,000
2,000,000
2,000,000

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

สวชช
51,563,760
18,556,000
29,002,560
1,689,400
2,315,800
22,356,000
22,356,000
18,556,000
12,690,000
5,866,000
3,800,000
3,602,000
144,000

577,800
480,000
2,400,200

198,000
198,000
27,638,360
27,638,360
27,238,360
25,202,560
10,293,780
10,293,780

-

-
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน
1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

สวชช

14,908,780
-

14,908,780

14,908,780

-

-

-
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

สวชช
1,689,400
1,689,400

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

346,400
300,000
46,400
46,400
46,400
2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

400,000
400,000

400,000
-
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

สวชช
1,369,400
369,400
369,400
369,400
1,000,000
1,000,000
1,000,000
200,000
200,000
200,000
-

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

ส่วนรวม
132,109,136
114,431,400
14,671,356
3,006,380
123,736,520
123,736,520
114,431,400
114,064,200
367,200
9,305,120
9,359,120
72,960
46,000
810,000
84,000
3,505,200
3,878,560
523,200
817,200
210,000
54,000
54,000
5,625,616
5,625,616
5,366,236
5,366,236
4,000,000
4,000,000

-

-
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ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน
1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

ส่วนรวม

1,366,236
-

1,366,236

629,420

399,915.00
336,901.00

-

-

-
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ส่วนรวม

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

-

-

-

2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

259,380
259,380

259,380
-
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4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

ส่วนรวม
2,747,000
2,747,000
2,747,000
2,747,000
-

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

รวม วชช.
526,976,104
78,750,200
234,348,884
120,682,100
17,836,800
75,358,120
102,833,480
102,833,480
78,750,200
78,750,200
24,083,280
21,437,280
272,040
2,352,000
5,452,800
13,150,440
210,000
2,646,000
2,646,000
361,442,324
361,442,324
351,101,704
210,265,604
98,005,900
98,005,900
3,661,950
3,661,950
14,705,130
14,705,130
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2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน
1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

รวม วชช.

-

93,892,624
17,560,640
6,631,200

6,196,260
3,056,400
1,676,780
60,900,384
510,080
6,153,920
37,393,200
3,000,000
8,240,085.00
5,603,099.00
-

10,430,600
5,762,500
3,000,000
2,762,500
4,668,100
4,000,000
668,100
5,001,000
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2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

รวม วชช.
120,682,100
10,281,900
110,400,200
1,200,000
18,954,000
10,000,000
8,954,000
3,000,000
3,000,000
-

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท

5,054,000

ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

900,000
1,500,000
1,500,000
8,840,620
8,840,620
6,525,870
1,600,000
714,750
14,506,700
14,506,700
14,506,700
14,506,700
-
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

รวม วชช.
39,675,400
17,630,600
7,330,600
7,330,600
10,300,000
10,300,000
6,911,500
6,911,500
6,911,500
2,130,100
2,130,100
2,130,100
13,003,200
1,300,000
1,300,000
11,703,200
11,703,200
8,518,200
3,718,200
3,718,200
2,800,000
2,800,000
2,000,000
2,000,000

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

แม่ฮ่องสอน
20,141,160
3,641,200
10,238,060
644,800
913,700
4,703,400
4,401,400
4,401,400
3,641,200

3,641,200
760,200
634,200
-

240,000
394,200

126,000
126,000
11,453,960
11,453,960
10,711,460
9,477,860
4,057,900
4,057,900

225,600
225,600

-
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน

แม่ฮ่องสอน

5,194,360
857,980
324,000

1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

296,280
152,820
84,880
3,602,040
46,720

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

497,740
245,540
150,000
95,540
252,200
200,000
52,200

410,720
2,126,400
150,000
571,200
297,000

236,600
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ที่

แม่ฮ่องสอน
644,800
644,800
-

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

588,800
379,800
209,000
2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

209,000

30,000
30,000
712,500
712,500
602,500
80,000
30,000
-
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ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

แม่ฮ่องสอน
4,285,800
1,072,100
1,072,100
1,072,100
913,700
913,700
913,700
2,300,000
2,300,000
2,300,000
-

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

พิจิตร
40,799,160.00
5,937,800.00
19,774,910.00
67,700.00
12,830,400.00
2,188,350.00
6,126,800.00
6,126,800.00
5,937,800.00

