กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

กองแผนงานและงบประมาณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คำนำ
สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเป็ น นิ ต ิ บ ุ ค คลและเป็ น ส่ ว นราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติสถาบัน วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 5 และมีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา
การดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้ ภายใต้ 10 แผนงาน 18 ผลผลิต/โครงการ ประกอบด้วย (1) แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ (2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 3 ผลผลิต
(3) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า จำนวน 1 โครงการ (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ จำนวน 2 โครงการ (5) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 1 โครงการ (6) แผนงาน
ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม จำนวน 1 โครงการ (7) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ จำนวน 3 โครงการ (8) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 2 โครงการ
(9) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 โครงการ (10) แผนงานบูรณาการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 1 โครงการ ซึ่งครอบคลุมพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่กำหนดใน
พระราชบัญญัติส ถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 และมาตรา 9 ประกอบด้วย (1) จัดการศึก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา (2) ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ (3) วิจัยและบริการทางวิชาการเพื่อการ
พัฒนาชุมชน (4) ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (5) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น และชุมชน กองแผนงานและงบประมาณ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงได้จัดทำเอกสารกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงาน และการกำกับ
ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งที่หน่วยงานจะต้อง
ดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ และสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาและดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนต่อไป
สถาบันวิทยาลัยชุมชนหวังว่ากรอบการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น
ประโยชน์สำหรับวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาการดำเนินงาน
การกำกับติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างทั่วถึง และ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนสืบไป
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สารบัญ
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรรจำแนกตามแผนงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรรจำแนกตามแผนงาน
ผลผลิต/โครงการ และประเภทงบประมาณ
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน
กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการลงทุน
จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน

หน้า
1
1
5
8
23
24
150
172

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1. สำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน วงเงินทั้งสิ้น 667,623,000 บาท (หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ภายใต้ 10 แผนงาน
18 ผลผลิต/โครงการ รายละเอียดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
ตารางที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรรจำแนกตามแผนงาน
แผนงาน
งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ
รวม
667,623,000
(1) แผนงาน
269,575,400 รายการบุคลากรภาครัฐ
บุคลากรภาครัฐ
(2) แผนงานพื้นฐาน
332,102,600
ด้านการพัฒนาและ
323,862,000 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
เสริมสร้างศักยภาพ
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/
ทรัพยากรมนุษย์
เทียบเท่า 3,000 คน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่ คงอยู่
8,000 คน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าเข้ าใหม่
5,000 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า
จากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบ
อาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่ ร้อยละ 70
7,000,000 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ 6,000 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนด ร้อยละ 90
1,240,600 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 4,000
คน
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 1

แผนงาน

(3) แผนงาน
ยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า
(4) แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

(5) แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(6) แผนงาน
ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ร้อยละ 80
เชิ งเวลา : ร้ อยละของงานโครงการแล้ วเสร็ จตามเวลาที ่ กำหนด
ร้อยละ 90
2,000,000 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพร 300 คน
1,500,000
1,000,000 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ :
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพั นธุ์
ภาคเหนือ
เชิ งปริ มาณ : จำนวนผลิ ตภั ณฑ์ช ุ มชนที ่ รองรั บการท่ องเที่ ยว 10
ผลิตภัณฑ์
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์
400 คน
500,000 โครงการพั ฒนาการผลิ ตสิ นค้ าด้ านการเกษตรภาคตะวั นออก :
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทาง
การเกษตร และสินค้าเกษตร 6 ต้นแบบ
เชิ งปริ มาณ : จำนวนเกษตรที ่ ได้ ร ั บการพั ฒนาสู ่ ผ ู ้ ประกอบการ
100 คน
3,000,000 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เชิ งปริ มาณ : จำนวนแรงงานได้ร ั บการฝึ กอบรมในชุ ดหลั กสู ตรที่
สอดคล้องกับกลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 600
คน
2,000,000 โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 600 คน
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 2

แผนงาน
(7) แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้

งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ
14,800,000
12,000,000 โครงการขั บเคลื ่ อนการจั ดการศึ กษาเพื ่ อความสุ ขของชุ มชน :
โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของ
ชุมชน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้อง
กับบริบทการเปลี่ยนแปลง 5,000 คน
2,000,000 โครงการพั ฒนาและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ผ ่านการเรี ยนออนไลน์ :
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชาชนที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านการ
เรียนออนไลน์ 4,000 คน
800,000 โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์
แผนไทย
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและใช้บริการในศูนย์การ
เรียนรู้การแพทย์แผนไทย 200 คน
(8) แผนงาน
19,145,000
ยุทธศาสตร์สร้างความ
1,300,000 โครงการพั ฒนาศั กยภาพเด็ กปฐมวั ย : โครงการพั ฒนาคุ ณภาพ
เสมอภาคทางการศึกษา
การศึกษาเด็กปฐมวัย
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา 600 คน
17,845,000 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 1,700
คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย
ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100
(9) แผนงานบูรณาการ
18,500,000
ขับเคลื่อนการแก้ไข
4,000,000 โครงการตำบลมั่ นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวั ดชายแดนภาคใต้ :
ปัญหาจังหวัดชายแดน
โครงการส่ งเสริ มอาชี พกลุ ่ มผู้ เปราะบางและเยาวชนพื้ นที่ จั งหวั ด
ภาคใต้
ชายแดนใต้
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แผนงาน

(10) แผนงานบูรณาการ
เตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับสังคมสูงวัย

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ
เชิงปริมาณ : จำนวนคนกลุ่มเปราะบางในชุมชนสันติสุขขนาดเล็ก ใน
พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ และสร้าง
งาน 1,500 คน
6,500,000 โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง : โครงการส่งเสริม
การอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม
โครงการสังคมพหุวัฒนธรรม 5,000 คน
เชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนพหุวัฒนธรรมต้นแบบ 4 ชุมชน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาและประชาชนผู้รับบริการของวิทยาลัย
ชุ มชนในพื ้ นที ่ 4 จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ที ่ เข้ าร่ วมกิ จกรรมตาม
วัตถุประสงค์โครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการ
ดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชนได้อย่างสันติสุข ร้อยละ 80
8,000,000 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ : โครงการส่ งเสริ มอาชี พเพื่ อพั ฒนาเศรษฐกิ จและส่ งเสริ ม
ศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เชิ งปริ มาณ : จำนวนนั กศึ กษาหรื อประชาชนในพื ้ นที ่ 4 จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับบริการพัฒนาทักษะอาชีพ 2,000 คน
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำ
ความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และ
อยู่ในชุมชนได้อย่างสันติสุข ร้อยละ 80
5,000,000 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
เชิ งปริ มาณ : จำนวนผู ้ ส ู งอายุ ท ี ่ เข้ ารั บการฝึ กอบรมด้ านอาชี พ
2,000 คน
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ตารางที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรรจำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/
โครงการ และประเภทงบประมาณ
แผนงาน/ประเภทงบประมาณ งบประมาณ (บาท)
ผลผลิต/โครงการ/รายการ
รวม
667,623,000
(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
269,575,400 รายการบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร
234,978,400
งบดำเนินงาน
34,597,000
(2) แผนงานพื้นฐานด้านการ
332,102,600
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
323,862,000 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
ทรัพยากรมนุษย์
งบลงทุน
75,320,100
งบเงินอุดหนุน
248,541,900
236,341,900 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
1,200,000 ค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
3,000,000 ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
8,000,000 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่
21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
งบเงินอุดหนุน
7,000,000 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ :
โครงการพัฒนาคุ ณภาพการจัดการศึ กษาเพื่ อเสริ มสร้ าง
ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
งบเงินอุดหนุน
1,240,600 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม :
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
(3) แผนงานยุทธศาสตร์
2,000,000 โครงการส่ งเสริ มการปลู กพื ช สมุ น ไพรและการสร้ า ง
การเกษตรสร้างมูลค่า
มูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร : โครงการส่งเสริมการ
งบเงินอุดหนุน
ปลูกพืชสมุ นไพรและการสร้างมู ลค่าเพิ่ มจากผลิตภั ณฑ์
สมุนไพร
(4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
1,500,000
พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
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แผนงาน/ประเภทงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน
(5) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน
(6) แผนงานยุทธศาสตร์
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
งบเงินอุดหนุน
(7) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
งบเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน
งบเงินอุดหนุน

(8) แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา
งบเงินอุดหนุน
งบเงินอุดหนุน

งบประมาณ (บาท)
ผลผลิต/โครงการ/รายการ
1,000,000 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่ม
ชาติพันธุ์ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
500,000 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3,000,000 โครงการพั ฒนาทั กษะอาชี พตามความต้ องการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ : โครงการพัฒนาทักษะอาชี พตามความ
ต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2,000,000 โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน : โครงการ
สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
14,800,000
12,000,000 โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของ
ชุมชน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและ
ความเข้มแข็งของชุมชน
2,000,000 โครงการพั ฒนาและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ผ ่ านการเรี ยน
ออนไลน์ : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
800,000 โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่ งเรี ยนรู ้เพื่ อส่ งเสริ มการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ : โครงการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย
19,145,000
1,300,000 โครงการพั ฒนาศั กยภาพเด็ กปฐมวั ย : โครงการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
17,845,000 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดั บอนุ บาลจนจบการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน : โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนงาน/ประเภทงบประมาณ งบประมาณ (บาท)
ผลผลิต/โครงการ/รายการ
(9) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
18,500,000
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
งบเงินอุดหนุน
4,000,000 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชน
พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
งบเงินอุดหนุน
6,500,000 โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง :โครงการ
ส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน
8,000,000 โครงการพั ฒนาเศรษฐกิ จและส่ งเสริ มศั กยภาพพื ้ น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
รากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(10) แผนงานบูรณาการเตรียม
5,000,000 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ :
ความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
งบเงินอุดหนุน
2. กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำ
กรอบการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณ รายจ่ายที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินทั้งสิ้น จำนวน 667,623,000 บาท (หกร้อยหกสิบเจ็ดล้ านหกแสนสองหมื่ น
สามพันบาทถ้วน) โดยพิจารณาจากแผนปฏิบัติราชการตามพันธกิจและกิจกรรมโครงการของสำนักงานสถาบันวิทยาลัย
ชุ มชน และวิ ทยาลั ยชุ มชน 20 แห่ ง แบ่ งกรอบการจั ดสรรงบประมาณรายจ่ าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ดังแผนภาพที่ 1 ดังนี้
2.1 จัดสรรไว้ที่สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร้อยละ 8.50 วงเงิน 56,718,860 บาท (ห้าสิบหกล้านเจ็ดแสน
หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
2.2 งบกันสำรองกรณีฉุกเฉินหรือดำเนินงานสำคัญที่จำเป็นเร่งด่วน ร้อยละ 1.05 วงเงิน 7,000,000 บาท
(เจ็ดล้านบ้านถ้วน)
2.3 จัดสรรให้วิทยาลัย ชุมชน 20 แห่ง ร้อยละ 90.45 วงเงิน 603,904,140 บาท (หกร้อยสามล้าน
เก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
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แผนภาพที่ 1 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
667,623,000 บาท (100%)
สำนักงานสถาบันฯ
56,718,860 บาท
(8.50%)
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน

งบกันสำรองกรณีฉุกเฉินหรือ
ดำเนินงานสำคัญที่จำเป็นเร่งด่วน
7,000,000 บาท
(1.05%)

22,130,700 บาท (3.31%)
2,500,000 บาท (0.37%)
7,908,000 บาท (1.18%)
24,240,160 บาท (3.63%)

งบบุคลากร*
งบดำเนินงาน**
งบลงทุน
งบอุดหนุน

วิทยาลัยชุมชน
603,904,140 บาท
(90.45%)
212,847,700 บาท (31.88%)
32,097,000 บาท (4.81%)
67,412,100 บาท (10.10%)
291,547,340 บาท (43.67%)

หมายเหตุ : *,** ภายใต้ แผนงานบุ คลากรภาครั ฐงบบุ คลากรและงบดำเนิ นงานสำหรั บข้ าราชการครู จะไม่ ได้ โอน
งบประมาณสำหรับข้าราชการครูให้ วชช. เนื่องจากเข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายตรง ซึ่งสำนักงานสถาบันดำเนินการเบิกให้ วชช.
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(สำนักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน)
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณฯ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 13
ธันวาคม 2564
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุม ชนเห็นชอบปรับกรอบวงเงิน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (1) รายการงบกัน
สำรองกรณีฉุกเฉินหรือดำเนินงานสำคัญที่จำเป็นเร่งด่วนเพิ่มเติม 2,000,000 บาท สำหรับรองรับการดำเนินงาน
ตามนโยบายของสภาสถาบัน ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเพิ่มเป้าหมาย
นักศึกษาใหม่ และการบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป้าลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนยากจน 10% ล่าง ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ คนจนเป้าหมายที่ระบุใน TPMAP ผู้ตกงานหรือว่างงาน
เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (2) โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุให้กับวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติม 60,000 บาท เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายโครงการ
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับวิทยาลัยชุมชน ดังตารางที่ 3 – 9
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 8

ตารางที่ 3 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามพันธกิจ
วิทยาลัยชุมชน

รวม

การบริหารจัดการ
รวม

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร งบดำเนินงาน

จัดการศึกษา

บริการ
ทำนุบำรุง
วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม
แผนงานพื้นฐาน + แผนงานยุทธศาสตร์ + แผนงานบูรณาการ
งบเงินอุดหนุน
งบเงิน
งบเงิน
งบเงินอุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
148,106,160
- 55,100,000
1,240,600
560,160
- 1,620,000
-

แผนงานพื้นฐาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
(ค่าบริหารจัดการ)
รวมทั้งสิ้น 667,623,000 463,176,240 234,978,400 34,597,000 75,320,100 118,280,740
สวชช. 56,718,860 54,538,700 22,130,700 2,500,000 7,908,000
22,000,000
กันสำรอง
7,000,000
7,000,000
7,000,000
(ส่วนรวม)
กรอบรอพิจารณา
4,551,990
4,320,990
74,980 3,909,460
336,550
231,000
เพิ่มเติม
รวม 20 วชช. 599,352,150 397,316,550 212,772,720 28,187,540 67,412,100
88,944,190 147,315,000
1. แม่ฮ่องสอน
29,884,990 19,928,630 10,670,840 1,224,070 3,010,600
5,023,120
6,926,060
2. พิจิตร
48,695,750 22,781,270 13,942,580 1,134,000 3,092,600
4,612,090 24,515,680
3. ตาก
30,159,830 22,686,690 10,950,500 1,172,240 6,673,700
3,890,250
4,797,950
4. บุรีรัมย์
28,531,140 18,417,110 11,638,910 1,813,610
851,000
4,113,590
8,562,030
5. มุกดาหาร
42,614,840 34,395,450 10,824,050 1,841,900 17,745,200
3,984,300
6,170,540
6. หนองบัวลำภู
22,545,220 18,212,840 11,224,040 1,090,310 1,789,400
4,109,090
2,845,680
7. สระแก้ว
22,502,880 15,885,860 10,165,420 1,031,160
325,200
4,364,080
3,388,880
8. อุทัยธานี
34,853,270 21,226,100 12,888,320 1,389,000 2,524,900
4,423,880 12,091,490
9. ระนอง
22,313,130 17,766,320
9,665,730 1,418,400 2,390,200
4,291,990
3,270,010
10. นราธิวาส
41,665,770 19,332,340 11,697,930 1,064,580 1,023,600
5,546,230 15,318,630
11. ยะลา
53,443,710 36,706,080
9,899,870 2,378,540 19,528,200
4,899,470 11,208,900

วิจัย *

-

-

-

- 53,480,000
- 2,968,200
- 1,336,800
- 2,613,160
- 1,490,000
- 1,986,850
- 1,424,700
- 3,166,100
- 1,473,650
- 1,214,800
- 6,952,700
- 5,466,700

1,240,600
62,100
62,000
62,030
62,000
62,000
62,000
62,040
62,030
62,000
62,100
62,030
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วิทยาลัยชุมชน

รวม

การบริหารจัดการ
รวม

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

33,134,520
25,719,780
19,856,960
24,712,480
22,411,380
21,152,140
21,889,890
32,029,380
21,235,090

18,068,340
18,187,880
15,749,350
15,252,110
16,840,000
16,482,990
16,339,860
18,189,710
14,867,620

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร งบดำเนินงาน
9,673,770
11,250,050
8,739,150
10,837,370
9,314,710
9,140,620
10,365,750
11,362,050
8,521,060

2,087,210
1,573,920
1,825,550
198,000
1,581,150
1,080,000
1,548,790
1,332,010
1,403,100

จัดการศึกษา

แผนงานพื้นฐาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
(ค่าบริหารจัดการ)
1,327,200
4,980,160
1,175,800
4,188,110
194,600
4,990,050
355,000
3,861,740
1,586,300
4,357,840
2,088,800
4,173,570
167,400
4,257,920
1,086,500
4,409,150
475,900
4,467,560

วิจัย *

บริการ
ทำนุบำรุง
วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม
แผนงานพื้นฐาน + แผนงานยุทธศาสตร์ + แผนงานบูรณาการ
งบเงินอุดหนุน
งบเงิน
งบเงิน
งบเงินอุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
9,430,650
- 5,573,500
62,030
5,998,970
- 1,470,900
62,030
2,780,220
- 1,257,210
70,180
7,939,690
- 1,457,680
63,000
4,171,630
- 1,337,750
62,000
2,412,500
- 2,206,650
50,000
3,330,580
- 2,157,450
62,000
7,871,640
- 5,906,000
62,030
4,283,270
- 2,019,200
65,000

* พันธกิจด้านการวิจัย ใช้งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เช่น กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
หมายเหตุ : กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามเกณฑ์/แนวทางการจัดสรรงบประมาณ และตามที่ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับกรอบงบบุคลากรและงบดำเนินงาน อาจปรับ
เพิ่ม/ลด ตามจำนวนบุคลากรที่เพิ่ม/ลด และการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร สำหรับงบเงินอุดหนุน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน และ งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรปร ะกาศนียบัตร
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร หรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจำนวนนักศึกษา/ผู้เรียน
ที่จัดการเรียนการสอนจริง
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 10

ตารางที่ 4 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

วิทยาลัยชุมชน
รวมทั้งสิ้น
สวชช.
กรอบ รอพิจารณาเพิ่มเติม
รวม
แม่ฮ่องสอน
พิจิตร
ตาก
บุรีรัมย์
มุกดาหาร
หนองบัวลำภู
สระแก้ว
อุทัยธานี
ระนอง
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
สตูล
สมุทรสาคร
ยโสธร
พังงา
ตราด

รวม
269,575,400
24,630,700
3,984,440
240,960,260
11,894,910
15,076,580
12,122,740
13,452,520
12,665,950
12,314,350
11,196,580
14,277,320
11,084,130
12,762,510
12,278,410
11,760,980
12,823,970
10,564,700
11,035,370
10,895,860
10,220,620

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
234,978,400
34,597,000
22,130,700
2,500,000
74,980
3,909,460
212,772,720
28,187,540
10,670,840
1,224,070
13,942,580
1,134,000
10,950,500
1,172,240
11,638,910
1,813,610
10,824,050
1,841,900
11,224,040
1,090,310
10,165,420
1,031,160
12,888,320
1,389,000
9,665,730
1,418,400
11,697,930
1,064,580
9,899,870
2,378,540
9,673,770
2,087,210
11,250,050
1,573,920
8,739,150
1,825,550
10,837,370
198,000
9,314,710
1,581,150
9,140,620
1,080,000
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ที่
18 แพร่
19 สงขลา
20 น่าน

วิทยาลัยชุมชน

รวม
11,914,540
12,694,060
9,924,160

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
10,365,750
1,548,790
11,362,050
1,332,010
8,521,060
1,403,100

หมายเหตุ : กรอบงบบุคลากรและงบดำเนินงาน อาจปรับเพิ่ม/ลด ตามจำนวนบุคลากรที่เพิ่ม/ลด และการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร
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ตารางที่ 5 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

วิทยาลัยชุมชน

รวมทั้งสิ้น
สวชช.
กันสำรอง (ส่วนรวม)
กรอบ รอพิจารณา
เพิ่มเติม
รวม
แม่ฮ่องสอน
พิจิตร
ตาก
บุรีรัมย์
มุกดาหาร
หนองบัวลำภู
สระแก้ว
อุทัยธานี
ระนอง

