
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

กองแผนงานและงบประมาณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



คำนำ 
 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 5 และ
มีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่แยกออกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา  
 การดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้ ภายใต้ 7 แผนงาน 13 ผลผลิต/โครงการ ประกอบด้วย  
(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 3 
ผลผลิต (3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 2 โครงการ (4) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ จำนวน 2 โครงการ (5)  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 โครงการ (6) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 
1 โครงการ (7) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค จำนวน 2 โครงการ ซึ่งครอบคลุมพันธกิจสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนที่กำหนดในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 และมาตรา 9 ประกอบด้วย (1) จัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา (2) ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ (3) วิจัยและบริการทางวิชาการ
เพ่ือการพัฒนาชุมชน (4) ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (5) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น และชุมชน กองแผนงานและงบประมาณ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงได้จัดทำ เอกสารกรอบการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงาน และ
การกำกับติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งที่
หน่วยงานจะต้องดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ และสามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการพัฒนาและดำเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชนต่อไป  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนหวังว่ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เป็นประโยชน์สำหรับวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการวางแผน
พัฒนาการดำเนินงาน การกำกับติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการอย่างท่ัวถึง และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนสืบไป 
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

1. สำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน วงเงินทั้งสิ้น 651,672,500 บาท (หกร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ภายใต้ ภายใต้ 7 แผนงาน 13 ผลผลิต/โครงการ รายละเอียดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับจัดสรรจำแนกตามแผนงาน  
แผนงาน งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ 
รวม 651,672,500  
(1) แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ 

261,420,000 รายการบุคลากรภาครัฐ 

(2) แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

327,988,400  
316,132,000 ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 

เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่า 3,000 คน 

: จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่ 8,000 
คน 

: จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหม่ 5,000 
คน 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า
จากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบ
อาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่ ร้อยละ 70 

 10,615,800 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ 8,000 คน 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

 1,240,600 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
4,000 คน 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ร้อยละ 80 

(3) แผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้าง
ความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

17,482,400  
16,182,400 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 
1,600 คน 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย
ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100 

1,300,000 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย 
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา 400 คน 

(4) แผนงาน
ยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
การเรียนรู้ 

20,000,000  
18,000,000 โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน : 

โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่
สอดคล้องกับบริบททีเ่ปลี่ยนแปลง 5,500 คน 
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แผนงาน งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ 
2,000,000 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ : 

โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน 
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา และประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 4,000 คน 

(5) แผนงาน
บูรณาการ
ขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

18,200,000  
10,700,000 โครงการตำบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : 

โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชาชนในพ้ืนที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ 2,500 คน 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำ
ความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
และอยู่ในชุมชนได้อย่างสันติสุข ร้อยละ 80 

7,500,000 โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง : โครงการส่งเสริม
การอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายทีเ่ข้าร่วม
โครงการ สงัคมพหุวัฒนธรรม 5,000 คน 

 : จำนวนชุมชนพหุวฒันธรรมตน้แบบ 4 ชุมชน 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาและประชาชนผู้รับบริการของวิทยาลัย
ชุมชนในพ้ืนที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์โครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการ
ดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชนได้อย่างสันติ ร้อยละ 80 

(6) แผนงาน
บูรณาการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือ
รองรับสังคมสูงวัย 

4,000,000 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ : โครงการ
จัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายทุี่เข้ารับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 1,000 คน 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 

(7) แผนงาน
บูรณาการพัฒนา
พ้ืนที่ระดับภาค 

2,581,700  
1,350,000  โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ : 

โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
ภาคเหนือ 
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่รองรับการท่องเที่ยว 10 
ผลิตภัณฑ์ 

: จำนวนผู้เข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มชาติ
พันธุ์ 400 คน 

  1,231,700 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก : 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทาง
การเกษตร และสินค้าเกษตร 10 ต้นแบบ 

: จำนวนเกษตรที่ได้รับการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการ 150 
คน 
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ตารางท่ี 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ  
และประเภทงบประมาณ 
แผนงาน/ประเภทงบประมาณ งบประมาณ (บาท) ผลผลิต/โครงการ/รายการ 
รวม 651,672,500  
(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 261,420,000 รายการบุคลากรภาครัฐ 

งบบุคลากร  226,213,700   
งบดำเนินงาน  35,206,300   

(2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

327,988,400  
316,132,000 ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 

งบลงทุน 62,717,600  
งบเงินอุดหนุน 253,414,400  
  239,739,400  ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 
  1,200,000  โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

  225,000  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
  3,000,000  โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ 
  9,250,000  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษ

ที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
งบเงินอุดหนุน 10,615,800 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ : 
 9,500,000 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง

ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
 1,115,800 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย 
งบเงินอุดหนุน 1,240,600 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม : 

โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(3) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

17,482,400  
16,182,400 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน : โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1,300,000 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย : 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย 

(4) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ 

20,000,000  

 18,000,000 โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของ
ชุมชน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุข
และความเข้มแข็งของชุมชน 

 2,000,000 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียน
ออนไลน์ : โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน 

(5) แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

งบเงินอุดหนุน 

18,200,000  
10,700,000 โครงการตำบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนใน
การส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
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แผนงาน/ประเภทงบประมาณ งบประมาณ (บาท) ผลผลิต/โครงการ/รายการ 
7,500,000 โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง : 

โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุ
วัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

(6) แผนงานบูรณาการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
สังคมสูงวัย  
งบเงินอุดหนุน 

4,000,000 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของ
ผู้สูงอายุ : โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

(7) แผนงานบูรณาการพัฒนา
พ้ืนที่ระดับภาค 

2,581,700  

งบเงินอุดหนุน 1,000,000 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและ
กลุ่มชาติพันธุ์ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ 

งบเงินอุดหนุน 1,231,700 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาค
ตะวันออก : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตร 

 

2. กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณ

รายจ่ายที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 
จำนวน  651,672,500 บาท (หกร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยพิจารณาจาก
แผนปฏิบัติราชการตามพันธกิจและกิจกรรมโครงการของสำนักงานสถาบันวิทยาลยัชุมชน และวิทยาลัยชุมชน 20 
แห่ง แบ่งกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 

2.1 จัดสรรไว้ที่สำนักงานสถาบนัวิทยาลัยชุมชน ร้อยละ 10.40 วงเงิน 67,781,720 บาท (หกสิบเจด็
ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึง่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถว้น)  

2.2 งบสำรองกรณีฉุกเฉินหรือดำเนินงานสำคัญท่ีจำเป็นเร่งด่วน ร้อยละ 1.00 วงเงิน 6,500,000 
บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

2.3 จัดสรรสำหรับวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ88.60 วงเงิน 577,390,780 บาท (ห้า
ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
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แผนภาพที่ 1  กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : *,** ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐงบบุคลากรและงบดำเนินงานสำหรับข้าราชการครู จะไม่ได้โอน
งบประมาณสำหรับข้าราชการครูให้ วชช. เนื่องจากเข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายตรง ซ่ึงสำนักงานสถาบันดำเนินการเบิก
ให้ วชช. 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : *,** ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐงบบุคลากรและงบดำเนินงานสำหรับข้าราชการครู จะไม่ได้โอน
งบประมาณสำหรับข้าราชการครูให้ วชช. เนื่องจากเข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายตรง ซึ่งสำนักงานสถาบันดำเนินการเบิก
ให้ วชช. 
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(สำนักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน) 
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

เมื่อคราวประชุม วันที่ 15 ธันวาคม 2563  ครั้งที่ 12/2563 
 
และสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้วิทยาลัย
ชุมชนทุกแห่งทราบแล้ว ตามหนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ อว 0610(3)/4177 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563  
 
 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับวิทยาลัยชุมชน ดังตารางที่ 3 
– 8 
 

วงเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

651,672,500 บาท (100%) 

สำนักงานสถาบัน 

67,781,720  บาท 
(10.40%) 

วิทยาลัยชุมชน 

577,390,780 บาท 
(88.60%) 

งบสำรองกรณีฉุกเฉิน 

6,500,000 บาท (1.00%) 

งบบุคลากร  

งบดำเนินงาน 

21,284,920 บาท 
(3.27%) 

2,722,080 บาท (0.42%) 

งบลงทุน 17,302,000 บาท 
2.66%) 

งบอุดหนุน 26,972,720  บาท 
(4.14%) 

งบบุคลากร*  

งบดำเนินงาน** 

204,928,780 บาท (31.45%) 

32,484,220 บาท (4.98%) 

งบลงทุน 51,737,600 บาท (7.94%) 

งบอุดหนุน 294,562,180 บาท (45.20%) 
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ตารางที่ 3 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามพันธกิจ 

วิทยาลัยชุมชน 
 

รวม 
 

การบริหารจัดการ จัดการศึกษา วิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ทำนุบำรุง
ศิลปวฒันธรรม 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพืน้ฐานฯ แผนงานพืน้ฐาน + แผนงานบูรณาการ+แผนบูรณาการพื้นที่ 

รวม งบบุคลากร งบดำเนนิงาน งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน
(บริหารจัดการ) 

จัด
การศึกษา*** 

วิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ทำนุบำรุง
ศิลปวฒันธรรม 

รวมทั้งสิ้น 651,672,500   261,420,000   226,213,700   35,206,300   62,717,600   122,379,690   147,217,110   56,697,500   1,240,600  
กรอบ สวชช. 67,781,720  24,007,000   21,284,920   2,722,080   17,302,000   24,757,720   715,000    1,000,000   -    
สำรองกรณี
ฉุกเฉิน(ส่วนรวม) 

 6,500,000   -     -     -     -     6,500,000   -      -     -    

กรอบ วชช. รอ
พิจารณาเพิ่มเติม 

 12,996,550   1,914,700  -4,479,030   6,393,730   -     386,950   3,000,000    7,694,900   -    

รวม 20 วชช. 564,394,230   235,498,300   209,407,810   26,090,490   45,415,600   90,735,020   143,502,110   48,002,600   1,240,600  
1. แม่ฮ่องสอน  26,470,486   12,354,216   11,267,280   1,086,936   274,500   5,305,320   6,130,590    2,345,550   60,310  
2. พิจิตร  57,448,015   14,511,960   14,361,960   150,000   11,488,700   4,533,200   26,093,635    753,000   67,520  
3. ตาก  24,965,610   11,049,120   9,985,080   1,064,040   1,447,900   4,644,440   5,104,040    2,660,300   59,810  
4. บุรีรัมย์  27,954,340   13,998,960   12,366,960   1,632,000   -     4,101,970   8,174,690    1,614,000   64,720  
5. มุกดาหาร  24,351,730   12,544,800   10,874,640   1,670,160   -     4,093,910   6,091,630    1,561,000   60,390  
6. หนองบัวลำภ ู  21,309,530   11,773,560   11,588,160   185,400   1,150,000   4,138,870   2,650,160    1,543,040   53,900  
7. สระแก้ว  22,032,100   11,810,400   10,788,240   1,022,160   1,340,000   4,555,660   3,500,490    769,900   55,650  
8. อุทัยธาน ี  30,451,690   14,368,800   13,421,280   947,520   32,000   4,446,450   9,932,590    1,614,000   57,850  
9. ระนอง  21,902,829   11,979,324   10,434,960   1,544,364   1,200,000   4,116,310   2,983,795    1,568,000   55,400  
10. นราธิวาส  42,489,985   11,323,560   10,303,560   1,020,000   5,151,600   6,219,520   14,436,505    5,275,000   83,800  
11. ยะลา  32,643,560   11,665,320   9,064,800   2,600,520   958,200   5,081,350   9,589,870    5,273,000   75,820  
12. ปัตตาน ี  31,156,805   10,079,810   7,893,020   2,186,790   284,700   5,606,880   8,267,375    6,848,500   69,540  



กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 7 
 

วิทยาลัยชุมชน 
 

รวม 
 

การบริหารจัดการ จัดการศึกษา วิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ทำนุบำรุง
ศิลปวฒันธรรม 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพืน้ฐานฯ แผนงานพืน้ฐาน + แผนงานบูรณาการ+แผนบูรณาการพื้นที่ 

รวม งบบุคลากร งบดำเนนิงาน งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน
(บริหารจัดการ) 

จัด
การศึกษา*** 

วิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ทำนุบำรุง
ศิลปวฒันธรรม 

13. สตูล  28,049,660   12,771,840   11,274,000   1,497,840   2,443,300   3,951,730   7,314,970    1,501,500   66,320  
14. สมุทรสาคร  18,996,750   10,456,440   8,828,040   1,628,400   -     4,552,770   2,848,980    1,084,160   54,400  
15. ยโสธร  30,340,070   10,541,280   10,343,280   198,000   6,009,200   4,291,730   7,873,940    1,559,800   64,120  
16. พังงา  20,578,580   10,535,520   9,094,800   1,440,720   -     4,110,500   4,323,010    1,552,000   57,550  
17. ตราด  25,374,530   10,341,960   8,697,120   1,644,840   5,953,000   3,897,110   2,424,640    2,704,300   53,520  
18. แพร ่  19,917,325   11,780,270   10,499,870   1,280,400   55,400   3,911,900   2,955,865    1,159,000   54,890  
19. สงขลา  32,289,065   12,590,880   10,113,600   2,477,280   -     4,993,450   8,778,985    5,857,150   68,600  
20. น่าน  25,671,570   9,020,280   8,207,160   813,120   7,627,100   4,181,950   4,026,350    759,400   56,490  
 
หมายเหตุ : กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามเกณฑ์/แนวทางการจัดสรรงบประมาณ และตามที่ผ่านการพิจาร ณาจาก 
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 สำหรับกรอบงบบุคลากรและงบดำเนินงาน อาจปรับเพิ่ม/ลด ตามจำนวนบุคลากรที่เพ่ิม/ลด และการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร 
 สำหรับงบเงินอุดหนุน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา   ปวส. และหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน และ งบเงินอุดหนุน   โครงการจัด
หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรสัมฤทธิบัตร  การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศ นียบัตร หรือหลักสูตร
สัมฤทธิบัตร วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจำนวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง 
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ตารางท่ี 4 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

ลำดับที ่ วชช. 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

รวม  งบบุคลากร  งบดำเนนิงาน : ค่าตอบแทน ใชส้อย  
  รวมทั้งสิ้น  261,420,000   226,213,700   35,206,300  
  กรอบ สวชช.  24,007,000   21,284,920   2,722,080  
 กรอบ วชช. รอพิจารณาเพิ่มเติม  1,914,700  -4,479,030   6,393,730  
  รวม  235,498,300   209,407,810   26,090,490  

1 แม่ฮ่องสอน  12,354,216   11,267,280   1,086,936  
2 พิจิตร  14,511,960   14,361,960   150,000  
3 ตาก  11,049,120   9,985,080   1,064,040  
4 บุรีรัมย์  13,998,960   12,366,960   1,632,000  
5 มุกดาหาร  12,544,800   10,874,640   1,670,160  
6 หนองบัวลำภ ู  11,773,560   11,588,160   185,400  
7 สระแก้ว  11,810,400   10,788,240   1,022,160  
8 อุทัยธาน ี  14,368,800   13,421,280   947,520  
9 ระนอง  11,979,324   10,434,960   1,544,364  

10 นราธิวาส  11,323,560   10,303,560   1,020,000  
11 ยะลา  11,665,320   9,064,800   2,600,520  
12 ปัตตาน ี  10,079,810   7,893,020   2,186,790  
13 สตูล  12,771,840   11,274,000   1,497,840  
14 สมุทรสาคร  10,456,440   8,828,040   1,628,400  
15 ยโสธร  10,541,280   10,343,280   198,000  
16 พังงา  10,535,520   9,094,800   1,440,720  
17 ตราด  10,341,960   8,697,120   1,644,840  
18 แพร ่  11,780,270   10,499,870   1,280,400  
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ลำดับที ่ วชช. 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

รวม  งบบุคลากร  งบดำเนนิงาน : ค่าตอบแทน ใชส้อย  
19 สงขลา  12,590,880   10,113,600   2,477,280  
20 น่าน  9,020,280   8,207,160   813,120  

 
หมายเหตุ : กรอบงบบุคลากรและงบดำเนินงาน อาจปรับเพิ่ม/ลด ตามจำนวนบุคลากรที่เพ่ิม/ลด และการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร 
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ตารางที่ 5 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ผลผลิตที่ 1 
ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

วิทยาลัยชุมชน 

แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 ผู้รบับริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 

รวมทั้งสิ้น งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน : 
ค่าตอบแทน ใช้
สอย วัสดุ ค่า
สาธารณปูโภค 

งบเงินอุดหนุน 

รวม 
คก.สิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 

คชจ.เดินทางไป
ราชการ

ต่างประเทศฯ 

คก.จัด
หลักสูตร

พัฒนาอาชีพ 

คก.พัฒนา
คุณภาพ/

มาตรฐานฯ 

  รวมทั้งสิ้น  316,132,000   62,717,600   239,739,400   13,675,000   1,200,000   225,000   3,000,000   9,250,000  

  กรอบ สวชช.  42,774,720   17,302,000   24,757,720   715,000    225,000    490,000  

 สำรองกรณี
ฉุกเฉิน(ส่วนรวม) 

 6,500,000    6,500,000   -        

 กรอบ วชช. รอ
พิจารณาเพิ่มเติม 

 3,386,950    386,950   3,000,000     3,000,000   

  รวม  263,470,330   45,415,600   208,094,730   9,960,000   1,200,000   -     -     8,760,000  