5,937,800.00
189,000.00
-

-

189,000.00
189,000.00
22,402,060.00
22,402,060.00
21,703,210.00
19,585,910.00
3,391,800.00
3,391,800.00

-

11,756,580.00
11,756,580.00
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2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน

พิจิตร

4,437,530.00
947,460.00
399,600.00

1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

317,100.00
152,820.00
77,940.00
2,819,990.00
21,760.00

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

441,680.00
213,580.00
150,000.00
63,580.00
228,100.00
200,000.00
28,100.00

224,160.00
1,503,120.00
150,000.00
624,000.00
296,950.00

228,400.00
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พิจิตร
67,700.00
67,700.00
750,000.00
1,299,600.00

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

523,600.00
776,000.00
120,000.00
120,000.00
2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

456,000.00

200,000.00
100,000.00
100,000.00
598,850.00
598,850.00
498,850.00
100,000.00
12,080,400.00
12,080,400.00
12,080,400.00
12,080,400.00
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4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

พิจิตร
189,900.00
142,900.00
142,900.00
142,900.00
47,000.00
47,000.00
47,000.00
-

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

ตาก
17,867,275
3,953,600
10,861,175
1,249,200
1,803,300
5,472,800
5,472,800
3,953,600

3,953,600
1,519,200
1,393,200
80,040

374,400
938,760

126,000
126,000
12,061,575
12,061,575
11,471,275
9,341,975
4,580,450
4,580,450

51,150
51,150

-
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน

ตาก

4,710,375
878,800
324,000

1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

317,100
152,820
84,880
3,037,275
46,720

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

565,900
266,700
150,000
116,700
299,200
200,000
99,200

312,660
2,106,480
150,000
198,080
223,335

228,400
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ตาก
1,249,200
1,249,200
-

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

880,100
463,100
417,000
120,000
120,000
2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

247,000

50,000
80,000
80,000
510,300
510,300
480,300
30,000
-
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

ตาก
332,900
285,900
285,900
285,900
47,000
47,000
47,000
-

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

บุรีรัมย์
20,686,572
3,758,000
12,565,072
604,000
3,759,500
5,276,480
5,276,480
3,758,000

3,758,000
1,518,480
1,392,480
-

374,400
1,018,080

126,000
126,000
13,862,092
13,862,092
12,936,492
11,046,592
6,201,500
6,201,500

223,350
223,350

-
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2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน
1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

บุรีรัมย์

4,621,742
857,980
324,000

296,280
152,820
84,880
2,860,262
21,760
304,720
1,633,680
150,000
504,000
246,102

609,100
370,400
150,000
220,400
238,700
200,000
38,700
294,400
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บุรีรัมย์
604,000
604,000
-

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

1,285,900
583,900
702,000
360,000
360,000
2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

342,000

40,000
40,000
885,600
885,600
556,600
80,000
249,000
-
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4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

บุรีรัมย์
348,000
348,000
48,000
48,000
300,000
300,000
1,200,000
700,000
700,000
500,000
500,000

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

มุกดาหาร
20,832,394
3,763,200
10,414,794
3,457,100
3,197,300
5,264,280
5,264,280
3,763,200

3,763,200
1,501,080
1,375,080
-

374,400
1,000,680

126,000
126,000
14,043,314
14,043,314
13,593,714
8,913,714
4,930,250
4,930,250

82,800
82,800

-
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน

มุกดาหาร

3,900,664
878,800
324,000

1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

317,100
152,820
84,880
2,256,504
21,760

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

508,060
283,560
150,000
133,560
224,500
200,000
24,500

312,660
994,800
150,000
480,884
296,400

257,300
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

มุกดาหาร
3,457,100
171,000
3,286,100

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

1,222,900
526,900
696,000
240,000
240,000
2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

456,000

90,000
90,000
359,600
359,600
279,600
80,000
-
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

มุกดาหาร
324,800
324,800
124,800
124,800
200,000
200,000
1,200,000
700,000
700,000
500,000
500,000

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

หนองบัวลําภู
14,015,864
3,905,500
7,038,864
205,000
2,866,500
4,079,500
4,079,500
3,905,500

3,905,500
174,000
48,000
48,000

-

126,000
126,000
8,289,364
8,289,364
7,881,564
6,864,864
3,024,450
3,024,450

26,700
26,700

-
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2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน
1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