รวมทั้งสิ้น

งบลงทุน

323,862,000
30,468,160
7,000,000
567,550

75,320,100
7,908,000
-

285,826,290
14,959,780
19,078,370
15,361,900
13,526,620
27,900,040
8,744,170
8,078,160
14,337,270
9,952,200

67,412,100
3,010,600
3,092,600
6,673,700
851,000
17,745,200
1,789,400
325,200
2,524,900
2,390,200

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
งบเงินอุดหนุน :
งบเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่าย
รวม
คชจ.โครงการ
คชจ.สำหรับ
คก.พัฒนาคุณภาพ
ดำเนินงาน
สิ่งประดิษฐ์ของ
โครงการจัด
การศึกษาเพื่อผูเ้ รียนใน
คนรุ่นใหม่
หลักสูตรพัฒนา
ศตวรรษที่ 21 และตาม
อาชีพ
นโยบายประเทศไทย 4.0
236,341,900 12,200,000
1,200,000
3,000,000
8,000,000
22,000,000
560,160
260,160
300,000
7,000,000
336,550
231,000
231,000
207,005,350
11,447,100
14,765,870
8,268,300
11,854,020
9,408,120
6,593,670
7,364,360
11,004,710
7,095,100

11,408,840
502,080
1,219,900
419,900
821,600
746,720
361,100
388,600
807,660
466,900

1,200,000
800,000
400,000
-

2,508,840
132,180
30,000
414,200
384,420
30,000
66,000
71,760
138,600

7,700,000
369,900
419,900
389,900
407,400
362,300
331,100
322,600
335,900
328,300
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ที่

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

วิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
สตูล
สมุทรสาคร
ยโสธร
พังงา
ตราด
แพร่
สงขลา
น่าน

รวมทั้งสิ้น

งบลงทุน

21,888,460
35,636,570
15,738,010
11,362,880
7,964,870
12,156,430
10,115,770
8,674,870
7,755,900
13,367,290
9,226,730

1,023,600
19,528,200
1,327,200
1,175,800
194,600
355,000
1,586,300
2,088,800
167,400
1,086,500
475,900

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
งบเงินอุดหนุน :
งบเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่าย
รวม
คชจ.โครงการ
คชจ.สำหรับ
คก.พัฒนาคุณภาพ
ดำเนินงาน
สิ่งประดิษฐ์ของ
โครงการจัด
การศึกษาเพื่อผูเ้ รียนใน
คนรุ่นใหม่
หลักสูตรพัฒนา
ศตวรรษที่ 21 และตาม
อาชีพ
นโยบายประเทศไทย 4.0
19,876,340
988,520
435,220
553,300
15,543,970
564,400
50,000
14,400
13,911,310
499,500
46,200
453,300
9,644,580
542,500
107,000
435,500
7,390,210
380,060
53,360
326,700
11,321,850
479,580
94,880
384,700
8,091,670
437,800
89,600
348,200
6,113,420
472,650
151,050
321,600
7,201,480
387,020
56,020
331,000
11,799,890
480,900
47,400
433,500
8,309,380
441,450
110,950
330,500
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ตารางที่ 6 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ และผลผลิตที่ 3 ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

วิทยาลัยชุมชน

รวมทั้งสิ้น
สวชช.
รวม
แม่ฮ่องสอน
พิจิตร
ตาก
บุรีรัมย์
มุกดาหาร
หนองบัวลำภู
สระแก้ว
อุทัยธานี
ระนอง
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
สตูล
สมุทรสาคร

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ
ผลผลิตที่ 3 ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
คก.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง คก.จัดการความรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาเพื่อ
ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
7,000,000
1,240,600
7,000,000
1,240,600
403,600
62,100
331,800
62,000
414,360
62,030
385,000
62,000
451,850
62,000
289,700
62,000
387,200
62,040
438,650
62,030
348,800
62,000
244,500
62,100
348,000
62,030
323,400
62,030
385,400
62,030
289,210
70,180
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ที่

15
16
17
18
19
20

วิทยาลัยชุมชน

ยโสธร
พังงา
ตราด
แพร่
สงขลา
น่าน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ
ผลผลิตที่ 3 ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
คก.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง คก.จัดการความรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาเพื่อ
ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
322,680
63,000
342,750
62,000
261,650
50,000
462,450
62,000
239,800
62,030
329,200
65,000
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ตารางที่ 7 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และแผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วิทยาลัยชุมชน

รวมทั้งสิ้น
สวชช.
รวม
แม่ฮ่องสอน
พิจิตร
ตาก
บุรีรัมย์
มุกดาหาร
หนองบัวลำภู
สระแก้ว
อุทัยธานี
ระนอง
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี

แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า
คก.ส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรและการสร้าง
มูลค่าเพิม่ จากผลิตภัณฑ์
สมุนไพร
2,000,000
15,000
1,985,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
85,000
100,000
100,000
100,000
100,000

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

รวม

1,500,000
1,500,000
700,000
-

คก.พัฒนากลุ่ม
คก.พัฒนา
ท่องเที่ยวอารยธรรม ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ล้านนาและกลุม่ ชาติ เพือ่ เพิ่มมูลค่า
พันธุ์ภาคเหนือ
สินค้าเกษตร
1,000,000
500,000
1,000,000
500,000
700,000
-

แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาพื้นที่เขต
ปรับเปลีย่ นค่านิยม
เศรษฐกิจพิเศษ
และวัฒนธรรม
คก.พัฒนาทักษะ
คก.สร้างผู้นำการ
อาชีพตามความ
เปลี่ยนแปลงของ
ต้องการในเขต
ชุมชน
เศรษฐกิจพิเศษ
3,000,000
2,000,000
300,000
2,700,000
2,000,000
100,000
100,000
400,000
100,000
100,000
400,000
100,000
100,000
560,000
100,000
100,000
100,000
490,000
100,000
100,000
100,000
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ที่

13
14
15
16
17
18
19
20

วิทยาลัยชุมชน

สตูล
สมุทรสาคร
ยโสธร
พังงา
ตราด
แพร่
สงขลา
น่าน

แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า
คก.ส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรและการสร้าง
มูลค่าเพิม่ จากผลิตภัณฑ์
สมุนไพร
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

รวม

500,000
300,000
-

คก.พัฒนากลุ่ม
คก.พัฒนา
ท่องเที่ยวอารยธรรม ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ล้านนาและกลุม่ ชาติ เพือ่ เพิ่มมูลค่า
พันธุ์ภาคเหนือ
สินค้าเกษตร
500,000
300,000
-

แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
คก.พัฒนาทักษะ
อาชีพตามความ
ต้องการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
400,000
450,000
-

แผนงานยุทธศาสตร์
ปรับเปลีย่ นค่านิยม
และวัฒนธรรม
คก.สร้างผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
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ตารางที่ 8 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ และแผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

วิทยาลัยชุมชน

รวมทั้งสิ้น
สวชช.
รวม
แม่ฮ่องสอน
พิจิตร
ตาก
บุรีรัมย์
มุกดาหาร
หนองบัวลำภู
สระแก้ว
อุทัยธานี
ระนอง
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
สตูล

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
รวม
คก.จัดการความรู้
คก.บทเรียน
คก.จัดตั้งศูนย์
เพื่อเสริมสร้าง
ออนไลน์เพื่อ
เรียนรู้การแพทย์
ความสุขและความ
ชุมชน
แผนไทย
เข้มแข็งของชุมชน
14,800,000
300,000
14,500,000
1,374,600
500,000
1,313,800
640,000
640,000
640,000
1,723,900
545,000
361,000
358,200
438,700
580,100
590,500

12,000,000
300,000
11,700,000
1,274,600
400,000
413,800
540,000
540,000
540,000
1,623,900
445,000
261,000
258,200
338,700
480,100
490,500

2,000,000
2,000,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

800,000
800,000
800,000
-

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
รวม
คก.พัฒนา
คก.สนับสนุน
คุณภาพ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาเด็ก
การศึกษาตั้งแต่
ปฐมวัย
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
19,145,000
1,300,000
17,845,000
19,145,000
1,300,000
17,845,000
65,000
65,000
13,207,000
65,000
13,142,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
4,768,000
65,000
4,703,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
-
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ที่

14
15
16
17
18
19
20

วิทยาลัยชุมชน

สมุทรสาคร
ยโสธร
พังงา
ตราด
แพร่
สงขลา
น่าน

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
รวม
คก.จัดการความรู้
คก.บทเรียน
คก.จัดตั้งศูนย์
เพื่อเสริมสร้าง
ออนไลน์เพื่อ
เรียนรู้การแพทย์
ความสุขและความ
ชุมชน
แผนไทย
เข้มแข็งของชุมชน
493,000
640,000
500,000
550,000
900,000
516,200
1,195,000

393,000
540,000
400,000
450,000
800,000
416,200
1,095,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

-

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
รวม
คก.พัฒนา
คก.สนับสนุน
คุณภาพ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาเด็ก
การศึกษาตั้งแต่
ปฐมวัย
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
-

หมายเหตุ : กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณอาจมีการเพิ่ม/ลดตามจำนวนนักศึกษาที่มีอยู่จริงตามรายงานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะพิจาร ณาตาม
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
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ตารางที่ 9 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการ
ที่

วิทยาลัยชุมชน

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รวมทั้งสิ้น
สวชช.
รวม
แม่ฮ่องสอน
พิจิตร
ตาก
บุรีรัมย์
มุกดาหาร
หนองบัวลำภู
สระแก้ว
อุทัยธานี
ระนอง

18,500,000
500,000
18,000,000
-

คก.ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ คก.ส่งเสริมการอยู่รวมกัน
คก.ส่งเสริมอาชีพเพื่อ
เปราะบางและเยาวชน อย่างสันติของสังคมพหุ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ วัฒนธรรมในเขตพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพพื้นทีโ่ ดย
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ใช้ชุมชนเป็นฐานรากใน
ชายแดนภาคใต้
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
4,000,000
6,500,000
8,000,000
500,000
4,000,000
6,500,000
7,500,000
-

แผนงานบูรณาการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับ
สังคมสูงวัย
คก.ส่งเสริมการมีงานทำและ
มีรายได้ของผู้สงู อายุ

5,000,000
505,000
4,495,000
225,000
240,000
220,000
200,000
230,000
230,000
230,000
240,000
240,000
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ที่

วิทยาลัยชุมชน

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

รวม

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
สตูล
สมุทรสาคร
ยโสธร
พังงา
ตราด
แพร่
สงขลา
น่าน

5,385,000
4,205,000
4,205,000
4,205,000
-

คก.ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ คก.ส่งเสริมการอยู่รวมกัน
คก.ส่งเสริมอาชีพเพื่อ
เปราะบางและเยาวชน อย่างสันติของสังคมพหุ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ วัฒนธรรมในเขตพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพพื้นทีโ่ ดย
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ใช้ชุมชนเป็นฐานรากใน
ชายแดนภาคใต้
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
900,000
2,435,000
2,050,000
1,800,000
1,355,000
1,050,000
800,000
1,355,000
2,050,000
500,000
1,355,000
2,350,000
-

แผนงานบูรณาการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับ
สังคมสูงวัย
คก.ส่งเสริมการมีงานทำและ
มีรายได้ของผู้สงู อายุ

210,000
210,000
200,000
230,000
210,000
230,000
230,000
230,000
230,000
230,000
230,000
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3. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็น
แนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดข อง
COVID – 19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
เสนอโดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 93.00 การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98.00 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75.00 และการ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100.00 โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
รวม
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รายการ
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
รายจ่าย
93.00
100.00
30.00
34.08
21.00
22.16
21.00
25.50
21.00
18.26
ภาพรวม
(30.00)
(34.08)
(51.00)
(56.24)
(72.00)
(81.74)
(93.00) (100.00)
รายจ่าย
98.00
100.00
34.00
35.33
23.00
20.45
22.00
25.98
19.00
28.24
ประจำ
(34.00)
(35.33)
(57.00)
(55.78)
(79.00)
(81.76)
(98.00) (100.00)
รายจ่ายลงทุน
75.00
100.00
13.00
28.96
16.00
29.19
17.00
23.50
29.00
18.35
(13.00)
(28.96)
(29.00)
(58.15)
(46.00)
(81.65)
(75.00) (100.00)
4. สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดสรรและโอนงบประมาณให้กับวิทยาลัยชุมชนครั้งแรก เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2564 แล้ว และจัดสรรครั้งต่อไป
ให้วิทยาลัยชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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กรอบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
จำแนกรำยวิทยำลัยชุมชน

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 24

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จาแนกรายวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายการ

ลาดับที่

งปม. ตาม พ.ร.บ.

รวมงบประมาณ

667,623,000.00

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

269,575,400.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

269,575,400.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง

234,978,400.00

1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )
1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)
3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)
1) เงินเดือนข้าราชการครู
2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)
3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)
6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)
1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)
1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดาเนินงาน

34,597,000.00

2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )
4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง
5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)
7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.
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รายการ

ลาดับที่

งปม. ตาม พ.ร.บ.

2 แผนงานพื้นฐาน

332,102,600.00

2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

332,102,600.00

2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

323,862,000.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

75,320,100.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

35,279,900.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

40,040,200.00

2. งบเงินอุดหนุน

248,541,900.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

236,341,900.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *
1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง
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) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *
2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)
2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 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) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน
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รายการ

ลาดับที่

งปม. ตาม พ.ร.บ.

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4.1) ค่าตอบแทน
4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)
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 : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)
4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
4.3) ค่าวัสดุ
4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน
4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค
4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อื่นๆ (ระบุ)
2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

1,200,000.00

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

3,000,000.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

8,000,000.00
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2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน

7,000,000.00

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

7,000,000.00

1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

1,240,600.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

1,240,600.00
42,445,000.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

2,000,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

2,000,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

1,000,000.00
1,000,000.00
500,000.00
500,000.00
3,000,000.00

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

3,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

2,000,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

2,000,000.00

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

14,800,000.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

12,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

12,000,000.00

800,000.00
800,000.00
19,145,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
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3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,845,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,845,000.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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

10,282,100.00

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

3,548,000.00

3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี) = 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

789,000.00
1,596,600.00
1,629,300.00
23,500,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

18,500,000.00

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

4,000,000.00
4,000,000.00
6,500,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

6,500,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
5,000,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

5,000,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

5,000,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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กรอบกันสารองฉุกเฉิน

รวมงบประมาณ

7,000,000.00

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

-

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

-

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง

-

1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)
3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ
1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

-

1) เงินเดือนข้าราชการครู
2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)
3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)
6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)
1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)
1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดาเนินงาน

-

2.1 ค่าตอบแทน

-

1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )
4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง
5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)
7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย

-

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.
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2 แผนงานพื้นฐาน

7,000,000.00

2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

7,000,000.00

2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

7,000,000.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-

2.1 ค่าครุภัณฑ์

-

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-

2. งบเงินอุดหนุน

7,000,000.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

7,000,000.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

-

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง
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) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

-

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)
2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *

-

3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 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) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต 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 จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)
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 : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)
4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
4.3) ค่าวัสดุ

-

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

-

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อื่นๆ (ระบุ)
2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

-

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

-

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

-
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2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน

-

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

-

1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

-

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

-

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

-

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

-

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

-

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย
3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
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3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

-

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

-

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

-

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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รวมงบประมาณ

56,718,860.00

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

24,630,700.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

24,630,700.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง

22,130,700.00

1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

13,028,480.00

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

13,028,480.00

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

1,355,000.00

1) เงินเดือนข้าราชการครู

-

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

726,400.00

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.

628,600.00

4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

-

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)

-

6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

-

7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

-

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

-

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

7,747,220.00

2. งบดาเนินงาน

2,500,000.00

2.1 ค่าตอบแทน

2,302,000.00

1) ค่าเช่าบ้าน

192,000.00

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ

19,420.00

3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )

-

4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง

-

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)

-

6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)

-

7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย

600,000.00
1,490,580.00
198,000.00

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

198,000.00
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รายการ

ลาดับที่
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2 แผนงานพื้นฐาน

30,468,160.00

2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

30,468,160.00

2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

30,468,160.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

7,908,000.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

7,908,000.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-

2. งบเงินอุดหนุน

22,560,160.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

22,000,000.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

-

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง
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) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

-

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)
2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *

-

3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 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) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน
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รายการ

ลาดับที่
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4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

-

4.1) ค่าตอบแทน

-

4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)
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 : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)
4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
4.3) ค่าวัสดุ

-

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

-

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อื่นๆ (ระบุ)
2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

-

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

260,160.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

300,000.00
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2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน

-

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

615,000.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

15,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

15,000.00
15,000.00
-

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

300,000.00

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

300,000.00
300,000.00
-

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

300,000.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

300,000.00
300,000.00
-

งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย
3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
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3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

1,005,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

500,000.00

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

500,000.00
500,000.00
505,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

505,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

505,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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รอพิจารณาเพิ่มเติม

รวมงบประมาณ

4,551,990.00

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,984,440.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

3,984,440.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

74,980.00
-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

-

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

-

1) เงินเดือนข้าราชการครู

-

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

-

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.

-

4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

-

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)

-

6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

-

7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

-

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

-

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดาเนินงาน

3,909,460.00

2.1 ค่าตอบแทน

-

1) ค่าเช่าบ้าน

-

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ

-

3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )

-

4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง

-

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)

-

6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)

-

7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

-

8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

-

9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)

-

2.2 ค่าใช้สอย

-

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

-
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2 แผนงานพื้นฐาน

567,550.00

2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

567,550.00

2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

567,550.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-

2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2. งบเงินอุดหนุน

567,550.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

336,550.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

-

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง
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) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

-

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)
2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *

-

3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน
3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 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) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต 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 จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)
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 : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)
4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท
4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
4.3) ค่าวัสดุ

-

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

-

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท
4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา
4.4.3) ค่าโทรศัพท์
4.4.4) ค่าไปรษณีย์
4.5) อื่นๆ (ระบุ)
2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

-

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

231,000.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

-

2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

-

2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

-
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2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน

-

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

-

1) หลักสูตรฝึกอบรม
2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน
2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

-

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

-

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

-

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

-

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

-

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย
3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
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3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

-

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

-

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

-

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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รายการ

ลาดับที่

กรอบ งปม. วชช.
รวม

รวมงบประมาณ

599,352,150.00

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

240,960,260.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

240,960,260.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

212,772,720.00
-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

-

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

131,302,240.00

1) เงินเดือนข้าราชการครู

105,317,790.00

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

4,782,300.00

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.

6,110,160.00

4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

13,500,110.00

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)
6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

1,393,550.00
198,330.00

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

432,400.00

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

81,038,080.00

2. งบดาเนินงาน

28,187,540.00

2.1 ค่าตอบแทน

25,695,140.00

1) ค่าเช่าบ้าน

432,000.00

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ

55,930.00

3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )
4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง
5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)
7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย

238,450.00
2,100,000.00
5,692,800.00
16,965,960.00
210,000.00
2,492,400.00

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

2,492,400.00
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รายการ

ลาดับที่

กรอบ งปม. วชช.
รวม

2 แผนงานพื้นฐาน

294,066,890.00

2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

294,066,890.00

2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

285,826,290.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

67,412,100.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

27,371,900.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

40,040,200.00

2. งบเงินอุดหนุน

218,414,190.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

207,005,350.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

95,700,240.00

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง

78,192,640.00

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)

10,133,000.00

1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน

4,320,000.00

1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

3,054,600.00

2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

5,782,650.00

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)

3,454,800.00

2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

1,293,250.00
1,034,600.00
13,307,800.00
11,566,800.00

3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน

1,473,700.00

3.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน

267,300.00
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รายการ

ลาดับที่

กรอบ งปม. วชช.
รวม

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

92,214,660.00

4.1) ค่าตอบแทน

17,827,130.00

4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

6,480,000.00

4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

11,347,130.00

4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

6,421,740.00

4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

1,973,060.00

4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ

2,952,330.00

4.2) ค่าใช้สอย

60,637,060.00

4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

614,400.00

4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)

6,156,400.00

4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "

36,473,310.00

4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท

3,000,000.00

4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

5,752,950.00

4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

8,640,000.00

4.3) ค่าวัสดุ

10,270,470.00

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

5,657,520.00

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท

3,000,000.00

4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน

2,657,520.00

4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

4,612,950.00

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท

4,000,000.00

4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

612,950.00
3,000,000.00

4.4.1) ค่าไฟฟ้า

-

4.4.2) ค่าประปา

-

4.4.3) ค่าโทรศัพท์

-

4.4.4) ค่าไปรษณีย์

-

4.5) อื่นๆ (ระบุ)

480,000.00

2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

1,200,000.00

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

2,508,840.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

1,739,460.00

2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

769,380.00
7,700,000.00
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2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน

7,000,000.00

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

7,000,000.00

1) หลักสูตรฝึกอบรม

6,149,650.00

2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

850,350.00

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

1,240,600.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

1,240,600.00
41,830,000.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

1,985,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

1,985,000.00
1,985,000.00
1,500,000.00

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

1,000,000.00
1,000,000.00
500,000.00
500,000.00
2,700,000.00

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

2,700,000.00
2,700,000.00
2,000,000.00

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

2,000,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

2,000,000.00

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

14,500,000.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

11,700,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

11,700,000.00

800,000.00
800,000.00
19,145,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
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3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,845,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,845,000.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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

10,282,100.00

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

3,548,000.00

3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี) = 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

788,900.00
1,596,600.00
1,629,400.00
22,495,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

18,000,000.00

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

4,000,000.00
4,000,000.00
6,500,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

6,500,000.00
7,500,000.00
7,500,000.00
4,495,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

4,495,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

4,495,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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แม่ฮ่องสอน
29,884,990.00

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

11,894,910.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

11,894,910.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

10,670,840.00
-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

-

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

6,495,090.00

1) เงินเดือนข้าราชการครู

5,518,510.00

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

246,600.00

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.

