
แนวทางการบริหารแผนงานและงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
25 ตุลาคม 2563

“ อาชีวศึกษายกก าลงัสอง สรา้งคณุภาพ น าปรมิาณ ”
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สรุปประเด็นที่จะน าเสนอ

1) สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2) การบริหารแผนงานและงบประมาณ ของสถานศึกษาและหน่วยงานในส่วนกลาง

3) การเตรียมการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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“ อาชีวศึกษายกก าลงัสอง สรา้งคณุภาพ น าปรมิาณ ”

ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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 ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สอศ.

งบประมาณรายจ่าย

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 กับ 2564

2563 2564

25,944.0081
ล้านบาท

ลดลง 1,206.9219 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 4.65 ปัจจัยที่ส่งผลต่องบประมาณที่ลดลง

 ปรับลดตามมติ ครม. เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด - 19
 ปรับลดกิจกรรมที่มีความซ ้าซ้อน

24,737.0862
ล้านบาท

ในปีงบประมาณ 2564 งบประมาณภาพรวมลดลง 

แตง่บลงทุน ได้รับเพิ่มขึ้น
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เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ 2563 (จ้าแนกตามงบรายจ่าย)

งบรายจ่าย จ านวนเงิน (ล้านบาท) ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบ 2563 กับ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จ านวนเงิน (ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ

1) งบบุคลากร 9,224.5660 8,886.4052 ลดลง 338.1608 3.67

2) งบด้าเนินงาน 2,383.2512 2,330.3499 ลดลง 52.9013 2.22

3) งบลงทุน 2,872.5182 2,922.9917 เพิ่มขึ น 50.4735 1.76

4) งบเงินอุดหนุน 9,307.4372 9,006.4013 ลดลง 301.0359 3.23

5) งบรายจ่ายอื่น 2,156.2355 1,590.9381 ลดลง 565.2974 26.22

รวม 25,944.0081 24,737.0862 ลดลง 1,206.9219 4.65
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โครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการใหม่

1) โครงการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ์ละ
ทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 (6.7757 ล้านบาท)

2) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อการด้ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
(6.2863 ล้านบาท)

3) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยใช้
กระบวนการลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ (8.2775 ล้านบาท)

4) โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานอาเซียน (6.1956 ล้านบาท)

1) โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา (12.7500 ล้านบาท)
2) โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน 
(41.0000 ล้านบาท)
3) โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา (23.0000 ล้านบาท)
4) โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (24.6710 ล้านบาท)

โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

5) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ประชาชน (100.4925 ล้านบาท)

5) โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนาก้าลังคนสู่ทักษะเฉพาะ
กลุ่มอาชีพ (วช. เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั ว. อื่น ๆ เป็นกลุ่มเป้าหมายรอง)
(75.3828 ล้านบาท)

6) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลศิทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
(321.8240 ล้านบาท)

7) โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) 

(244.3791 ล้านบาท)

6) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลศิเฉพาะทาง 
(405.1122 ล้านบาท)

7) โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศนูย์ซอ่มสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) (334.7660 ล้านบาท)

8) โครงการอาชีวะพัฒนา (15.0000 ล้านบาท)

โครงการที่มีการปรับเปลี่ยน
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แผนการโอนจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไปยังสถานศกึษา

งบรายจ่าย
แผนการโอนจัดสรรงบประมาณ (ไตรมาส)

1/2564 2/2564 3/2564 4/2564

1) งบบุคลากร พ.ย. 63 - เม.ย. 64 ก.ค. 64

2) งบด้าเนินงาน พ.ย. 63 - เม.ย. 64 ก.ค. 64

3) งบลงทุน พ.ย. 63 - เม.ย. 64 ก.ค. 64

4) งบเงินอุดหนุน พ.ย. 63 - เม.ย. 64 ก.ค. 64

5) งบรายจ่ายอ่ืน (โครงการต่าง ๆ) ธ.ค. 63 ก.พ. 64 พ.ค. 64 -
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“ อาชีวศึกษายกก าลงัสอง สรา้งคณุภาพ น าปรมิาณ ”

การบริหารแผนงานและงบประมาณ 2564
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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1) สถานศึกษาและหน่วยงาน ต้องวางแผนหรือปรับแผนการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการ
ปฏิบัติราชการ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 การบริหารแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม

3) ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในมิตคิุณภาพ

4) การใช้จ่ายงบประมาณ ต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ

2) ต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ต้องสามารถตอบโจทย์ในเชิงยุทธศาสตร์ได้ และต้องสอดคล้องกับ
นโยบายของ ศธ. และ สอศ. เป็นส าคัญ
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วิธีปฏิบัติในการด าเนินงานโครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัตริาชการ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส าหรับ ส านัก/ศูนย/์หน่วย/กลุ่ม ในสังกัด สอศ. (หน่วยงานส่วนกลาง)

หน่วยงานจัดท า/เสนอโครงการ

สนผ. ตรวจพิจารณาโครงการ

สอศ. พิจารณาอนุมัติ

สนผ. โอนจัดสรรงบประมาณ

ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตาม

“ (ร่าง) แนวปฏิบัติในการเสนอขออนุมัติโครงการและแผนการโอนจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ”