หนองบัวลําภู

3,813,714
878,800
324,000

317,100
152,820
84,880
2,274,534
21,760
312,660
1,093,680
150,000
442,700
253,734

444,380
223,280
150,000
73,280
221,100
200,000
21,100
216,000
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หนองบัวลําภู
205,000
205,000
-

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

811,700
482,700
329,000
120,000
120,000
2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

209,000

60,000
60,000
347,800
347,800
243,800
80,000
24,000
-
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4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

หนองบัวลําภู
447,000
447,000
47,000
47,000
400,000
400,000
1,200,000
700,000
700,000
500,000
500,000

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

สระแก้ว
37,039,030
3,928,600
10,091,480
15,666,000
7,352,950
4,876,600
4,876,600
3,928,600

3,928,600
948,000
822,000
-

240,000
582,000

126,000
126,000
26,237,730
26,237,730
25,715,680
9,143,480
4,323,450
4,323,450

85,050
85,050

-
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน
1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

สระแก้ว

4,734,980
878,800
324,000

317,100
152,820
84,880
3,178,400
21,760
224,160
2,173,680
150,000
319,200
289,600

469,980
253,480
150,000
103,480
216,500
200,000
16,500
207,800
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

สระแก้ว
15,666,000
512,000
15,154,000

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

906,200
395,200
511,000
240,000
240,000
2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

171,000

100,000
158,200
158,200
363,850
363,850
223,850
80,000
60,000
-
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4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

สระแก้ว
2,510,700
285,900
285,900
285,900
2,224,800
124,800
124,800
2,100,000
2,100,000
3,414,000
3,414,000
3,414,000
-

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

อุทัยธานี
22,565,530
5,362,100
10,062,280
272,400
2,876,300
3,992,450
6,269,300
6,269,300
5,362,100

5,362,100
907,200
718,200
-

240,000
478,200

189,000
189,000
11,884,680
11,884,680
11,194,780
9,155,080
2,006,900
2,006,900

51,600
51,600

2,948,550
2,948,550
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2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน
1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

อุทัยธานี

4,148,030
954,400
399,600

317,100
152,820
84,880
2,555,630
21,760
224,160
1,453,680
150,000
428,000
278,030

446,700
204,000
150,000
54,000
242,700
200,000
42,700
191,300
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อุทัยธานี
272,400
272,400
450,000
1,317,300

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

477,300
840,000
120,000
120,000
2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

570,000

150,000
96,000
96,000
593,900
593,900
438,900
80,000
75,000
2,426,300
2,426,300
2,426,300
2,426,300
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4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

อุทัยธานี
1,985,250
238,250
238,250
238,250
1,747,000
47,000
47,000
1,700,000
1,700,000
-

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

ระนอง
30,735,008
3,958,100
8,983,508
15,436,000
2,357,400
5,327,900
5,327,900
3,958,100

3,958,100
1,369,800
1,243,800
-

374,400
869,400

126,000
126,000
24,380,108
24,380,108
23,887,108
7,613,708
3,280,950
3,280,950

42,150
42,150

-
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน
1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

ระนอง

4,290,608
837,160
324,000

275,460
152,820
84,880
2,811,168
21,760
296,780
1,633,680
150,000
432,000
276,948

438,580
227,580
150,000
77,580
211,000
200,000
11,000
203,700
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

ระนอง
15,436,000
282,000
15,154,000

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

837,400
420,400
417,000
120,000
120,000
2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

247,000

50,000
135,800
135,800
357,200
357,200
277,200
80,000
-
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4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

ระนอง
1,027,000
780,000
780,000
780,000
247,000
47,000
47,000
200,000
200,000
-

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

นราธิวาส
30,387,860
3,938,100
19,857,210
337,500
6,255,050
4,796,100
4,796,100
3,938,100

3,938,100
858,000
732,000
144,000

588,000
-

126,000
126,000
20,801,210
20,801,210
20,415,710
18,999,210
11,642,450
11,642,450

765,300
765,300

-
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน
1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

นราธิวาส

6,591,460
878,800
324,000

317,100
152,820
84,880
4,498,060
21,760
360,660
3,097,440
150,000
573,600
294,600

804,800
572,300
150,000
422,300
232,500
200,000
32,500
409,800

74 : กรอบจัดสรร2562editเช่ารถ+คอม

50942_Sahyblock_001-116.indd 74

13/3/2562 10:42:57

ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

นราธิวาส
337,500
337,500
-

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

1,079,000
769,000
310,000
120,000
120,000
2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