1 แม่ฮ่องสอน  11,710,410   274,500   11,005,210   430,700      430,700  

2 พิจิตร  29,315,835   11,488,700   16,551,635   1,275,500   800,000     475,500  

3 ตาก  11,196,380   1,447,900   9,336,320   412,160      412,160  

4 บุรีรัมย์  12,276,660   -     11,806,870   469,790      469,790  

5 มุกดาหาร  10,185,540   -     9,754,890   430,650      430,650  

6 หนองบัวลำภ ู  7,939,030   1,150,000   6,398,600   390,430      390,430  

7 สระแก้ว  9,396,150   1,340,000   7,695,300   360,850      360,850  
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ลำดับ
ที่ 

วิทยาลัยชุมชน 

แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 ผู้รบับริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 

รวมทั้งสิ้น งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน : 
ค่าตอบแทน ใช้
สอย วัสดุ ค่า
สาธารณปูโภค 

งบเงินอุดหนุน 

รวม 
คก.สิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 

คชจ.เดินทางไป
ราชการ

ต่างประเทศฯ 

คก.จัด
หลักสูตร

พัฒนาอาชีพ 

คก.พัฒนา
คุณภาพ/

มาตรฐานฯ 

8 อุทัยธาน ี  11,028,340   32,000   10,210,010   786,330   400,000     386,330  

9 ระนอง  8,300,105   1,200,000   6,713,465   386,640      386,640  

10 นราธิวาส  25,807,625   5,151,600   20,055,025   601,000      601,000  

11 ยะลา  15,629,420   958,200   14,108,300   562,920      562,920  

12 ปัตตาน ี  14,158,955   284,700   13,366,355   507,900      507,900  

13 สตูล  13,710,000   2,443,300   10,792,080   474,620      474,620  

14 สมุทรสาคร  7,401,750   -     7,018,550   383,200      383,200  

15 ยโสธร  18,174,870   6,009,200   11,740,970   424,700      424,700  

16 พังงา  8,433,510   -     8,046,010   387,500      387,500  

17 ตราด  12,274,750   5,953,000   5,946,690   375,060      375,060  

18 แพร ่  6,923,165   55,400   6,495,765   372,000      372,000  

19 สงขลา  13,772,435   -     13,213,345   559,090      559,090  

20 น่าน  15,835,400   7,627,100   7,839,340   368,960      368,960  
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ตารางท่ี 6 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ และผลผลิตที่ 3 ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 

ลำดับที่ วิทยาลัยชุมชน 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ ผลผลิตที่ 3 ผลงานทำนุบำรุง 

ศิลปวัฒนธรรม 
คก.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

คก.จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์
แผนไทย 

คก.จัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

  รวมทั้งสิ้น  9,500,000   1,115,800   1,240,600  

  กรอบ วชช. รอพิจารณา
เพ่ิมเติม 

 51,300    

  รวม  9,448,700   1,115,800   1,240,600  

1 แม่ฮ่องสอน  480,550    60,310  

2 พิจิตร  488,000    67,520  

3 ตาก  479,500   1,115,800   59,810  

4 บุรีรัมย์  549,000    64,720  

5 มุกดาหาร  496,000    60,390  

6 หนองบัวลำภู  509,500    53,900  

7 สระแก้ว  504,900    55,650  

8 อุทัยธานี  549,000    57,850  

9 ระนอง  503,000    55,400  

10 นราธิวาส  172,500    83,800  
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ลำดับที่ วิทยาลัยชุมชน 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ ผลผลิตที่ 3 ผลงานทำนุบำรุง 

ศิลปวัฒนธรรม 
คก.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

คก.จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์
แผนไทย 

คก.จัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

11 ยะลา  370,500    75,820  

12 ปัตตานี  496,000    69,540  

13 สตูล  492,800    66,320  

14 สมุทรสาคร  463,000    54,400  

15 ยโสธร  494,800    64,120  

16 พังงา  549,000    57,550  

17 ตราด  407,600    53,520  

18 แพร่  494,000    54,890  

19 สงขลา  454,650    68,600  

20 น่าน  494,400    56,490  
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ตารางท่ี 7 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย 

ลำดับที่ วิทยาลัยชุมชน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
  คก.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คก.พัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย 

 รวมทั้งสิ้น  16,182,400  1,300,000  

  รวม  16,182,400  1,300,000  
1 แม่ฮ่องสอน   65,000  
2 พิจิตร  12,799,700  65,000  
3 ตาก   65,000  
4 บุรีรัมย์   65,000  
5 มุกดาหาร   65,000  
6 หนองบัวลำภู   65,000  
7 สระแก้ว   65,000  
8 อุทัยธานี 3,382,700  65,000  
9 ระนอง   65,000  

10 นราธิวาส   65,000  
11 ยะลา   65,000  
12 ปัตตานี   65,000  
13 สตูล   65,000  
14 สมุทรสาคร   65,000  
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ลำดับที่ วิทยาลัยชุมชน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
  คก.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คก.พัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย 

15 ยโสธร   65,000  
16 พังงา   65,000  
17 ตราด   65,000  
18 แพร่   65,000  
19 สงขลา   65,000  
20 น่าน   65,000  

 
หมายเหตุ : กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบประมาณอาจมีการเพ่ิม/ลดตามจำนวนนักศึกษาที่มีอยู่จริงตามรายงานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะพิจารณาตามเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ   
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ตารางที่ 8 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  โครงการจัดการความรู้
เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน และโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน 

ลำดับที่ วิทยาลัยชุมชน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
  คก.จัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความ

เข้มแข็งของชุมชน 
คก.บทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน 

 รวมทั้งสิ้น  18,000,000   2,000,000  
  กรอบ สวชช.  500,000   

  กรอบ วชช. รอพิจารณาเพ่ิมเติม  5,643,600   2,000,000  

  รวม  11,856,400   -    
1 แม่ฮ่องสอน  650,000 และ รอพิจารณา   
2 พิจิตร ไม่ขอรับงบประมาณภายใต้โครงการนี้  
3 ตาก  800,000   
4 บุรีรัมย์  800,000   
5 มุกดาหาร  800,000   
6 หนองบัวลำภู  768,540   
7 สระแก้ว รอพิจารณา  
8 อุทัยธานี  800,000   
9 ระนอง  800,000   

10 นราธิวาส  800,000   
11 ยะลา  600,000   
12 ปัตตานี  800,000   
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ลำดับที่ วิทยาลัยชุมชน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
  คก.จัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความ

เข้มแข็งของชุมชน 
คก.บทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน 

13 สตูล  743,700   
14 สมุทรสาคร  356,160   
15 ยโสธร  800,000   
16 พังงา  738,000   
17 ตราด  800,000   
18 แพร่ รอพิจารณา  
19 สงขลา  800,000   
20 น่าน รอพิจารณา  
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ตารางท่ี 9 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการ 

ลำดับ
ที ่

วิทยาลัยชุมชน แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

แผนงานบูรณาการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับสังคม

สูงวัย 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

 

 คก. สนับสนุนบทบาท
วิทยาลัยชุมชนในการ

ส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจฯ 

คก.ส่งเสริมการอยู่รวมกัน
อย่างสันติของสังคมพหุ

วัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจฯ 

คก. .จัดการความรู้เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ 

คก.ส่งเสริมสืบสานศิลปะ
และวัฒนธรรมชาติพันธุ์
แห่งเมืองแม่ฮ่องสอนฯ 

คก.การพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า

สินค้าเกษตร 

 รวมทั้งสิ้น  10,700,000   7,500,000   4,000,000   1,350,000   1,231,700  
  กรอบ สวชช.  500,000      

  รวม  10,200,000   7,500,000   4,000,000   1,350,000   1,231,700  
1 แม่ฮ่องสอน    200,000   950,000   
2 พิจิตร    200,000    
3 ตาก    200,000    
4 บุรีรัมย์    200,000    
5 มุกดาหาร    200,000    
6 หนองบัวลำภู    200,000    
7 สระแก้ว    200,000    
8 อุทัยธานี    200,000    
9 ระนอง    200,000    

10 นราธิวาส  2,475,000   1,562,500   200,000    
11 ยะลา  2,475,000   1,562,500   200,000    
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ลำดับ
ที ่

วิทยาลัยชุมชน แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

แผนงานบูรณาการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับสังคม

สูงวัย 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

 

 คก. สนับสนุนบทบาท
วิทยาลัยชุมชนในการ

ส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจฯ 

คก.ส่งเสริมการอยู่รวมกัน
อย่างสันติของสังคมพหุ

วัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจฯ 

คก. .จัดการความรู้เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ 

คก.ส่งเสริมสืบสานศิลปะ
และวัฒนธรรมชาติพันธุ์
แห่งเมืองแม่ฮ่องสอนฯ 

คก.การพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า

สินค้าเกษตร 

12 ปัตตานี  2,475,000   2,812,500   200,000    
13 สตูล    200,000    
14 สมุทรสาคร    200,000    
15 ยโสธร    200,000    
16 พังงา    200,000    
17 ตราด    200,000    1,231,700  
18 แพร่    200,000   400,000   
19 สงขลา  2,775,000   1,562,500   200,000    
20 น่าน    200,000    
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3. สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งรับทราบและถือปฏิบัติตาม โดยมีเป้าหมายการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 10 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เป้าหมายการเบิกจ่ายรวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
- ภาพรวม : ร้อยละ/(ร้อยละสะสม) 100.00 32.00/(32.00) 22.00/(54.00) 23.00/(77.00) 23.00/(100.00) 

- รายจ่ายลงทุน : ร้อยละ/(ร้อยละสะสม) 100.00 20.00/(20.00) 25.00/(45.00) 20.00/(65.00) 35.00/(100.00) 
- รายจ่ายประจำ : ร้อยละ/(ร้อยละสะสม) 100.00 36.00/(36.00) 21.00/(57.00) 23.00/(80.00) 20.00/(100.00) 
 
  3.1 มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเร่งรัดสนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2548 เข้าสู่ ระบบ
เศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทย และให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่าย ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยก ว่าร้อยละ 50 ของ
วงเงินที่ได้รับจัดสรร  
  3.2 ให้หน่วยรับงบประมาณที่มีรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ ไตรมาส
ที่ 1 และก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2  

4. สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดสรรและโอนงบประมาณให้กับวิทยาลัยชุมชนครั้งแรก เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2563 แล้ว และจัดสรรครั้งต่อไปให้
วิทยาลัยชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
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จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน 



กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2563

ล าดับท่ี รายการ

รวมงบประมาณ       651,672,500.00
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ       261,420,000.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ       261,420,000.00
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง 226,213,700.00      
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ) -                        
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน ) -                        
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน 35,206,300.00        
  2.1 ค่าตอบแทน -                       
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

งปม. ตาม พ.ร.บ.
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ล าดับท่ี รายการ งปม. ตาม พ.ร.บ.

  2.2 ค่าใช้สอย -                       
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน 327,988,400.00      
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 327,988,400.00      

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 316,132,000.00      
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง 62,717,600.00        
    2.1 ค่าครุภัณฑ์ 41,627,600.00        
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง 21,090,000.00        
2. งบเงินอุดหนุน 253,414,400.00      
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 239,739,400.00      
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา * -                       
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *

-                       

    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง * -                       
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ -                       
    4.1) ค่าตอบแทน -                        
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ -                       
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย -                       
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ -                        
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน -                       
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน -                       
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค -                       
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 1,200,000.00          
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 225,000.00            
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ 3,000,000.00          
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 9,250,000.00          

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน 10,615,800.00        
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 9,500,000.00          
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย 1,115,800.00           

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 1,240,600.00          
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1,240,600.00           

3 แผนงานยุทธศาสตร์ 37,482,400.00         
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 17,482,400.00         

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 16,182,400.00         
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 16,182,400.00        
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

9,334,200.00           

     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี

3,200,000.00           

     3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี) = 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 720,300.00             
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี 1,440,000.00           
     5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี) = 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท
 x จน.นศ. X 1 ปี

1,487,900.00           

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย 1,300,000.00          
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 1,300,000.00           
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20,000,000.00         
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน 18,000,000.00         

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ** 18,000,000.00         
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 2,000,000.00           

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน 2,000,000.00           
4 แผนงานบูรณาการ 24,781,700.00        

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,200,000.00        
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10,700,000.00        

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

10,700,000.00         

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง 7,500,000.00          
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

7,500,000.00           

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 4,000,000.00           
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ 4,000,000.00           

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 4,000,000.00           
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 2,581,700.00          

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ 1,350,000.00          
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ 1,350,000.00           

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 1,231,700.00          
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 1,231,700.00           
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2563

ล าดับท่ี รายการ

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

          6,500,000.00
                        -
                        -

-                       
-                        

-                        

-                       
-                       

กรอบกันส ารองฉุกเฉิน
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ล าดับท่ี รายการ

  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

กรอบกันส ารองฉุกเฉิน

-                       

6,500,000.00          
6,500,000.00          
6,500,000.00          

-                       
-                       
-                       

6,500,000.00          
6,500,000.00          

-                       

-                       

-                       
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

กรอบกันส ารองฉุกเฉิน

-                       
-                        

-                       

-                       

-                        
-                       

-                       

-                       
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

กรอบกันส ารองฉุกเฉิน

-                       
-                       
-                       

-                       

-                       
-                       

-                        
-                       
-                        
-                        
-                        
-                        
-                       
-                        

-                        

-                        
-                        
-                        

-                       
-                        

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 30



ล าดับท่ี รายการ

3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2563

ล าดับท่ี รายการ

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

        67,781,720.00
        24,007,000.00
        24,007,000.00

21,284,920.00        
15,019,120.00         
13,905,520.00         

336,000.00             
777,600.00             

-                        

6,265,800.00           
2,722,080.00          
2,515,080.00          

264,000.00             

600,000.00             

1,651,080.00           

กรอบงปม.2564ของ
ส านักงานสถาบันฯ
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

กรอบงปม.2564ของ
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207,000.00            
207,000.00             
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42,774,720.00        
42,774,720.00        
17,302,000.00        
17,302,000.00        

-                       
25,472,720.00        
24,757,720.00        

-                       

-                       
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน
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500,000.00             

-                       
-                        

-                        
-                        
-                        
-                       
-                       
-                        
-                       
-                        
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2563

ล าดับท่ี รายการ

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

      577,390,780.00
      237,413,000.00
      237,413,000.00

204,928,780.00      
-                        

-                        

32,484,220.00        
-                       

กรอบงปม.2564ของ
วชช.
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

กรอบงปม.2564ของ
วชช.

-                       

278,713,680.00      
278,713,680.00      
266,857,280.00      
45,415,600.00        
24,325,600.00        
21,090,000.00        

221,441,680.00      
208,481,680.00      

-                       

-                       

-                       
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

กรอบงปม.2564ของ
วชช.

-                       
-                        

-                       

-                       

-                        
-                       

-                       

-                       
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

กรอบงปม.2564ของ
วชช.

1,200,000.00          
-                       

3,000,000.00          

8,760,000.00          

10,615,800.00        
9,500,000.00          

1,115,800.00           
1,240,600.00          
1,240,600.00           

36,982,400.00         
17,482,400.00         
16,182,400.00         
16,182,400.00        

9,334,200.00           

3,200,000.00           

720,300.00             
1,440,000.00           
1,487,900.00           

1,300,000.00          
1,300,000.00           
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

กรอบงปม.2564ของ
วชช.