242,480.00

4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

487,500.00

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)

-

6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

-

7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

-

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

-

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,175,750.00
1,224,070.00

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

1,098,070.00

1) ค่าเช่าบ้าน

-

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )

25,540.00
-

4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง

-

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)

-

6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)

-

7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

240,000.00

8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

832,530.00

9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย

126,000.00

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

126,000.00

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : 50

รายการ

ลาดับที่

แม่ฮ่องสอน
15,425,480.00

2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

15,425,480.00

2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

14,959,780.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

3,010,600.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

3,010,600.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-

2. งบเงินอุดหนุน

11,949,180.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

11,447,100.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

5,888,390.00

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง

4,703,040.00

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)

737,450.00

1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน

273,600.00

1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

174,300.00

2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

343,950.00

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)

204,000.00

2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

77,750.00
62,200.00
-

3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 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) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน

-

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : 51

รายการ

ลาดับที่

แม่ฮ่องสอน
5,214,760.00

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4.1) ค่าตอบแทน

899,620.00

4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

324,000.00

4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

575,620.00

4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

337,920.00

4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

84,880.00

4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ

152,820.00
3,623,500.00

4.2) ค่าใช้สอย
4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

30,720.00

4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)

410,800.00

4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท

2,302,980.00

4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

150,000.00
297,000.00

4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

432,000.00

4.3) ค่าวัสดุ

541,640.00

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

289,440.00

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท

150,000.00

4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน

139,440.00

4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

252,200.00

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

200,000.00
52,200.00
150,000.00
-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา

-

4.4.3) ค่าโทรศัพท์

-

4.4.4) ค่าไปรษณีย์

-

4.5) อื่นๆ (ระบุ)

-

2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

-

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

132,180.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

132,180.00

2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

369,900.00

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : 52

รายการ

ลาดับที่

แม่ฮ่องสอน
403,600.00

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

403,600.00

1) หลักสูตรฝึกอบรม

403,600.00

2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

-

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

62,100.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

62,100.00
2,339,600.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

100,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

100,000.00
100,000.00
700,000.00

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

700,000.00
700,000.00
-

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

100,000.00

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

1,374,600.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

1,274,600.00
100,000.00
100,000.00

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

1,274,600.00

65,000.00
65,000.00
65,000.00
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รายการ

ลาดับที่

แม่ฮ่องสอน
3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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 ปี

-

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

225,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

225,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

225,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

225,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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รายการ

ลาดับที่

พิจิตร
48,695,750.00

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

15,076,580.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

15,076,580.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

13,942,580.00
-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

-

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

7,634,420.00

1) เงินเดือนข้าราชการครู

6,119,820.00

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

329,360.00

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.

387,600.00

4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

797,640.00

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)

-

6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

-

7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

-

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

-

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

6,308,160.00
1,134,000.00

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

954,000.00

1) ค่าเช่าบ้าน

-

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )

-

4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง

-

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)

-

6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)

-

7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

240,000.00

8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

714,000.00

9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย

180,000.00

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

180,000.00
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รายการ

ลาดับที่

พิจิตร
19,472,170.00

2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

19,472,170.00

2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

19,078,370.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

3,092,600.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

3,092,600.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-

2. งบเงินอุดหนุน

15,985,770.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

14,765,870.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

2,577,460.00

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง

2,160,160.00

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)

230,850.00

1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน

115,200.00

1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

71,250.00

2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

65,550.00

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)

40,800.00

2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

13,750.00
11,000.00
7,292,350.00
6,123,600.00

3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน

1,002,100.00

3.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน

166,650.00
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ลาดับที่

พิจิตร
4,830,510.00

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4.1) ค่าตอบแทน

898,880.00

4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

324,000.00

4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

574,880.00

4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

338,700.00

4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

83,360.00

4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ

152,820.00
3,213,210.00

4.2) ค่าใช้สอย
4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

30,720.00

4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)

224,400.00

4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท

2,079,090.00

4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

150,000.00
297,000.00

4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

432,000.00

4.3) ค่าวัสดุ

568,420.00

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

340,320.00

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท

150,000.00

4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน

190,320.00

4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

228,100.00

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

200,000.00
28,100.00
150,000.00
-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา

-

4.4.3) ค่าโทรศัพท์

-

4.4.4) ค่าไปรษณีย์

-

4.5) อื่นๆ (ระบุ)

-

2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

800,000.00

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

-

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

-

2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

-

2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

419,900.00
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ลาดับที่

พิจิตร
331,800.00

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

331,800.00

1) หลักสูตรฝึกอบรม

277,000.00

2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

54,800.00

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

62,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

62,000.00
13,907,000.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

100,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

100,000.00
100,000.00
-

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

100,000.00

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

500,000.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

400,000.00
100,000.00
100,000.00

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

400,000.00

13,207,000.00
65,000.00
65,000.00
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ลาดับที่

3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิจิตร
13,142,000.00
13,142,000.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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

7,577,800.00

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

2,600,000.00

3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี) = 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

585,300.00
1,170,000.00
1,208,900.00
240,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

240,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

240,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

240,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : 59

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จาแนกรายวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายการ

ลาดับที่

ตาก
30,159,830.00

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

12,122,740.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

12,122,740.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

10,950,500.00
-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

-

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

6,510,500.00

1) เงินเดือนข้าราชการครู

5,478,530.00

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

247,250.00

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.

271,040.00

4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

513,680.00

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)

-

6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

-

7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

-

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

-

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,440,000.00
1,172,240.00

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

1,046,240.00

1) ค่าเช่าบ้าน

144,000.00

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )

2,240.00
-

4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง

-

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)

-

6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)

-

7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

240,000.00

8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

660,000.00

9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย

126,000.00

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

126,000.00

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : 60

รายการ

ลาดับที่

ตาก
15,838,290.00

2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

15,838,290.00

2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

15,361,900.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

6,673,700.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

2,651,500.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

4,022,200.00

2. งบเงินอุดหนุน

8,688,200.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

8,268,300.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

3,929,180.00

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง

3,039,680.00

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)

591,450.00

1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน

172,800.00

1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

125,250.00

2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

301,950.00

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)

183,600.00

2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

65,750.00
52,600.00
-

3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 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) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน

-

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : 61

รายการ

ลาดับที่

ตาก
4,037,170.00

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4.1) ค่าตอบแทน

893,220.00

4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

324,000.00

4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

569,220.00

4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

337,920.00

4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

78,480.00

4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ

152,820.00
2,497,030.00

4.2) ค่าใช้สอย
4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

30,720.00

4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)

312,800.00

4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท

1,303,510.00

4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

150,000.00
268,000.00

4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

432,000.00

4.3) ค่าวัสดุ

496,920.00

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

250,200.00

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท

150,000.00

4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน

100,200.00

4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

246,720.00

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

200,000.00
46,720.00
150,000.00
-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา

-

4.4.3) ค่าโทรศัพท์

-

4.4.4) ค่าไปรษณีย์

-

4.5) อื่นๆ (ระบุ)

-

2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

-

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

30,000.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

-

2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

30,000.00
389,900.00
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รายการ

ลาดับที่

ตาก
414,360.00

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

414,360.00

1) หลักสูตรฝึกอบรม

368,000.00

2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

46,360.00

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

62,030.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

62,030.00
1,978,800.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

100,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

100,000.00
100,000.00
-

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

400,000.00

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

400,000.00
400,000.00
100,000.00

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

1,313,800.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

413,800.00
100,000.00
100,000.00

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

413,800.00

800,000.00
800,000.00
65,000.00
65,000.00
65,000.00
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รายการ

ลาดับที่

ตาก
3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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 ปี

-

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

220,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

220,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

220,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

220,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จาแนกรายวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายการ

ลาดับที่

บุรีรัมย์
28,531,140.00

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

13,452,520.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

13,452,520.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

11,638,910.00
-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

-

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

7,835,680.00

1) เงินเดือนข้าราชการครู

6,335,680.00

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

190,080.00

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.

470,400.00

4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

839,520.00

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)

-

6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

-

7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

-

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

-

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,803,230.00
1,813,610.00

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

1,696,610.00

1) ค่าเช่าบ้าน

-

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )

-

4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง

-

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)

-

6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)

-

7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย

374,400.00
1,322,210.00
117,000.00

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

117,000.00
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รายการ

ลาดับที่

บุรีรัมย์
13,973,620.00

2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

13,973,620.00

2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

13,526,620.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

851,000.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

851,000.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-

2. งบเงินอุดหนุน

12,675,620.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

11,854,020.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

7,107,280.00

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง

6,020,480.00

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)

560,000.00

1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน

316,800.00

1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

210,000.00

2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

412,650.00

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)

244,800.00

2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

93,250.00
74,600.00
-

3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 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) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน

-
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รายการ

ลาดับที่

บุรีรัมย์
4,334,090.00

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4.1) ค่าตอบแทน

899,620.00

4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

324,000.00

4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

575,620.00

4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

337,920.00

4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

84,880.00

4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ

152,820.00
2,713,970.00

4.2) ค่าใช้สอย
4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

30,720.00

4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)

304,800.00

4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท

1,527,970.00

4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

150,000.00
268,480.00

4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

432,000.00

4.3) ค่าวัสดุ

570,500.00

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

318,000.00

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท

150,000.00

4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน

168,000.00

4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

252,500.00

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

200,000.00
52,500.00
150,000.00
-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา

-

4.4.3) ค่าโทรศัพท์

-

4.4.4) ค่าไปรษณีย์

-

4.5) อื่นๆ (ระบุ)

-

2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

-

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

414,200.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

383,850.00

2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

30,350.00
407,400.00
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ลาดับที่

บุรีรัมย์
385,000.00

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

385,000.00

1) หลักสูตรฝึกอบรม

385,000.00

2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

-

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

62,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

62,000.00
905,000.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

100,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

100,000.00
100,000.00
-

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

100,000.00

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

640,000.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

540,000.00
100,000.00
100,000.00

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

540,000.00

65,000.00
65,000.00
65,000.00
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ลาดับที่

บุรีรัมย์
3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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 ปี

-

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

200,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

200,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

200,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

200,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จาแนกรายวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายการ

ลาดับที่

มุกดาหาร
42,614,840.00

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

12,665,950.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

12,665,950.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

10,824,050.00
-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

-

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

6,523,490.00

1) เงินเดือนข้าราชการครู

5,511,690.00

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

116,760.00

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.

197,900.00

4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

697,140.00

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)

-

6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

-

7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

-

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

-

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,300,560.00
1,841,900.00

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

1,715,900.00

1) ค่าเช่าบ้าน

-

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )

11,900.00
-

4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง

-

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)

-

6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)

-

7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย

374,400.00
1,329,600.00
126,000.00

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

126,000.00
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รายการ

ลาดับที่

มุกดาหาร
28,413,890.00

2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

28,413,890.00

2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

27,900,040.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

17,745,200.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

142,200.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

17,603,000.00

2. งบเงินอุดหนุน

10,154,840.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

9,408,120.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

5,007,340.00

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง

4,095,840.00

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)

539,650.00

1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน

230,400.00

1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

141,450.00

2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

276,150.00

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)

163,200.00

2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

62,750.00
50,200.00
-

3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 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) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน

-
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รายการ

ลาดับที่

มุกดาหาร
4,124,630.00

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4.1) ค่าตอบแทน

781,220.00

4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

324,000.00

4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

457,220.00

4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

317,100.00

4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

91,280.00

4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ

48,840.00
2,703,080.00

4.2) ค่าใช้สอย
4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

30,720.00

4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)

312,800.00

4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท

1,481,160.00

4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

150,000.00
296,400.00

4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

432,000.00

4.3) ค่าวัสดุ

490,330.00

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

263,160.00

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท

150,000.00

4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน

113,160.00

4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

227,170.00

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

200,000.00
27,170.00
150,000.00
-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา

-

4.4.3) ค่าโทรศัพท์

-

4.4.4) ค่าไปรษณีย์

-

4.5) อื่นๆ (ระบุ)

-

2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

-

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

384,420.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

260,100.00

2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

124,320.00

2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

362,300.00
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รายการ

ลาดับที่

มุกดาหาร
451,850.00

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

451,850.00

1) หลักสูตรฝึกอบรม

399,850.00

2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

52,000.00

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

62,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

62,000.00
1,305,000.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

100,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

100,000.00
100,000.00
-

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

400,000.00

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

400,000.00
400,000.00
100,000.00

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

640,000.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

540,000.00
100,000.00
100,000.00

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

540,000.00

65,000.00
65,000.00
65,000.00
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รายการ

ลาดับที่

มุกดาหาร
3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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 ปี

-

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

230,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

230,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

230,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

230,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จาแนกรายวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายการ

ลาดับที่

หนองบัวลาภู
22,545,220.00

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

12,314,350.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

12,314,350.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

11,224,040.00
-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

-

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

6,841,040.00

1) เงินเดือนข้าราชการครู

5,199,490.00

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

260,620.00

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.

456,000.00

4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

924,930.00

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)

-

6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

-

7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

-

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

-

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,383,000.00
1,090,310.00

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

964,310.00

1) ค่าเช่าบ้าน

-

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )

10,310.00
-

4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง

-

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)

-

6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)

-

7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

240,000.00

8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

714,000.00

9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย

126,000.00

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

126,000.00

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : 75

รายการ

ลาดับที่

หนองบัวลาภู
9,095,870.00

2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

9,095,870.00

2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

8,744,170.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

1,789,400.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

1,789,400.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-

2. งบเงินอุดหนุน

6,954,770.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

6,593,670.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

2,315,890.00

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง

1,961,440.00

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)

174,000.00

1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน

115,200.00

1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

65,250.00

2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

95,850.00

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)

61,200.00

2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

19,250.00
15,400.00
-

3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 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) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน

-

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : 76

รายการ

ลาดับที่

หนองบัวลาภู
4,181,930.00

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4.1) ค่าตอบแทน

878,800.00

4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

324,000.00

4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

554,800.00

4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

317,100.00

4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

84,880.00

4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ

152,820.00
2,730,290.00

4.2) ค่าใช้สอย
4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

30,720.00

4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)

312,800.00

4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท

1,527,970.00

4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

150,000.00
276,800.00

4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

432,000.00

4.3) ค่าวัสดุ

422,840.00

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

202,200.00

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท

150,000.00

4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

52,200.00
220,640.00

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

200,000.00
20,640.00
150,000.00
-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา

-

4.4.3) ค่าโทรศัพท์

-

4.4.4) ค่าไปรษณีย์

-

4.5) อื่นๆ (ระบุ)

-

2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

-

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

30,000.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

-

2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

30,000.00
331,100.00
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รายการ

ลาดับที่

หนองบัวลาภู
289,700.00

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

289,700.00

1) หลักสูตรฝึกอบรม

258,000.00

2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

31,700.00

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

62,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

62,000.00
905,000.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

100,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

100,000.00
100,000.00
-

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

100,000.00

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

640,000.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

540,000.00
100,000.00
100,000.00

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

540,000.00

65,000.00
65,000.00
65,000.00

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : 78

รายการ

ลาดับที่

หนองบัวลาภู
3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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 ปี

-

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

230,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

230,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

230,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

230,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จาแนกรายวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายการ

ลาดับที่

สระแก้ว
22,502,880.00

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

11,196,580.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

11,196,580.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

10,165,420.00
-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

-

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

6,274,300.00

1) เงินเดือนข้าราชการครู

4,965,580.00

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

180,770.00

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.

470,400.00

4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

657,550.00

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)

-

6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

-

7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

-

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

-

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,891,120.00
1,031,160.00

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

905,160.00

1) ค่าเช่าบ้าน

-

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )

-

4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง

-

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)

-

6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)

-

7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

240,000.00

8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

665,160.00

9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย

126,000.00

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

126,000.00
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รายการ

ลาดับที่

สระแก้ว
8,527,400.00

2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

8,527,400.00

2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

8,078,160.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

325,200.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

325,200.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-

2. งบเงินอุดหนุน

7,752,960.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

7,364,360.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

2,783,320.00

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง

2,296,320.00

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)

281,950.00

1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน

129,600.00

1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

75,450.00

2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

140,100.00

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)

81,600.00

2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

32,500.00
26,000.00
-

3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 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) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน

-
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รายการ

ลาดับที่

สระแก้ว
4,440,940.00

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4.1) ค่าตอบแทน

828,340.00

4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

324,000.00

4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

504,340.00

4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

254,640.00

4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

84,880.00

4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ

164,820.00
3,035,740.00

4.2) ค่าใช้สอย
4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

30,720.00

4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)

224,400.00

4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท

1,909,020.00

4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

150,000.00
289,600.00

4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

432,000.00

4.3) ค่าวัสดุ

426,860.00

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

210,360.00

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท

150,000.00

4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

60,360.00
216,500.00

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

200,000.00
16,500.00
150,000.00
-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา

-

4.4.3) ค่าโทรศัพท์

-

4.4.4) ค่าไปรษณีย์

-

4.5) อื่นๆ (ระบุ)

-

2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

-

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

66,000.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

-

2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

66,000.00
322,600.00
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รายการ

ลาดับที่

สระแก้ว
387,200.00

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

387,200.00

1) หลักสูตรฝึกอบรม

286,000.00

2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

101,200.00

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

62,040.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

62,040.00
2,548,900.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

100,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

100,000.00
100,000.00
-

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

560,000.00

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

560,000.00
560,000.00
100,000.00

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

1,723,900.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

1,623,900.00
100,000.00
100,000.00

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

1,623,900.00

65,000.00
65,000.00
65,000.00
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รายการ

ลาดับที่

สระแก้ว
3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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 ปี

-

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

230,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

230,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

230,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

230,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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รายการ

ลาดับที่

อุทัยธานี
34,853,270.00

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

14,277,320.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

14,277,320.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

12,888,320.00
-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

-

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

7,790,120.00

1) เงินเดือนข้าราชการครู

6,148,570.00

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

260,620.00

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.