190,000

137,000
137,000
248,500
248,500
116,900
80,000
51,600
-
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4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

นราธิวาส
4,790,550
4,157,650
1,582,650
1,582,650
2,575,000
2,575,000
285,900
285,900
285,900
347,000
47,000
47,000
300,000
300,000
-

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

ยะลา
24,347,650
3,905,200
14,212,200
573,500
5,656,750
5,947,720
5,947,720
3,905,200

3,905,200
2,042,520
1,916,520
-

588,000
374,400
870,120

84,000
126,000
126,000
14,052,380
14,052,380
13,617,380
12,169,680
6,392,500
6,392,500

528,000
528,000

-
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน
1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

ยะลา

5,249,180
871,860
324,000

317,100
152,820
77,940
3,521,860
46,720
360,660
2,201,280
150,000
468,000
295,200

565,160
351,560
150,000
201,560
213,600
200,000
13,600
290,300
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

ยะลา
573,500
573,500
-

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

874,200
526,200
348,000
120,000
120,000
2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

228,000

102,000
102,000
333,000
333,000
253,000
80,000
-
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

ยะลา
4,347,550
4,157,650
1,582,650
1,582,650
2,575,000
2,575,000
142,900
142,900
142,900
47,000
47,000
47,000
-

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

ปัตตานี
23,837,480
3,852,500
14,221,030
85,000
5,678,950
5,326,700
5,326,700
3,852,500

3,852,500
1,474,200
1,348,200
-

588,000
240,000
478,200

42,000
126,000
126,000
14,085,030
14,085,030
13,756,030
12,746,830
6,989,900
6,989,900

222,150
222,150

-
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน
1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

ปัตตานี

5,534,780
878,800
324,000

317,100
152,820
84,880
3,753,100
21,760
360,660
2,494,080
150,000
432,000
294,600

596,080
391,780
150,000
241,780
204,300
200,000
4,300
306,800
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ปัตตานี
85,000
85,000
-

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

924,200
595,200
329,000
120,000
120,000
2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

209,000

105,000
105,000
224,000
224,000
144,000
80,000
-
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4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

ปัตตานี
4,425,750
4,157,650
1,582,650
1,582,650
2,575,000
2,575,000
268,100
268,100
268,100
-

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

สตูล
19,284,450
3,626,300
11,818,350
117,000
3,722,800
4,984,820
4,984,820
3,626,300

3,626,300
1,358,520
1,232,520
-

374,400
858,120

126,000
126,000
12,111,630
12,111,630
11,615,630
10,459,830
6,082,300
6,082,300

265,650
265,650

-
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2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน
1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

สตูล

4,111,880
851,040
324,000

296,280
152,820
77,940
2,453,160
21,760
350,720
1,273,680
150,000
360,000
297,000

529,780
324,780
150,000
174,780
205,000
200,000
5,000
277,900
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2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

1,038,800
571,800
467,000
120,000
120,000
2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

247,000

100,000
32,000
32,000
464,000
464,000
354,000
80,000
30,000
-

กรอบจัดสรร2562editเช่ารถ+คอม : 87

50942_Sahyblock_001-116.indd 87

13/3/2562 10:43:06

ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

สตูล
2,188,000
1,940,000
1,940,000
1,940,000
248,000
48,000
48,000
200,000
200,000
-

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

สมุทรสาคร
49,373,640
3,713,100
9,202,940
34,781,600
1,676,000
5,138,340
5,138,340
3,713,100

3,713,100
1,425,240
1,299,240
-

374,400
924,840

126,000
126,000
43,737,500
43,737,500
43,259,900
7,777,700
2,871,500
2,871,500

-

-
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน
1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

สมุทรสาคร

4,906,200
857,980
324,000

296,280
152,820
84,880
3,413,360
21,760
161,520
2,353,680
150,000
430,000
296,400

439,460
212,260
150,000
62,260
227,200
200,000
27,200
195,400

90 : กรอบจัดสรร2562editเช่ารถ+คอม

50942_Sahyblock_001-116.indd 90

13/3/2562 10:43:08

ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

สมุทรสาคร
34,781,600
868,900
33,912,700

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

700,600
428,600
272,000
120,000
120,000
2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

152,000

16,000
16,000
461,600
461,600
230,450
120,000
111,150
-
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