19,500,000.00         
17,500,000.00         
17,500,000.00         
2,000,000.00           
2,000,000.00           

24,281,700.00        
17,700,000.00        
10,200,000.00        
10,200,000.00         

7,500,000.00          
7,500,000.00           

4,000,000.00           
4,000,000.00           
4,000,000.00           
2,581,700.00          
1,350,000.00          
1,350,000.00           
1,231,700.00          
1,231,700.00           
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ล าดับท่ี รายการ

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

รอพิจารณาเพ่ิมเติม

        12,996,550.00
          1,914,700.00
          1,914,700.00

4,479,030.00-           
-                        

-                        

6,393,730.00           
-                       
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

รอพิจารณาเพ่ิมเติม

-                       

3,438,250.00          
3,438,250.00          
3,386,950.00          

-                       
-                        
-                        

3,386,950.00          
386,950.00             

-                       

-                       

-                       
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

รอพิจารณาเพ่ิมเติม

-                       
-                        

-                       

-                       

-                        
-                       

-                       

-                       
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

รอพิจารณาเพ่ิมเติม

-                        
-                        

3,000,000.00           
-                        
-                        
-                        

-                        

51,300.00              
51,300.00               

-                        
-                       
-                        

7,643,600.00           
-                        
-                        
-                       

-                       
-                        
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

รอพิจารณาเพ่ิมเติม

7,643,600.00           
5,643,600.00           
5,643,600.00           
2,000,000.00           
2,000,000.00           

-                       
-                       
-                       
-                        

-                       
-                        

-                        
-                        
-                        
-                       
-                       
-                        
-                       
-                        
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ล าดับท่ี รายการ

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

กรอบงปม.
 รวม

    564,394,230.00
    235,498,300.00
    235,498,300.00

209,407,810.00    
-                     

130,428,840.00     
112,437,600.00     

1,838,400.00        
5,612,400.00        
9,250,800.00        
1,128,000.00        

60,720.00            
100,920.00           
396,000.00           

78,582,970.00      
26,090,490.00     
23,631,060.00     

504,000.00           
60,720.00            

846,000.00           
-                     

2,142,000.00        
-                     

5,318,400.00        

14,507,940.00      

252,000.00           
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

กรอบงปม.
 รวม

2,459,430.00       
2,459,430.00        

275,275,430.00    
275,275,430.00    
263,470,330.00    
45,415,600.00     
24,325,600.00      
21,090,000.00      

218,054,730.00    
208,094,730.00    
97,660,630.00     
79,952,880.00      
9,888,450.00        

4,651,200.00        
3,168,100.00        

5,004,750.00       

2,917,200.00        

1,159,750.00        
927,800.00           

12,086,850.00     
10,716,300.00      
1,183,200.00        

187,350.00           
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

กรอบงปม.
 รวม

93,342,500.00     
17,560,640.00      
6,631,200.00        

10,929,440.00     
6,196,260.00        
1,676,780.00        
3,056,400.00        

60,503,580.00     
510,080.00           

6,153,920.00        

36,585,230.00      

3,000,000.00        
5,752,950.00        
8,501,400.00        

10,280,580.00      
5,607,480.00       
3,000,000.00        
2,607,480.00        
4,673,100.00       
4,000,000.00        

673,100.00           

4,997,700.00        
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

กรอบงปม.
 รวม

1,200,000.00        
-                     
-                    
-                     
-                     
-                     

8,760,000.00        

10,564,500.00     
9,448,700.00       
6,959,700.00        
1,800,000.00        

689,000.00           
1,115,800.00        
1,240,600.00       
1,240,600.00        

29,338,800.00      
17,482,400.00      
16,182,400.00      
16,182,400.00      

-                     

-                     

-                     
-                     
-                     

1,300,000.00       
1,300,000.00        
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

กรอบงปม.
 รวม

11,856,400.00      
11,856,400.00      
11,856,400.00      

-                     
-                     

24,281,700.00     
17,700,000.00     
10,200,000.00     
10,200,000.00      

7,500,000.00       
7,500,000.00        

4,000,000.00        
4,000,000.00        
4,000,000.00        
2,581,700.00       
1,350,000.00       
1,350,000.00        
1,231,700.00       
1,231,700.00        
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ล าดับท่ี รายการ

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

แม่ฮ่องสอน
   26,470,486.00
   12,354,216.00
   12,354,216.00
11,267,280.00   

-                   

7,314,120.00      
6,615,960.00      

134,400.00        
134,400.00        
386,400.00        

42,960.00          

3,953,160.00      
1,086,936.00     

960,936.00       

42,960.00          

240,000.00        

677,976.00        
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

แม่ฮ่องสอน
126,000.00       
126,000.00        

12,251,270.00   
12,251,270.00   
11,710,410.00   

274,500.00       
274,500.00        

11,435,910.00   
11,005,210.00   
5,352,700.00     
4,436,800.00      

511,800.00        

259,200.00        
144,900.00        

239,550.00       

142,800.00        

53,750.00          
43,000.00          

-                  
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

แม่ฮ่องสอน
5,412,960.00     

857,980.00        
324,000.00        

533,980.00       
296,280.00        
84,880.00          

152,820.00        
3,747,240.00     

46,720.00          

410,720.00        

2,271,600.00      

150,000.00        
297,000.00        
571,200.00        
509,840.00        
257,640.00       
150,000.00        
107,640.00        
252,200.00       
200,000.00        
52,200.00          

297,900.00        
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

แม่ฮ่องสอน

430,700.00        

480,550.00       
480,550.00       
390,550.00        
90,000.00          

60,310.00         
60,310.00          

715,000.00        
65,000.00          

-                   
-                  

65,000.00         
65,000.00          
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

แม่ฮ่องสอน
650,000.00        
650,000.00        
650,000.00        

-                   

1,150,000.00     
-                  
-                  

-                  

200,000.00        
200,000.00        
200,000.00        
950,000.00       
950,000.00       
950,000.00        

-                  

** โครงการน้ี
รอพิจารณาอีกคร้ัง
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2563

ล าดับท่ี รายการ

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

พิจิตร
   57,448,015.00
   14,511,960.00
   14,511,960.00
14,361,960.00   

-                   

8,301,000.00      
7,217,400.00      

201,600.00        
201,600.00        
680,400.00        

6,060,960.00      
150,000.00       

-                  

-                   

-                   
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

พิจิตร
150,000.00       
150,000.00        

29,871,355.00   
29,871,355.00   
29,315,835.00   
11,488,700.00   

4,480,000.00      
7,008,700.00      

17,827,135.00   
16,551,635.00   
3,904,285.00     
3,259,285.00      

331,800.00        

201,600.00        
111,600.00        

204,300.00       

122,400.00        

45,500.00          
36,400.00          

7,717,250.00     
6,804,000.00      

784,100.00        

129,150.00        

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 58



ล าดับท่ี รายการ

  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

พิจิตร
4,725,800.00     

947,460.00        
399,600.00        

547,860.00       
317,100.00        
77,940.00          

152,820.00        
2,969,940.00     

21,760.00          

224,160.00        

1,693,680.00      

150,000.00        
297,000.00        
583,340.00        
570,700.00        
342,600.00       
150,000.00        
192,600.00        
228,100.00       
200,000.00        
28,100.00          

237,700.00        
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

พิจิตร
800,000.00        

475,500.00        

488,000.00       
488,000.00       
345,000.00        
90,000.00          
53,000.00          

67,520.00         
67,520.00          

12,864,700.00    
12,864,700.00    
12,799,700.00    
12,799,700.00   

65,000.00         
65,000.00          
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

พิจิตร
-                   
-                   
-                   
-                   

200,000.00       
-                  
-                  

-                  

200,000.00        
200,000.00        
200,000.00        

-                  
-                  

-                  
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ล าดับท่ี รายการ

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

ตาก
   24,965,610.00
   11,049,120.00
   11,049,120.00

9,985,080.00     
-                   

5,834,040.00      
5,002,440.00      

134,400.00        
268,800.00        
428,400.00        

4,151,040.00      
1,064,040.00     

938,040.00       
144,000.00        

240,000.00        

554,040.00        
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

ตาก
126,000.00       
126,000.00        

12,851,490.00   
12,851,490.00   
11,196,380.00   
1,447,900.00     
1,447,900.00      

9,748,480.00     
9,336,320.00     
4,308,600.00     
3,346,400.00      

622,600.00        

201,600.00        
138,000.00        

278,400.00       

163,200.00        

64,000.00          
51,200.00          

-                  
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

ตาก
4,749,320.00     

878,800.00        
324,000.00        

554,800.00       
317,100.00        
84,880.00          

152,820.00        
3,078,740.00     

46,720.00          

312,660.00        

2,004,240.00      

150,000.00        
268,000.00        
297,120.00        
554,080.00        
254,880.00       
150,000.00        
104,880.00        
299,200.00       
200,000.00        
99,200.00          

237,700.00        
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

ตาก

412,160.00        

1,595,300.00     
479,500.00       
336,500.00        
90,000.00          
53,000.00          

1,115,800.00      
59,810.00         
59,810.00          

865,000.00        
65,000.00          

-                   
-                  

65,000.00         
65,000.00          
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

ตาก
800,000.00        
800,000.00        
800,000.00        

-                   

200,000.00       
-                  
-                  

-                  

200,000.00        
200,000.00        
200,000.00        

-                  
-                  

-                  
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ล าดับท่ี รายการ

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

บุรีรัมย์
   27,954,340.00
   13,998,960.00
   13,998,960.00
12,366,960.00   

-                   

8,481,840.00      
7,289,040.00      

67,200.00          
470,400.00        
655,200.00        

3,885,120.00      
1,632,000.00     
1,506,000.00     

374,400.00        

1,131,600.00      
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

บุรีรัมย์
126,000.00       
126,000.00        

12,890,380.00   
12,890,380.00   
12,276,660.00   

-                  

12,276,660.00   
11,806,870.00   
7,311,420.00     
6,206,820.00      

552,000.00        

345,600.00        
207,000.00        

247,200.00       

142,800.00        

58,000.00          
46,400.00          

-                  
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

บุรีรัมย์
4,248,250.00     

857,980.00        
324,000.00        

533,980.00       
296,280.00        
84,880.00          

152,820.00        
2,569,590.00     

21,760.00          

304,720.00        

1,330,710.00      

150,000.00        
268,480.00        
493,920.00        
548,780.00        
296,280.00       
150,000.00        
146,280.00        
252,500.00       
200,000.00        
52,500.00          

271,900.00        
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

บุรีรัมย์

469,790.00        

549,000.00       
549,000.00       
406,000.00        
90,000.00          
53,000.00          

64,720.00         
64,720.00          

865,000.00        
65,000.00          

-                   
-                  

65,000.00         
65,000.00          
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

บุรีรัมย์
800,000.00        
800,000.00        
800,000.00        

-                   

200,000.00       
-                  
-                  

-                  

200,000.00        
200,000.00        
200,000.00        

-                  
-                  

-                  
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ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2563

ล าดับท่ี รายการ

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

มุกดาหาร
   24,351,730.00
   12,544,800.00
   12,544,800.00
10,874,640.00   

-                   

6,856,080.00     
6,264,720.00     

-                   
118,800.00        
454,800.00        

17,760.00          

4,018,560.00     
1,670,160.00    
1,544,160.00    

17,760.00          

374,400.00        

1,152,000.00     
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

มุกดาหาร
126,000.00       
126,000.00        

10,741,930.00   
10,741,930.00   
10,185,540.00   

-                  

10,185,540.00   
9,754,890.00    
5,262,100.00    
4,436,800.00     

420,000.00        

259,200.00        
146,100.00        

282,000.00       

163,200.00        

66,000.00          
52,800.00          

-                  
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

มุกดาหาร
4,210,790.00    

878,800.00        
324,000.00        

554,800.00       
317,100.00        
84,880.00          

152,820.00        
2,590,010.00    

21,760.00          

312,660.00        

1,284,590.00     

150,000.00        
296,400.00        
524,600.00        
491,380.00        
266,880.00       
150,000.00        
116,880.00        
224,500.00       
200,000.00        
24,500.00          

250,600.00        
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

มุกดาหาร

430,650.00        

496,000.00       
496,000.00       
406,000.00        
90,000.00          

60,390.00         
60,390.00          

865,000.00        
65,000.00          

-                   
-                  

65,000.00         
65,000.00          
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

มุกดาหาร
800,000.00        
800,000.00        
800,000.00        

-                   

200,000.00       
-                  
-                  

-                  

200,000.00        
200,000.00        
200,000.00        

-                  
-                  

-                  
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ล าดับท่ี รายการ

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

หนองบัวล าภู
   21,309,530.00
   11,773,560.00
   11,773,560.00
11,588,160.00   

-                   

7,413,960.00     
6,333,960.00     

187,200.00        
456,000.00        
436,800.00        

4,174,200.00     
185,400.00       
72,000.00         
72,000.00          

-                   

-                   
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

หนองบัวล าภู
113,400.00       
113,400.00        

8,502,430.00    
8,502,430.00    
7,939,030.00    
1,150,000.00    

1,150,000.00     
6,789,030.00    
6,398,600.00    
2,091,220.00    
1,774,720.00     

146,400.00        

115,200.00        
54,900.00          

127,950.00       

81,600.00          

25,750.00          
20,600.00          

-                  
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

หนองบัวล าภู
4,179,430.00    

878,800.00        
324,000.00        

554,800.00       
317,100.00        
84,880.00          

152,820.00        
2,623,170.00    

21,760.00          

312,660.00        

1,330,710.00     

150,000.00        
276,800.00        
531,240.00        
411,660.00        
190,560.00       
150,000.00        
40,560.00          

221,100.00       
200,000.00        
21,100.00          

265,800.00        
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

หนองบัวล าภู

390,430.00        

509,500.00       
509,500.00       
366,500.00        
90,000.00          
53,000.00          

53,900.00         
53,900.00          

833,540.00        
65,000.00          

-                   
-                  

65,000.00         
65,000.00          
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

หนองบัวล าภู
768,540.00        
768,540.00        
768,540.00        

-                   

200,000.00       
-                  
-                  

-                  

200,000.00        
200,000.00        
200,000.00        

-                  
-                  

-                  
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2563

ล าดับท่ี รายการ

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

สระแก้ว
      22,032,100.00
      11,810,400.00
      11,810,400.00

10,788,240.00      
-                      

6,897,120.00        
5,737,920.00        

-                      
537,600.00           
621,600.00           

3,891,120.00        
1,022,160.00       

905,160.00          

240,000.00           

665,160.00           
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

สระแก้ว
117,000.00          
117,000.00           

9,956,700.00       
9,956,700.00       
9,396,150.00       
1,340,000.00       
1,340,000.00        

8,056,150.00       
7,695,300.00       
2,974,340.00       
2,459,040.00        

291,800.00           

144,000.00           
79,500.00             

101,700.00          

61,200.00             

22,500.00             
18,000.00             

-                    
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

สระแก้ว
4,619,260.00       

878,800.00           
324,000.00           

554,800.00          
317,100.00           
84,880.00             

152,820.00           
3,076,160.00       

21,760.00             

224,160.00           

2,071,440.00        

150,000.00           
289,600.00           
319,200.00           
430,100.00           
213,600.00          
150,000.00           
63,600.00             

216,500.00          
200,000.00           
16,500.00             

234,200.00           
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

สระแก้ว

360,850.00           

504,900.00          
504,900.00          
361,900.00           
90,000.00             
53,000.00             

55,650.00           
55,650.00             
65,000.00             
65,000.00             

-                      
-                    

65,000.00           
65,000.00             
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

สระแก้ว
-                      
-                      
-                      
-                      

200,000.00          
-                    
-                    

-                    

200,000.00           
200,000.00           
200,000.00           

-                    
-                    

-                    

** โครงการน้ี
รอพิจารณาอีกคร้ัง
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ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2563

ล าดับท่ี รายการ

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

อุทัยธานี
   30,451,690.00
   14,368,800.00
   14,368,800.00
13,421,280.00   

-                   

7,995,600.00      
6,626,400.00      

201,600.00        
537,600.00        
630,000.00        

5,425,680.00      
947,520.00       
785,520.00       

240,000.00        

545,520.00        
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

อุทัยธานี
162,000.00       
162,000.00        

11,635,190.00   
11,635,190.00   
11,028,340.00   

32,000.00         
32,000.00          

10,996,340.00   
10,210,010.00   
1,271,200.00     
1,090,400.00      

89,600.00          

57,600.00          
33,600.00          

55,200.00         

40,800.00          

8,000.00            
6,400.00            

4,369,600.00     
3,912,300.00      

399,100.00        

58,200.00          
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

อุทัยธานี
4,514,010.00     

954,400.00        
399,600.00        

554,800.00       
317,100.00        
84,880.00          

152,820.00        
2,899,250.00     

21,760.00          

224,160.00        

1,701,080.00      

150,000.00        
288,650.00        
513,600.00        
450,360.00        
217,560.00       
150,000.00        
67,560.00          

232,800.00       
200,000.00        
32,800.00          

210,000.00        
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

อุทัยธานี
400,000.00        

386,330.00        

549,000.00       
549,000.00       
406,000.00        
90,000.00          
53,000.00          

57,850.00         
57,850.00          

4,247,700.00      
3,447,700.00      
3,382,700.00      
3,382,700.00     

65,000.00         
65,000.00          
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

อุทัยธานี
800,000.00        
800,000.00        
800,000.00        

-                   

200,000.00       
-                  
-                  

-                  

200,000.00        
200,000.00        
200,000.00        

-                  
-                  

-                  
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2563

ล าดับท่ี รายการ

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

ระนอง
   21,902,829.00
   11,979,324.00
   11,979,324.00
10,434,960.00   

-                   

6,680,400.00     
5,756,400.00     

67,200.00          
336,000.00        
520,800.00        

3,754,560.00     
1,544,364.00    
1,427,364.00    

374,400.00        

1,052,964.00     
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

ระนอง
117,000.00       
117,000.00        

8,858,505.00    
8,858,505.00    
8,300,105.00    
1,200,000.00    

1,200,000.00     
7,100,105.00    
6,713,465.00    
2,338,795.00    
1,916,495.00     

202,400.00        

144,000.00        
75,900.00          

201,600.00       

122,400.00        

44,000.00          
35,200.00          

-                  
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

ระนอง
4,173,070.00    

837,160.00        
324,000.00        

513,160.00       
275,460.00        
84,880.00          

152,820.00        
2,693,250.00    

21,760.00          

296,780.00        

1,515,890.00     

150,000.00        
276,820.00        
432,000.00        
417,760.00        
206,760.00       
150,000.00        
56,760.00          

211,000.00       
200,000.00        
11,000.00          

224,900.00        
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

ระนอง

386,640.00        

503,000.00       
503,000.00       
360,000.00        
90,000.00          
53,000.00          

55,400.00         
55,400.00          

865,000.00        
65,000.00          

-                   
-                  

65,000.00         
65,000.00          
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

ระนอง
800,000.00        
800,000.00        
800,000.00        

-                   

200,000.00       
-                  
-                  

-                  

200,000.00        
200,000.00        
200,000.00        

-                  
-                  

-                  
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ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2563

ล าดับท่ี รายการ

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

นราธิวาส 
   42,489,985.00
   11,323,560.00
   11,323,560.00
10,303,560.00   

-                   

6,851,520.00      
5,622,000.00      

187,200.00        
321,600.00        
344,400.00        
288,000.00        

88,320.00          

3,452,040.00      
1,020,000.00     

894,000.00       
216,000.00        

216,000.00        

462,000.00        

-                   

-                   
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

นราธิวาส 
126,000.00       
126,000.00        

26,063,925.00   
26,063,925.00   
25,807,625.00   
5,151,600.00     

5,151,600.00      
20,656,025.00   
20,055,025.00   
12,717,945.00   
10,327,695.00    
1,328,150.00      