456,000.00

4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

924,930.00

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)

-

6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

-

7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

-

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

-

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

5,098,200.00
1,389,000.00

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

1,200,000.00

1) ค่าเช่าบ้าน

-

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )

-

4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง

-

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)

-

6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)

-

7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

374,400.00

8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

825,600.00

9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย

189,000.00

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

189,000.00

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : 85

รายการ

ลาดับที่

อุทัยธานี
14,837,950.00

2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

14,837,950.00

2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

14,337,270.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

2,524,900.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

2,524,900.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-

2. งบเงินอุดหนุน

11,812,370.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

11,004,710.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

1,338,060.00

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง

1,129,760.00

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)

109,600.00

1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน

57,600.00

1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

41,100.00

2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

32,100.00

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)

20,400.00

2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

6,500.00
5,200.00
5,104,950.00
4,592,700.00

3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน

441,600.00

3.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน

70,650.00

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : 86

รายการ

ลาดับที่

อุทัยธานี
4,529,600.00

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4.1) ค่าตอบแทน

899,620.00

4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

324,000.00

4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

575,620.00

4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

337,920.00

4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

84,880.00

4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ

152,820.00
3,024,260.00

4.2) ค่าใช้สอย
4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

30,720.00

4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)

224,400.00

4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท

1,898,490.00

4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

150,000.00
288,650.00

4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

432,000.00

4.3) ค่าวัสดุ

455,720.00

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

239,400.00

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท

150,000.00

4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

89,400.00
216,320.00

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

200,000.00
16,320.00
150,000.00
-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา

-

4.4.3) ค่าโทรศัพท์

-

4.4.4) ค่าไปรษณีย์

-

4.5) อื่นๆ (ระบุ)

-

2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

400,000.00

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

71,760.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

42,960.00

2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

28,800.00

2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

335,900.00

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : 87

รายการ

ลาดับที่

อุทัยธานี
438,650.00

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

438,650.00

1) หลักสูตรฝึกอบรม

374,000.00

2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

64,650.00

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

62,030.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

62,030.00
5,498,000.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

85,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

85,000.00
85,000.00
-

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

100,000.00

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

545,000.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

445,000.00
100,000.00
100,000.00

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

445,000.00

4,768,000.00
65,000.00
65,000.00
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รายการ

ลาดับที่

3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อุทัยธานี
4,703,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,703,000.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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

2,704,300.00

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

948,000.00

3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี) = 230 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 460 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

203,600.00

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) = 900 บาท x จน.นศ. X 1 ปี

426,600.00

5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี) = 475 บาท x จน.นศ. X 2 ภาคเรียน หรือ 950 บาท x จน.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

420,500.00
240,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

240,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

240,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

240,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จาแนกรายวิทยาลัยชุมชน
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รายการ

ลาดับที่

ระนอง
22,313,130.00

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

11,084,130.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

11,084,130.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

9,665,730.00
-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

-

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

5,816,320.00

1) เงินเดือนข้าราชการครู

4,488,100.00

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

222,650.00

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.

388,800.00

4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

716,770.00

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)

-

6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

-

7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

-

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

-

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,849,410.00
1,418,400.00

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

1,310,400.00

1) ค่าเช่าบ้าน

-

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )

-

4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง

-

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)

-

6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)

-

7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

374,400.00

8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

936,000.00

9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย

108,000.00

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

108,000.00
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รายการ

ลาดับที่

ระนอง
10,363,000.00

2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

10,363,000.00

2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

9,952,200.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

2,390,200.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

2,390,200.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-

2. งบเงินอุดหนุน

7,562,000.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

7,095,100.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

2,532,300.00

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง

2,134,400.00

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)

205,600.00

1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน

115,200.00

1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

77,100.00

2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

196,650.00

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)

122,400.00

2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

41,250.00
33,000.00
-

3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 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) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน

-
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ลาดับที่

ระนอง
4,366,150.00

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4.1) ค่าตอบแทน

892,420.00

4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

324,000.00

4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

568,420.00

4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

317,100.00

4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

84,880.00

4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ

166,440.00
2,899,570.00

4.2) ค่าใช้สอย
4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

30,720.00

4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)

296,800.00

4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท

1,713,230.00

4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

150,000.00
276,820.00

4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

432,000.00

4.3) ค่าวัสดุ

424,160.00

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

211,680.00

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท

150,000.00

4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

61,680.00
212,480.00

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

200,000.00
12,480.00
150,000.00
-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา

-

4.4.3) ค่าโทรศัพท์

-

4.4.4) ค่าไปรษณีย์

-

4.5) อื่นๆ (ระบุ)

-

2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

-

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

138,600.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

118,200.00

2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

20,400.00
328,300.00
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ลาดับที่

ระนอง
348,800.00

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

348,800.00

1) หลักสูตรฝึกอบรม

297,500.00

2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

51,300.00

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

62,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

62,000.00
626,000.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

100,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

100,000.00
100,000.00
-

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

100,000.00

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

361,000.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

261,000.00
100,000.00
100,000.00

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

261,000.00

65,000.00
65,000.00
65,000.00
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ลาดับที่

ระนอง
3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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 ปี

-

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

240,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

240,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

240,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

240,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จาแนกรายวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายการ

ลาดับที่

นราธิวาส
41,665,770.00

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

12,762,510.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

12,762,510.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

11,697,930.00
-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

-

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

7,399,990.00

1) เงินเดือนข้าราชการครู

5,650,700.00

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

507,060.00

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.

327,540.00

4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

490,370.00

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)

336,000.00

6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

88,320.00

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

-

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,297,940.00
1,064,580.00

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

938,580.00

1) ค่าเช่าบ้าน

216,000.00

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ

5,940.00
128,640.00

3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )
4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง
5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)

588,000.00
-

7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

-

8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

-

9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)

-

2.2 ค่าใช้สอย

126,000.00

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

126,000.00
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รายการ

ลาดับที่

นราธิวาส
22,195,060.00

2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

22,195,060.00

2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

21,888,460.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

1,023,600.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

1,023,600.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-

2. งบเงินอุดหนุน

20,864,860.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

19,876,340.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

13,016,250.00

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง

10,727,200.00

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)

1,292,450.00

1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน

547,200.00

1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

449,400.00

2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

921,600.00

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)

550,800.00

2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

206,000.00
164,800.00
-

3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 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) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน

-
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รายการ

ลาดับที่

นราธิวาส
5,938,490.00

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4.1) ค่าตอบแทน

886,820.00

4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

324,000.00

4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

562,820.00

4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

317,100.00

4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

92,900.00

4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ

152,820.00
4,159,410.00

4.2) ค่าใช้สอย
4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

30,720.00

4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)

360,800.00

4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท

2,891,290.00

4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

150,000.00
294,600.00

4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

432,000.00

4.3) ค่าวัสดุ

742,260.00

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

509,520.00

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท

150,000.00

4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน

359,520.00

4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

232,740.00

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

200,000.00
32,740.00
150,000.00
-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา

-

4.4.3) ค่าโทรศัพท์

-

4.4.4) ค่าไปรษณีย์

-

4.5) อื่นๆ (ระบุ)

-

2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

-

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

435,220.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

259,700.00

2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

175,520.00

2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

553,300.00
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รายการ

ลาดับที่

นราธิวาส
244,500.00

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

244,500.00

1) หลักสูตรฝึกอบรม

244,500.00

2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

-

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

62,100.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

62,100.00
1,113,200.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

100,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

100,000.00
100,000.00
-

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

490,000.00

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

490,000.00
490,000.00
100,000.00

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

358,200.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

258,200.00
100,000.00
100,000.00

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

258,200.00

65,000.00
65,000.00
65,000.00
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รายการ

ลาดับที่

นราธิวาส
3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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 ปี

-

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

5,595,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

5,385,000.00

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

900,000.00
900,000.00
2,435,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

2,435,000.00
2,050,000.00
2,050,000.00
210,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

210,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

210,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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รายการ

ลาดับที่

ยะลา
53,443,710.00

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

12,278,410.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

12,278,410.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

9,899,870.00
-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

-

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

6,095,870.00

1) เงินเดือนข้าราชการครู

4,683,290.00

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

353,310.00

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.

134,400.00

4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

564,870.00

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)

360,000.00

6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

-

7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

-

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

-

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,804,000.00
2,378,540.00

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

2,270,540.00

1) ค่าเช่าบ้าน

-

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )

-

4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง

-

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)
7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย

504,000.00
374,400.00
1,308,140.00
84,000.00
108,000.00

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

108,000.00

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : 100

รายการ

ลาดับที่

ยะลา
36,046,600.00

2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

36,046,600.00
35,636,570.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

19,528,200.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

1,113,200.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

18,415,000.00

2. งบเงินอุดหนุน

16,108,370.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

15,543,970.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

9,571,370.00

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง

7,448,320.00

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)

1,364,800.00

1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน

403,200.00

1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

355,050.00

2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

776,100.00

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)

469,200.00

2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

170,500.00
136,400.00
-

3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 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) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน

-
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ลาดับที่

ยะลา
5,196,500.00

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4.1) ค่าตอบแทน

886,000.00

4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

324,000.00

4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

562,000.00

4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

337,920.00

4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

84,880.00

4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ

139,200.00
3,513,470.00

4.2) ค่าใช้สอย
4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

30,720.00

4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)

360,800.00

4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท

2,244,750.00

4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

150,000.00
295,200.00

4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

432,000.00

4.3) ค่าวัสดุ

647,030.00

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

434,040.00

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท

150,000.00

4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน

284,040.00

4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

212,990.00

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

200,000.00
12,990.00
150,000.00
-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา

-

4.4.3) ค่าโทรศัพท์

-

4.4.4) ค่าไปรษณีย์

-

4.5) อื่นๆ (ระบุ)

-

2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

-

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

50,000.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

22,150.00

2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

27,850.00

2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

514,400.00
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348,000.00

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

348,000.00

1) หลักสูตรฝึกอบรม

295,500.00

2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

52,500.00

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

62,030.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

62,030.00
703,700.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

100,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

100,000.00
100,000.00
-

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

100,000.00

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

438,700.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

338,700.00
100,000.00
100,000.00

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

338,700.00

65,000.00
65,000.00
65,000.00
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3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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 ปี

-

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

4,415,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

4,205,000.00

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

1,800,000.00
1,800,000.00
1,355,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

1,355,000.00
1,050,000.00
1,050,000.00
210,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

210,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

210,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จาแนกรายวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายการ

ลาดับที่

ปัตตานี
33,134,520.00

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

11,760,980.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

11,760,980.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

9,673,770.00
-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

-

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

6,334,010.00

1) เงินเดือนข้าราชการครู

4,740,060.00

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

307,600.00

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.

336,000.00

4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

600,200.00

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)

337,550.00

6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

12,600.00

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

-

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,339,760.00
2,087,210.00

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

1,988,210.00

1) ค่าเช่าบ้าน

-

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )
4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง
5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)
7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย

12,600.00
462,000.00
374,400.00
1,055,210.00
84,000.00
99,000.00

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

99,000.00
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รายการ

ลาดับที่

ปัตตานี
16,123,440.00

2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

16,123,440.00
15,738,010.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

1,327,200.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

1,327,200.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-

2. งบเงินอุดหนุน

14,410,810.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

13,911,310.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

8,233,440.00

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง

6,653,440.00

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)

956,300.00

1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน

345,600.00

1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

278,100.00

2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

471,000.00

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)

285,600.00

2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

103,000.00
82,400.00
-

3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 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) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน

-
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รายการ

ลาดับที่

ปัตตานี
5,206,870.00

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4.1) ค่าตอบแทน

886,000.00

4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

324,000.00

4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

562,000.00

4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

337,920.00

4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

84,880.00

4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ

139,200.00
3,594,160.00

4.2) ค่าใช้สอย
4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

30,720.00

4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)

360,800.00

4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท

2,326,040.00

4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

150,000.00
294,600.00

4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

432,000.00

4.3) ค่าวัสดุ

576,710.00

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

372,480.00

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท

150,000.00

4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน

222,480.00

4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

204,230.00

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

200,000.00
4,230.00
150,000.00
-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา

-

4.4.3) ค่าโทรศัพท์

-

4.4.4) ค่าไปรษณีย์

-

4.5) อื่นๆ (ระบุ)

-

2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

-

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

46,200.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

46,200.00

2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

453,300.00
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รายการ

ลาดับที่

ปัตตานี
323,400.00

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

323,400.00

1) หลักสูตรฝึกอบรม

323,400.00

2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

-

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

62,030.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

62,030.00
845,100.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

100,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

100,000.00
100,000.00
-

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

100,000.00

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

580,100.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

480,100.00
100,000.00
100,000.00

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

480,100.00

65,000.00
65,000.00
65,000.00
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รายการ

ลาดับที่

ปัตตานี
3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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 ปี

-

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

4,405,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

4,205,000.00

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

800,000.00
800,000.00
1,355,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

1,355,000.00
2,050,000.00
2,050,000.00
200,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

200,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

200,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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รายการ

ลาดับที่

สตูล
25,719,780.00

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

12,823,970.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

12,823,970.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

11,250,050.00
-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

-

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

7,225,010.00

1) เงินเดือนข้าราชการครู

5,808,460.00

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

132,250.00

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.

336,000.00

4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

948,300.00

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)

-

6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

-

7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

-

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

-

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,025,040.00
1,573,920.00

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

1,447,920.00

1) ค่าเช่าบ้าน

-

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ

-

3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )

-

4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง
5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)
7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย

374,400.00
1,073,520.00
126,000.00

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

126,000.00
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ลาดับที่

สตูล
11,810,310.00

2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

11,810,310.00
11,362,880.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

1,175,800.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

1,175,800.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-

2. งบเงินอุดหนุน

10,187,080.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

9,644,580.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

4,891,370.00

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง

3,970,720.00

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)

502,000.00

1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน

230,400.00

1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

188,250.00

2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

409,500.00

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)

244,800.00

2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

91,500.00
73,200.00
-

3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 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) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน

-
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ลาดับที่

สตูล
4,343,710.00

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4.1) ค่าตอบแทน

899,620.00

4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

324,000.00

4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

575,620.00

4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

337,920.00

4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

84,880.00

4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ

152,820.00
2,788,490.00

4.2) ค่าใช้สอย
4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

30,720.00

4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)

350,800.00

4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท

1,527,970.00

4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

150,000.00
297,000.00

4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

432,000.00

4.3) ค่าวัสดุ

505,600.00

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

300,600.00

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท

150,000.00

4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน

150,600.00

4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

205,000.00

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

200,000.00
5,000.00
150,000.00
-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา

-

4.4.3) ค่าโทรศัพท์

-

4.4.4) ค่าไปรษณีย์

-

4.5) อื่นๆ (ระบุ)

-

2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

-

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

107,000.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

69,300.00

2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

37,700.00

2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

435,500.00
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ลาดับที่

สตูล
385,400.00

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

385,400.00

1) หลักสูตรฝึกอบรม

325,500.00

2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

59,900.00

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

62,030.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

62,030.00
855,500.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

100,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

100,000.00
100,000.00
-

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

100,000.00

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

590,500.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

490,500.00
100,000.00
100,000.00

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

490,500.00

65,000.00
65,000.00
65,000.00
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ลาดับที่

สตูล
3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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 ปี

-

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

230,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

230,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

230,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

230,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จาแนกรายวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายการ

ลาดับที่

สมุทรสาคร
19,856,960.00

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

10,564,700.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

10,564,700.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

8,739,150.00
-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

-

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

5,182,830.00

1) เงินเดือนข้าราชการครู

4,235,080.00

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

164,060.00

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.

268,800.00

4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

514,890.00

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)

-

6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

-

7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

-

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

-

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,556,320.00
1,825,550.00

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

1,699,550.00

1) ค่าเช่าบ้าน

-

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ

-

3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )

-

4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง
5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)
7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย

374,400.00
1,325,150.00
126,000.00

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

126,000.00
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รายการ

ลาดับที่

สมุทรสาคร
8,324,260.00

2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

8,324,260.00
7,964,870.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

194,600.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

194,600.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-

2. งบเงินอุดหนุน

7,770,270.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

7,390,210.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

2,212,870.00

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง

1,836,320.00

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)

196,550.00

1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน

115,200.00

1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

64,800.00

2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

99,450.00

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)

61,200.00

2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

21,250.00
17,000.00
-

3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 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) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน

-
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รายการ

ลาดับที่

สมุทรสาคร
5,077,890.00

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4.1) ค่าตอบแทน

837,160.00

4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

324,000.00

4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

513,160.00

4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

275,460.00

4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

84,880.00

4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ

152,820.00
3,172,890.00

4.2) ค่าใช้สอย
4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

30,720.00

4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)

161,600.00

4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท

2,102,170.00

4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

150,000.00
296,400.00

4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

432,000.00

4.3) ค่าวัสดุ

437,840.00

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

201,840.00

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท

150,000.00

4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

51,840.00
236,000.00

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

200,000.00
36,000.00
150,000.00
-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา

-

4.4.3) ค่าโทรศัพท์

-

4.4.4) ค่าไปรษณีย์

-

4.5) อื่นๆ (ระบุ)

480,000.00

2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

-

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

53,360.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

-

2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

53,360.00
326,700.00
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รายการ

ลาดับที่

สมุทรสาคร
289,210.00

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

289,210.00

1) หลักสูตรฝึกอบรม

212,300.00

2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

76,910.00

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

70,180.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

70,180.00
758,000.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

100,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

100,000.00
100,000.00
-

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

100,000.00

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

493,000.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

393,000.00
100,000.00
100,000.00

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

393,000.00

65,000.00
65,000.00
65,000.00
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รายการ

ลาดับที่

สมุทรสาคร
3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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 ปี

-

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

210,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

210,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

210,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

210,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จาแนกรายวิทยาลัยชุมชน
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รายการ

ลาดับที่

ยโสธร
24,712,480.00

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

11,035,370.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

11,035,370.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

10,837,370.00
-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

-

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

6,016,390.00

1) เงินเดือนข้าราชการครู

4,878,370.00

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

284,330.00

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.

321,600.00

4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

532,090.00

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)

-

6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

-

7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

-

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

432,400.00

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,388,580.00
198,000.00

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

72,000.00

1) ค่าเช่าบ้าน

72,000.00

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ

-

3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )

-

4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง
5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)

-

7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

-

8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

-

9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)

-

2.2 ค่าใช้สอย

126,000.00

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

126,000.00

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : 120

รายการ

ลาดับที่

ยโสธร
12,542,110.00

2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

12,542,110.00
12,156,430.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

355,000.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

355,000.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-

2. งบเงินอุดหนุน

11,801,430.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

11,321,850.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

6,897,340.00

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง

5,770,240.00

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)

583,500.00

1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน

331,200.00

1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

212,400.00

2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

344,850.00

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)

204,000.00

2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

78,250.00
62,600.00
-

3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 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) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน

-

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : 121

รายการ

ลาดับที่

ยโสธร
4,079,660.00

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4.1) ค่าตอบแทน

909,750.00

4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

324,000.00

4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

585,750.00

4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

333,600.00

4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

80,100.00

4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ

172,050.00
2,451,990.00

4.2) ค่าใช้สอย
4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

30,720.00

4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)

312,800.00

4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท

1,252,870.00

4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

150,000.00
273,600.00

4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

432,000.00

4.3) ค่าวัสดุ

567,920.00

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

319,920.00

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท

150,000.00

4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน

169,920.00

4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

248,000.00

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

200,000.00
48,000.00
150,000.00
-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา

-

4.4.3) ค่าโทรศัพท์

-

4.4.4) ค่าไปรษณีย์

-

4.5) อื่นๆ (ระบุ)

-

2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

-

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

94,880.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

27,200.00

2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

67,680.00

2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

384,700.00

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : 122

รายการ

ลาดับที่

ยโสธร
322,680.00

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

322,680.00

1) หลักสูตรฝึกอบรม

300,000.00

2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

22,680.00

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

63,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

63,000.00
905,000.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

100,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

100,000.00
100,000.00
-

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

100,000.00

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

640,000.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

540,000.00
100,000.00
100,000.00

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

540,000.00

65,000.00
65,000.00
65,000.00
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รายการ

ลาดับที่

ยโสธร
3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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 ปี

-

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

230,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

230,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

230,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

230,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จาแนกรายวิทยาลัยชุมชน
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รายการ

ลาดับที่

พังงา
22,411,380.00

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

10,895,860.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

10,895,860.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

9,314,710.00
-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

-

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

6,124,390.00

1) เงินเดือนข้าราชการครู

5,075,770.00

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

116,090.00

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.