สมุทรสาคร
497,800
297,800
297,800
297,800
200,000
200,000
200,000
-

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

ยโสธร
40,902,547
3,960,400
11,508,947
22,285,100
3,148,100
4,086,400
4,086,400
3,960,400

3,960,400
126,000
-

-

126,000
126,000
35,260,147
35,260,147
34,816,647
11,382,947
6,646,050
6,646,050

355,350
355,350

-
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2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน
1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

ยโสธร

4,381,547
878,800
324,000

317,100
152,820
84,880
2,659,487
21,760
312,660
1,534,800
150,000
366,667
273,600

552,960
314,860
150,000
164,860
238,100
200,000
38,100
290,300
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22,285,100
404,500
21,880,600
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2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

1,148,600
522,600
626,000
360,000
360,000
2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

266,000

50,000
50,000
393,500
393,500
313,500
80,000
-
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4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

ยโสธร
356,000
356,000
156,000
156,000
200,000
200,000
1,200,000
700,000
700,000
500,000
500,000

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

พังงา
17,261,224
3,458,200
9,012,124
3,137,600
1,653,300
4,827,520
4,827,520
3,458,200

3,458,200
1,369,320
1,243,320
-

374,400
868,920

126,000
126,000
11,869,104
11,869,104
11,513,404
7,642,804
3,210,750
3,210,750

152,400
152,400

-
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน
1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

พังงา

4,279,654
857,980
324,000

296,280
152,820
84,880
2,722,694
21,760
304,720
1,746,480
150,000
203,334
296,400

482,980
234,080
150,000
84,080
248,900
200,000
48,900
216,000
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

พังงา
3,137,600
887,600
2,250,000

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

733,000
423,000
310,000
120,000
120,000
2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

190,000

90,000
90,000
265,700
265,700
161,700
80,000
24,000
-
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

พังงา
564,600
250,200
250,200
250,200
314,400
47,000
47,000
267,400
267,400
-

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

ตราด
15,370,710
3,558,300
7,810,310
2,099,200
1,902,900
5,119,620
5,119,620
3,558,300

3,558,300
1,561,320
1,435,320
-

374,400
1,060,920

126,000
126,000
9,400,390
9,400,390
8,986,390
6,248,990
1,639,550
1,639,550

49,800
49,800

-
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2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน
1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

ตราด

4,559,640
878,800
324,000

317,100
152,820
84,880
3,109,300
21,760
333,660
2,173,680
150,000
166,200
264,000

392,640
192,640
150,000
42,640
200,000
200,000
178,900
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ตราด
2,099,200
1,313,000
786,200

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

638,200
442,200
196,000
120,000
120,000
2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

76,000

50,000
50,000
364,000
364,000
264,000
100,000
-
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4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

ตราด
546,500
285,900
285,900
285,900
260,600
124,800
124,800
135,800
135,800
304,200
304,200
304,200
-

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

แพร่
34,090,440
3,708,200
8,768,940
18,171,000
300,000
3,142,300
5,142,560
5,142,560
3,708,200

3,708,200
1,434,360
1,308,360
-

374,400
933,960

126,000
126,000
26,911,580
26,911,580
26,465,780
7,334,580
3,253,000
3,253,000

94,500
94,500

-
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน
1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

แพร่

3,987,080
878,800
324,000

317,100
152,820
84,880
2,463,120
21,760
312,660
1,382,400
150,000
299,900
296,400

429,160
220,860
150,000
70,860
208,300
200,000
8,300
216,000
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แพร่
18,171,000
194,400
17,976,600

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

960,200
419,200
541,000
120,000
120,000
2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

171,000

250,000
16,000
16,000
429,800
429,800
349,800
80,000
-

กรอบจัดสรร2562editเช่ารถ+คอม : 107

50942_Sahyblock_001-116.indd 107

13/3/2562 10:43:21

ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

แพร่
2,036,300
111,500
111,500
111,500
300,000
300,000
300,000
1,624,800
124,800
124,800
1,500,000
1,500,000
-

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

สงขลา
27,507,470
3,278,600
16,285,720
984,400
6,958,750
5,454,920
5,454,920
3,278,600

3,278,600
2,176,320
2,050,320
-

588,000
374,400
1,003,920

84,000
126,000
126,000
16,384,200
16,384,200
15,907,300
14,109,400
8,072,100
8,072,100