590,400.00        
471,700.00        

737,400.00       

408,000.00        

183,000.00        
146,400.00        

-                  
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

นราธิวาส 
6,599,680.00     

878,800.00        
324,000.00        

554,800.00       
317,100.00        
84,880.00          

152,820.00        
4,622,220.00     

21,760.00          

360,660.00        

3,221,860.00      

150,000.00        
294,600.00        
573,340.00        
762,660.00        
530,160.00       
150,000.00        
380,160.00        
232,500.00       
200,000.00        
32,500.00          

336,000.00        
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

นราธิวาส 

601,000.00        

172,500.00       
172,500.00       

82,500.00          
90,000.00          

83,800.00         
83,800.00          

865,000.00        
65,000.00          

-                   
-                  

65,000.00         
65,000.00          
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

นราธิวาส 
800,000.00        
800,000.00        
800,000.00        

-                   

4,237,500.00     
4,037,500.00     
2,475,000.00     
2,475,000.00      

1,562,500.00     
1,562,500.00      

200,000.00        
200,000.00        
200,000.00        

-                  
-                  

-                  
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2563

ล าดับท่ี รายการ

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

ยะลา
   32,643,560.00
   11,665,320.00
   11,665,320.00

9,064,800.00     
-                   

5,185,920.00      
4,377,120.00      

67,200.00          
134,400.00        
319,200.00        
288,000.00        

3,878,880.00      
2,600,520.00     
2,483,520.00     

216,000.00        

588,000.00        

374,400.00        

1,221,120.00      

84,000.00          
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

ยะลา
117,000.00       
117,000.00        

16,075,740.00   
16,075,740.00   
15,629,420.00   

958,200.00       
565,200.00        
393,000.00        

14,671,220.00   
14,108,300.00   
8,196,100.00     
6,122,400.00      
1,365,100.00      

345,600.00        
363,000.00        

540,450.00       

306,000.00        

130,250.00        
104,200.00        

-                  
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

ยะลา
5,371,750.00     

871,860.00        
324,000.00        

547,860.00       
317,100.00        
77,940.00          

152,820.00        
3,542,790.00     

46,720.00          

360,660.00        

2,222,210.00      

150,000.00        
295,200.00        
468,000.00        
655,100.00        
440,400.00       
150,000.00        
290,400.00        
214,700.00       
200,000.00        
14,700.00          

302,000.00        
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

ยะลา

562,920.00        

370,500.00       
370,500.00       
280,500.00        
90,000.00          

75,820.00         
75,820.00          

665,000.00        
65,000.00          

-                   
-                  

65,000.00         
65,000.00          
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

ยะลา
600,000.00        
600,000.00        
600,000.00        

-                   

4,237,500.00     
4,037,500.00     
2,475,000.00     
2,475,000.00      

1,562,500.00     
1,562,500.00      

200,000.00        
200,000.00        
200,000.00        

-                  
-                  

-                  
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รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

ปัตตานี
    31,156,805.00
    10,079,810.00
    10,079,810.00

7,893,020.00     
-                    

4,691,520.00      
3,775,320.00      

67,200.00           
268,800.00         
327,600.00         
240,000.00         

12,600.00           

3,201,500.00      
2,186,790.00     
2,087,040.00     

180,000.00         

546,000.00         

374,400.00         

902,640.00         

84,000.00           
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

ปัตตานี
99,750.00          
99,750.00           

14,724,495.00    
14,724,495.00    
14,158,955.00    

284,700.00        
284,700.00         

13,874,255.00    
13,366,355.00    
7,132,385.00     
5,668,985.00      

843,000.00         

345,600.00         
274,800.00         

430,650.00        

244,800.00         

103,250.00         
82,600.00           

-                  

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 108



ล าดับท่ี รายการ

  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

ปัตตานี
5,803,320.00     

878,800.00         
324,000.00         

554,800.00        
317,100.00         
84,880.00           

152,820.00         
4,103,980.00     

21,760.00           

360,660.00         

2,844,960.00      

150,000.00         
294,600.00         
432,000.00         
550,740.00         
346,440.00        
150,000.00         
196,440.00         
204,300.00        
200,000.00         

4,300.00            

269,800.00         
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

ปัตตานี

507,900.00         

496,000.00        
496,000.00        
406,000.00         
90,000.00           

69,540.00          
69,540.00           

865,000.00         
65,000.00           

-                    
-                  

65,000.00          
65,000.00           
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

ปัตตานี
800,000.00         
800,000.00         
800,000.00         

-                    

5,487,500.00     
5,287,500.00     
2,475,000.00     
2,475,000.00      

2,812,500.00     
2,812,500.00      

200,000.00         
200,000.00         
200,000.00         

-                  
-                  

-                  

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 111



กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2563

ล าดับท่ี รายการ

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

สตูล
    28,049,660.00
    12,771,840.00
    12,771,840.00

11,274,000.00    
-                    

7,404,960.00      
6,346,560.00      

-                    
403,200.00         
655,200.00         

3,869,040.00      
1,497,840.00     
1,371,840.00     

374,400.00         

997,440.00         
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

สตูล
126,000.00        
126,000.00         

14,269,120.00    
14,269,120.00    
13,710,000.00    
2,443,300.00     
2,209,600.00      

233,700.00         
11,266,700.00    
10,792,080.00    
6,317,120.00     
5,121,120.00      

678,500.00         

288,000.00         
229,500.00         

364,350.00        

224,400.00         

77,750.00           
62,200.00           

-                  
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

สตูล
4,110,610.00     

851,040.00         
324,000.00         

527,040.00        
296,280.00         
77,940.00           

152,820.00         
2,510,190.00     

21,760.00           

350,720.00         

1,330,710.00      

150,000.00         
297,000.00         
360,000.00         
513,880.00         
308,880.00        
150,000.00         
158,880.00         
205,000.00        
200,000.00         

5,000.00            

235,500.00         
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

สตูล

474,620.00         

492,800.00        
492,800.00        
349,800.00         
90,000.00           
53,000.00           

66,320.00          
66,320.00           

808,700.00         
65,000.00           

-                    
-                  

65,000.00          
65,000.00           
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

สตูล
743,700.00         
743,700.00         
743,700.00         

-                    

200,000.00        
-                  
-                  

-                  

200,000.00         
200,000.00         
200,000.00         

-                  
-                  

-                  
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รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

สมุทรสาคร
   18,996,750.00
   10,456,440.00
   10,456,440.00

8,828,040.00     
-                   

5,504,400.00      
4,891,200.00      

-                   
201,600.00        
411,600.00        

3,323,640.00      
1,628,400.00     
1,520,400.00     

374,400.00        

1,146,000.00      
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

สมุทรสาคร
108,000.00       
108,000.00        

7,919,150.00     
7,919,150.00     
7,401,750.00     

-                  

7,401,750.00     
7,018,550.00     
2,319,560.00     
1,977,760.00      

164,800.00        

115,200.00        
61,800.00          

92,700.00         

61,200.00          

17,500.00          
14,000.00          

-                  
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

สมุทรสาคร
4,606,290.00     

857,980.00        
324,000.00        

533,980.00       
296,280.00        
84,880.00          

152,820.00        
3,144,090.00     

21,760.00          

161,520.00        

2,084,400.00      

150,000.00        
296,400.00        
430,010.00        
430,720.00        
203,520.00       
150,000.00        
53,520.00          

227,200.00       
200,000.00        
27,200.00          

173,500.00        
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

สมุทรสาคร

383,200.00        

463,000.00       
463,000.00       
320,000.00        
90,000.00          
53,000.00          

54,400.00         
54,400.00          

421,160.00        
65,000.00          

-                   
-                  

65,000.00         
65,000.00          
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

สมุทรสาคร
356,160.00        
356,160.00        
356,160.00        

-                   

200,000.00       
-                  
-                  

-                  

200,000.00        
200,000.00        
200,000.00        

-                  
-                  

-                  
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2563

ล าดับท่ี รายการ

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

ยโสธร
   30,340,070.00
   10,541,280.00
   10,541,280.00
10,343,280.00   

-                   

5,767,680.00      
4,964,880.00      

254,400.00         
254,400.00         
294,000.00         

396,000.00         
4,179,600.00      
198,000.00        
72,000.00         
72,000.00          

-                   

-                   
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

ยโสธร
126,000.00        
126,000.00         

18,733,790.00   
18,733,790.00   
18,174,870.00   
6,009,200.00     
6,009,200.00      

12,165,670.00   
11,740,970.00   
7,082,280.00     
6,008,480.00      

529,600.00         

345,600.00         
198,600.00         

223,200.00        

122,400.00         

56,000.00          
44,800.00          

-                  
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

ยโสธร
4,435,490.00     

878,800.00         
324,000.00         

554,800.00        
317,100.00         
84,880.00          

152,820.00         
2,755,030.00     

21,760.00          

312,660.00         

1,597,010.00      

150,000.00         
273,600.00         
400,000.00         
531,860.00         
293,760.00        
150,000.00         
143,760.00         
238,100.00        
200,000.00         
38,100.00          

269,800.00         
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

ยโสธร

424,700.00         

494,800.00        
494,800.00        
404,800.00         
90,000.00          

64,120.00         
64,120.00          

865,000.00         
65,000.00          

-                   
-                  

65,000.00         
65,000.00          
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

ยโสธร
800,000.00         
800,000.00         
800,000.00         

-                   

200,000.00        
-                  
-                  

-                  

200,000.00         
200,000.00         
200,000.00         

-                  
-                  

-                  
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รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

พังงา
   20,578,580.00
   10,535,520.00
   10,535,520.00

9,094,800.00     
-                   

5,803,080.00      
5,044,680.00      

-                   
253,200.00        
505,200.00        

3,291,720.00      
1,440,720.00     
1,314,720.00     

374,400.00        

940,320.00        
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

พังงา
126,000.00       
126,000.00        

9,040,060.00     
9,040,060.00     
8,433,510.00     

-                  

8,433,510.00     
8,046,010.00     
3,705,560.00     
3,143,360.00      

283,200.00        

172,800.00        
106,200.00        

135,150.00       

81,600.00          

29,750.00          
23,800.00          

-                  
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

พังงา
4,205,300.00     

857,980.00        
324,000.00        

533,980.00       
296,280.00        
84,880.00          

152,820.00        
2,547,020.00     

21,760.00          

304,720.00        

1,570,800.00      

150,000.00        
296,400.00        
203,340.00        
493,700.00        
244,800.00       
150,000.00        
94,800.00          

248,900.00       
200,000.00        
48,900.00          

306,600.00        
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

พังงา

387,500.00        

549,000.00       
549,000.00       
406,000.00        
90,000.00          
53,000.00          

57,550.00         
57,550.00          

803,000.00        
65,000.00          

-                   
-                  

65,000.00         
65,000.00          
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

พังงา
738,000.00        
738,000.00        
738,000.00        

-                   

200,000.00       
-                  
-                  

-                  

200,000.00        
200,000.00        
200,000.00        

-                  
-                  

-                  
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2563

ล าดับท่ี รายการ

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

ตราด
   25,374,530.00
   10,341,960.00
   10,341,960.00

8,697,120.00     
-                   

4,885,080.00      
4,238,280.00      

134,400.00        
134,400.00        
378,000.00        

3,812,040.00      
1,644,840.00     
1,518,840.00     

374,400.00        

1,144,440.00      
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

ตราด
126,000.00       
126,000.00        

12,735,870.00   
12,735,870.00   
12,274,750.00   
5,953,000.00     

5,953,000.00      
6,321,750.00     
5,946,690.00     
1,942,180.00     
1,571,680.00      

234,600.00        

86,400.00          
49,500.00          

67,800.00         

40,800.00          

15,000.00          
12,000.00          

-                  
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

ตราด
3,936,710.00     

878,800.00        
324,000.00        

554,800.00       
317,100.00        
84,880.00          

152,820.00        
2,475,510.00     

21,760.00          

333,660.00        

1,515,890.00      

150,000.00        
288,000.00        
166,200.00        
389,600.00        
189,600.00       
150,000.00        
39,600.00          

200,000.00       
200,000.00        

-                   

192,800.00        
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

ตราด

375,060.00        

407,600.00       
407,600.00       
264,600.00        
90,000.00          
53,000.00          

53,520.00         
53,520.00          

865,000.00        
65,000.00          

-                   
-                  

65,000.00         
65,000.00          
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

ตราด
800,000.00        
800,000.00        
800,000.00        

-                   

1,431,700.00     
-                  
-                  

-                  

200,000.00        
200,000.00        
200,000.00        

1,231,700.00     
-                  

1,231,700.00     
1,231,700.00      
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รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

แพร่
  19,917,325.00
  11,780,270.00
  11,780,270.00
10,499,870.00  

-                 

6,848,520.00    
5,974,920.00    

67,200.00        
310,800.00       
495,600.00       

3,651,350.00    
1,280,400.00   
1,154,400.00   

374,400.00       

780,000.00       
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

แพร่
126,000.00      
126,000.00       

7,472,055.00   
7,472,055.00   
6,923,165.00   

55,400.00       
55,400.00        

6,867,765.00   
6,495,765.00   
2,437,285.00   
2,026,485.00    

226,900.00       

115,200.00       
68,700.00        

101,700.00      

61,200.00        

22,500.00        
18,000.00        

-                
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

แพร่
3,956,780.00   

878,800.00       
324,000.00       

554,800.00      
317,100.00       
84,880.00        

152,820.00       
2,487,400.00   

21,760.00        

312,660.00       

1,444,610.00    

150,000.00       
296,400.00       
261,970.00       
403,180.00       
194,880.00      
150,000.00       
44,880.00        

208,300.00      
200,000.00       

8,300.00          

187,400.00       
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

แพร่

372,000.00       

494,000.00      
494,000.00      
351,000.00       
90,000.00        
53,000.00        

54,890.00       
54,890.00        
65,000.00        
65,000.00        

-                 
-                

65,000.00       
65,000.00        
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

แพร่
-                 
-                 
-                 
-                 

600,000.00      
-                
-                

-                

200,000.00       
200,000.00       
200,000.00       
400,000.00      
400,000.00      
400,000.00       

-                

** โครงการน้ี
รอพิจารณาอีกคร้ัง
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2563

ล าดับท่ี รายการ

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

สงขลา
   32,289,065.00
   12,590,880.00
   12,590,880.00
10,113,600.00   

-                   

6,482,400.00      
5,422,800.00      

67,200.00          
268,800.00         
411,600.00         
312,000.00         

3,631,200.00      
2,477,280.00     
2,361,000.00     

234,000.00         

546,000.00         

374,400.00         

1,122,600.00      

84,000.00          
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

สงขลา
116,280.00        
116,280.00         

14,295,685.00   
14,295,685.00   
13,772,435.00   

-                  

13,772,435.00   
13,213,345.00   
7,558,635.00     
6,193,035.00      

758,400.00         

345,600.00         
261,600.00         

438,300.00        

244,800.00         

107,500.00         
86,000.00          

-                  
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

สงขลา
5,216,410.00     

878,800.00         
324,000.00         

554,800.00        
317,100.00         
84,880.00          

152,820.00         
3,445,450.00     

21,760.00          

360,660.00         

2,104,230.00      

150,000.00         
295,200.00         
513,600.00         
629,860.00         
372,960.00        
150,000.00         
222,960.00         
256,900.00        
200,000.00         
56,900.00          

262,300.00         
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

สงขลา

559,090.00         

454,650.00        
454,650.00        
364,650.00         
90,000.00          

68,600.00         
68,600.00          

865,000.00         
65,000.00          

-                   
-                  

65,000.00         
65,000.00          
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

สงขลา
800,000.00         
800,000.00         
800,000.00         

-                   

4,537,500.00     
4,337,500.00     
2,775,000.00     
2,775,000.00      

1,562,500.00     
1,562,500.00      

200,000.00         
200,000.00         
200,000.00         

-                  
-                  

-                  
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รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง) รายการท่ี 1.1  1.2  1.3  1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
  1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (ส าหรับส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
       2) ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)
       3) เงินประจ าต าแหน่ง ผอ . /รองผอ./ผอ.ส านักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
  1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (ส าหรับวิทยาลัยชุมชน )
       1) เงินเดือนข้าราชการครู
       2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีเป็นราชการ ง .บ.ส.ก(110)
       3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท่ีเป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
       4) เงินวิทยฐานะครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ
       5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สปพ . (ขรก)
       6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
       7) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.)
  1.4 ค่าจ้างประจ า (ส าหรับวิทยาลัยชุมชนท่ีมีลูกจ้างประจ า )
  1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
    1) ค่าเช่าบ้าน
    2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของอันดับ
    3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
    4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง
    5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้)
    6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  (ส าหรับสถาบันวชช .)
    7) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน )
    9)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารแบบมีวาระ)

น่าน
   25,671,570.00
     9,020,280.00
     9,020,280.00

8,207,160.00     
-                   

5,229,600.00      
4,935,600.00      

294,000.00        

2,977,560.00      
813,120.00       
714,120.00       

240,000.00        

474,120.00        
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  2.2 ค่าใช้สอย
    1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส าหรับพนักงานราชการ )  750 บาท X  จน.พรก.