253,200.00

4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

679,330.00

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)

-

6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

-

7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

-

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

-

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,190,320.00
1,581,150.00

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

1,482,150.00

1) ค่าเช่าบ้าน

-

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ

-

3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )

-

4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง
5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)
7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย

374,400.00
1,107,750.00
99,000.00

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

99,000.00
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รายการ

ลาดับที่

พังงา
10,520,520.00

2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

10,520,520.00
10,115,770.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

1,586,300.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

1,586,300.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-

2. งบเงินอุดหนุน

8,529,470.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

8,091,670.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

3,483,120.00

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง

2,903,520.00

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)

302,850.00

1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน

172,800.00

1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

103,950.00

2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

118,650.00

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)

48,000.00

2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

39,250.00
31,400.00
-

3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 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) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน

-
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ลาดับที่

พังงา
4,489,900.00

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4.1) ค่าตอบแทน

1,024,500.00

4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

324,000.00

4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

700,500.00

4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

317,100.00

4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

224,100.00

4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ

159,300.00
2,833,340.00

4.2) ค่าใช้สอย
4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

30,720.00

4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)

304,800.00

4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท

1,619,420.00

4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

150,000.00
296,400.00

4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

432,000.00

4.3) ค่าวัสดุ

482,060.00

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

233,160.00

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท

150,000.00

4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

83,160.00
248,900.00

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

200,000.00
48,900.00
150,000.00
-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา

-

4.4.3) ค่าโทรศัพท์

-

4.4.4) ค่าไปรษณีย์

-

4.5) อื่นๆ (ระบุ)

-

2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

-

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

89,600.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

59,600.00

2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

30,000.00

2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

348,200.00
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ลาดับที่

พังงา
342,750.00

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

342,750.00

1) หลักสูตรฝึกอบรม

285,450.00

2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

57,300.00

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

62,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

62,000.00
765,000.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

100,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

100,000.00
100,000.00
-

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

100,000.00

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

500,000.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

400,000.00
100,000.00
100,000.00

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

400,000.00

65,000.00
65,000.00
65,000.00
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ลาดับที่

พังงา
3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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 ปี

-

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

230,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

230,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

230,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

230,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จาแนกรายวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายการ

ลาดับที่

ตราด
21,152,140.00

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

10,220,620.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

10,220,620.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

9,140,620.00
-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

-

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

5,328,580.00

1) เงินเดือนข้าราชการครู

4,508,030.00

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

237,500.00

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.

134,400.00

4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

448,650.00

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)

-

6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

-

7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

-

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

-

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,812,040.00
1,080,000.00

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

954,000.00

1) ค่าเช่าบ้าน

-

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ

-

3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )

-

4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง
5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)

-

7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

240,000.00

8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

714,000.00

9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย

126,000.00

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

126,000.00
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รายการ

ลาดับที่

ตราด
8,986,520.00

2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

8,986,520.00
8,674,870.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

2,088,800.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

2,088,800.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-

2. งบเงินอุดหนุน

6,586,070.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

6,113,420.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

1,799,870.00

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง

1,376,320.00

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)

268,150.00

1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน

100,800.00

1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

54,600.00

2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

96,300.00

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)

61,200.00

2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

19,500.00
15,600.00
-

3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 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) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน

-

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : 131

รายการ

ลาดับที่

ตราด
4,217,250.00

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4.1) ค่าตอบแทน

906,020.00

4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

324,000.00

4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

582,020.00

4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

337,920.00

4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

91,280.00

4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ

152,820.00
2,767,550.00

4.2) ค่าใช้สอย
4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

30,720.00

4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)

333,600.00

4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท

1,533,230.00

4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

150,000.00
288,000.00

4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

432,000.00

4.3) ค่าวัสดุ

393,680.00

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

193,680.00

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท

150,000.00

4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

43,680.00
200,000.00

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

200,000.00
150,000.00
-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา

-

4.4.3) ค่าโทรศัพท์

-

4.4.4) ค่าไปรษณีย์

-

4.5) อื่นๆ (ระบุ)

-

2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

-

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

151,050.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

151,050.00

2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

321,600.00
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รายการ

ลาดับที่

ตราด
261,650.00

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

261,650.00

1) หลักสูตรฝึกอบรม

195,000.00

2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

66,650.00

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

50,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

50,000.00
1,715,000.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

100,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

100,000.00
100,000.00
500,000.00

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

500,000.00
500,000.00
400,000.00

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

400,000.00
400,000.00
100,000.00

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

550,000.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

450,000.00
100,000.00
100,000.00

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

450,000.00

65,000.00
65,000.00
65,000.00
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รายการ

ลาดับที่

ตราด
3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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 ปี

-

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

230,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

230,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

230,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

230,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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รายการ

ลาดับที่

แพร่
21,889,890.00

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

11,914,540.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

11,914,540.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

10,365,750.00
-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

-

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

6,915,270.00

1) เงินเดือนข้าราชการครู

5,741,400.00

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

120,110.00

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.

268,800.00

4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

784,960.00

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)

-

6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

-

7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

-

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

-

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,450,480.00
1,548,790.00

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

1,440,790.00

1) ค่าเช่าบ้าน

-

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ

-

3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )

-

4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง
5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)
7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)
9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย

374,400.00
1,066,390.00
108,000.00

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

108,000.00
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รายการ

ลาดับที่

แพร่
8,280,350.00

2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

8,280,350.00
7,755,900.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

167,400.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

167,400.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-

2. งบเงินอุดหนุน

7,588,500.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

7,201,480.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

1,831,730.00

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง

1,475,680.00

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)

215,800.00

1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน

86,400.00

1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

53,850.00

2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

134,250.00

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)

81,600.00

2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

29,250.00
23,400.00
910,500.00
850,500.00

3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400
บาท/คน/ภาคเรียน กลุ่มสาขาพณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคเรียน

30,000.00

3.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน

30,000.00

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : 136

รายการ

ลาดับที่

แพร่
4,325,000.00

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4.1) ค่าตอบแทน

892,420.00

4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

324,000.00

4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

568,420.00

4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

317,100.00

4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

84,880.00

4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ

166,440.00
2,865,500.00

4.2) ค่าใช้สอย
4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

30,720.00

4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)

312,800.00

4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท

1,643,580.00

4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

150,000.00
296,400.00

4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

432,000.00

4.3) ค่าวัสดุ

417,080.00

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

217,080.00

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท

150,000.00

4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน

67,080.00
200,000.00

4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

200,000.00
150,000.00
-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา

-

4.4.3) ค่าโทรศัพท์

-

4.4.4) ค่าไปรษณีย์

-

4.5) อื่นๆ (ระบุ)

-

2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

-

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

56,020.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

56,020.00

2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

331,000.00
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462,450.00

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

462,450.00

1) หลักสูตรฝึกอบรม

432,450.00

2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

30,000.00

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

62,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

62,000.00
1,465,000.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

100,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

100,000.00
100,000.00
300,000.00

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

300,000.00
300,000.00
-

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

100,000.00

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

900,000.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

800,000.00
100,000.00
100,000.00

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

800,000.00

65,000.00
65,000.00
65,000.00
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3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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 ปี

-

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

230,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

230,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

230,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

230,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จาแนกรายวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายการ

ลาดับที่

สงขลา
32,029,380.00

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

12,694,060.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

12,694,060.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

11,362,050.00
-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

-

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

7,579,360.00

1) เงินเดือนข้าราชการครู

5,658,500.00

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

400,710.00

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.

388,800.00

4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

673,940.00

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)

360,000.00

6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

97,410.00

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

-

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,782,690.00
1,332,010.00

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

1,215,610.00

1) ค่าเช่าบ้าน

-

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )
4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง
5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)

97,210.00
546,000.00
-

7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

134,400.00

8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

396,000.00

9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)

42,000.00

2.2 ค่าใช้สอย

116,400.00

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

116,400.00
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รายการ

ลาดับที่

สงขลา
13,669,120.00

2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

13,669,120.00
13,367,290.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

1,086,500.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

1,086,500.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-

2. งบเงินอุดหนุน

12,280,790.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

11,799,890.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

6,793,890.00

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง

5,623,040.00

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)

657,250.00

1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน

302,400.00

1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

211,200.00

2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

374,700.00

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)

224,400.00

2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

83,500.00
66,800.00
-

3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 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) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน

-
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รายการ

ลาดับที่

สงขลา
4,631,300.00

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4.1) ค่าตอบแทน

875,440.00

4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

324,000.00

4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

551,440.00

4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

337,920.00

4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

84,880.00

4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ

128,640.00
3,033,710.00

4.2) ค่าใช้สอย
4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

30,720.00

4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)

360,800.00

4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท

1,764,990.00

4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

150,000.00
295,200.00

4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

432,000.00

4.3) ค่าวัสดุ

572,150.00

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

318,960.00

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท

150,000.00

4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน

168,960.00

4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

253,190.00

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

200,000.00
53,190.00
150,000.00
-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา

-

4.4.3) ค่าโทรศัพท์

-

4.4.4) ค่าไปรษณีย์

-

4.5) อื่นๆ (ระบุ)

-

2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

-

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

47,400.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

-

2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

47,400.00
433,500.00
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รายการ

ลาดับที่

สงขลา
239,800.00

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

239,800.00

1) หลักสูตรฝึกอบรม

205,500.00

2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

34,300.00

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

62,030.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

62,030.00
1,231,200.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

100,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

100,000.00
100,000.00
-

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

450,000.00

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

450,000.00
450,000.00
100,000.00

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

516,200.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

416,200.00
100,000.00
100,000.00

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

416,200.00

65,000.00
65,000.00
65,000.00
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รายการ

ลาดับที่

สงขลา
3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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 ปี

-

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

4,435,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

4,205,000.00

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

500,000.00
500,000.00
1,355,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

1,355,000.00
2,350,000.00
2,350,000.00
230,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

230,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

230,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน
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รายการ

ลาดับที่

น่าน
21,235,090.00

รวมงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

9,924,160.00

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

9,924,160.00

1. งบบุคลากร (จัดสรรตามจริง ) รายการที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 วางเบิกโดยส่วนกลาง
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สาหรับสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน )

8,521,060.00
-

1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน

-

2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ (ชานาญการพิเศษ)

-

3) เงินประจาตาแหน่ง ผอ. /รองผอ./ผอ.สานักงาน/ผอ.กอง ภาคราชการ

-

1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สาหรับวิทยาลัยชุมชน)

5,379,580.00

1) เงินเดือนข้าราชการครู

4,572,160.00

2) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่เป็นราชการ ง .บ.ส.ก (110)

104,570.00

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารที่เป็นราชการ - ต.ข.ท.ปจต.
4) เงินวิทยฐานะครู ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

702,850.00

5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ สปพ . (ขรก)

-

6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

-

7) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)

-

1.4 ค่าจ้างประจา (สาหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจา)

-

1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,141,480.00
1,403,100.00

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

1,295,100.00

1) ค่าเช่าบ้าน

-

2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ

-

3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู )

-

4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง
5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง (สาหรับสถาบันวชช.)

-

7) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

374,400.00

8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อานวยการ /รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน)

920,700.00

9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ ผู้บริหาร
แบบมีวาระ)
2.2 ค่าใช้สอย

108,000.00

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สาหรับพนักงานราชการ) » 750 บาท X จน.พรก.

108,000.00
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ลาดับที่

น่าน
9,620,930.00

2 แผนงานพื้นฐาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

9,620,930.00
9,226,730.00

1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

475,900.00

2.1 ค่าครุภัณฑ์

475,900.00

2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-

2. งบเงินอุดหนุน

8,750,830.00

2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

8,309,380.00

1) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา *

3,489,770.00

1.1) ค่าสอนรายชั่วโมง

2,866,720.00

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)

362,800.00

1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน

158,400.00

1.4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

101,850.00

2) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (จานวนอย่างน้อย 30 คน/ห้อง) *

171,300.00

2.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x ผลรวมจานวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์
20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์ รวม 102 ชม.)

102,000.00

2.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จานวนนักศึกษา x 250 บาท
2.3) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จานวนนักศึกษา x 200 บาท
3) ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส . : จานวนอย่างน้อย 20 คน/ห้อง *
3.1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จานวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคเรียน

38,500.00
30,800.00
-

3.2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จาแนกเป็น 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) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคเรียนละ 150 บาท / คน = จน.นักศึกษา x
150 บาท x 2 ภาคเรียน

-
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ลาดับที่

น่าน
4,648,310.00

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4.1) ค่าตอบแทน

951,660.00

4.1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สาหรับหน่วยหลัก /หน่วยจัดการศึกษา/หน่วยที่มีดาเนินงาน
เทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทาการนอกเวลา)

324,000.00

4.1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

627,660.00

4.1.2.1) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

275,460.00

4.1.2.2) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

213,000.00

4.1.2.3) อนุกรรมการวิชาการ

139,200.00
3,015,900.00

4.2) ค่าใช้สอย
4.2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

30,720.00

4.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลาง ของสภา วชช . ผู้อานวยการวชช.
และบุคลากรวชช. (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ)

312,800.00

4.2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคานวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน "
4.2.4) ค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวชช .ละ 150,000 บาท

1,823,580.00

4.2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

150,000.00
266,800.00

4.2.6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)

432,000.00

4.3) ค่าวัสดุ

530,750.00

4.3.1) ค่าวัสดุสานักงาน

231,480.00

4.3.1.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 150,000 บาท

150,000.00

4.3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส หัวละ 120 บาท /ภาคเรียน
4.3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

81,480.00
299,270.00

4.3.2.1) เหมาจ่ายวชช.ละ 200,000 บาท
4.3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ /สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วย
หลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง
4.4) ค่าสาธารณูปโภค

200,000.00
99,270.00
150,000.00
-

4.4.1) ค่าไฟฟ้า
4.4.2) ค่าประปา

-

4.4.3) ค่าโทรศัพท์

-

4.4.4) ค่าไปรษณีย์

-

4.5) อื่นๆ (ระบุ)

-

2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

-

2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

110,950.00

1) หลักสูตรประกาศนียบัตร/ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

110,950.00

2) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

330,500.00
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ลาดับที่

น่าน
329,200.00

2.1.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

329,200.00

1) หลักสูตรฝึกอบรม

281,100.00

2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

48,100.00

2.1.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

65,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 แผนงานยุทธศาสตร์

65,000.00
1,460,000.00

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

100,000.00

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

100,000.00
100,000.00
-

3.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
3.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

3.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

100,000.00

3.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

100,000.00

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

1,195,000.00

3.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
3.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

1,095,000.00
100,000.00
100,000.00

3.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย

1,095,000.00

65,000.00
65,000.00
65,000.00
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ลาดับที่

น่าน
3.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา 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 ปี

-

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (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.น
ศ. X 1 ปี
4 แผนงานบูรณาการ

230,000.00

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

4.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

-

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

230,000.00

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

230,000.00

งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการสรรงบประมาณให้วชช .ในการดาเนินงาน แต่ในการเบิกจ่ายให้ วชช . ปฏิบัติตามระเบียบ

230,000.00

หรือข้อตกลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากวชช . มีความจาเป็นเร่งด่วน/สาคัญ ที่จะต้องดาเนินการ นอกเหนือจากรายการที่กาหนด
วชช.สามารถถัวจ่ายได้ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน และปรับได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. งบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งงบบุคลากร และงบดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม /ลด
ตามสิทธิ์และจานวนบุคลากรที่มีอยู่จริง
3. งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) *งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส . และหลักสูตร
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน ประมาณการงบประมาณโดยใช้ตัวเลขนักศึกษา ณ ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นฐานในการคานวณ
(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร /สัมฤทธิบัตร
งบประมาณตามกรอบการจัดสรรที่ประมาณการดังตารางข้างต้นของ วชช . อาจเพิ่ม/ลด ตามผลการจัดการศึกษาจริงในแต่ละภาคเรียน

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 : 149

กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จาแนกรายวิทยาลัยชุมชน

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 150

กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลอดปีงบประมาณ)
ลาดับที่

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

รวม
จานวน (คน)

จานวน (บาท)

292

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(D)+(E)

36,113,210

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2564 (D)

1,741,978

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2565 (E) = ร้อยละ 1.5 ของ (A)+(D)

398,028

1

จ้างเหมาบริการ (ประจา)
พนักงานรักษาความปลอดภัย

2

พนักงานทาความสะอาด

8,240

3

นักการภารโรง

8,240

4

พนักงานขับรถยนต์

9,060

5

เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด

15,000

6

เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจัดการศึกษา

7

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

9,400
9,400

8

จ้างเหมาบริการ (อัตราทดแทน)
พนักงานจ้างเหมาทดแทน ขรก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

9

พนักงานจ้างเหมาทดแทน พนก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)
จ้างเหมาบริการ (โครงการประจาศูนย์)*

10

นักวิชาการศึกษา

11

เจ้าหน้าที่บริการ

12

นักวิชาการศึกษา

13

นักวิชาการเกษตร

14

นักวิชาการปศุสัตว์

15

เจ้าหน้าที่เกษตร

16

เจ้าหน้าที่เกษตร

17

เจ้าหน้าที่โครงการ

18

เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ าน สนง.หออัตฯ

19

พนักงานต้อนรับ สนง.หออัตฯ

20

พนักงานทาความสะอาด สนง.หออัตฯ

38,368,110

รวมงบประมาณ (A)

227

24,793,200

69
38
40

6,822,720

27
20
11
22

2,935,440

51

9,180,000

15,000

25

4,500,000

15,000

26

4,680,000

14

2,254,800

12,000
9,400
15,000

2
1
2

288,000

21,500
18,000
11,000
9,000
15,000
15,000

1
1
1
1
2

258,000

1
1
1

180,000

8,240

รวมงบประมาณ (B)

รวมงบประมาณ (C)

12,000
8,000

3,757,440
3,955,200
3,600,000
1,240,800
2,481,600

112,800
360,000
216,000
132,000
108,000
360,000
144,000
96,000

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 151

กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลอดปีงบประมาณ)
แม่ฮ่องสอน
ลาดับที่

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

จานวน (คน)

จานวน (บาท)

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

3,063,780

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(D)+(E)

2,302,980

เพิม่ ให้สาหรับปรับเพิม่ ค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2564 (D)

325,198

เพิม่ ให้สาหรับปรับเพิม่ ค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2565 (E) = ร้อยละ 1.5 ของ (A)+(D)
จ้างเหมาบริการ (ประจา)

31,374
รวมงบประมาณ (A)

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

8,240

2

พนักงานทาความสะอาด

8,240

3

นักการภารโรง

8,240

4

พนักงานขับรถยนต์

9,060

5

เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด

15,000

6

เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจัดการศึกษา

7

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

9,400
9,400

จ้างเหมาบริการ (อัตราทดแทน)
8

พนักงานจ้างเหมาทดแทน ขรก. ที่ยงั บรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

9

พนักงานจ้างเหมาทดแทน พนก. ที่ยงั บรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)
จ้างเหมาบริการ (โครงการประจาศูนย์)*

รวมงบประมาณ (B)

15,000
15,000
รวมงบประมาณ (C)

12,000
9,400
15,000

10 นักวิชาการศึกษา
11 เจ้าหน้าที่บริการ
12 นักวิชาการศึกษา

16

1,766,400

3
2
2
2
1
5
1

296,640

1

180,000

1

180,000

197,760
197,760
217,440
180,000
564,000
112,800

5

760,800

2
1
2

288,000
112,800
360,000

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณที่สถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับจ้างเหมาบริการ ที่จาเป็นเบื้องต้นแก่ วชช. หาก วชช.ใดมีความจาเป็นต้องจ้างเหมา
บริการที่นอกเหนือจากรายการที่จัดสรรให้ หรือต้องการปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ วชช.สามารถดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นที่ ภาระงาน และคุณสมบัติ
ของผู้รับจ้าง โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหาร วชช. ภายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของ วชช. ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว ได้เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว
ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องทาความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนดาเนินการจ้าง ทั้งนี้ การโอนงบประมาณให้ วชช.ในแต่ละครั้ง จะพิจารณาตามเงินงวดที่ได้รับจากสานักงบประมาณ และจะโอนให้
วิทยาลัยชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับต่อไป
* งบประมาณ คก. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ และ คก. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน สาหรับเจ้าหน้าที่โครงการประจาศูนย์
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 152

กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลอดปีงบประมาณ)
พิจิตร
ลาดับที่

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

จานวน (คน)

จานวน (บาท)

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

2,079,090

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(D)+(E)

2,079,090

เพิม่ ให้สาหรับปรับเพิม่ ค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2564 (D)

77,760

เพิม่ ให้สาหรับปรับเพิม่ ค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2565 (E) = ร้อยละ 1.5 ของ (A)+(D)

25,405

จ้างเหมาบริการ (ประจา)

รวมงบประมาณ (A)

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

8,240

2

พนักงานทาความสะอาด

8,240

3

นักการภารโรง

8,240

4

พนักงานขับรถยนต์

9,060

5

เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด

15,000

6

เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจัดการศึกษา

7

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

9,400
9,400

จ้างเหมาบริการ (อัตราทดแทน)
8

พนักงานจ้างเหมาทดแทน ขรก. ที่ยงั บรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

