คู่มือการใช้จา่ ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

กองแผนงานและงบประมาณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

คู่มือการใช้จา่ ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามร่างพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันวิทยาลัยชุม ชน
ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 667,623,000 บาท
ภายใต้ 10 แผนงาน 18 ผลผลิต/โครงการ ประกอบด้วย
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ : รายการบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จานวน 3 ผลผลิต
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า จานวน 1 โครงการ
4. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาพื้นทีแ่ ละเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ จานวน 2 โครงการ
5. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ จานวน 1 โครงการ
6. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลีย่ นค่านิยมและวัฒนธรรม จานวน 1 โครงการ
7. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้ จานวน 3 โครงการ
8. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จานวน 2 โครงการ
9. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 3 โครงการ
10. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย จานวน 1 โครงการ
ซึ่งครอบคลุมพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่กาหนดในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
มาตรา 8 และมาตรา 9 ประกอบด้วย (1) จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ตา่ กว่าปริญญา (2) ฝึ กอบรมด้านวิชาการ
หรื อ วิช าชี พ (3) วิจ ยั และบริก ารทางวิช าการเพื่ อ การพัฒ นาชุ ม ชน (4) ทะนุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น
(5) ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่ และชุมชน
ตาราง 1 งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบัน วิทยาลัย ชุม ชน จาแนกตามแผนงาน
ผลผลิต/โครงการ
ที่
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ประเภทงบประมาณ/รายการ
งบประมาณ พ.ศ. 2565
(บาท)
รวม
667,623,000
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
269,575,400
รายการบุคลากรภาครัฐ
269,575,400
1) งบบุคลากร
234,978,400
2) งบดาเนินงาน
34,597,000
2 แผนงานพื้นฐาน
332,102,600
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์
332,102,600
2.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผูร้ บั บริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
323,862,000
1) งบลงทุน
75,320,100
คู่มอื การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 1

ที่

2.1.2

2.1.3

3
3.1
3.1.1

3.2
3.2.1

3.2.2
3.3
3.3.1

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ประเภทงบประมาณ/รายการ

งบประมาณ พ.ศ. 2565
(บาท)
1.1) ค่าครุภณั ฑ์
35,279,900
1.2) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
40,040,200
2) งบเงินอุดหนุ น
248,541,900
2.1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
236,341,900
2.2) ค่าใช้จ่ายโครงการสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1,200,000
2.3) ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
3,000,000
2.4) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ ผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 และตาม
8,000,000
นโยบายประเทศไทย 4.0
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ
7,000,000
งบเงิน อุ ด หนุ น : โครงการพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริม สร้า ง
7,000,000
ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทานุ บารุง ศิลปวัฒนธรรม
1,240,600
งบเงินอุดหนุ น : โครงการจัดการความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาเพือ่
1,240,600
ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
แผนงานยุทธศาสตร์
42,445,000
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
2,000,000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิม่
2,000,000
จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุ น : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
2,000,000
จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาพื้นที่และเมืองน่ าอยู่อจั ฉริยะ
1,500,000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติ
1,000,000
พันธุ ์
งบเงินอุดหนุ น : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติ
1,000,000
พันธุภ์ าคเหนือ
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
500,000
งบเงินอุดหนุ น : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตร
500,000
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3,000,000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจ
3,000,000
พิเศษ
งบเงินอุดหนุ น : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจ
3,000,000
พิเศษ
คู่มอื การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 2

ที่
3.4
3.4.1
3.5
3.5.1

3.5.2
3.5.3

3.6
3.6.1
3.6.2

4
4.1
4.1.1

4.1.2

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ประเภทงบประมาณ/รายการ

งบประมาณ พ.ศ. 2565
(บาท)
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิ ยมและวัฒนธรรม
2,000,000
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
2,000,000
งบเงินอุดหนุน : โครงการสร้างผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของชุมชน
2,000,000
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
14,800,000
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพือ่ ความสุขของชุมชน
12,000,000
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรูเ้ พือ่ เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็ง
12,000,000
ของชุมชน
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรูผ้ ่านการเรียนออนไลน์
2,000,000
งบเงินอุดหนุ น : โครงการบทเรียนออนไลน์เพือ่ ชุมชน
2,000,000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมการเรียนรู ้
800,000
ตลอดชีวติ ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุ น : โครงการจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูก้ ารแพทย์แผนไทย
800,000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
19,145,000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1,300,000
งบเงินอุดหนุ น : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
1,300,000
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับ
17,845,000
อนุ บาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
งบเงินอุดหนุ น : โครงการสนับสนุ นค่ าใช้จ่ายในการจัดการศึ กษาตัง้ แต่ ระดับ
17,845,000
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
10,282,100
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี )
3,548,000
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี )
789,000
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี )
1,596,600
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน (950 บาท/คน/ปี )
1,629,300
แผนงานบูรณาการ
23,500,000
แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
18,500,000
โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4,000,000
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผูเ้ ปราะบางและเยาวชนพื้นที่จงั หวัด
4,000,000
ชายแดนใต้
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวฒั นธรรมที่เข้มแข็ง
6,500,000
งบเงิน อุ ด หนุ น : โครงการส่ ง เสริ ม การอยู่ ร วมกัน อย่ า งสัน ติ ข องสัง คม
6,500,000
พหุวฒั นธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
คู่มอื การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 3

ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ประเภทงบประมาณ/รายการ

4.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้
งบเงิน อุ ด หนุ น : โครงการส่ ง เสริม อาชีพ เพื่ อ พัฒ นาเศรษฐกิ จ และส่ ง เสริ ม
ศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุม ชนเป็ น ฐานรากในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย
4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผูส้ ูงอายุ
งบเงินอุดหนุ น : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผูส้ ูงอายุ

งบประมาณ พ.ศ. 2565
(บาท)
8,000,000
8,000,000

5,000,000
5,000,000
5,000,000

กองแผนงานและงบประมาณได้จดั ทาคู่ มือการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อ ให้ผู ป้ ฏิบตั ิงานมีความรู ค้ วามเข้าใจใน “แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ” ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 และสามารถเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการในการใช้จ่ายงบประมาณได้
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ตาราง 2 การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ ในการใช้จ่ ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565
งบรายจ่าย/รายการ
การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ในการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565
แผนงานบุคลากรภาครัฐ : ค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
1.1.1 เงินเดือน
แผ น งาน บุ ค ลากรภ าค รัฐ ราย การบุ ค ลากรภาครัฐ
- ค่าตอบแทนรายเดือน (เงินเดือน) งบบุ ค ลากร เงิน เดื อ นและค่ า จ้า งประจ า รหัส กิ จ กรรม
- เงินวิทยฐานะ
ย่อยที.่ .......วงเงิน................บาท (........................บาทถ้วน)
- เงินประจาตาแหน่ง
- เงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านในเขตพื้นที่พเิ ศษ (ภาคใต้)
1.1.2 ค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ รหัสกิจกรรมย่อยที่..................
วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน)
คู่มอื การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 4

งบรายจ่าย/รายการ

การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ในการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565

2. งบดาเนิ นงาน
2.1 ค่าเช่าบ้าน
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
2.2 เงิน ตอบแทนพิ เศษของข้า ราชการผู ไ้ ด้ร ับ แผ น งาน บุ ค ลากรภ าค รัฐ ราย การบุ ค ลากรภาครัฐ
ค่าจ้างขัน้ สูงของอันดับ
งบดาเนินงาน รหัสกิจกรรมย่อยที่..........วงเงิน..........บาท
2.3 เงิ น ต อ บ แ ท น พิ เศ ษ ราย เดื อ น ส าห รั บ (...............บาทถ้วน)
ผูป้ ฏิบตั งิ านในเขตพื้นทีพ่ เิ ศษ (ภาคใต้)
2.4 เงิน ตอบแทนพิ เศษของพนัก งานราชการผู ้
ได้รบั ค่าจ้าง ขัน้ สูงของตาแหน่ง
2.5 เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงาน
ราชการผูป้ ฏิบตั งิ านในเขตพื้นทีพ่ เิ ศษ (ภาคใต้)
2.6 เงินประจาตาแหน่ งผูบ้ ริหารที่มวี าระ (นายกสภา
สถาบัน ผูอ้ านวยการ/รองผูอ้ านวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ผูอ้ านวยการ/รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยชุมชน)
2.7 ค่ า ต อ บ แ ท น ผู ้ บ ริ ห า ร แ บ บ มี ว า ร ะ
(ผูอ้ านวยการ/รองผูอ้ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผูอ้ านวยการ/รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยชุมชน)
2.8 เงินประจาตาแหน่ งประเภทผูบ้ ริหารที่ไม่มีวาระ
(สาหรับข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา)
2.9 ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นต าแหน่ งประเภท
ผู บ้ ริ ห ารที่ ไ ม่ มี ว าระ (ส าหรับ ข้า ราชการครู และ
ข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา)
2.10 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์
ผลผลิตที่ 1 : ผูร้ บั บริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานพื้ น ฐานด้านการพัฒ นาและเสริม สร้างศัก ยภาพ
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ผลผลิต ที่ 1 : ผู ร้ บั บริ ก ารการศึ ก ษา
ในวิทยาลัยชุมชน งบลงทุน ค่ าครุภณั ฑ์ รายการ (ระบุช่ือ
รายการ) รหัสกิจกรรมย่อยที่................ วงเงิน..............บาท
(.......................บาทถ้วน)
คู่มอื การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 5