2 แผนงานพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน  : ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
    2.1 ค่าครุภัณฑ์
    2.2 ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
     1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง
1.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 400 
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี  หรือ ภาคเรียนละ 1,350 บาท/คน/ภาคเรียน)
1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
 หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (จ านวนอย่างน้อย 30 
คน/ห้อง) *
    2.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x ผลรวมจ านวนช่ัวโมงท่ีเปิดสอน  x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. 
คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.  คอมพิวเตอร์ รวม  102 ชม.)
    2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จ านวนนักศึกษา x  250 บาท
    2.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรียนการ
สอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น =  จ านวนนักศึกษา x  200 บาท
  3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จ านวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
    3.1) ค่าสอนรายช่ัวโมง = จ านวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
    3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี  หรือ
 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม  : 600 บาท/คน/ปี  หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน
    3.3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน  =
 จน.นักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคเรียน

น่าน
99,000.00         
99,000.00          

16,386,290.00   
16,386,290.00   
15,835,400.00   
7,627,100.00     
7,627,100.00      

8,208,300.00     
7,839,340.00     
3,436,920.00     
2,865,120.00      

307,800.00        

172,800.00        
91,200.00          

135,150.00       

81,600.00          

29,750.00          
23,800.00          

-                  
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  4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
    4.1) ค่าตอบแทน
      4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้ส าหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยท่ีมี
ด าเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารท าการนอกเวลา )
      4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
         4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
         4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ
    4.2) ค่าใช้สอย
      4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
      4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภาวชช . ผู้
อ านวยการวชช. และบุคลากรวชช. (ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ )
      4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การค านวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
      4.2.4) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน  เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
      4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
      4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
    4.3) ค่าวัสดุ
      4.3.1) ค่าวัสดุส านักงาน
         4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
         4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา /ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
      4.3.2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
         4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
         4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  = ระยะทาง
จากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 คร้ัง
    4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อ่ืนๆ (ระบุ)

น่าน
4,267,270.00     

878,800.00        
324,000.00        

554,800.00       
317,100.00        
84,880.00          

152,820.00        
2,622,550.00     

21,760.00          

312,660.00        

1,444,610.00      

150,000.00        
266,800.00        
426,720.00        
534,620.00        
235,320.00       
150,000.00        
85,320.00          

299,300.00       
200,000.00        
99,300.00          

231,300.00        
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2.2 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตร
2) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

2.1.2 ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3) การค้นหาคนจน/ผู้ด้อยโอกาส
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

2.1.3 ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา )  - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 6,500 บาท/คน/ปี  = 3,250 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 6500 บาท x จน.นศ. X
 1 ปี ,  - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท /คน/ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท/คน/ปี = 2,450 บาท x จน.นศ. X
 2 ภาคเรียน หรือ 4,900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
     2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)  = 1,000 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 2,000 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
     4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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

3.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน :โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

น่าน

368,960.00        

494,400.00       
494,400.00       
351,400.00        
90,000.00          
53,000.00          

56,490.00         
56,490.00          
65,000.00          
65,000.00          

-                   
-                  

65,000.00         
65,000.00          
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3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน

งบเงินอุดหนุน :  โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน **
3.2.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

งบเงินอุดหนุน :  โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน
4 แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.1 โครงการท่ี 1 : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

4.1.2 โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

4.3.1 โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ

4.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการด าเนินงาน แต่ในการเบิกจ่าย
ให้วชช.ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง  ท้ังน้ี หากวชช . มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ส าคัญ 
ท่ีจะต้องด าเนินการ นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด วชช .สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน  
และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ  กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ท้ังงบบุคลากร และงบด าเนินงาน วงเงินท่ีได้รับจริง อาจเพ่ิม /ลด
 ตามสิทธ์ิและจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 (1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นฐานในการค านวณ 
 (2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /
สัมฤทธิบัตร  หลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีสามารถรับรองมาตรฐานฯ  ดังน้ัน งบประมาณตามกรอบการจัดสรร
ท่ีประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพ่ิม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
4. งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดิจิทัล ของสถาบันฯ
5. งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน รอพิจารณาอีก 4 แห่ง 
 คือ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน

น่าน
-                   
-                   
-                   
-                   

200,000.00       
-                  
-                  

-                  

200,000.00        
200,000.00        
200,000.00        

-                  
-                  

-                  

** โครงการน้ี
รอพิจารณาอีกคร้ัง
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ขรก.
ลูกจ้างป
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รศึ
กษ
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ป

841      279     1        278     283     20        27        69        38        40        40        16        11        22        
1 แม่ฮ่องสอน 46 15 14 17       1          2          3          2          2          1          -           5          1          
2 พิจิตร 52 16 21 15       1          1          6          2          2          -           -           2          1          
3 ตาก 41 12 14 15       1          1          3          2          2          4          -           1          1          
4 บุรีรัมย์ 40 15 14 11       1          1          3          2          2          1          -           1          
5 มุกดาหาร 39 15 14 10       1          1          3          1          2          1          -           1          
6 หนองบัวล าภู 40 15 14 11       1          1          3          2          2          1          -           1          
7 สระแก้ว 40 12 13 15       1          1          3          2          2          4          1          1          
8 อุทัยธานี 47 16 18 13       1          1          3          2          2          -           3          1          
9 ระนอง 40 15 13 12       1          1          3          2          2          1          1          1          
10 นราธิวาส 47 12 11 24       1          2          6          2          2          4          3          2          2          
11 ยะลา 43 12 14 17       1          2          4          2          2          4          -           2          
12 ปัตตานี 42 10 12 20       1          2          4          2          2          6          2          1          
13 สตูล 40 15 14 11       1          1          3          2          2          1          -           1          
14 สมุทรสาคร 40 13 12 15       1          1          3          2          2          3          2          1          
15 ยโสธร 39 12 1 14 12       1          1          3          1          2          3          -           1          
16 พังงา 41 16 12 13       1          1          3          2          2          -           2          1          1          
17 ตราด 40 14 14 12       1          1          3          2          2          2          -           1          
18 แพร่ 41 15 14 12       1          2          3          2          2          1          -           1          
19 สงขลา 42 13 13 16       1          2          4          2          2          3          1          1          
20 น่าน 41 16 13 12       1          2          3          2          2          -           1          1          

รวม

ท่ี วชช
รวม

บุคลากร

จ านวนท่ีมีอยู่ จ้างเหมาบริการตามเกณฑ์
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1 แม่ฮ่องสอน
2 พิจิตร
3 ตาก
4 บุรีรัมย์
5 มุกดาหาร
6 หนองบัวล าภู
7 สระแก้ว
8 อุทัยธานี
9 ระนอง
10 นราธิวาส
11 ยะลา
12 ปัตตานี
13 สตูล
14 สมุทรสาคร
15 ยโสธร
16 พังงา
17 ตราด
18 แพร่
19 สงขลา
20 น่าน

รวม

ท่ี วชช
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36,585,230   36,585,180   1,741,980   34,843,200  3,600,000 2,935,440   6,822,720   3,757,440   3,955,200  7,200,000  2,850,000 1,240,800 2,481,600  
2,271,600     2,271,598     325,198      1,946,400     180,000    217,440      296,640      197,760      197,760     180,000     -           564,000     112,800      
1,693,680     1,693,680     77,760        1,615,920     180,000    108,720      593,280      197,760      197,760     -            -           225,600     112,800      
2,004,240     2,004,240     77,760        1,926,480     180,000    108,720      296,640      197,760      197,760     720,000     -           112,800     112,800      
1,330,710     1,330,704     57,024        1,273,680     180,000    108,720      296,640      197,760      197,760     180,000     -           -           112,800      
1,284,590     1,284,590     109,790      1,174,800     180,000    108,720      296,640      98,880        197,760     180,000     -           -           112,800      
1,330,710     1,330,704     57,024        1,273,680     180,000    108,720      296,640      197,760      197,760     180,000     -           -           112,800      
2,071,440     2,071,440     77,760        1,993,680     180,000    108,720      296,640      197,760      197,760     720,000     180,000     -           112,800      
1,701,080     1,701,072     67,392        1,633,680     180,000    108,720      296,640      197,760      197,760     -            540,000     -           112,800      
1,515,890     1,515,888     62,208        1,453,680     180,000    108,720      296,640      197,760      197,760     180,000     180,000     -           112,800      
3,221,860     3,221,856     124,416      3,097,440     180,000    217,440      593,280      197,760      197,760     720,000     540,000     225,600     225,600      
2,222,210     2,222,208     88,128        2,134,080     180,000    217,440      395,520      197,760      197,760     720,000     -           -           225,600      
2,844,960     2,844,960     103,680      2,741,280     180,000    217,440      395,520      197,760      197,760     1,080,000   360,000     -           112,800      
1,330,710     1,330,704     57,024        1,273,680     180,000    108,720      296,640      197,760      197,760     180,000     -           -           112,800      
2,084,400     2,084,400     90,720        1,993,680     180,000    108,720      296,640      197,760      197,760     540,000     360,000     -           112,800      
1,597,010     1,597,008     62,208        1,534,800     180,000    108,720      296,640      98,880        197,760     540,000     -           -           112,800      
1,570,800     1,570,800     34,320        1,536,480     180,000    108,720      296,640      197,760      197,760     -            330,000     112,800     112,800      
1,515,890     1,515,888     62,208        1,453,680     180,000    108,720      296,640      197,760      197,760     360,000     -           -           112,800      
1,444,610     1,444,608     62,208        1,382,400     180,000    217,440      296,640      197,760      197,760     180,000     -           -           112,800      
2,104,230     2,104,224     82,944        2,021,280     180,000    217,440      395,520      197,760      197,760     540,000     180,000     -           112,800      
1,444,610     1,444,608     62,208        1,382,400     180,000    217,440      296,640      197,760      197,760     -            180,000     -           112,800      

งบประมาณ พ.ศ. 2564
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จ ำนวน (คน) จ ำนวน (บำท) 
รวมท้ังส้ิน =(A)+(B) (ปัดเศษ) 36,585,230.00     

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B) 36,585,178.00     

เพ่ิมให้ส ำหรับปรับเพ่ิมค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำหรือบริหำรจัดกำร (B) 1,741,978.00      

รวมงบประมำณ (A) 283                   34,843,200.00     

1           บรรณารักษณ์ หรือ จนท.ห้องสมุด 15,000         20                      3,600,000.00        

2           พนักงานขับรถยนต์ 9,060           27                      2,935,440.00        

3           พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 8,240           69                      6,822,720.00        

4           พนักงานท าความสะอาด 8,240           38                      3,757,440.00        

5           นักการภารโรง 8,240           40                      3,955,200.00        

6           พนักงานจ้างเหมาทดแทนขรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         40                      7,200,000.00        

7           พนักงานจ้างเหมาทดแทนพรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         16                      2,850,000.00        

8           เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยจัดการศึกษา 9,400           11                      1,240,800.00        

9           เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 9,400           22                      2,481,600.00        

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณท่ีสถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างเหมาบริการ

ท่ีจ าเป็นเบ้ืองต้นแก่วชช. หากวชช.ใดมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีจัดสรรให้  หรือต้องการปรับเพ่ิมค่าจ้าง

ให้พนักงานจ้างเหมา วชช.สามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี ภาระงาน และคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหารวชช. ภายใต้อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณท่ีได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของวชช.  ท้ังน้ี สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว

ได้เพ่ิมให้ส าหรับปรับเพ่ิมค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องท าความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนด าเนินการจ้าง   

ท้ังน้ี การโอนงบประมาณให้วชช.ในแต่ละคร้ัง จะพิจารณาตามเงินงวดท่ีได้รับจากส านักงบประมาณ และจะโอนให้วิทยาลัชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ ต่อไป

ล ำดับท่ี รำยกำร
 ค่ำตอบแทน

รำยเดือน
รวม
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ข้อมูล ณ 16 ตุลาคม 2563

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B) (ปัดเศษ)

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B)

เพ่ิมให้ส ำหรับปรับเพ่ิมค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำหรือบริหำรจัดกำร (B)
รวมงบประมำณ (A)

1           บรรณารักษณ์ หรือ จนท.ห้องสมุด 15,000         

2           พนักงานขับรถยนต์ 9,060           

3           พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 8,240           

4           พนักงานท าความสะอาด 8,240           

5           นักการภารโรง 8,240           

6           พนักงานจ้างเหมาทดแทนขรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

7           พนักงานจ้างเหมาทดแทนพรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

8           เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยจัดการศึกษา 9,400           

9           เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 9,400           

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณท่ีสถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างเหมาบริการ

ท่ีจ าเป็นเบ้ืองต้นแก่วชช. หากวชช.ใดมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีจัดสรรให้  หรือต้องการปรับเพ่ิมค่าจ้าง

ให้พนักงานจ้างเหมา วชช.สามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี ภาระงาน และคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหารวชช. ภายใต้อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณท่ีได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของวชช.  ท้ังน้ี สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว

ได้เพ่ิมให้ส าหรับปรับเพ่ิมค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องท าความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนด าเนินการจ้าง   

ท้ังน้ี การโอนงบประมาณให้วชช.ในแต่ละคร้ัง จะพิจารณาตามเงินงวดท่ีได้รับจากส านักงบประมาณ และจะโอนให้วิทยาลัชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ ต่อไป

ล ำดับท่ี รำยกำร
 ค่ำตอบแทน

รำยเดือน จ ำนวน (คน) จ ำนวน (บำท) 
2,271,600.00      

2,271,598.00      

325,198.00         
17                    1,946,400.00      

1                        180,000.00          

2                        217,440.00          

3                        296,640.00          

2                        197,760.00          

2                        197,760.00          

1                        180,000.00          

-                     -                     

5                        564,000.00          

1                        112,800.00          

แม่ฮ่องสอน
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กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลอดปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ 16 ตุลาคม 2563

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B) (ปัดเศษ)

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B)

เพ่ิมให้ส ำหรับปรับเพ่ิมค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำหรือบริหำรจัดกำร (B)
รวมงบประมำณ (A)

1           บรรณารักษณ์ หรือ จนท.ห้องสมุด 15,000         

2           พนักงานขับรถยนต์ 9,060           

3           พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 8,240           

4           พนักงานท าความสะอาด 8,240           

5           นักการภารโรง 8,240           

6           พนักงานจ้างเหมาทดแทนขรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

7           พนักงานจ้างเหมาทดแทนพรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

8           เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยจัดการศึกษา 9,400           

9           เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 9,400           

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณท่ีสถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างเหมาบริการ

ท่ีจ าเป็นเบ้ืองต้นแก่วชช. หากวชช.ใดมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีจัดสรรให้  หรือต้องการปรับเพ่ิมค่าจ้าง

ให้พนักงานจ้างเหมา วชช.สามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี ภาระงาน และคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหารวชช. ภายใต้อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณท่ีได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของวชช.  ท้ังน้ี สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว

ได้เพ่ิมให้ส าหรับปรับเพ่ิมค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องท าความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนด าเนินการจ้าง   

ท้ังน้ี การโอนงบประมาณให้วชช.ในแต่ละคร้ัง จะพิจารณาตามเงินงวดท่ีได้รับจากส านักงบประมาณ และจะโอนให้วิทยาลัชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ ต่อไป

ล ำดับท่ี รำยกำร
 ค่ำตอบแทน

รำยเดือน จ ำนวน (คน) จ ำนวน (บำท) 
1,693,680.00      

1,693,680.00      

77,760.00          
15                    1,615,920.00      

1                        180,000.00          

1                        108,720.00          

6                        593,280.00          

2                        197,760.00          

2                        197,760.00          

-                     -                     

-                     -                     

2                        225,600.00          

1                        112,800.00          

พิจิตร
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กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลอดปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ 16 ตุลาคม 2563

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B) (ปัดเศษ)

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B)

เพ่ิมให้ส ำหรับปรับเพ่ิมค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำหรือบริหำรจัดกำร (B)
รวมงบประมำณ (A)

1           บรรณารักษณ์ หรือ จนท.ห้องสมุด 15,000         

2           พนักงานขับรถยนต์ 9,060           

3           พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 8,240           

4           พนักงานท าความสะอาด 8,240           

5           นักการภารโรง 8,240           

6           พนักงานจ้างเหมาทดแทนขรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

7           พนักงานจ้างเหมาทดแทนพรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

8           เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยจัดการศึกษา 9,400           

9           เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 9,400           

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณท่ีสถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างเหมาบริการ

ท่ีจ าเป็นเบ้ืองต้นแก่วชช. หากวชช.ใดมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีจัดสรรให้  หรือต้องการปรับเพ่ิมค่าจ้าง

ให้พนักงานจ้างเหมา วชช.สามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี ภาระงาน และคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหารวชช. ภายใต้อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณท่ีได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของวชช.  ท้ังน้ี สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว

ได้เพ่ิมให้ส าหรับปรับเพ่ิมค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องท าความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนด าเนินการจ้าง   

ท้ังน้ี การโอนงบประมาณให้วชช.ในแต่ละคร้ัง จะพิจารณาตามเงินงวดท่ีได้รับจากส านักงบประมาณ และจะโอนให้วิทยาลัชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ ต่อไป

ล ำดับท่ี รำยกำร
 ค่ำตอบแทน

รำยเดือน จ ำนวน (คน) จ ำนวน (บำท) 
2,004,240.00      

2,004,240.00      

77,760.00          
15                    1,926,480.00      

1                        180,000.00          

1                        108,720.00          

3                        296,640.00          

2                        197,760.00          

2                        197,760.00          

4                        720,000.00          

-                     -                     

1                        112,800.00          

1                        112,800.00          

ตำก
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กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลอดปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ 16 ตุลาคม 2563

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B) (ปัดเศษ)

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B)

เพ่ิมให้ส ำหรับปรับเพ่ิมค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำหรือบริหำรจัดกำร (B)
รวมงบประมำณ (A)

1           บรรณารักษณ์ หรือ จนท.ห้องสมุด 15,000         

2           พนักงานขับรถยนต์ 9,060           

3           พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 8,240           

4           พนักงานท าความสะอาด 8,240           

5           นักการภารโรง 8,240           

6           พนักงานจ้างเหมาทดแทนขรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

7           พนักงานจ้างเหมาทดแทนพรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