345,900
345,900

-
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2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน
1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

สงขลา

5,691,400
878,800
324,000

317,100
152,820
84,880
3,834,100
21,760
360,660
2,494,080
150,000
513,600
294,000

655,300
398,400
150,000
248,400
256,900
200,000
56,900
323,200
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สงขลา
984,400
984,400
-

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

813,500
598,500
215,000
120,000
120,000
2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

95,000

72,000
72,000
404,900
404,900
294,900
80,000
30,000
-
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4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

สงขลา
5,668,350
5,157,650
2,582,650
2,582,650
2,575,000
2,575,000
285,900
285,900
285,900
224,800
124,800
124,800
100,000
100,000
-

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา

112 : กรอบจัดสรร2562editเช่ารถ+คอม

50942_Sahyblock_001-116.indd 112

13/3/2562 10:43:26

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง)
1.1 เงินเดือน (ขรก.)
1.2 ค่าจ้างประจํา (ลูกจ้างประจํา)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (สําหรับสถาบันวชช.)
6) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/รอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
7) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
9) ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้บริหารแบบไม่มีวาระ
10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ ผู้บริหารแบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สําหรับพนักงานราชการ)  750 บาท X จน.พรก.
2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x ผลรวมจํานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม.
ภาษาอังกฤษ 20 ชม. รวม 90 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหมาจ่าย) = จํานวนนักศึกษา x 250 บาท
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
= จํานวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : จํานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จํานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

น่าน
19,930,640
3,543,200
11,620,970
508,000
916,400
3,342,070
4,913,720
4,913,720
3,543,200

3,543,200
1,370,520
1,244,520
-

374,400
870,120

126,000
126,000
12,214,270
12,214,270
11,652,250
10,250,450
5,408,150
5,408,150

94,500
94,500

-
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน
2.2) กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
3) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตาม
รายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สําหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดําเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)
- สําหรับวชช.พิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สําหรับวชช.อีก 18 แห่ง แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน
1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ
ติดตามการจัด
การศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช. ผู้อํานวยการวชช. และบุคลากรวชช. โดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะหรือชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคํานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการใน
2.4) ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
2.7) ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่จําเป็น

3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสํานักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x
2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4) ค่าสาธารณูปโภค สําหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อย วชช. ละ 150,000 บาท
- หารเท่า (3,000,000) วชช. ละ 150,000 บาท
คํานวณโดยใช้สัดส่วนจํานวนห้องเรียน

น่าน

4,747,800
878,800
324,000

317,100
152,820
84,880
3,076,340
21,760
312,660
1,922,400
150,000
426,720
242,800

560,160
260,860
150,000
110,860
299,300
200,000
99,300
232,500
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

น่าน
508,000
508,000
-

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น :
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ก. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1) กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 400 บาท/คน/ภาคเรียน)
บาท/คน/ปี หรือภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)

893,800
450,800
443,000
120,000
120,000
2.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700

3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน (อย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ1คน)
4) ค่าบํารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ข. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ขึ้นไป
1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่าวัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x
จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ค. หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐานฯ
2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ สําหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม จํานวนต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 1) ค่าตอบแทนผู้สอน (300บาท/ชั่วโมง) , 2) ค่า
วัสดุฝึก = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท , 3) ค่าสาธารณูปโภค = จํานวนผู้รับบริการ x จํานวนชั่วโมง x 5 บาท
ข. โครงการวิจัย
ค. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1.1 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการ (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6500 บาท/คน/ปี - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4900
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
= 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ2000 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
= 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
= 450 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
= 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

323,000

40,000
40,000
522,020
522,020
442,020
80,000
-
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ข้อมูล ณ 22 มกราคม 2562
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1. งบประมาณข้างต้นเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณให้วชช.ในการดําเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของ
ทั้งนี้ หากวชช. มีความจําเป็นเร่งด่วน/สําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กําหนด วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่าย
เดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามสิทธิ์และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) งบดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน (2) งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจํานวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง

น่าน
2,802,650
238,250
238,250
238,250
916,400
916,400
916,400
1,648,000
48,000
48,000
1,600,000
1,600,000
-

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถยนต์ จะได้รับจัดสรรตามราคาที่จัดหาได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่สวชช. แจ้งวชช.ในเบื้องต้นก่อนดําเนินการจัดหา
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