งบรายจ่าย/รายการ

1.2 ค่าทีด่ ินสิง่ ก่อสร้าง

2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2.1.1 ค่าอาหารทาการนอกเวลา
2.1.2 ค่ าต อบ แท น ผู ้ป ฏิ บ ั ติ งาน ให้ร าชการ
(ค่ าใช้จ่ ายในการจัด การศึ ก ษาหลัก สู ต รอนุ ป ริญ ญา
หลักสูตรปรับพื้นฐาน และหลักสูตร ปวส.)
2.1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
2.1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
2.1.5 ค่าจ้างเหมาบริการ
2.1.6 ค่ารับรองและพิธกี าร
2.1.7 ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ
2.1.8 วัสดุสานักงาน
2.1.9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
2.1.10 วัสดุการศึกษา
2.1.11 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
2.1.12 ค่าเช่ารถยนต์
2.1.13 ค่าสาธารณูปโภค
2.2 เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการสิง่ ประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่

การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ในการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานพื้ น ฐานด้านการพัฒ นาและเสริม สร้างศัก ยภาพ
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ผลผลิต ที่ 1 : ผู ร้ ับ บริก ารการศึ กษาใน
วิทยาลัยชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินสิง่ ก่อสร้าง รายการ (ระบุช่อื
รายการ) รหัส กิ จ กรรมย่ อ ยที่ ...........วงเงิน ...........บาท
(............................บาทถ้วน)

งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานพื้ น ฐานด้านการพัฒ นาและเสริม สร้างศัก ยภาพ
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ผลผลิต ที่ 1 : ผู ร้ บั บริก ารการศึ กษาใน
วิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุ น รหัสกิจกรรมย่อยที่..............
วงเงิน....................บาท (..........................บาทถ้วน)

งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานพื้ น ฐานด้านการพัฒ นาและเสริม สร้างศัก ยภาพ
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ผลผลิต ที่ 1 : ผู ร้ บั บริก ารการศึ กษาใน
วิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุ น โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่น ใหม่ รหัส กิจกรรมย่ อยที่...............วงเงิน ............บาท
(............................บาทถ้วน)

คู่มอื การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 6

งบรายจ่าย/รายการ

การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ในการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565
2.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนา งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
อาชีพ
แผนงานพื้ น ฐานด้านการพัฒ นาและเสริม สร้างศัก ยภาพ
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ผลผลิต ที่ 1 : ผู ร้ บั บริก ารการศึ กษาใน
วิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุ น โครงการจัดหลักสูตรพัฒนา
อาชี พ รหัส กิ จ กรรมย่ อ ยที่ . ........ วงเงิน ...........บาท
(...............บาทถ้วน)
2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผูเ้ รียน งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศ แผนงานพื้ น ฐานด้า นการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพ
ไทย 4.0
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 : ผูร้ บั บริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน งบเงินอุดหนุ น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
รหั ส กิ จ กรรมย่ อ ยที่ . ............. วงเงิ น ..............บาท
(..........................บาทถ้วน)
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ
งบเงิน อุ ด หนุ น : โครงการพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
การศึ กษาเพื่อ เสริม สร้างศักยภาพคนและชุมชนตาม แผนงานพื้ น ฐานด้านการพัฒ นาและเสริม สร้างศัก ยภาพ
นโยบายประเทศไทย 4.0
ทรัพยากรมนุ ษย์ ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ
งบเงินอุดหนุ น โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย
4.0 รหัสกิจกรรมย่อยที่.................. วงเงิน..............บาท
(............................บาทถ้วน)
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทานุ บารุง ศิลปวัฒนธรรม
งบ เงิ น อุ ด หนุ น : โค รงการจั ด การค วาม รู ้ด ้า น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจ แผนงานพื้ น ฐานด้านการพัฒ นาและเสริม สร้างศัก ยภาพ
สร้างสรรค์
ทรัพ ยากรม นุ ษย์ ผ ลผลิ ต ที่ 3 : ผ ลงาน ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม งบเงินอุดหนุ น โครงการจัดการความรูด้ า้ น
ศิ ล ปวัฒ นธรรมและภู มิป ัญ ญาเพื่ อ ยกระดับ สู่ เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ รหัสกิจกรรมย่อยที่............ วงเงิน..............บาท
(............................บาทถ้วน)