8           เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยจัดการศึกษา 9,400           

9           เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 9,400           

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณท่ีสถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างเหมาบริการ

ท่ีจ าเป็นเบ้ืองต้นแก่วชช. หากวชช.ใดมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีจัดสรรให้  หรือต้องการปรับเพ่ิมค่าจ้าง

ให้พนักงานจ้างเหมา วชช.สามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี ภาระงาน และคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหารวชช. ภายใต้อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณท่ีได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของวชช.  ท้ังน้ี สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว

ได้เพ่ิมให้ส าหรับปรับเพ่ิมค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องท าความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนด าเนินการจ้าง   

ท้ังน้ี การโอนงบประมาณให้วชช.ในแต่ละคร้ัง จะพิจารณาตามเงินงวดท่ีได้รับจากส านักงบประมาณ และจะโอนให้วิทยาลัชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ ต่อไป

ล ำดับท่ี รำยกำร
 ค่ำตอบแทน

รำยเดือน จ ำนวน (คน) จ ำนวน (บำท) 
1,330,710.00      

1,330,704.00      

57,024.00          
11                    1,273,680.00      

1                        180,000.00          

1                        108,720.00          

3                        296,640.00          

2                        197,760.00          

2                        197,760.00          

1                        180,000.00          

-                     -                     

-                     -                     

1                        112,800.00          

บุรีรัมย์
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กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลอดปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ 16 ตุลาคม 2563

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B) (ปัดเศษ)

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B)

เพ่ิมให้ส ำหรับปรับเพ่ิมค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำหรือบริหำรจัดกำร (B)
รวมงบประมำณ (A)

1           บรรณารักษณ์ หรือ จนท.ห้องสมุด 15,000         

2           พนักงานขับรถยนต์ 9,060           

3           พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 8,240           

4           พนักงานท าความสะอาด 8,240           

5           นักการภารโรง 8,240           

6           พนักงานจ้างเหมาทดแทนขรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

7           พนักงานจ้างเหมาทดแทนพรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

8           เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยจัดการศึกษา 9,400           

9           เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 9,400           

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณท่ีสถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างเหมาบริการ

ท่ีจ าเป็นเบ้ืองต้นแก่วชช. หากวชช.ใดมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีจัดสรรให้  หรือต้องการปรับเพ่ิมค่าจ้าง

ให้พนักงานจ้างเหมา วชช.สามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี ภาระงาน และคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหารวชช. ภายใต้อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณท่ีได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของวชช.  ท้ังน้ี สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว

ได้เพ่ิมให้ส าหรับปรับเพ่ิมค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องท าความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนด าเนินการจ้าง   

ท้ังน้ี การโอนงบประมาณให้วชช.ในแต่ละคร้ัง จะพิจารณาตามเงินงวดท่ีได้รับจากส านักงบประมาณ และจะโอนให้วิทยาลัชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ ต่อไป

ล ำดับท่ี รำยกำร
 ค่ำตอบแทน

รำยเดือน จ ำนวน (คน) จ ำนวน (บำท) 
1,284,590.00      

1,284,588.00      

109,788.00         
10                    1,174,800.00      

1                        180,000.00          

1                        108,720.00          

3                        296,640.00          

1                        98,880.00            

2                        197,760.00          

1                        180,000.00          

-                     -                     

-                     -                     

1                        112,800.00          

มุกดำหำร

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 160



กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลอดปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ 16 ตุลาคม 2563

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B) (ปัดเศษ)

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B)

เพ่ิมให้ส ำหรับปรับเพ่ิมค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำหรือบริหำรจัดกำร (B)
รวมงบประมำณ (A)

1           บรรณารักษณ์ หรือ จนท.ห้องสมุด 15,000         

2           พนักงานขับรถยนต์ 9,060           

3           พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 8,240           

4           พนักงานท าความสะอาด 8,240           

5           นักการภารโรง 8,240           

6           พนักงานจ้างเหมาทดแทนขรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

7           พนักงานจ้างเหมาทดแทนพรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

8           เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยจัดการศึกษา 9,400           

9           เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 9,400           

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณท่ีสถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างเหมาบริการ

ท่ีจ าเป็นเบ้ืองต้นแก่วชช. หากวชช.ใดมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีจัดสรรให้  หรือต้องการปรับเพ่ิมค่าจ้าง

ให้พนักงานจ้างเหมา วชช.สามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี ภาระงาน และคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหารวชช. ภายใต้อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณท่ีได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของวชช.  ท้ังน้ี สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว

ได้เพ่ิมให้ส าหรับปรับเพ่ิมค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องท าความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนด าเนินการจ้าง   

ท้ังน้ี การโอนงบประมาณให้วชช.ในแต่ละคร้ัง จะพิจารณาตามเงินงวดท่ีได้รับจากส านักงบประมาณ และจะโอนให้วิทยาลัชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ ต่อไป

ล ำดับท่ี รำยกำร
 ค่ำตอบแทน

รำยเดือน จ ำนวน (คน) จ ำนวน (บำท) 
1,330,710.00      

1,330,704.00      

57,024.00          
11                    1,273,680.00      

1                        180,000.00          

1                        108,720.00          

3                        296,640.00          

2                        197,760.00          

2                        197,760.00          

1                        180,000.00          

-                     -                     

-                     -                     

1                        112,800.00          

หนองบัวล ำภู

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 161



กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลอดปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ 16 ตุลาคม 2563

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B) (ปัดเศษ)

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B)

เพ่ิมให้ส ำหรับปรับเพ่ิมค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำหรือบริหำรจัดกำร (B)
รวมงบประมำณ (A)

1           บรรณารักษณ์ หรือ จนท.ห้องสมุด 15,000         

2           พนักงานขับรถยนต์ 9,060           

3           พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 8,240           

4           พนักงานท าความสะอาด 8,240           

5           นักการภารโรง 8,240           

6           พนักงานจ้างเหมาทดแทนขรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

7           พนักงานจ้างเหมาทดแทนพรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

8           เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยจัดการศึกษา 9,400           

9           เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 9,400           

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณท่ีสถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างเหมาบริการ

ท่ีจ าเป็นเบ้ืองต้นแก่วชช. หากวชช.ใดมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีจัดสรรให้  หรือต้องการปรับเพ่ิมค่าจ้าง

ให้พนักงานจ้างเหมา วชช.สามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี ภาระงาน และคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหารวชช. ภายใต้อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณท่ีได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของวชช.  ท้ังน้ี สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว

ได้เพ่ิมให้ส าหรับปรับเพ่ิมค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องท าความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนด าเนินการจ้าง   

ท้ังน้ี การโอนงบประมาณให้วชช.ในแต่ละคร้ัง จะพิจารณาตามเงินงวดท่ีได้รับจากส านักงบประมาณ และจะโอนให้วิทยาลัชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ ต่อไป

ล ำดับท่ี รำยกำร
 ค่ำตอบแทน

รำยเดือน จ ำนวน (คน) จ ำนวน (บำท) 
2,071,440.00      

2,071,440.00      

77,760.00          
15                    1,993,680.00      

1                        180,000.00          

1                        108,720.00          

3                        296,640.00          

2                        197,760.00          

2                        197,760.00          

4                        720,000.00          

1                        180,000.00          

-                     -                     

1                        112,800.00          

สระแก้ว

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 162



กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลอดปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ 16 ตุลาคม 2563

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B) (ปัดเศษ)

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B)

เพ่ิมให้ส ำหรับปรับเพ่ิมค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำหรือบริหำรจัดกำร (B)
รวมงบประมำณ (A)

1           บรรณารักษณ์ หรือ จนท.ห้องสมุด 15,000         

2           พนักงานขับรถยนต์ 9,060           

3           พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 8,240           

4           พนักงานท าความสะอาด 8,240           

5           นักการภารโรง 8,240           

6           พนักงานจ้างเหมาทดแทนขรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

7           พนักงานจ้างเหมาทดแทนพรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

8           เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยจัดการศึกษา 9,400           

9           เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 9,400           

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณท่ีสถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างเหมาบริการ

ท่ีจ าเป็นเบ้ืองต้นแก่วชช. หากวชช.ใดมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีจัดสรรให้  หรือต้องการปรับเพ่ิมค่าจ้าง

ให้พนักงานจ้างเหมา วชช.สามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี ภาระงาน และคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหารวชช. ภายใต้อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณท่ีได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของวชช.  ท้ังน้ี สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว

ได้เพ่ิมให้ส าหรับปรับเพ่ิมค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องท าความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนด าเนินการจ้าง   

ท้ังน้ี การโอนงบประมาณให้วชช.ในแต่ละคร้ัง จะพิจารณาตามเงินงวดท่ีได้รับจากส านักงบประมาณ และจะโอนให้วิทยาลัชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ ต่อไป

ล ำดับท่ี รำยกำร
 ค่ำตอบแทน

รำยเดือน จ ำนวน (คน) จ ำนวน (บำท) 
1,701,080.00      

1,701,072.00      

67,392.00          
13                    1,633,680.00      

1                        180,000.00          

1                        108,720.00          

3                        296,640.00          

2                        197,760.00          

2                        197,760.00          

-                     -                     

3                        540,000.00          

-                     -                     

1                        112,800.00          

อุทัยธำนี

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 163



กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลอดปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ 16 ตุลาคม 2563

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B) (ปัดเศษ)

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B)

เพ่ิมให้ส ำหรับปรับเพ่ิมค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำหรือบริหำรจัดกำร (B)
รวมงบประมำณ (A)

1           บรรณารักษณ์ หรือ จนท.ห้องสมุด 15,000         

2           พนักงานขับรถยนต์ 9,060           

3           พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 8,240           

4           พนักงานท าความสะอาด 8,240           

5           นักการภารโรง 8,240           

6           พนักงานจ้างเหมาทดแทนขรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

7           พนักงานจ้างเหมาทดแทนพรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

8           เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยจัดการศึกษา 9,400           

9           เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 9,400           

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณท่ีสถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างเหมาบริการ

ท่ีจ าเป็นเบ้ืองต้นแก่วชช. หากวชช.ใดมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีจัดสรรให้  หรือต้องการปรับเพ่ิมค่าจ้าง

ให้พนักงานจ้างเหมา วชช.สามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี ภาระงาน และคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหารวชช. ภายใต้อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณท่ีได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของวชช.  ท้ังน้ี สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว

ได้เพ่ิมให้ส าหรับปรับเพ่ิมค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องท าความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนด าเนินการจ้าง   

ท้ังน้ี การโอนงบประมาณให้วชช.ในแต่ละคร้ัง จะพิจารณาตามเงินงวดท่ีได้รับจากส านักงบประมาณ และจะโอนให้วิทยาลัชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ ต่อไป

ล ำดับท่ี รำยกำร
 ค่ำตอบแทน

รำยเดือน จ ำนวน (คน) จ ำนวน (บำท) 
1,515,890.00      

1,515,888.00      

62,208.00          
12                    1,453,680.00      

1                        180,000.00          

1                        108,720.00          

3                        296,640.00          

2                        197,760.00          

2                        197,760.00          

1                        180,000.00          

1                        180,000.00          

-                     

1                        112,800.00          

ระนอง
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กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลอดปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ 16 ตุลาคม 2563

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B) (ปัดเศษ)

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B)

เพ่ิมให้ส ำหรับปรับเพ่ิมค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำหรือบริหำรจัดกำร (B)
รวมงบประมำณ (A)

1           บรรณารักษณ์ หรือ จนท.ห้องสมุด 15,000         

2           พนักงานขับรถยนต์ 9,060           

3           พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 8,240           

4           พนักงานท าความสะอาด 8,240           

5           นักการภารโรง 8,240           

6           พนักงานจ้างเหมาทดแทนขรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

7           พนักงานจ้างเหมาทดแทนพรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

8           เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยจัดการศึกษา 9,400           

9           เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 9,400           

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณท่ีสถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างเหมาบริการ

ท่ีจ าเป็นเบ้ืองต้นแก่วชช. หากวชช.ใดมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีจัดสรรให้  หรือต้องการปรับเพ่ิมค่าจ้าง

ให้พนักงานจ้างเหมา วชช.สามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี ภาระงาน และคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหารวชช. ภายใต้อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณท่ีได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของวชช.  ท้ังน้ี สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว

ได้เพ่ิมให้ส าหรับปรับเพ่ิมค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องท าความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนด าเนินการจ้าง   

ท้ังน้ี การโอนงบประมาณให้วชช.ในแต่ละคร้ัง จะพิจารณาตามเงินงวดท่ีได้รับจากส านักงบประมาณ และจะโอนให้วิทยาลัชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ ต่อไป

ล ำดับท่ี รำยกำร
 ค่ำตอบแทน

รำยเดือน จ ำนวน (คน) จ ำนวน (บำท) 
3,221,860.00      

3,221,856.00      

124,416.00         
24                    3,097,440.00      

1                        180,000.00          

2                        217,440.00          

6                        593,280.00          

2                        197,760.00          

2                        197,760.00          

4                        720,000.00          

3                        540,000.00          

2                        225,600.00          

2                        225,600.00          

นรำธิวำส
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กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลอดปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ 16 ตุลาคม 2563

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B) (ปัดเศษ)

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B)

เพ่ิมให้ส ำหรับปรับเพ่ิมค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำหรือบริหำรจัดกำร (B)
รวมงบประมำณ (A)

1           บรรณารักษณ์ หรือ จนท.ห้องสมุด 15,000         

2           พนักงานขับรถยนต์ 9,060           

3           พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 8,240           

4           พนักงานท าความสะอาด 8,240           

5           นักการภารโรง 8,240           

6           พนักงานจ้างเหมาทดแทนขรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

7           พนักงานจ้างเหมาทดแทนพรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

8           เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยจัดการศึกษา 9,400           

9           เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 9,400           

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณท่ีสถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างเหมาบริการ

ท่ีจ าเป็นเบ้ืองต้นแก่วชช. หากวชช.ใดมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีจัดสรรให้  หรือต้องการปรับเพ่ิมค่าจ้าง

ให้พนักงานจ้างเหมา วชช.สามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี ภาระงาน และคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหารวชช. ภายใต้อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณท่ีได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของวชช.  ท้ังน้ี สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว

ได้เพ่ิมให้ส าหรับปรับเพ่ิมค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องท าความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนด าเนินการจ้าง   

ท้ังน้ี การโอนงบประมาณให้วชช.ในแต่ละคร้ัง จะพิจารณาตามเงินงวดท่ีได้รับจากส านักงบประมาณ และจะโอนให้วิทยาลัชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ ต่อไป

ล ำดับท่ี รำยกำร
 ค่ำตอบแทน

รำยเดือน จ ำนวน (คน) จ ำนวน (บำท) 
2,222,210.00      

2,222,208.00      

88,128.00          
17                    2,134,080.00      

1                        180,000.00          

2                        217,440.00          

4                        395,520.00          

2                        197,760.00          

2                        197,760.00          

4                        720,000.00          

-                     -                     

-                     -                     

2                        225,600.00          

ยะลำ
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กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลอดปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ 16 ตุลาคม 2563

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B) (ปัดเศษ)

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B)

เพ่ิมให้ส ำหรับปรับเพ่ิมค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำหรือบริหำรจัดกำร (B)
รวมงบประมำณ (A)

1           บรรณารักษณ์ หรือ จนท.ห้องสมุด 15,000         

2           พนักงานขับรถยนต์ 9,060           

3           พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 8,240           

4           พนักงานท าความสะอาด 8,240           

5           นักการภารโรง 8,240           

6           พนักงานจ้างเหมาทดแทนขรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

7           พนักงานจ้างเหมาทดแทนพรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

8           เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยจัดการศึกษา 9,400           

9           เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 9,400           

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณท่ีสถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างเหมาบริการ

ท่ีจ าเป็นเบ้ืองต้นแก่วชช. หากวชช.ใดมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีจัดสรรให้  หรือต้องการปรับเพ่ิมค่าจ้าง

ให้พนักงานจ้างเหมา วชช.สามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี ภาระงาน และคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหารวชช. ภายใต้อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณท่ีได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของวชช.  ท้ังน้ี สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว

ได้เพ่ิมให้ส าหรับปรับเพ่ิมค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องท าความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนด าเนินการจ้าง   

ท้ังน้ี การโอนงบประมาณให้วชช.ในแต่ละคร้ัง จะพิจารณาตามเงินงวดท่ีได้รับจากส านักงบประมาณ และจะโอนให้วิทยาลัชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ ต่อไป

ล ำดับท่ี รำยกำร
 ค่ำตอบแทน

รำยเดือน จ ำนวน (คน) จ ำนวน (บำท) 
2,844,960.00      

2,844,960.00      

103,680.00         
20                    2,741,280.00      

1                        180,000.00          

2                        217,440.00          

4                        395,520.00          

2                        197,760.00          

2                        197,760.00          

6                        1,080,000.00        

2                        360,000.00          

-                     

1                        112,800.00          

ปัตตำนี
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กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลอดปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ 16 ตุลาคม 2563

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B) (ปัดเศษ)

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B)

เพ่ิมให้ส ำหรับปรับเพ่ิมค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำหรือบริหำรจัดกำร (B)
รวมงบประมำณ (A)

1           บรรณารักษณ์ หรือ จนท.ห้องสมุด 15,000         

2           พนักงานขับรถยนต์ 9,060           

3           พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 8,240           

4           พนักงานท าความสะอาด 8,240           

5           นักการภารโรง 8,240           

6           พนักงานจ้างเหมาทดแทนขรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