9

พนักงานจ้างเหมาทดแทน พนก. ที่ยงั บรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

รวมงบประมาณ (B)

15,000
15,000

15

1,615,920

6
2
2
1
1
2
1

593,280

2

360,000

1
1

180,000

197,760
197,760
108,720
180,000
225,600
112,800

180,000

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณที่สถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับจ้างเหมาบริการ ที่จาเป็นเบื้องต้นแก่ วชช. หาก วชช.ใดมีความจาเป็นต้องจ้างเหมา
บริการที่นอกเหนือจากรายการที่จัดสรรให้ หรือต้องการปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ วชช.สามารถดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นที่ ภาระงาน และคุณสมบัติ
ของผู้รับจ้าง โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหาร วชช. ภายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของ วชช. ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว ได้เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว
ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องทาความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนดาเนินการจ้าง ทั้งนี้ การโอนงบประมาณให้ วชช.ในแต่ละครั้ง จะพิจารณาตามเงินงวดที่ได้รับจากสานักงบประมาณ และจะโอนให้
วิทยาลัยชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับต่อไป
* งบประมาณ คก. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ และ คก. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน สาหรับเจ้าหน้าที่โครงการประจาศูนย์

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 153

กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลอดปีงบประมาณ)
ตาก
ลาดับที่

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

จานวน (คน)

จานวน (บาท)

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

1,303,510

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(D)+(E)

1,303,510

เพิม่ ให้สาหรับปรับเพิม่ ค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2564 (D)

77,760

เพิม่ ให้สาหรับปรับเพิม่ ค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2565 (E) = ร้อยละ 1.5 ของ (A)+(D)

19,264

จ้างเหมาบริการ (ประจา)

รวมงบประมาณ (A)

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

8,240

2

พนักงานทาความสะอาด

8,240

3

นักการภารโรง

8,240

4

พนักงานขับรถยนต์

9,060

5

เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด

15,000

6

เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจัดการศึกษา

7

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

9,400
9,400

จ้างเหมาบริการ (อัตราทดแทน)
8

พนักงานจ้างเหมาทดแทน ขรก. ที่ยงั บรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

9

พนักงานจ้างเหมาทดแทน พนก. ที่ยงั บรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

รวมงบประมาณ (B)

15,000
15,000

-

11

1,206,480

3
2
2
1
1
1
1

296,640
197,760
197,760
108,720
180,000
112,800
112,800
-

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณที่สถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับจ้างเหมาบริการ ที่จาเป็นเบื้องต้นแก่ วชช. หาก วชช.ใดมีความจาเป็นต้องจ้างเหมา
บริการที่นอกเหนือจากรายการที่จัดสรรให้ หรือต้องการปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ วชช.สามารถดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นที่ ภาระงาน และคุณสมบัติ
ของผู้รับจ้าง โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหาร วชช. ภายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของ วชช. ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว ได้เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว
ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องทาความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนดาเนินการจ้าง ทั้งนี้ การโอนงบประมาณให้ วชช.ในแต่ละครั้ง จะพิจารณาตามเงินงวดที่ได้รับจากสานักงบประมาณ และจะโอนให้
วิทยาลัยชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับต่อไป
* งบประมาณ คก. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ และ คก. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน สาหรับเจ้าหน้าที่โครงการประจาศูนย์

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 154

กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลอดปีงบประมาณ)
บุรีรัมย์
ลาดับที่

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

จานวน (คน)

จานวน (บาท)

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

1,527,970

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(D)+(E)

1,527,970

เพิม่ ให้สาหรับปรับเพิม่ ค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2564 (D)

57,024

เพิม่ ให้สาหรับปรับเพิม่ ค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2565 (E) = ร้อยละ 1.5 ของ (A)+(D)

17,261

จ้างเหมาบริการ (ประจา)

รวมงบประมาณ (A)

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

8,240

2

พนักงานทาความสะอาด

8,240

3

นักการภารโรง

8,240

4

พนักงานขับรถยนต์

9,060

5

เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด

15,000

6

เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจัดการศึกษา

7

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

9,400
9,400

จ้างเหมาบริการ (อัตราทดแทน)
8

พนักงานจ้างเหมาทดแทน ขรก. ที่ยงั บรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

9

พนักงานจ้างเหมาทดแทน พนก. ที่ยงั บรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

รวมงบประมาณ (B)

15,000
15,000

10

1,093,680

3
2
2
1
1

296,640
197,760
197,760
108,720
180,000
-

1

112,800

2

360,000

1
1

180,000
180,000

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณที่สถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับจ้างเหมาบริการ ที่จาเป็นเบื้องต้นแก่ วชช. หาก วชช.ใดมีความจาเป็นต้องจ้างเหมา
บริการที่นอกเหนือจากรายการที่จัดสรรให้ หรือต้องการปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ วชช.สามารถดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นที่ ภาระงาน และคุณสมบัติ
ของผู้รับจ้าง โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหาร วชช. ภายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของ วชช. ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว ได้เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว
ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องทาความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนดาเนินการจ้าง ทั้งนี้ การโอนงบประมาณให้ วชช.ในแต่ละครั้ง จะพิจารณาตามเงินงวดที่ได้รับจากสานักงบประมาณ และจะโอนให้
วิทยาลัยชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับต่อไป
* งบประมาณ คก. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ และ คก. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน สาหรับเจ้าหน้าที่โครงการประจาศูนย์

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 155

กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลอดปีงบประมาณ)
มุกดาหาร
ลาดับที่

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

จานวน (คน)

จานวน (บาท)

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

1,481,160

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(D)+(E)

1,481,160

เพิม่ ให้สาหรับปรับเพิม่ ค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2564 (D)

109,788

เพิม่ ให้สาหรับปรับเพิม่ ค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2565 (E) = ร้อยละ 1.5 ของ (A)+(D)
จ้างเหมาบริการ (ประจา)

16,569
รวมงบประมาณ (A)

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

8,240

2

พนักงานทาความสะอาด

8,240

3

นักการภารโรง

8,240

4

พนักงานขับรถยนต์

9,060

5

เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด

15,000

6

เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจัดการศึกษา

7

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

9,400
9,400

จ้างเหมาบริการ (อัตราทดแทน)
8

พนักงานจ้างเหมาทดแทน ขรก. ที่ยงั บรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

9

พนักงานจ้างเหมาทดแทน พนก. ที่ยงั บรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

รวมงบประมาณ (B)

15,000
15,000

9

994,800

3
1
2
1
1

296,640
98,880
197,760
108,720
180,000
-

1

112,800

2

360,000

1
1

180,000
180,000

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณที่สถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับจ้างเหมาบริการ ที่จาเป็นเบื้องต้นแก่ วชช. หาก วชช.ใดมีความจาเป็นต้องจ้างเหมา
บริการที่นอกเหนือจากรายการที่จัดสรรให้ หรือต้องการปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ วชช.สามารถดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นที่ ภาระงาน และคุณสมบัติ
ของผู้รับจ้าง โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหาร วชช. ภายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของ วชช. ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว ได้เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว
ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องทาความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนดาเนินการจ้าง ทั้งนี้ การโอนงบประมาณให้ วชช.ในแต่ละครั้ง จะพิจารณาตามเงินงวดที่ได้รับจากสานักงบประมาณ และจะโอนให้
วิทยาลัยชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับต่อไป
* งบประมาณ คก. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ และ คก. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน สาหรับเจ้าหน้าที่โครงการประจาศูนย์

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 156

กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลอดปีงบประมาณ)
หนองบัวลาภู
ลาดับที่

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

จานวน (คน)

จานวน (บาท)

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

1,527,970

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(D)+(E)

1,527,970

เพิม่ ให้สาหรับปรับเพิม่ ค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2564 (D)

57,024

เพิม่ ให้สาหรับปรับเพิม่ ค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2565 (E) = ร้อยละ 1.5 ของ (A)+(D)

17,261

จ้างเหมาบริการ (ประจา)

รวมงบประมาณ (A)

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

8,240

2

พนักงานทาความสะอาด

8,240

3

นักการภารโรง

8,240

4

พนักงานขับรถยนต์

9,060

5

เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด

15,000

6

เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจัดการศึกษา

7

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

9,400
9,400

จ้างเหมาบริการ (อัตราทดแทน)
8

พนักงานจ้างเหมาทดแทน ขรก. ที่ยงั บรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

9

พนักงานจ้างเหมาทดแทน พนก. ที่ยงั บรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

รวมงบประมาณ (B)

15,000
15,000

10

1,093,680

3
2
2
1
1

296,640

-

197,760
197,760
108,720
180,000
-

1

112,800

2

360,000

2

360,000
-

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณที่สถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับจ้างเหมาบริการ ที่จาเป็นเบื้องต้นแก่ วชช. หาก วชช.ใดมีความจาเป็นต้องจ้างเหมา
บริการที่นอกเหนือจากรายการที่จัดสรรให้ หรือต้องการปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ วชช.สามารถดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นที่ ภาระงาน และคุณสมบัติ
ของผู้รับจ้าง โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหาร วชช. ภายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของ วชช. ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว ได้เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว
ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องทาความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนดาเนินการจ้าง ทั้งนี้ การโอนงบประมาณให้ วชช.ในแต่ละครั้ง จะพิจารณาตามเงินงวดที่ได้รับจากสานักงบประมาณ และจะโอนให้
วิทยาลัยชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับต่อไป
* งบประมาณ คก. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ และ คก. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน สาหรับเจ้าหน้าที่โครงการประจาศูนย์

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 157

กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลอดปีงบประมาณ)
สระแก้ว
ลาดับที่

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

จานวน (คน)

จานวน (บาท)

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

2,623,020

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(D)+(E)

1,909,020

เพิม่ ให้สาหรับปรับเพิม่ ค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2564 (D)

77,760

เพิม่ ให้สาหรับปรับเพิม่ ค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2565 (E) = ร้อยละ 1.5 ของ (A)+(D)

17,572

จ้างเหมาบริการ (ประจา)

รวมงบประมาณ (A)

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

8,240

2

พนักงานทาความสะอาด

8,240

3

นักการภารโรง

8,240

4

พนักงานขับรถยนต์

9,060

5

เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด

15,000

6

เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจัดการศึกษา

9,400

7

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

9,400

10

1,093,680

3
2

296,640

2
1
1

197,760

-

197,760
108,720
180,000
-

1

112,800

4

720,000

3
1

540,000

4

714,000

1
1
1

258,000

12 เจ้าหน้าที่เกษตร

21,500
18,000
11,000

13 เจ้าหน้าที่เกษตร

9,000

1

108,000

จ้างเหมาบริการ (อัตราทดแทน)
8

พนักงานจ้างเหมาทดแทน ขรก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

9

พนักงานจ้างเหมาทดแทน พนก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)
จ้างเหมาบริการ (โครงการประจาศูนย์)*

รวมงบประมาณ (B)

15,000
15,000
รวมงบประมาณ (C)

10 นักวิชาการเกษตร
11 นักวิชาการปศุสัตว์

180,000

216,000
132,000

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณที่สถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับจ้างเหมาบริการ ที่จาเป็นเบื้องต้นแก่ วชช. หาก วชช.ใดมีความจาเป็นต้องจ้างเหมา
บริการที่นอกเหนือจากรายการที่จัดสรรให้ หรือต้องการปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ วชช.สามารถดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นที่ ภาระงาน และคุณสมบัติ
ของผู้รบั จ้าง โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหาร วชช. ภายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณที่ได้รบั ให้เพียงพอและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรทั้งหมด
ของ วชช. ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว ได้เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว
ผู้วา่ จ้าง และ ผู้รบั จ้าง จะต้องทาความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนดาเนินการจ้าง ทั้งนี้ การโอนงบประมาณให้ วชช.ในแต่ละครั้ง จะพิจารณาตามเงินงวดที่ได้รบั จากสานักงบประมาณ และจะโอนให้
วิทยาลัยชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รบั ต่อไป
* งบประมาณ คก. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ และ คก. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน สาหรับเจ้าหน้าที่โครงการประจาศูนย์
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 158

กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลอดปีงบประมาณ)
อุทัยธานี
ลาดับที่

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

จานวน (คน)

จานวน (บาท)

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

1,898,490

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(D)+(E)

1,898,490

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2564 (D)

67,392

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2565 (E) = ร้อยละ 1.5 ของ (A)+(D)

17,416

จ้างเหมาบริการ (ประจา)

รวมงบประมาณ (A)

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

8,240

2

พนักงานทาความสะอาด

8,240

3

นักการภารโรง

8,240

4

พนักงานขับรถยนต์

9,060

5

เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด

15,000

6

เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจัดการศึกษา

7

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

9,400
9,400

จ้างเหมาบริการ (อัตราทดแทน)
8

พนักงานจ้างเหมาทดแทน ขรก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

9

พนักงานจ้างเหมาทดแทน พนก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

รวมงบประมาณ (B)

15,000
15,000

10

1,093,680

3
2
2
1
1

296,640

-

197,760
197,760
108,720
180,000
-

1

112,800

4

720,000
-

4

720,000

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณที่สถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับจ้างเหมาบริการ ที่จาเป็นเบื้องต้นแก่ วชช. หาก วชช.ใดมีความจาเป็นต้องจ้างเหมา
บริการที่นอกเหนือจากรายการที่จัดสรรให้ หรือต้องการปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ วชช.สามารถดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นที่ ภาระงาน และคุณสมบัติ
ของผู้รับจ้าง โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหาร วชช. ภายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของ วชช. ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว ได้เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว
ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องทาความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนดาเนินการจ้าง ทั้งนี้ การโอนงบประมาณให้ วชช.ในแต่ละครั้ง จะพิจารณาตามเงินงวดที่ได้รับจากสานักงบประมาณ และจะโอนให้
วิทยาลัยชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับต่อไป
* งบประมาณ คก. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ และ คก. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน สาหรับเจ้าหน้าที่โครงการประจาศูนย์

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 159

กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลอดปีงบประมาณ)
ระนอง
ลาดับที่

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

จานวน (คน)

จานวน (บาท)

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

1,713,230

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(D)+(E)

1,713,230

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2564 (D)

62,208

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2565 (E) = ร้อยละ 1.5 ของ (A)+(D)

17,338

จ้างเหมาบริการ (ประจา)

รวมงบประมาณ (A)

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

8,240

2

พนักงานทาความสะอาด

8,240

3

นักการภารโรง

8,240

4

พนักงานขับรถยนต์

9,060

5

เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด

15,000

6

เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจัดการศึกษา

7

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

9,400
9,400

จ้างเหมาบริการ (อัตราทดแทน)
8

พนักงานจ้างเหมาทดแทน ขรก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

9

พนักงานจ้างเหมาทดแทน พนก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

รวมงบประมาณ (B)

15,000
15,000

10

1,093,680

3
2
2
1
1

296,640

-

197,760
197,760
108,720
180,000
-

1

112,800

3

540,000

2
1

360,000
180,000

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณที่สถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับจ้างเหมาบริการ ที่จาเป็นเบื้องต้นแก่ วชช. หาก วชช.ใดมีความจาเป็นต้องจ้างเหมา
บริการที่นอกเหนือจากรายการที่จัดสรรให้ หรือต้องการปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ วชช.สามารถดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นที่ ภาระงาน และคุณสมบัติ
ของผู้รับจ้าง โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหาร วชช. ภายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของ วชช. ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว ได้เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว
ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องทาความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนดาเนินการจ้าง ทั้งนี้ การโอนงบประมาณให้ วชช.ในแต่ละครั้ง จะพิจารณาตามเงินงวดที่ได้รับจากสานักงบประมาณ และจะโอนให้
วิทยาลัยชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับต่อไป
* งบประมาณ คก. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ และ คก. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน สาหรับเจ้าหน้าที่โครงการประจาศูนย์

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 160

กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลอดปีงบประมาณ)
นราธิวาส
ลาดับที่

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

จานวน (คน)

จานวน (บาท)

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

2,891,290

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(D)+(E)

2,891,290

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2564 (D)

124,416

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2565 (E) = ร้อยละ 1.5 ของ (A)+(D)
จ้างเหมาบริการ (ประจา)

29,428
รวมงบประมาณ (A)

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

8,240

2

พนักงานทาความสะอาด

8,240

3

นักการภารโรง

8,240

4

พนักงานขับรถยนต์

9,060

5

เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด

15,000

6

เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจัดการศึกษา

7

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

9,400
9,400

จ้างเหมาบริการ (อัตราทดแทน)
8

พนักงานจ้างเหมาทดแทน ขรก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

9

พนักงานจ้างเหมาทดแทน พนก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

รวมงบประมาณ (B)

15,000
15,000

17

1,837,440

6
2
2
2
1
2
2

593,280

5

900,000

2
3

360,000

197,760
197,760
217,440
180,000
225,600
225,600

540,000

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณที่สถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับจ้างเหมาบริการ ที่จาเป็นเบื้องต้นแก่ วชช. หาก วชช.ใดมีความจาเป็นต้องจ้างเหมา
บริการที่นอกเหนือจากรายการที่จัดสรรให้ หรือต้องการปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ วชช.สามารถดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นที่ ภาระงาน และคุณสมบัติ
ของผู้รับจ้าง โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหาร วชช. ภายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของ วชช. ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว ได้เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว
ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องทาความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนดาเนินการจ้าง ทั้งนี้ การโอนงบประมาณให้ วชช.ในแต่ละครั้ง จะพิจารณาตามเงินงวดที่ได้รับจากสานักงบประมาณ และจะโอนให้
วิทยาลัยชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับต่อไป
* งบประมาณ คก. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ และ คก. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน สาหรับเจ้าหน้าที่โครงการประจาศูนย์

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 161

กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลอดปีงบประมาณ)
ยะลา
ลาดับที่

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

จานวน (คน)

จานวน (บาท)

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

2,244,750

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(D)+(E)

2,244,750

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2564 (D)

88,128

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2565 (E) = ร้อยละ 1.5 ของ (A)+(D)

22,533

จ้างเหมาบริการ (ประจา)

รวมงบประมาณ (A)

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

8,240

2

พนักงานทาความสะอาด

8,240

3

นักการภารโรง

8,240

4

พนักงานขับรถยนต์

9,060

5

เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด

15,000

6

เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจัดการศึกษา

7

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

9,400
9,400

จ้างเหมาบริการ (อัตราทดแทน)
8

พนักงานจ้างเหมาทดแทน ขรก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

9

พนักงานจ้างเหมาทดแทน พนก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

รวมงบประมาณ (B)

15,000
15,000

13

1,414,080

4
2
2
2
1

395,520

-

197,760
197,760
217,440
180,000
-

2

225,600

4

720,000

2
2

360,000
360,000

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณที่สถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับจ้างเหมาบริการ ที่จาเป็นเบื้องต้นแก่ วชช. หาก วชช.ใดมีความจาเป็นต้องจ้างเหมา
บริการที่นอกเหนือจากรายการที่จัดสรรให้ หรือต้องการปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ วชช.สามารถดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นที่ ภาระงาน และคุณสมบัติ
ของผู้รับจ้าง โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหาร วชช. ภายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของ วชช. ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว ได้เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว
ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องทาความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนดาเนินการจ้าง ทั้งนี้ การโอนงบประมาณให้ วชช.ในแต่ละครั้ง จะพิจารณาตามเงินงวดที่ได้รับจากสานักงบประมาณ และจะโอนให้
วิทยาลัยชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับต่อไป
* งบประมาณ คก. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ และ คก. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน สาหรับเจ้าหน้าที่โครงการประจาศูนย์

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 162

กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลอดปีงบประมาณ)
ปัตตานี
ลาดับที่

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

จานวน (คน)

จานวน (บาท)

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

2,326,040

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(D)+(E)

2,326,040

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2564 (D)

103,680

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2565 (E) = ร้อยละ 1.5 ของ (A)+(D)
จ้างเหมาบริการ (ประจา)

21,074
รวมงบประมาณ (A)