คู่มอื การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 7

งบรายจ่าย/รายการ

การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ในการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิม่ จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบเงินอุดหนุ น : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่ า งบเงินอุดหนุ น
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากผลิต ภัณ ฑ์ส มุน ไพร รหัส กิ จ กรรมย่ อ ยที่ ...............
วงเงิน..............บาท (.................บาทถ้วน)
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาพื้นที่และเมืองน่ าอยู่อจั ฉริยะ
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพนั ธุ ์
งบเงินอุดหนุ น : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารย งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ธรรมล้านนาและกลุม่ ชาติพนั ธุภ์ าคเหนือ
แผนงานยุ ท ธศาสตร์พ ฒ
ั นาพื้น ที่และเมือ งน่ าอยู่อ จั ฉริย ะ
งบเงินอุดหนุ น โครงการพัฒ นากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนาและกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ ์ภ าคเหนื อ รหัสกิ จกรรมย่ อยที่
.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน)
โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุ น : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพือ่ งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน
เพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตร
ยุทธศาสตร์พฒั นาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ งบเงินอุดหนุ น
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรู ปเพื่อเพิ่มมูลค่ าสินค้าเกษตร
รหัสกิจกรรมย่อยที.่ ........ วงเงิน...........บาท (.................บาทถ้วน)
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบเงินอุดหนุ น : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความ งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน
ต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุ ทธศาสตร์พ ฒ
ั นาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ งบเงินอุดหนุ น
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ รหัสกิจกรรมย่อยที.่ .......วงเงิน...........บาท (........บาทถ้วน)
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิ ยมและวัฒนธรรม
โครงการสร้างผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
งบเงินอุดหนุ น : โครงการสร้างผูน้ าการเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน
ของชุมชน
ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่ านิยมและวัฒนธรรม งบเงินอุดหนุ น
โครงการสร้างผู น้ าการเปลี่ยนแปลงของชุมชน รหัสกิจกรรม
ย่อยที.่ .........วงเงิน...........บาท (...................บาทถ้วน)
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พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพือ่ ความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุ น : โครงการจัดการความรูเ้ พือ่ เสริมสร้าง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
งบเงิน อุ ด หนุ น โครงการจัด การความรู เ้ พื่ อ เสริ ม สร้า ง
ความสุ ขและความเข้มแข็งของชุมชน รหัสกิจกรรมย่อยที่
...............วงเงิน..............บาท (.................บาทถ้วน)
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรูผ้ ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุ น : โครงการบทเรียนออนไลน์เพือ่ ชุมชน งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
งบเงินอุดหนุ น โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน รหัส
กิจกรรมย่อยที.่ .......วงเงิน.........บาท (.................บาทถ้วน)
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่
งบเงินอุดหนุ น : โครงการจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูก้ ารแพทย์ งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนไทย
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
งบเงินอุดหนุ น โครงการจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูก้ ารแพทย์แผนไทย
รหัสกิจกรรมย่อยที.่ .......วงเงิน...........บาท (..........บาทถ้วน)
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุ น : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา งบ
เงิน อุ ด หนุ น โครงการพัฒ นาศัก ยภาพเด็ ก ปฐมวัย รหัส
กิจกรรมย่อยที.่ ......วงเงิน..............บาท (..............บาทถ้วน)
โครงการสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุ บาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
งบเงินอุดหนุ น : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
การศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุ บาลจนจบการศึกษาขัน้
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา งบ
พื้นฐาน
เงินอุดหนุ น โครงการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตัง้ แต่ระดับอนุ บาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน รหัสกิจกรรม
ย่อยที.่ ..............วงเงิน..............บาท (.................บาทถ้วน)
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แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการตาบลมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงิ น อุ ด หนุ น : โครงการส่ ง เสริ ม อาชี พ กลุ่ ม ผู ้ งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
เปราะบางและเยาวชนพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้
แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ งบเงิน อุ ด หนุ น โครงการส่ ง เสริ ม อาชี พ กลุ่ ม ผู ้
เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จงั หวัดชายแดนใต้ รหัสกิจกรรม
ย่อยที.่ .......... วงเงิน...............บาท (.....................บาทถ้วน)
โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวฒั นธรรมที่เข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุ น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่าง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
สันติของสังคมพหุวฒั นธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาคใต้ งบเงินอุดหนุ น โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่าง
สันติของสังคมพหุวฒั นธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ รหัส กิ จ กรรมย่ อ ยที่ ................
วงเงิน....................บาท (..........................บาทถ้วน)
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
งบเงิน อุด หนุ น : โครงการส่ ง เสริม อาชีพ เพื่อ พัฒ นา งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
เศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็ น แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ฐานรากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ งบเงิน อุด หนุ น โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒ นา
ภาคใต้
เศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชมุ ชนเป็ นฐานราก
ในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รหัส
กิจกรรมย่อยที.่ ....... วงเงิน..........บาท (...............บาทถ้วน)
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย
โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผูส้ ูงอายุ
งบเงินอุดหนุ น : โครงการจัดการความรู เ้ พื่อส่งเสริม งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
งบเงินอุดหนุ น โครงการจัดการความรูเ้ พื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ รหัสกิจกรรมย่อยที่.....................
วงเงิน.................บาท (............................บาทถ้วน)
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