7           พนักงานจ้างเหมาทดแทนพรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

8           เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยจัดการศึกษา 9,400           

9           เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 9,400           

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณท่ีสถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างเหมาบริการ

ท่ีจ าเป็นเบ้ืองต้นแก่วชช. หากวชช.ใดมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีจัดสรรให้  หรือต้องการปรับเพ่ิมค่าจ้าง

ให้พนักงานจ้างเหมา วชช.สามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี ภาระงาน และคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหารวชช. ภายใต้อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณท่ีได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของวชช.  ท้ังน้ี สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว

ได้เพ่ิมให้ส าหรับปรับเพ่ิมค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องท าความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนด าเนินการจ้าง   

ท้ังน้ี การโอนงบประมาณให้วชช.ในแต่ละคร้ัง จะพิจารณาตามเงินงวดท่ีได้รับจากส านักงบประมาณ และจะโอนให้วิทยาลัชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ ต่อไป

ล ำดับท่ี รำยกำร
 ค่ำตอบแทน

รำยเดือน จ ำนวน (คน) จ ำนวน (บำท) 
1,330,710.00      

1,330,704.00      

57,024.00          
11                    1,273,680.00      

1                        180,000.00          

1                        108,720.00          

3                        296,640.00          

2                        197,760.00          

2                        197,760.00          

1                        180,000.00          

-                     -                     

-                     -                     

1                        112,800.00          

สตูล

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 168



กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลอดปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ 16 ตุลาคม 2563

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B) (ปัดเศษ)

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B)

เพ่ิมให้ส ำหรับปรับเพ่ิมค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำหรือบริหำรจัดกำร (B)
รวมงบประมำณ (A)

1           บรรณารักษณ์ หรือ จนท.ห้องสมุด 15,000         

2           พนักงานขับรถยนต์ 9,060           

3           พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 8,240           

4           พนักงานท าความสะอาด 8,240           

5           นักการภารโรง 8,240           

6           พนักงานจ้างเหมาทดแทนขรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

7           พนักงานจ้างเหมาทดแทนพรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

8           เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยจัดการศึกษา 9,400           

9           เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 9,400           

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณท่ีสถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างเหมาบริการ

ท่ีจ าเป็นเบ้ืองต้นแก่วชช. หากวชช.ใดมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีจัดสรรให้  หรือต้องการปรับเพ่ิมค่าจ้าง

ให้พนักงานจ้างเหมา วชช.สามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี ภาระงาน และคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหารวชช. ภายใต้อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณท่ีได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของวชช.  ท้ังน้ี สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว

ได้เพ่ิมให้ส าหรับปรับเพ่ิมค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องท าความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนด าเนินการจ้าง   

ท้ังน้ี การโอนงบประมาณให้วชช.ในแต่ละคร้ัง จะพิจารณาตามเงินงวดท่ีได้รับจากส านักงบประมาณ และจะโอนให้วิทยาลัชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ ต่อไป

ล ำดับท่ี รำยกำร
 ค่ำตอบแทน

รำยเดือน จ ำนวน (คน) จ ำนวน (บำท) 
2,084,400.00      

2,084,400.00      

90,720.00          
15                    1,993,680.00      

1                        180,000.00          

1                        108,720.00          

3                        296,640.00          

2                        197,760.00          

2                        197,760.00          

3                        540,000.00          

2                        360,000.00          

-                     -                     

1                        112,800.00          

สมุทรสำคร

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 169



กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลอดปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ 16 ตุลาคม 2563

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B) (ปัดเศษ)

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B)

เพ่ิมให้ส ำหรับปรับเพ่ิมค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำหรือบริหำรจัดกำร (B)
รวมงบประมำณ (A)

1           บรรณารักษณ์ หรือ จนท.ห้องสมุด 15,000         

2           พนักงานขับรถยนต์ 9,060           

3           พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 8,240           

4           พนักงานท าความสะอาด 8,240           

5           นักการภารโรง 8,240           

6           พนักงานจ้างเหมาทดแทนขรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

7           พนักงานจ้างเหมาทดแทนพรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

8           เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยจัดการศึกษา 9,400           

9           เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 9,400           

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณท่ีสถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างเหมาบริการ

ท่ีจ าเป็นเบ้ืองต้นแก่วชช. หากวชช.ใดมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีจัดสรรให้  หรือต้องการปรับเพ่ิมค่าจ้าง

ให้พนักงานจ้างเหมา วชช.สามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี ภาระงาน และคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหารวชช. ภายใต้อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณท่ีได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของวชช.  ท้ังน้ี สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว

ได้เพ่ิมให้ส าหรับปรับเพ่ิมค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องท าความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนด าเนินการจ้าง   

ท้ังน้ี การโอนงบประมาณให้วชช.ในแต่ละคร้ัง จะพิจารณาตามเงินงวดท่ีได้รับจากส านักงบประมาณ และจะโอนให้วิทยาลัชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ ต่อไป

ล ำดับท่ี รำยกำร
 ค่ำตอบแทน

รำยเดือน จ ำนวน (คน) จ ำนวน (บำท) 
1,597,010.00      

1,597,008.00      

62,208.00          
12                    1,534,800.00      

1                        180,000.00          

1                        108,720.00          

3                        296,640.00          

1                        98,880.00            

2                        197,760.00          

3                        540,000.00          

-                     -                     

-                     -                     

1                        112,800.00          

ยโสธร

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 170



กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลอดปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ 16 ตุลาคม 2563

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B) (ปัดเศษ)

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B)

เพ่ิมให้ส ำหรับปรับเพ่ิมค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำหรือบริหำรจัดกำร (B)
รวมงบประมำณ (A)

1           บรรณารักษณ์ หรือ จนท.ห้องสมุด 15,000         

2           พนักงานขับรถยนต์ 9,060           

3           พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 8,240           

4           พนักงานท าความสะอาด 8,240           

5           นักการภารโรง 8,240           

6           พนักงานจ้างเหมาทดแทนขรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

7           พนักงานจ้างเหมาทดแทนพรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

8           เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยจัดการศึกษา 9,400           

9           เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 9,400           

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณท่ีสถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างเหมาบริการ

ท่ีจ าเป็นเบ้ืองต้นแก่วชช. หากวชช.ใดมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีจัดสรรให้  หรือต้องการปรับเพ่ิมค่าจ้าง

ให้พนักงานจ้างเหมา วชช.สามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี ภาระงาน และคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหารวชช. ภายใต้อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณท่ีได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของวชช.  ท้ังน้ี สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว

ได้เพ่ิมให้ส าหรับปรับเพ่ิมค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องท าความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนด าเนินการจ้าง   

ท้ังน้ี การโอนงบประมาณให้วชช.ในแต่ละคร้ัง จะพิจารณาตามเงินงวดท่ีได้รับจากส านักงบประมาณ และจะโอนให้วิทยาลัชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ ต่อไป

ล ำดับท่ี รำยกำร
 ค่ำตอบแทน

รำยเดือน จ ำนวน (คน) จ ำนวน (บำท) 
1,570,800.00      

1,570,800.00      

34,320.00          
13                    1,536,480.00      

1                        180,000.00          

1                        108,720.00          

3                        296,640.00          

2                        197,760.00          

2                        197,760.00          

-                     -                     

2                        330,000.00          

1                        112,800.00          

1                        112,800.00          

พังงำ

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 171



กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลอดปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ 16 ตุลาคม 2563

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B) (ปัดเศษ)

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B)

เพ่ิมให้ส ำหรับปรับเพ่ิมค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำหรือบริหำรจัดกำร (B)
รวมงบประมำณ (A)

1           บรรณารักษณ์ หรือ จนท.ห้องสมุด 15,000         

2           พนักงานขับรถยนต์ 9,060           

3           พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 8,240           

4           พนักงานท าความสะอาด 8,240           

5           นักการภารโรง 8,240           

6           พนักงานจ้างเหมาทดแทนขรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

7           พนักงานจ้างเหมาทดแทนพรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

8           เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยจัดการศึกษา 9,400           

9           เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 9,400           

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณท่ีสถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างเหมาบริการ

ท่ีจ าเป็นเบ้ืองต้นแก่วชช. หากวชช.ใดมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีจัดสรรให้  หรือต้องการปรับเพ่ิมค่าจ้าง

ให้พนักงานจ้างเหมา วชช.สามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี ภาระงาน และคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหารวชช. ภายใต้อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณท่ีได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของวชช.  ท้ังน้ี สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว

ได้เพ่ิมให้ส าหรับปรับเพ่ิมค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องท าความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนด าเนินการจ้าง   

ท้ังน้ี การโอนงบประมาณให้วชช.ในแต่ละคร้ัง จะพิจารณาตามเงินงวดท่ีได้รับจากส านักงบประมาณ และจะโอนให้วิทยาลัชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ ต่อไป

ล ำดับท่ี รำยกำร
 ค่ำตอบแทน

รำยเดือน จ ำนวน (คน) จ ำนวน (บำท) 
1,515,890.00      

1,515,888.00      

62,208.00          
12                    1,453,680.00      

1                        180,000.00          

1                        108,720.00          

3                        296,640.00          

2                        197,760.00          

2                        197,760.00          

2                        360,000.00          

-                     -                     

-                     

1                        112,800.00          

ตรำด

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 172



กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลอดปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ 16 ตุลาคม 2563

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B) (ปัดเศษ)

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B)

เพ่ิมให้ส ำหรับปรับเพ่ิมค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำหรือบริหำรจัดกำร (B)
รวมงบประมำณ (A)

1           บรรณารักษณ์ หรือ จนท.ห้องสมุด 15,000         

2           พนักงานขับรถยนต์ 9,060           

3           พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 8,240           

4           พนักงานท าความสะอาด 8,240           

5           นักการภารโรง 8,240           

6           พนักงานจ้างเหมาทดแทนขรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

7           พนักงานจ้างเหมาทดแทนพรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

8           เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยจัดการศึกษา 9,400           

9           เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 9,400           

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณท่ีสถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างเหมาบริการ

ท่ีจ าเป็นเบ้ืองต้นแก่วชช. หากวชช.ใดมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีจัดสรรให้  หรือต้องการปรับเพ่ิมค่าจ้าง

ให้พนักงานจ้างเหมา วชช.สามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี ภาระงาน และคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหารวชช. ภายใต้อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณท่ีได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของวชช.  ท้ังน้ี สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว

ได้เพ่ิมให้ส าหรับปรับเพ่ิมค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องท าความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนด าเนินการจ้าง   

ท้ังน้ี การโอนงบประมาณให้วชช.ในแต่ละคร้ัง จะพิจารณาตามเงินงวดท่ีได้รับจากส านักงบประมาณ และจะโอนให้วิทยาลัชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ ต่อไป

ล ำดับท่ี รำยกำร
 ค่ำตอบแทน

รำยเดือน จ ำนวน (คน) จ ำนวน (บำท) 
1,444,610.00      

1,444,608.00      

62,208.00          
12                    1,382,400.00      

1                        180,000.00          

2                        217,440.00          

3                        296,640.00          

2                        197,760.00          

2                        197,760.00          

1                        180,000.00          

-                     -                     

-                     

1                        112,800.00          

แพร่
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กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลอดปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ 16 ตุลาคม 2563

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B) (ปัดเศษ)

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B)

เพ่ิมให้ส ำหรับปรับเพ่ิมค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำหรือบริหำรจัดกำร (B)
รวมงบประมำณ (A)

1           บรรณารักษณ์ หรือ จนท.ห้องสมุด 15,000         

2           พนักงานขับรถยนต์ 9,060           

3           พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 8,240           

4           พนักงานท าความสะอาด 8,240           

5           นักการภารโรง 8,240           

6           พนักงานจ้างเหมาทดแทนขรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

7           พนักงานจ้างเหมาทดแทนพรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

8           เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยจัดการศึกษา 9,400           

9           เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 9,400           

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณท่ีสถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างเหมาบริการ

ท่ีจ าเป็นเบ้ืองต้นแก่วชช. หากวชช.ใดมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีจัดสรรให้  หรือต้องการปรับเพ่ิมค่าจ้าง

ให้พนักงานจ้างเหมา วชช.สามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี ภาระงาน และคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหารวชช. ภายใต้อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณท่ีได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของวชช.  ท้ังน้ี สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว

ได้เพ่ิมให้ส าหรับปรับเพ่ิมค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องท าความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนด าเนินการจ้าง   

ท้ังน้ี การโอนงบประมาณให้วชช.ในแต่ละคร้ัง จะพิจารณาตามเงินงวดท่ีได้รับจากส านักงบประมาณ และจะโอนให้วิทยาลัชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ ต่อไป

ล ำดับท่ี รำยกำร
 ค่ำตอบแทน

รำยเดือน จ ำนวน (คน) จ ำนวน (บำท) 
2,104,230.00      

2,104,224.00      

82,944.00          
16                    2,021,280.00      

1                        180,000.00          

2                        217,440.00          

4                        395,520.00          

2                        197,760.00          

2                        197,760.00          

3                        540,000.00          

1                        180,000.00          

-                     

1                        112,800.00          

สงขลำ
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กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลอดปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ 16 ตุลาคม 2563

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B) (ปัดเศษ)

รวมท้ังส้ิน =(A)+(B)

เพ่ิมให้ส ำหรับปรับเพ่ิมค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำหรือบริหำรจัดกำร (B)
รวมงบประมำณ (A)

1           บรรณารักษณ์ หรือ จนท.ห้องสมุด 15,000         

2           พนักงานขับรถยนต์ 9,060           

3           พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 8,240           

4           พนักงานท าความสะอาด 8,240           

5           นักการภารโรง 8,240           

6           พนักงานจ้างเหมาทดแทนขรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

7           พนักงานจ้างเหมาทดแทนพรก.ท่ียังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี) 15,000         

8           เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยจัดการศึกษา 9,400           

9           เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 9,400           

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณท่ีสถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างเหมาบริการ

ท่ีจ าเป็นเบ้ืองต้นแก่วชช. หากวชช.ใดมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีจัดสรรให้  หรือต้องการปรับเพ่ิมค่าจ้าง

ให้พนักงานจ้างเหมา วชช.สามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี ภาระงาน และคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหารวชช. ภายใต้อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณท่ีได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมดของวชช.  ท้ังน้ี สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว

ได้เพ่ิมให้ส าหรับปรับเพ่ิมค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องท าความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนด าเนินการจ้าง   

ท้ังน้ี การโอนงบประมาณให้วชช.ในแต่ละคร้ัง จะพิจารณาตามเงินงวดท่ีได้รับจากส านักงบประมาณ และจะโอนให้วิทยาลัชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ ต่อไป

ล ำดับท่ี รำยกำร
 ค่ำตอบแทน

รำยเดือน จ ำนวน (คน) จ ำนวน (บำท) 
1,444,610.00      

1,444,608.00      

62,208.00          
12                    1,382,400.00      

1                        180,000.00          

2                        217,440.00          

3                        296,640.00          

2                        197,760.00          

2                        197,760.00          

-                     -                     

1                        180,000.00          

-                     -                     

1                        112,800.00          

น่ำน
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการลงทุน
จ าแนกรายวิทยาลัยชุมชน
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการลงทุน 

ล ำดับท่ี วชช. รวม ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง
รวมท้ังส้ิน 62,717,600.00    41,627,600.00    21,090,000.00                

1 ส านักงาสถาบัน 17,302,000.00     17,302,000.00     

รวม 45,415,600.00     24,325,600.00     21,090,000.00                 
1 แม่ฮ่องสอน 274,500.00         274,500.00         
2 พิจิตร 11,488,700.00     4,480,000.00      7,008,700.00                   
3 ตาก 1,447,900.00      1,447,900.00      
4 บุรีรัมย์ -                   
5 มุกดาหาร -                   
6 หนองบัวล าภู 1,150,000.00      1,150,000.00                   
7 สระแก้ว 1,340,000.00      1,340,000.00      
8 อุทัยธานี 32,000.00          32,000.00          
9 ระนอง 1,200,000.00      1,200,000.00                   

10 นราธิวาส 5,151,600.00      5,151,600.00                   
11 ยะลา 958,200.00         565,200.00         393,000.00                     
12 ปัตตานี 284,700.00         284,700.00         
13 สตูล 2,443,300.00      2,209,600.00      233,700.00                     
14 สมุทรสาคร -                   
15 ยโสธร 6,009,200.00      6,009,200.00      
16 พังงา -                   
17 ตราด 5,953,000.00      5,953,000.00                   
18 แพร่ 55,400.00          55,400.00          
19 สงขลา -                   
20 น่าน 7,627,100.00      7,627,100.00      
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ท่ี
ประเภทครุภัณฑ์/

ส่ิงก่อสร้าง
รายการ หน่วยนับ  จ านวน วงเงิน 

รวมท้ังส้ิน 17,302,000   
ค่าครุภัณฑ์ 17,302,000   

1 คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด
24 ช่อง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เคร่ือง 2         240,000

2 คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบท่ี 2 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เคร่ือง 82       1,722,000

3 คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation 
Firewall) แบบท่ี 2 แขวงดุสิต เขตดุสิต 

เคร่ือง 1       1,000,000

4 คอมพิวเตอร์ เคร่ืองควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ เครือข่าย
ไร้สาย (Wireless Controller) แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร

เคร่ือง 2       1,200,000

5 คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)
แบบท่ี 2 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เคร่ือง 200 4,600,000      

6 คอมพิวเตอร์ โปรแกรมบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานและพิสูจน์ตัวตน
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระบบ 1 500,000        

7 คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิการควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
ไร้สาย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระบบ 1 500,000        

8 คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า
3 เฟส) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เคร่ือง 2 540,000        

9 คอมพิวเตอร์ ระบบคลังข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระบบ 1 7,000,000      

รายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานสถาบัน
ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ .ศ. 2564

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 178



ท่ี
ประเภทครุภัณฑ์/

ส่ิงก่อสร้าง
รายการ หน่วยนับ  จ านวน วงเงิน 

รวมท้ังส้ิน 274,500    
ค่าครุภัณฑ์ 274,500    

1 คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 1 ต าบลจองค า
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เคร่ือง 1      130,000

2 คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ วัตถุ 3 มิติ ต าบลจองค า อ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เคร่ือง 1        40,000

3 การศึกษา จักรพันริม แบบอุตสาหกรรม ต าบลจองค า อ าเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คัน 1        24,500

4 การศึกษา จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า ต าบลจองค า อ าเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คัน 5        80,000

รายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ .ศ. 2564

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 179



ท่ี
ประเภทครุภัณฑ์/

ส่ิงก่อสร้าง
รายการ หน่วยนับ  จ านวน ราคาต่อหน่วย

รวมท้ังส้ิน 11,488,700    
ค่าครุภัณฑ์ 4,480,000      

1 โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
3,000 ANSI Lumens ต าบลทับคล้อ อ าเภอทับ
คล้อ จังหวัดพิจิตร

เคร่ือง 5          148,500

2 โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม
 150 น้ิว ต าบลทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ จังหวัด

จอ 2            48,600

3 เกษตร รถไถ ขนาด 10 แรงม้า ต าบลท่าบัว อ าเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร

คัน 5          330,000

4 การศึกษา เกจวัดกระบอกสูบ ต าบลท่าบัว อ าเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร

ชุด 1              5,900

5 การศึกษา เคร่ืองเจียรจานแบบประชิดล้อ ต าบลทับคล้อ 
อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

เคร่ือง 1            65,000

6 การศึกษา ชุดทดลองหุ่นยนต์แขนกลขับเคล่ือนด้วยระบบ
สมองกลฝังตัว ต าบลทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ
จังหวัดพิจิตร

ชุด 3          381,000

7 การศึกษา ชุดฝึก PLC ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์แบบบอลสกรู 
ต าบลทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ชุด 1          288,000

8 การศึกษา ชุดฝึกเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ต าบลท่าบัว 
อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชุด 5        1,200,000

9 การศึกษา ชุดฝึกไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า ต าบลทับคล้อ อ าเภอ
ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ชุด 1          270,000

10 การศึกษา ชุดสาธิตระบบลิฟท์ ต าบลท่าบัว อ าเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร

ชุด 2          193,000

11 การศึกษา เคร่ืองต้ังศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ต าบล
ท่าบัว อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

เคร่ือง 1        1,550,000

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 7,008,700      
1 ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืนค่าปรับปรุงหอประชุม ต าบลท่าบัว อ าเภอโพทะเล

 จังหวัดพิจิตร
งาน 1        7,008,700

รายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ .ศ. 2564

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 180



ท่ี
ประเภท
ครุภัณฑ์/

รายการ หน่วยนับ  จ านวน วงเงิน

รวมท้ังส้ิน 1,447,900   
ค่าครุภัณฑ์ 1,447,900   

1 คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2 ต าบลหนองบัวใต้
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

เคร่ือง 1 350,000      

2 โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เคร่ือง 3 60,000        

3 โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI 
Lumens ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

เคร่ือง 14 387,800      

4 โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

เคร่ือง 6 181,800      

5 โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

เคร่ือง 1 42,500        

6 โฆษณาและ
เผยแพร่

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม
120 น้ิว ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จอ 5 76,500        

7 การแพทย์ เคร่ืองช่ังน้ าหนัก แบบดิจิตอล พร้อมท่ีวัดส่วนสูง
ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

เคร่ือง 1 20,000        

8 การแพทย์ เคร่ืองวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ
ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

เคร่ือง 2 140,000      

9 การแพทย์ รถเข็น ชนิดนอน ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก คัน 4 76,000        
10 การแพทย์ รถเข็น ท าแผล ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก คัน 1 12,800        
11 การแพทย์ หม้อต้มเคร่ืองมือ ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เคร่ือง 1 12,800        
12 การแพทย์ เคร่ืองบดสมุนไพร ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เคร่ือง 1 12,700        
13 การแพทย์ เคร่ืองป้ันยาลูกกลอน ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เคร่ือง 1 21,400        
14 ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ล าโพงพร้อมไมค์ลอย ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตู้ 4 35,600        
15 การศึกษา หุ่นจ าลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว ต าบล

หนองหลวง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ตัว 1 18,000        

รายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ .ศ. 2564

วิทยาลัยชุมชนตาก

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 181



ท่ี
ประเภทครุภัณฑ์/

ส่ิงก่อสร้าง
รายการ หน่วยนับ  จ านวน ราคาต่อหน่วย

รวมท้ังส้ิน 1,150,000  
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,150,000  

1 ค่าก่อสร้างอ่ืน ๆ โรงจอดรถ ขนาด 14 คัน ต าบลบ้านพร้าว 
อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู
 2 โรง

โรง 2      900,000

2 ค่าก่อสร้างอ่ืน ๆ โรงเรือน ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง
หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู

หลัง 2      250,000

รายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ .ศ. 2564

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 182



ท่ี
ประเภทครุภัณฑ์/

ส่ิงก่อสร้าง
รายการ หน่วยนับ  จ านวน ราคาต่อหน่วย

รวมท้ังส้ิน 1,340,000  
ค่าครุภัณฑ์ 1,340,000  

1 ส ำนักงำน เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน ขนำด 44,000 บีทียู ต ำบลท่ำเกษม 
อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 15 เคร่ือง

เคร่ือง 15      799,500

2 โฆษณำและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำด 
2,500 ANSI Lumens ต ำบลท่ำเกษม อ ำเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 15 เคร่ือง

เคร่ือง 15      415,500

3 ไฟฟ้ำและวิทยุ ชุดเคร่ืองเสียง ต ำบลท่ำเกษม อ ำเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว 30 ชุด

ชุด 30      125,000

รายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ .ศ. 2564

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 183



ท่ี
ประเภทครุภัณฑ์/

ส่ิงก่อสร้าง
รายการ หน่วยนับ  จ านวน ราคาต่อหน่วย

รวมท้ังส้ิน 32,000      
ค่าครุภัณฑ์ 32,000      

1 การศึกษา จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า ต าบลห้วยแห้ง
 อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

คัน 2        32,000

รายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 184



ท่ี
ประเภทครุภัณฑ์/

ส่ิงก่อสร้าง
รายการ หน่วยนับ  จ านวน ราคาต่อหน่วย

รวมท้ังส้ิน 1,200,000  
ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง 1,200,000  

1 ค่าก่อสร้างอ่ืน ๆ ร้ัวด้านหลัง ต าบลบางร้ิน อ าเภอเมืองระนอง 
จังหวัดระนอง 1 งาน

งาน 1    1,200,000

รายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยชุมชนระนอง

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 185



ท่ี
ประเภทครุภัณฑ์/

ส่ิงก่อสร้าง
รายการ หน่วยนับ  จ านวน ราคาต่อหน่วย

รวมท้ังส้ิน 5,151,600    
ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง 5,151,600    

1 ค่าปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (งานระบบสาธารณูปโภค)  
ต าบลล าภู อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

งาน 1      5,151,600

รายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ .ศ. 2564

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 186



ท่ี
ประเภทครุภัณฑ์/

ส่ิงก่อสร้าง
รายการ หน่วยนับ  จ านวน ราคาต่อหน่วย

รวมท้ังส้ิน 958,200       
ค่าครุภัณฑ์ 565,200       

1 งานบ้านงานครัว คูลเลอร์สแตนเลสส้าหรับต้มน ้า ต้าบลสะเตง อ้าเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา

ใบ 2          30,000

2 งานบ้านงานครัว เคร่ืองช่ังดิจิตอลทศนิยม 1 ต้าแหน่ง ต้าบล
สะเตง อ้าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เคร่ือง 2 15,000         

3 งานบ้านงานครัว เคร่ืองซีลไนโตรเจน วิทยาลัยชุมชนยะลา ต้าบลสะเตง
 อ้าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เคร่ือง 1 67,800         

4 งานบ้านงานครัว เคร่ืองผลิตข้าวพองอัตโนมัติ ต้าบลสะเตง
อ้าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เคร่ือง 1 215,000        

5 งานบ้านงานครัว เคร่ืองสับป่ันผสมอาหาร ต้าบลสะเตง
อ้าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เคร่ือง 3 43,500         

6 งานบ้านงานครัว เตาทองพับและทองม้วน ต้าบลสะเตง
อ้าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เตา 4 36,600         

7 งานบ้านงานครัว เตาทอดโดนัทอัตโนมัติ ต้าบลสะเตง อ้าเภอเมืองยะลา
 จังหวัดยะลา

เตา 1 75,000         

8 การศึกษา หุ่นจ้าลองการช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ใหญ่ ต้าบลสะเตง 
อ้าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตัว 2 39,000         

9 การศึกษา หุ่นจ้าลองโครงกระดูก 170 ซม. พร้อมขาเล่ือน ต้าบล
สะเตง อ้าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตัว 1 15,500         

10 การแพทย์ รถเข็น ชนิดน่ัง ต้าบลสะเตง อ้าเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

คัน 2 15,000         

11 การแพทย์ รถเข็น ท้าแผล ต้าบลสะเตง อ้าเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

คัน 1 12,800         

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 393,000       
1 ค่าก่อสร้างอ่ืน ๆ ห้องน ้า ต้าบลสะเตง อ้าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา หลัง 1 393,000        

รายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ .ศ. 2564

วิทยาลัยชุมชนยะลา

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 187



ท่ี
ประเภทครุภัณฑ์/

ส่ิงก่อสร้าง
รายการ หน่วยนับ  จ านวน ราคาต่อหน่วย

รวมท้ังส้ิน 284,700       
ค่าครุภัณฑ์ 284,700       

1 โฆษณาและ
เผยแพร่

(1.9) เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี 3 เคร่ือง

เคร่ือง 3          60,000

2 การศึกษา (1.14) จักรท าลวดลาย ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี 10 คัน

คัน 10 88,000         

3 การศึกษา (1.15) จักรโพ้งอุตสาหกรรม ต าบลรูสะมิแล อ าเภอ
เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน

คัน 1 17,900         

4 การแพทย์ (1.10) เตียงนอนปรับระดับได้ ต าบลรูสะมิแล อ าเภอ
เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เตียง

เตียง 1 20,000         

5 การแพทย์ (1.11) ท่ีนอนใยมะพร้าวหุ้มหนังเทียม ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 20 ผืน

ผืน 20 80,000         

6 การแพทย์ (1.12) เปลสนามพับได้แบบอลูมิเนียม ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด

ชุด 1 6,000           

7 การแพทย์ (1.13) รถเข็น ท าแผล ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน

คัน 1 12,800         

รายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ .ศ. 2564

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 188



ท่ี
ประเภทครุภัณฑ์/

ส่ิงก่อสร้าง
รายการ หน่วยนับ  จ านวน ราคาต่อหน่วย

รวมท้ังส้ิน 2,443,300    
ค่าครุภัณฑ์ 2,209,600    

1 ส ำนักงำน กระดำนไวท์บอร์ดกระจก Tempered ไม่มีขอบขนำด 
120*360 ซม. พร้อมบอร์ดปิดประกำศบุไม้ก๊อก ขนำด 
120*80 ซม. ต ำบลเกตรี อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ชุด 20      1,030,000

2 ส ำนักงำน เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิด
แขวน ขนำด 24,000 บีทียู ต ำบลเกตรี อ ำเภอเมืองสตูล
 จังหวัดสตูล

เคร่ือง 4 129,600        

3 ส ำนักงำน ผ้ำม่ำน ต ำบลเกตรี อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ชุด 43 318,200        
4 โฆษณำและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำด 3,500

 ANSI Lumens ต ำบลเกตรี อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัด
เคร่ือง 3 90,900         

5 ไฟฟ้ำและวิทยุ ระบบเสียงห้องประชุม ต ำบลเกตรี อ ำเภอเมืองสตูล 
จังหวัดสตูล

ระบบ 1 547,900        

7 กำรศึกษำ เก้ำอ้ีเล็คเชอร์พร้อมตะแกรงใต้ท่ีน่ัง ต ำบลเกตรี อ ำเภอ
เมืองสตูล จังหวัดสตูล

ตัว 60 93,000         

ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง 233,700       
6 ค่ำก่อสร้ำงอ่ืน ป้อมยำม ต ำบลเกตรี อ ำเภอเมืองสตูล

จังหวัดสตูล
หลัง 1 233,700        

รายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ .ศ. 2564

วิทยาลัยชุมชนสตูล

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 189



ท่ี
ประเภทครุภัณฑ์/

ส่ิงก่อสร้าง
รายการ หน่วยนับ  จ านวน ราคาต่อหน่วย

รวมท้ังส้ิน 6,009,200    
ค่าครุภัณฑ์ 6,009,200    

1 ส ำนักงำน เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน 
ขนำด 26,000 บีทียู ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร

เคร่ือง 20         720,000

2 ส ำนักงำน ผ้ำม่ำน ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร งำน 1 490,500        
3 คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตไร้สำย ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัด

ยโสธร
งำน 1 658,800        

4 คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระบบ 1 200,000        
5 โฆษณำและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำด 4,500 

ANSI Lumens ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัด
เคร่ือง 3 187,500        

6 โฆษณำและเผยแพร่ ชุดห้องเรียนรวม ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัด ชุด 1 1,349,500     
7 ก่อสร้ำง งำนเดินสำยไฟเบอร์อ๊อฟติกและสำยแลนภำยในอำคำร 

ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
งำน 1 300,000        

8 ก่อสร้ำง งำนติดต้ังมุ้งลวด ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัด งำน 1 484,300        
9 ก่อสร้ำง งำนติดต้ังเหล็กดัด ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัด

ยโสธร
งำน 1 498,600        

10 กำรศึกษำ กระดำนไวท์บอร์ด มีล้อลำก 2 หน้ำ ขนำด 120x180 ซม. 
ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ตัว 10 61,000         

11 กำรศึกษำ กระดำนไวท์บอร์ด มีล้อลำก 2 หน้ำ ขนำด 80x120 ซม. 
ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

กระดำน 5 24,000         

12 กำรศึกษำ เก้ำอ้ีบุนวมขำเหล็ก ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร

ตัว 450 351,000        

13 กำรศึกษำ เก้ำอ้ีแล็คเชอร์โพลี ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร

ตัว 300 285,000        

14 กำรศึกษำ เคร่ืองช่วยสอนพร้อมไมค์ ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร

เคร่ือง 10 99,000         

15 กำรศึกษำ โต๊ะโฟเมก้ำ ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ตัว 150 300,000        

รายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ .ศ. 2564

วิทยาลัยชุมชนยโสธร

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 190



ท่ี
ประเภทครุภัณฑ์/

ส่ิงก่อสร้าง
รายการ หน่วยนับ  จ านวน ราคาต่อหน่วย

รวมท้ังส้ิน 5,953,000    
ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง 5,953,000    

1 ค่าก่อสร้างอ่ืน ๆ อาคารปฏิบัติการด้านอาหารและการแปรรูป ต าบลเนิน
ทราย อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

หลัง 1      5,953,000

รายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ .ศ. 2564

วิทยาลัยชุมชนตราด

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 191



ท่ี
ประเภทครุภัณฑ์/

ส่ิงก่อสร้าง
รายการ หน่วยนับ  จ านวน ราคาต่อหน่วย

รวมท้ังส้ิน 55,400        
ค่าครุภัณฑ์ 55,400        

1 โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500
 ANSI Lumens ต้าบลน ้าช้า อ้าเภอเมืองแพร่ จังหวัด

เคร่ือง 2          55,400

รายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ .ศ. 2564

วิทยาลัยชุมชนแพร่

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 192



ท่ี
ประเภทครุภัณฑ์/

ส่ิงก่อสร้าง
รายการ หน่วยนับ  จ านวน ราคาต่อหน่วย

รวมท้ังส้ิน 7,627,100    
ค่าครุภัณฑ์ 7,627,100    

1 โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000  
ANSI Lumens ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เคร่ือง 5         148,500

2 การศึกษา หุ่นจ าลองฝึกท าคลอดและฝึกตัดเย็บ พร้อมทารกและ
อุปกรณ์ดันศีรษะเด็ก แบบคร่ึงตัว
ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ตัว 1 110,000        

3 การศึกษา หุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตข้ันสูงขนาด
เต็มตัว แบบผู้ใหญ่ ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัด

ตัว 1 460,000        

4 การศึกษา หุ่นจ าลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว ต าบลดู่ใต้ 
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ตัว 1 18,000         

5 โฆษณาและ
เผยแพร่

งานนิทรรศการถาวรหออัตลักษณ์น่าน ต าบล
ดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

งาน 1 6,890,600     

รายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ .ศ. 2564

วิทยาลัยชุมชนน่าน

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 193
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