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

8,240

2

พนักงานทาความสะอาด

8,240

3

นักการภารโรง

8,240

4

พนักงานขับรถยนต์

9,060

5

เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด

15,000

6

เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจัดการศึกษา

7

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

9,400
9,400

จ้างเหมาบริการ (อัตราทดแทน)
8

พนักงานจ้างเหมาทดแทน ขรก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

9

พนักงานจ้างเหมาทดแทน พนก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

รวมงบประมาณ (B)

15,000
15,000

12

1,301,280

4
2
2
2
1

395,520

-

197,760
197,760
217,440
180,000
-

1

112,800

5

900,000

2
3

360,000
540,000

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณที่สถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับจ้างเหมาบริการ ที่จาเป็นเบื้องต้นแก่ วชช. หาก วชช.ใดมีความจาเป็นต้องจ้างเหมา
บริการที่นอกเหนือจากรายการที่จัดสรรให้ หรือต้องการปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ วชช.สามารถดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นที่ ภาระงาน และคุณสมบัติ
ของผู้รับจ้าง โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหาร วชช. ภายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของ วชช. ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว ได้เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว
ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องทาความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนดาเนินการจ้าง ทั้งนี้ การโอนงบประมาณให้ วชช.ในแต่ละครั้ง จะพิจารณาตามเงินงวดที่ได้รับจากสานักงบประมาณ และจะโอนให้
วิทยาลัยชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับต่อไป
* งบประมาณ คก. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ และ คก. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน สาหรับเจ้าหน้าที่โครงการประจาศูนย์

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 163

กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลอดปีงบประมาณ)
สตูล
ลาดับที่

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

จานวน (คน)

จานวน (บาท)

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

1,527,970

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(D)+(E)

1,527,970

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2564 (D)

57,024

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2565 (E) = ร้อยละ 1.5 ของ (A)+(D)

17,261

จ้างเหมาบริการ (ประจา)

รวมงบประมาณ (A)

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

8,240

2

พนักงานทาความสะอาด

8,240

3

นักการภารโรง

8,240

4

พนักงานขับรถยนต์

9,060

5

เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด

15,000

6

เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจัดการศึกษา

7

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

9,400
9,400

จ้างเหมาบริการ (อัตราทดแทน)
8

พนักงานจ้างเหมาทดแทน ขรก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

9

พนักงานจ้างเหมาทดแทน พนก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

รวมงบประมาณ (B)

15,000
15,000

10

1,093,680

3
2
2
1
1

296,640

-

197,760
197,760
108,720
180,000
-

1

112,800

2

360,000

1
1

180,000
180,000

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณที่สถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับจ้างเหมาบริการ ที่จาเป็นเบื้องต้นแก่ วชช. หาก วชช.ใดมีความจาเป็นต้องจ้างเหมา
บริการที่นอกเหนือจากรายการที่จัดสรรให้ หรือต้องการปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ วชช.สามารถดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นที่ ภาระงาน และคุณสมบัติ
ของผู้รับจ้าง โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหาร วชช. ภายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของ วชช. ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว ได้เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว
ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องทาความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนดาเนินการจ้าง ทั้งนี้ การโอนงบประมาณให้ วชช.ในแต่ละครั้ง จะพิจารณาตามเงินงวดที่ได้รับจากสานักงบประมาณ และจะโอนให้
วิทยาลัยชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับต่อไป
* งบประมาณ คก. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ และ คก. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน สาหรับเจ้าหน้าที่โครงการประจาศูนย์

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 164

กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลอดปีงบประมาณ)
สมุทรสาคร
ลาดับที่

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

จานวน (คน)

จานวน (บาท)

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

2,102,170

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(D)+(E)

2,102,170

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2564 (D)

90,720

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2565 (E) = ร้อยละ 1.5 ของ (A)+(D)

17,766

จ้างเหมาบริการ (ประจา)

รวมงบประมาณ (A)

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

8,240

2

พนักงานทาความสะอาด

8,240

3

นักการภารโรง

8,240

4

พนักงานขับรถยนต์

9,060

5

เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด

15,000

6

เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจัดการศึกษา

7

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

9,400
9,400

จ้างเหมาบริการ (อัตราทดแทน)
8

พนักงานจ้างเหมาทดแทน ขรก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

9

พนักงานจ้างเหมาทดแทน พนก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

รวมงบประมาณ (B)

15,000
15,000

10

1,093,680

3
2
2
1
1

296,640

-

197,760
197,760
108,720
180,000
-

1

112,800

5

900,000

2
3

360,000
540,000

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณที่สถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับจ้างเหมาบริการ ที่จาเป็นเบื้องต้นแก่ วชช. หาก วชช.ใดมีความจาเป็นต้องจ้างเหมา
บริการที่นอกเหนือจากรายการที่จัดสรรให้ หรือต้องการปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ วชช.สามารถดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นที่ ภาระงาน และคุณสมบัติ
ของผู้รับจ้าง โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหาร วชช. ภายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของ วชช. ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว ได้เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว
ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องทาความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนดาเนินการจ้าง ทั้งนี้ การโอนงบประมาณให้ วชช.ในแต่ละครั้ง จะพิจารณาตามเงินงวดที่ได้รับจากสานักงบประมาณ และจะโอนให้
วิทยาลัยชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับต่อไป
* งบประมาณ คก. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ และ คก. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน สาหรับเจ้าหน้าที่โครงการประจาศูนย์

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 165

กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลอดปีงบประมาณ)
ยโสธร
ลาดับที่

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

จานวน (คน)

จานวน (บาท)

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

1,252,870

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(D)+(E)

1,252,870

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2564 (D)

62,208

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2565 (E) = ร้อยละ 1.5 ของ (A)+(D)

15,855

จ้างเหมาบริการ (ประจา)

รวมงบประมาณ (A)

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

8,240

2

พนักงานทาความสะอาด

8,240

3

นักการภารโรง

8,240

4

พนักงานขับรถยนต์

9,060

5

เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด

15,000

6

เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจัดการศึกษา

7

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

9,400
9,400

จ้างเหมาบริการ (อัตราทดแทน)
8

พนักงานจ้างเหมาทดแทน ขรก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

9

พนักงานจ้างเหมาทดแทน พนก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

รวมงบประมาณ (B)

15,000
15,000

9

994,800

3
1
2
1
1

296,640

-

98,880
197,760
108,720
180,000
-

1

112,800

1

180,000

1

180,000
-

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณที่สถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับจ้างเหมาบริการ ที่จาเป็นเบื้องต้นแก่ วชช. หาก วชช.ใดมีความจาเป็นต้องจ้างเหมา
บริการที่นอกเหนือจากรายการที่จัดสรรให้ หรือต้องการปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ วชช.สามารถดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นที่ ภาระงาน และคุณสมบัติ
ของผู้รับจ้าง โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหาร วชช. ภายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของ วชช. ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว ได้เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว
ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องทาความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนดาเนินการจ้าง ทั้งนี้ การโอนงบประมาณให้ วชช.ในแต่ละครั้ง จะพิจารณาตามเงินงวดที่ได้รับจากสานักงบประมาณ และจะโอนให้
วิทยาลัยชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับต่อไป
* งบประมาณ คก. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ และ คก. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน สาหรับเจ้าหน้าที่โครงการประจาศูนย์

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 166

กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลอดปีงบประมาณ)
พังงา
ลาดับที่

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

จานวน (คน)

จานวน (บาท)

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

1,619,420

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(D)+(E)

1,619,420

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2564 (D)

34,320

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2565 (E) = ร้อยละ 1.5 ของ (A)+(D)

18,612

จ้างเหมาบริการ (ประจา)

รวมงบประมาณ (A)

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

8,240

2

พนักงานทาความสะอาด

8,240

3

นักการภารโรง

8,240

4

พนักงานขับรถยนต์

9,060

5

เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด

15,000

6

เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจัดการศึกษา

7

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

9,400
9,400

จ้างเหมาบริการ (อัตราทดแทน)
8

พนักงานจ้างเหมาทดแทน ขรก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

9

พนักงานจ้างเหมาทดแทน พนก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

รวมงบประมาณ (B)

15,000
15,000

11

1,206,480

3
2
2
1
1
1
1

296,640

2

360,000

197,760
197,760
108,720
180,000
112,800
112,800
-

2

360,000

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณที่สถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับจ้างเหมาบริการ ที่จาเป็นเบื้องต้นแก่ วชช. หาก วชช.ใดมีความจาเป็นต้องจ้างเหมา
บริการที่นอกเหนือจากรายการที่จัดสรรให้ หรือต้องการปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ วชช.สามารถดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นที่ ภาระงาน และคุณสมบัติ
ของผู้รับจ้าง โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหาร วชช. ภายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของ วชช. ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว ได้เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว
ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องทาความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนดาเนินการจ้าง ทั้งนี้ การโอนงบประมาณให้ วชช.ในแต่ละครั้ง จะพิจารณาตามเงินงวดที่ได้รับจากสานักงบประมาณ และจะโอนให้
วิทยาลัยชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับต่อไป
* งบประมาณ คก. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ และ คก. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน สาหรับเจ้าหน้าที่โครงการประจาศูนย์

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 167

กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลอดปีงบประมาณ)
ตราด
ลาดับที่

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

จานวน (คน)

จานวน (บาท)

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

1,533,230

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(D)+(E)

1,533,230

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2564 (D)

62,208

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2565 (E) = ร้อยละ 1.5 ของ (A)+(D)

17,338

จ้างเหมาบริการ (ประจา)

รวมงบประมาณ (A)

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

8,240

2

พนักงานทาความสะอาด

8,240

3

นักการภารโรง

8,240

4

พนักงานขับรถยนต์

9,060

5

เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด

15,000

6

เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจัดการศึกษา

7

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

9,400
9,400

จ้างเหมาบริการ (อัตราทดแทน)
8

พนักงานจ้างเหมาทดแทน ขรก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

9

พนักงานจ้างเหมาทดแทน พนก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

รวมงบประมาณ (B)

15,000
15,000

10

1,093,680

3
2
2
1
1

296,640
197,760
197,760
108,720
180,000
-

1

112,800

2

360,000

2

360,000
-

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณที่สถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับจ้างเหมาบริการ ที่จาเป็นเบื้องต้นแก่ วชช. หาก วชช.ใดมีความจาเป็นต้องจ้างเหมา
บริการที่นอกเหนือจากรายการที่จัดสรรให้ หรือต้องการปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ วชช.สามารถดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นที่ ภาระงาน และคุณสมบัติ
ของผู้รับจ้าง โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหาร วชช. ภายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของ วชช. ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว ได้เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว
ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องทาความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนดาเนินการจ้าง ทั้งนี้ การโอนงบประมาณให้ วชช.ในแต่ละครั้ง จะพิจารณาตามเงินงวดที่ได้รับจากสานักงบประมาณ และจะโอนให้
วิทยาลัยชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับต่อไป
* งบประมาณ คก. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ และ คก. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน สาหรับเจ้าหน้าที่โครงการประจาศูนย์

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 168

กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลอดปีงบประมาณ)
แพร่
ลาดับที่

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

จานวน (บาท)

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

2,003,580

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(D)+(E)

1,643,580

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2564 (D)

62,208

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2565 (E) = ร้อยละ 1.5 ของ (A)+(D)

18,969

จ้างเหมาบริการ (ประจา)

รวมงบประมาณ (A)

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

8,240

2

พนักงานทาความสะอาด

8,240

3

นักการภารโรง

8,240

4

พนักงานขับรถยนต์

9,060

5

เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด

15,000

6

เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจัดการศึกษา

7

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

9,400
9,400

จ้างเหมาบริการ (อัตราทดแทน)
8

พนักงานจ้างเหมาทดแทน ขรก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

9

พนักงานจ้างเหมาทดแทน พนก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)
จ้างเหมาบริการ (โครงการประจาศูนย์)*

10

จานวน (คน)

รวมงบประมาณ (B)

15,000
15,000
รวมงบประมาณ (C)

15,000

เจ้าหน้าที่โครงการ

11

1,202,400

3
2
2
2
1

296,640
197,760
197,760
217,440
180,000
-

1

112,800

2

360,000
-

2

360,000

2

360,000

2

360,000

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณที่สถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับจ้างเหมาบริการ ที่จาเป็นเบื้องต้นแก่ วชช. หาก วชช.ใดมีความจาเป็นต้องจ้างเหมา
บริการที่นอกเหนือจากรายการที่จัดสรรให้ หรือต้องการปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ วชช.สามารถดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นที่ ภาระงาน และคุณสมบัติ
ของผู้รับจ้าง โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหาร วชช. ภายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของ วชช. ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว ได้เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว
ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องทาความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนดาเนินการจ้าง ทั้งนี้ การโอนงบประมาณให้ วชช.ในแต่ละครั้ง จะพิจารณาตามเงินงวดที่ได้รับจากสานักงบประมาณ และจะโอนให้
วิทยาลัยชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับต่อไป
* งบประมาณ คก. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ และ คก. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน สาหรับเจ้าหน้าที่โครงการประจาศูนย์

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 169

กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลอดปีงบประมาณ)
สงขลา
ลาดับที่

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

จานวน (คน)

จานวน (บาท)

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

1,764,990

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(D)+(E)

1,764,990

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2564 (D)

82,944

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2565 (E) = ร้อยละ 1.5 ของ (A)+(D)

20,763

จ้างเหมาบริการ (ประจา)

รวมงบประมาณ (A)

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

8,240

2

พนักงานทาความสะอาด

8,240

3

นักการภารโรง

8,240

4

พนักงานขับรถยนต์

9,060

5

เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด

15,000

6

เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจัดการศึกษา

7

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

9,400
9,400

จ้างเหมาบริการ (อัตราทดแทน)
8

พนักงานจ้างเหมาทดแทน ขรก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

9

พนักงานจ้างเหมาทดแทน พนก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

รวมงบประมาณ (B)

15,000
15,000

12

1,301,280

4
2
2
2
1

395,520
197,760
197,760
217,440
180,000
-

1

112,800

2

360,000

1
1

180,000
180,000

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณที่สถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับจ้างเหมาบริการ ที่จาเป็นเบื้องต้นแก่ วชช. หาก วชช.ใดมีความจาเป็นต้องจ้างเหมา
บริการที่นอกเหนือจากรายการที่จัดสรรให้ หรือต้องการปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ วชช.สามารถดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นที่ ภาระงาน และคุณสมบัติ
ของผู้รับจ้าง โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหาร วชช. ภายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของ วชช. ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว ได้เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว
ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องทาความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนดาเนินการจ้าง ทั้งนี้ การโอนงบประมาณให้ วชช.ในแต่ละครั้ง จะพิจารณาตามเงินงวดที่ได้รับจากสานักงบประมาณ และจะโอนให้
วิทยาลัยชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับต่อไป
* งบประมาณ คก. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ และ คก. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน สาหรับเจ้าหน้าที่โครงการประจาศูนย์

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 170

กรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตลอดปีงบประมาณ)
น่าน
ลาดับที่

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

จานวน (คน)

จานวน (บาท)

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

1,883,580

รวมทั้งสิ้น = (A)+(B)+(D)+(E)

1,463,580

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2564 (D)

62,208

เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการ ปี 2565 (E) = ร้อยละ 1.5 ของ (A)+(D)

18,969

จ้างเหมาบริการ (ประจา)

รวมงบประมาณ (A)

1

พนักงานรักษาความปลอดภัย

8,240

2

พนักงานทาความสะอาด

8,240

3

นักการภารโรง

8,240

4

พนักงานขับรถยนต์

9,060

5

เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด

15,000

6

เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจัดการศึกษา

7

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

9,400
9,400

จ้างเหมาบริการ (อัตราทดแทน)
8

พนักงานจ้างเหมาทดแทน ขรก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)

9

พนักงานจ้างเหมาทดแทน พนก. ที่ยังบรรจุไม่ครบอัตรา (ถ้ามี)
จ้างเหมาบริการ (โครงการประจาศูนย์)*

10

เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ าน สนง.หออัตฯ

11

พนักงานต้อนรับ สนง.หออัตฯ

12

พนักงานทาความสะอาด สนง.หออัตฯ

รวมงบประมาณ (C)

15,000
12,000
8,000

1,202,400

3
2
2
2
1

296,640
197,760
197,760
217,440
180,000
-

รวมงบประมาณ (B)

15,000
15,000

11

1

112,800

1

180,000

1

180,000

-

3

420,000

1

180,000

1

144,000

1

96,000

รายการและค่าจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบงบประมาณที่สถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับจ้างเหมาบริการ ที่จาเป็นเบื้องต้นแก่ วชช. หาก วชช.ใดมีความจาเป็นต้องจ้างเหมา
บริการที่นอกเหนือจากรายการที่จัดสรรให้ หรือต้องการปรับเพิ่มค่าจ้าง ให้พนักงานจ้างเหมาบริการ วชช.สามารถดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพบริบทพื้นที่ ภาระงาน และคุณสมบัติ
ของผู้รับจ้าง โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะผู้บริหาร วชช. ภายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ของ วชช. ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้พิจารณากรอบจ้างเหมาบริการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ และกรอบวงเงินดังกล่าว ได้เพิ่มให้สาหรับปรับเพิ่มค่าตอบแทนจ้างเหมาหรือบริหารจัดการไว้แล้ว
ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จะต้องทาความตกลงให้เห็นชอบร่วมกันก่อนดาเนินการจ้าง ทั้งนี้ การโอนงบประมาณให้ วชช.ในแต่ละครั้ง จะพิจารณาตามเงินงวดที่ได้รับจากสานักงบประมาณ และจะโอนให้
วิทยาลัยชุมชนตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับต่อไป
* งบประมาณ คก. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ และ คก. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน สาหรับเจ้าหน้าที่โครงการประจาศูนย์
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการลงทุน
จาแนกรายวิทยาลัยชุมชน
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งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการลงทุน
ลำดับที่

วชช.
รวมทั้งสิ้น

รวม

ค่ำครุภัณฑ์

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

75,320,100.00

35,279,900.00

7,908,000.00

7,908,000.00

67,412,100.00

27,371,900.00

1 แม่ฮ่องสอน
2 พิจิตร

3,010,600.00

3,010,600.00

-

3,092,600.00

3,092,600.00

-

3 ตาก
4 บุรีรัมย์

6,673,700.00
851,000.00

2,651,500.00
851,000.00

4,022,200.00
-

17,745,200.00

142,200.00

17,603,000.00

6 หนองบัวลาภู
7 สระแก้ว

1,789,400.00

1,789,400.00

-

325,200.00

325,200.00

-

8 อุทัยธานี

2,524,900.00

2,524,900.00

-

9 ระนอง
10 นราธิวาส

2,390,200.00

2,390,200.00

-

1,023,600.00

1,023,600.00

-

11 ยะลา

19,528,200.00

1,113,200.00

12 ปัตตานี
13 สตูล

1,327,200.00

1,327,200.00

-

1,175,800.00

1,175,800.00

-

14 สมุทรสาคร

194,600.00

194,600.00

-

15 ยโสธร
16 พังงา

355,000.00

355,000.00

-

1,586,300.00

1,586,300.00

-

17 ตราด

2,088,800.00

2,088,800.00

-

18 แพร่

167,400.00

167,400.00

-

19 สงขลา

1,086,500.00

1,086,500.00

-

20 น่าน

475,900.00

475,900.00

-

สานักงานสถาบัน
รวม

5 มุกดาหาร

40,040,200.00
40,040,200.00

18,415,000.00
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รายการงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่

ประเภทครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

รวมทั้งสิ้น
ค่าครุภัณฑ์

วงเงิน
7,908,000
7,908,000

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ระบบประชุม Video Conference และระบบ ZOOM
พร้อมติดตั้ง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระบบ

21

6,300,000

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่
2 (27 หน้า/นาที) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เครื่อง

41

108,000

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ระบบสารสนเทศและการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์
(Web Portal) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะที่ 2
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระบบ

1

1,500,000
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รายการงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ที่

ประเภทครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

รวมทั้งสิ้น

วงเงิน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตู้

20

3,010,600
3,010,600
118,000

2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตาบลจองคา อาเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คัน

1

1,092,000

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เครือ่ ง

40

880,000

4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล ตาบลจองคา
อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เครือ่ ง

20

440,000

5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครือ่ งพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
(28 หน้า/นาที) ตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

เครือ่ ง

10

89,000

6 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครือ่ งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI
Lumens ตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

เครือ่ ง

10

280,000

7 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครือ่ งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI
Lumens ตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

เครือ่ ง

2

111,600

ค่าครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์สานักงาน
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รายการงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ที่

ประเภทครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

3,010,600

รวมทั้งสิ้น
ค่าครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วงเงิน

3,092,600
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน
ตาบลท่าบัว อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

เครื่อง

20

340,000

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) ตาบลท่าบัว อาเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร

เครื่อง

16

68,800

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน ตาบล
ท่าบัว อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

เครื่อง

10

160,000

4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000
ANSI Lumens ตาบลทับคล้อ อาเภอทับคล้อ จังหวัด
พิจิตร

เครื่อง

10

336,000

5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100
นิ้ว ตาบลทับคล้อ อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

จอ

4

52,000

6 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150
นิ้ว ตาบลทับคล้อ อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

จอ

6

145,800

7 ครุภัณฑ์การศึกษา

ชุดห้องปฏิบัตกิ ารเชื่อมโลหะพร้อมระบบดูดควันเชื่อม
ตาบลท่าบัว อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชุด

1

500,000

8 ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (MMA) อินเวอร์เตอร์ มีระบบ Arc
Force และ Hot Start ขนาด 300A ตาบลท่าบัว อาเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร

เครื่อง

10

250,000

9 ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเลื่อยสายพานแบบปรับองศาการตัดได้ ขนาด 230
มม ตาบลท่าบัว อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

เครื่อง

1

170,000

10 ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องบากท่อ ขนาด 150 มม. ตาบลท่าบัว อาเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร

เครื่อง

1

70,000

11 ครุภัณฑ์การศึกษา

ชุดตัดโลหะแบบ CNC Plasma ควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ตาบลท่าบัว อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ชุด

1

1,000,000
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รายการงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนตาก
ที่

ประเภทครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

6,673,700

รวมทั้งสิ้น
ค่าครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์สานักงาน

วงเงิน

เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด
20,000 บีทียู ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

เครือ่ ง

10

2,651,500
306,000

2 ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้โซฟานวดฝ่าเท้า ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก จังหวัด
ตาก

ชุด

10

67,500

3 ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะพับอเนกประสงค์ ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก จังหวัด
ตาก

ตัว

50

89,500

4 ครุภัณฑ์สานักงาน
5 ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้จัดเลี้ยงทรงเอ ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ตัว
ตัว

100
200

59,000
178,000

เครือ่ ง

1

10,000

6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เก้าอี้เลคเชอร์ ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
เครือ่ งพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

เครือ่ ง

27

594,000

8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ 2 ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก

เครือ่ ง

2

40,000

9 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กล้องวงจรปิดแบบ IP Camera ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก

ระบบ

1

50,700

10 ครุภัณฑ์การแพทย์

เครือ่ งต้มยาสมุนไพร ชนิด 2 หม้อต้ม ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก

เครือ่ ง

1

160,500

11 ครุภัณฑ์การแพทย์
12 ครุภัณฑ์การแพทย์

ตู้อบสมุนไพร ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ตู้อบสมุนไพร(อบลมร้อน) ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก

ตู้
ตู้

2
1

35,000
351,000

13 ครุภัณฑ์การแพทย์

เครือ่ งบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก 1 เครือ่ ง

เครือ่ ง

1

695,500

14 ครุภัณฑ์การแพทย์

เครือ่ งวัดความดันโลหิตระบบอัตโนมัติ ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก

เครือ่ ง

4

14,800

ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการ
และสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,022,200
ปรับปรุงอาคารบริการส่งเสริมสุขภาพศูนย์เรียนรู้การแพทย์
แผนไทยตาบลหนองหลวง อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

งาน

1

4,022,200

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 177

รายการงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
ที่

ประเภทครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

รวมทั้งสิ้น
ค่าครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วงเงิน
851,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานประมวลผล
ตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เครื่อง

37

851,000
851,000

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 178

รายการงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ที่

ประเภทครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

17,745,200

รวมทั้งสิ้น
ค่าครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์สานักงาน

วงเงิน

โต๊ะเก้าอี้บุคลากร ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ชุด

6

142,200
97,800

2 ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ตู้

3

17,700

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เครื่อง

3

26,700

ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษา
และสิ่งก่อสร้างประกอบ

17,603,000
อาคารเรียน 3 ชั้น ค.ส.ล. ตาบลนาสีนวน
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง

หลัง

1

17,603,000

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 179

รายการงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู
ที่

ประเภทครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

รวมทั้งสิ้น
ค่าครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์สานักงาน

วงเงิน
1,789,400
1,789,400

ผ้าม่านปรับแสง ตาบลบ้านพร้าว อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

ชุด

1

203,500

2 ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เอกสาร 2 บานเปิด ตาบลบ้านพร้าว อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

หลัง

5

25,000

3 ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้โชว์กระจกมีไฟ ขนาดใหญ่ ตาบลบ้านพร้าว อาเภอ
เมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

หลัง

3

24,000

4 ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้โชว์กระจกดาวน์ไลน์ 2 บานเปิด ตาบลบ้านพร้าว
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

ฟลัง

3

25,500

5 ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้โชว์กระจก ตาบลบ้านพร้าว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู

หลัง

3

15,000

6 ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้โชว์กระจกแบบมีไฟ ขนาดกลาง ตาบลบ้านพร้าว
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

หลัง

3

18,000

7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตาบลบ้านพร้าว อาเภอ
เมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

เครื่อง

30

900,000

8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ตาบลบ้านพร้าว
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

เครื่อง

20

116,000

9 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
ตาบลบ้านพร้าว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัด
หนองบัวลาภู

เครื่อง

15

330,000

10 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ตาบลบ้านพร้าว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัด
หนองบัวลาภู

เครื่อง

2

20,000

11 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพแบบ SLR พร้อมอุปกรณ์ประกอบและจอ
ตาบลบ้านพร้าว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัด
หนองบัวลาภู

ชุด

1

62,500

12 ครุภัณฑ์การเกษตร

ตู้อบสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ ตาบบ้านพร้าว อาเภอ
เมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

ตู้

2

28,400

13 ครุภัณฑ์การเกษตร

ปั๊มเติมลมออกซิเจน ตาบลบ้านพร้าว อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

เครื่อง

3

13,500

14 ครุภัณฑ์การเกษตร

ชุดอนุบาลลูกปลา พร้อมอุปกรณ์ ตาบลบ้านพร้าว
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

ชุด

1

8,000

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 180

รายการงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ที่

ประเภทครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

รวมทั้งสิ้น
ค่าครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์การศึกษา

วงเงิน
325,200

หุ่นจาลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว ตาบลท่าเกษม
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ตัว

1

325,200
18,000

2 ครุภัณฑ์การศึกษา

หุ่นจาลองกล้ามเนื้อ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภายใน
แบบเต็มตัว ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว

ตัว

1

145,000

3 ครุภัณฑ์การศึกษา

หุ่นฝึกปฏิบัตชิ ่วยชีวิต (หุ่นฝึกทา CPR) ตาบลท่าเกษม
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ตัว

1

12,500

4 ครุภัณฑ์การศึกษา

จักรทาลวดลาย ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

คัน

5

41,500

5 ครุภัณฑ์การศึกษา

จักรพันริม แบบธรรมดา ตาบลท่าเกษม อาเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

คัน

2

26,800

6 ครุภัณฑ์การแพทย์

เครื่องชั่งน้าหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง ตาบล
ท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เครื่อง

1

20,000

7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ตาบลท่าเกษม อาเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

กล้อง

2

61,400

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 181

รายการงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
ที่

ประเภทครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง

รวมทั้งสิ้น
ค่าครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์สานักงาน

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

วงเงิน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 36,000 บีทียู ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี

เครื่อง

7

2,524,900
2,524,900
322,700

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี

เครื่อง

12

264,000

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000
ANSI Lumens ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี

เครื่อง

4

40,000

เครื่อง

2

67,200

4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว
ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

จอ

2

91,000

6 ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเจียระไนตั้งพื้น ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี

เครื่อง

2

140,000

7 ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเลื่อยกล ขนาด 350 มม. ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้าน
ไร่ จังหวัดอุทัยธานี
เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์ เหนือแท่น 165 มม. พร้อมอุปกรณ์
ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

เครื่อง

2

300,000

เครื่อง

2

1,300,000

8 ครุภัณฑ์การศึกษา

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 182

รายการงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนระนอง
ที่

ประเภทครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง

รวมทั้งสิ้น
ค่าครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์สานักงาน

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

วงเงิน
2,390,200
2,390,200

โต๊ะพร้อมเก้าอี้สาหรับนักศึกษา ตาบลบางริ้น อาเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง

ชุด

300

510,000

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 36,000 บีทียู ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง

เครื่อง

8

368,800

ตัว
ตัว
ตัว
ชุด

12
12
66
1

27,600
76,800
184,800
110,200

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตาบลบางริ้น อาเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง
เครื่องผสมอเนกประสงค์ แบบตั้งโต๊ะ ตาบลบางริ้น อาเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง

เครื่อง

30

900,000

เครื่อง

1

5,000

9 ครุภัณฑ์การศึกษา

เตาอบไฟฟ้า ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

เครื่อง

1

35,000

10 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
11 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ไมค์ช่วยสอน ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ชุดเครื่องเสียงตามสาย ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง

เครื่อง
ชุด

12
1

72,000
100,000

2 ครุภัณฑ์สานักงาน

3
4
5
6

ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน

7
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
8 ครุภัณฑ์การศึกษา

เก้าอี้ครู ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
โต๊ะครู ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
พัดลมโคจร ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 183

รายการงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ที่

ประเภทครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

รวมทั้งสิ้น
ค่าครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์สานักงาน

2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

วงเงิน
1,023,600

เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู ตาบลลาภู อาเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

เครือ่ ง

16

1,023,600
912,000

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000
ANSI Lumens ตาบลลาภู อาเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส

เครือ่ ง

2

111,600

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 184

รายการงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนยะลา
ที่

ประเภทครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

รวมทั้งสิ้น
ค่าครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เครือ่ ง

30

19,528,200
1,113,200
660,000

ชุดควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ตาบลสะเตง
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา

ชุด

1

378,200

เครือ่ ง

30

75,000

18,415,000

ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
1

ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษา
และสิ่งก่อสร้างประกอบ

วงเงิน

อาคารเรียน 212 ล. /57-ก ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 1 หลัง

หลัง

1

18,415,000

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 185

รายการงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ที่

ประเภทครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง

รวมทั้งสิ้น
ค่าครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์สานักงาน

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

วงเงิน
1,327,200
1,327,200
840,000

เก้าอี้แลคเชอร์ แบบไม้ขาเหล็ก ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ตัว

700

2 ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 24,000 บีทียู ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี

เครื่อง

3

97,200

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1
(18 หน้า/นาที) ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี

เครื่อง

6

60,000

4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เครื่อง

10

220,000

5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เครื่อง

2

60,000

6 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 32 ล้านพิกเซล
พร้อมอุปกรณ์ ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี

กล้อง

1

50,000

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 186

รายการงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนสตูล
ที่

ประเภทครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง

รวมทั้งสิ้น
ค่าครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

วงเงิน

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตาบลเกตรี อาเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล

เครื่อง

30

1,175,800
1,175,800
900,000

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
ตาบลเกตรี อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

เครื่อง

10

220,000

3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000
ANSI Lumens ตาบลเกตรี อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

เครื่อง

1

55,800

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 187

รายการงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ที่

ประเภทครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

รวมทั้งสิ้น
ค่าครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วงเงิน
194,600

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เครื่อง

1

194,600
130,000

2 ครุภัณฑ์การแพทย์

รถเข็น ทาแผล ตาบลบ้านบ่อ อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

คัน

1

11,700

3 ครุภัณฑ์การแพทย์

เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า ตาบลบ้านบ่อ อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เตียง

1

45,400

4 ครุภัณฑ์การแพทย์

รถเข็น ชนิดนั่ง ตาบลบ้านบ่อ อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

คัน

1

7,500

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 188

รายการงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
ที่

ประเภทครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง

รวมทั้งสิ้น
ค่าครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ

หน่วยนับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตาบลสาราญ อาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร

จานวน

วงเงิน

จอ

10

355,000
355,000
300,000

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตาบลสาราญ อาเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร

เครื่อง

10

25,000

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1
(18 หน้า/นาที) ตาบลสาราญ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร

เครื่อง

3

30,000

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 189

รายการงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยชุมชนพังงา
ที่

ประเภทครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

รวมทั้งสิ้น
ค่าครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วงเงิน
1,586,300

เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล ตาบลบ่อแสน
อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา

เครือ่ ง

12

1,586,300
264,000

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย สาหรับติดตั้งภายนอก
พร้อมระบบการติดตั้ง ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ชุด

1

445,000

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา

เครือ่ ง

15

255,000

4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล
ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา

กล้อง

1

40,000

5 ครุภัณฑ์การศึกษา

จักรทาลวดลาย ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา
จักรพันริม แบบธรรมดา ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัด
พังงา

คัน

5

41,500

คัน

2

26,800

7 ครุภัณฑ์การศึกษา

จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด
จังหวัดพังงา

คัน

10

160,000

8 ครุภัณฑ์การศึกษา

จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บหนัง ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด
จังหวัดพังงา

คัน

5

90,000

9 ครุภัณฑ์การแพทย์

เครือ่ งวัดน้าตาล ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา
เครือ่ งวัดความดันบริเวณต้นแขน ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด
จังหวัดพังงา

เครือ่ ง

10

18,000

เครือ่ ง

10

29,000

6 ครุภัณฑ์การศึกษา

10 ครุภัณฑ์การแพทย์
11 ครุภัณฑ์การแพทย์

หุ่นฝึกปฏิบัตชิ ่วยชีวิต (หุ่นฝึกทา CPR) ตาบลบ่อแสน อาเภอทับ
ปุด จังหวัดพังงา

ตัว

4

35,600

12 ครุภัณฑ์การแพทย์

โมเดลฟันเหมือนจริง ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา
โมเดลอาหารแลกเปลี่ยน ชุดใหญ่ ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด
จังหวัดพังงา

ชุด

10

14,800

ชุด

4

34,800

14 ครุภัณฑ์การแพทย์

แผ่นวัดสายตาสั้น - ยาว ชนิดตัวเลข ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด
จังหวัดพังงา

แผ่น

4

1,800

15 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ระบบเสียงห้องประชุม ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ระบบ

1

130,000

13 ครุภัณฑ์การแพทย์

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 190

รายการงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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วิทยาลัยชุมชนตราด
ที่

ประเภทครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

รวมทั้งสิ้น
ค่าครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์สานักงาน
2 ครุภัณฑ์สานักงาน
3 ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000
บีทียู ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

4 ครุภัณฑ์สานักงาน

กระดานอัจฉริยะ หน้าจอขนาด 102 นิ้ว ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด

5 ครุภัณฑ์สานักงาน

ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 24,000 บีทียู ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด

6 ครุภัณฑ์สานักงาน
7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โต๊ะสแตนเลส ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

8 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
9 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
10 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เตาไทย 3 หัวเตา ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
เครื่องดูดควัน ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตู้

10

ตู้

1

เครื่อง

8

กระดาน

1

วงเงิน
2,088,800
2,088,800
59,000
6,900
317,600
160,500
583,200

เครื่อง

18

ตัว
เครื่อง

40
20

128,000
440,000

ชุด
เครื่อง

1
1

27,000
52,900
24,000

ตู้เก็บของ 5 ชั้น บานเปิด 2 บาน ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด
เก้าอี้สแตนเลส 30 ซม. ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตู้

1

ตัว

60

21,900

12 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
13 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาด 20 คิวบิกฟุต ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตู้

1

อ่างล้างจานสแตนเลส 2 หลุม ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด

ชุด

2

30,000
29,800

14 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่คว่าจานสแตนเลส ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ชุด

4

15 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

บาร์สาหรับสาธิตพร้อมอ่างล้างจาน ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด

ชุด

2

16 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้สาหรับเก็บอุปกรณ์มีฝาปิดมิดชิด ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด

ตู้

3

17 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
18 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ชั้นเก็บของสแตนเลส ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 5 ชั้น

ชั้น

5

ถังสแตนเลสสาหรับบ่อดักไขมัน ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด

ถัง

2

19 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โต๊ะเตรียมสเตนเลส 2 ชั้น ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

โต๊ะ

6

73,200

20 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รถเข็นสแตนเลส ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

คัน

1

9,700

11 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

30,000
10,000
25,800
50,500
8,800
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รายการงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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วิทยาลัยชุมชนแพร่
ที่

ประเภทครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง

รวมทั้งสิ้น
ค่าครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์สานักงาน

รายการ

หน่วยนับ

โต๊ะพับเอนกประสงค์ ตาบลน้าชา อาเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่

จานวน

วงเงิน

ตัว

50

167,400
167,400
70,000

2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
3,500 ANSI Lumens ตาบลน้าชา อาเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่

เครื่อง

1

28,000

3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500
ANSI Lumens ตาบลน้าชา อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เครื่อง

1

53,000

4 ครุภัณฑ์โรงงาน

ตู้เชื่อม ขนาด 300 A ตาบลน้าชา อาเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่

ตู้

1

5,300

5 ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว ตาบลน้าชา อาเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เครื่อง

1

3,900

6 ครุภัณฑ์โรงงาน

ปั๊มลมโรตารี่ ขนาด 5/8 นิ้ว ตาบลน้าชา อาเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่

เครื่อง

1

2,900

7 ครุภัณฑ์โรงงาน

สว่านกระแทกโรตารี่ ขนาด 5/8 นิ้ว ตาบลน้าชา อาเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เครื่อง

1

2,900

8 ครุภัณฑ์โรงงาน

รถเข็นของ 2 ล้อ ตาบลน้าชา อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

คัน

1

1,400

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 192

รายการงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ที่

ประเภทครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

รวมทั้งสิ้น
ค่าครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์สานักงาน

วงเงิน
1,086,500

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 30,000 บีทียู ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา

เครื่อง

4

1,086,500
158,800

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานประมวลผล
ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา

เครื่อง

35

805,000

3 ครุภัณฑ์การศึกษา

หุ่นจาลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว ตาบลเทพา อาเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา

ตัว

1

18,000

4 ครุภัณฑ์การแพทย์

เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก ตาบลเทพา อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา

เตียง

2

31,000

5 ครุภัณฑ์การแพทย์

รถเข็น ชนิดนั่ง ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา

คัน

2

15,000

6 ครุภัณฑ์การแพทย์

รถเข็น ทาแผล ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
เครื่องชั่งน้าหนัก แบบคานสมดุล พร้อมที่วัดส่วนสูง
ตาบล เทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา

คัน

1

เครื่อง

1

11,700
20,000

เครื่อง

1

27,000

7 ครุภัณฑ์การแพทย์

8 ครุภัณฑ์การแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติ แบบตัง้ โต๊ะ ตาบลเทพา
อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
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รายการงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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วิทยาลัยชุมชนน่าน
ที่

ประเภทครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

รวมทั้งสิ้น
ค่าครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์สานักงาน

วงเงิน
475,900

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน

ตู้

3

475,900
17,700

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer) ตาบลดู่ใต้ อาเภอ
เมืองน่าน จังหวัดน่าน

เครื่อง

5

37,500

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน*(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เครื่อง

10

170,000

4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000
ANSI Lumens ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เครื่อง

5

70,500

5 ครุภัณฑ์การศึกษา

หุ่นจาลองกล้ามเนื้อ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภายใน
แบบเต็มตัว ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ตัว

1

145,000

6 ครุภัณฑ์การศึกษา

รถเข็น ชนิดนั่ง ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

คัน

1

7,500

7 ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น ตาบลดู่ใต้ อาเภอ
เมืองน่าน จังหวัดน่าน

เครื่อง

1

7,700

8 ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องชั่งน้าหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง
ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เครื่อง

1

20,000
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