** สนผ. จะได้แจ้งเวียนให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป เมื่อ สอศ. เห็นชอบ **

โครงการสอดคล้องกับนโยบาย 
และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์

โครงการใหผ้ลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด น้าไปสู่การของบประมาณในปีต่อ ๆ ไป

เหตุผล/ความจ าเป็น

การด้าเนินงานเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว และ

ลดขั้นตอนท่ีไม่จ้าเป็น

การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ / คุ้มค่า
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การจัดท าแผนงานและการใช้งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต้องปรับให้สอดคล้องและ

เป็นไปในทิศทางที่ตอบสนองต่อ
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ตัวอย่างโครงการ ที่ควรปรับกิจกรรม/การด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ สอศ. 2564

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2564 ประเด็นท่ีควรปรับให้สอดคล้องกับนโยบาย

1) โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 

- พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
- พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site , On-Air , Online , On-Demand)

2) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลศิทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) เน้นพัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

3) โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ยกระดับการด้าเนินงานให้เข้มข้นมากยิ่งขึ น

4) โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน ยกระดับความร่วมมือและเพ่ิมบทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชน

5) โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ ยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับอาชีวศึกษากับต่างประเทศ

6) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั นฐานสมรรถนะ (Education To Employment) Re-Skills , Up-Skills , New-Skills

7) โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนาก้าลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ น้ากลุ่มวิทยาลัยการอาชีพมาร่วมบูรณาการการด้าเนินงาน

8) โครงการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ์ละทกัษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล

9) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศกัยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา Human Resource High Performance

10) โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE) Excellence Teacher

11) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการพัฒนา

12) โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ขับเคลื่อนในทิศทางการ Re-Branding



2.2 การบริหารแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน

กรณีงบลงทนุ ตาม (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สนผ. ได้ด าเนินการแจ้งให้สถานศึกษาทราบเพื่อด าเนินการแล้ว ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0604/247   
ลงวันที่ 15 ก.ย. 2563 เรื่อง แจ้ง (ร่าง) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน   
และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยให้สถานศึกษาด าเนินการ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 377 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

**กล่าวโดยสรุปว่า งบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของอนุกรรมาธิการฯ ซึ่งมีมติเป็นที่สิ้นสุด ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาในวาระที่ 2 ให้ถือว่าเป็นวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบฯ
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“ อาชีวศึกษายกก าลงัสอง สรา้งคณุภาพ น าปรมิาณ ”

การเตรียมการจัดท าค าของบประมาณ งบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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สถานศึกษา (รัฐ)

จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณ
 รายจ่ายประจ้าขั นต่้า/รายจ่ายผูกพันตามกฎหมาย/จา้เป็น
 งบลงทุน (ตามหลักเกณฑ์ที่ สอศ. ก้าหนด)

- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

(ด าเนินการภายในเดือน 28 ต.ค. - 30 พ.ย. 63)

สถานศึกษา (เอกชน) ตรวจสอบข้อมูลจ้านวนผู้เรยีน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริง
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หลักเกณฑ์แนวทางการจัดท าค าของบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์ โครงการ

1. ค าขอแผนงานพื้นฐาน  การจัดการศึกษาระดับ ปวช , ปวส. , ป.ตรี , ระยะสั้น
- ครุภัณฑ์ไม่จ้ากัดรายการ วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
- สิ่งก่อสร้างไม่เกิน 3 รายการ ไม่จ้ากัดวงเงิน

-

2. ค าขอแผนงานยุทธศาสตร์ ส าหรับการด าเนินงานโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์
- ครุภัณฑ์ไม่จ้ากัดรายการ วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
- สิ่งก่อสร้างไม่เกิน 3 รายการ ไม่จ้ากัดวงเงิน

1. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
2. โครงการ Excellent Center
3. โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ฯ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้าน

เกษตรและประมงสู่การเกษตรอัจฉริยะ
5. โครงการพัฒนาศักยภาพก้าลังคนเพื่อเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน

3. ค าขอแผนงานบูรณาการ ส าหรับการด าเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการ
- ครุภัณฑ์ไม่จ้ากัดรายการ วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
- สิ่งก่อสร้างไม่เกิน 3 รายการ ไม่จ้ากัดวงเงิน

โครงการผลิตและพัฒนาก้าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
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กรอบระยะเวลาในการจัดท าค าของบประมาณ งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ สถานศึกษา และหน่วยงาน

สอศ. แจ้งหลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดท้าค้าของบลงทุน

สถานศึกษาและหน่วยงาน 
เสนอค้าของบลงทุน ในระบบค้าขอ

งบลงทุน (ie.vec.go.th) 

สนผ. ตรวจพิจารณารายละเอียด
ค้าของบลงทุน

Timeline

ต.ค. 63 28 ต.ค. - 30 พ.ย. 63

สอศ. พิจารณาเห็นชอบ

สอศ. เสนอส้านักงบประมาณ

1 2 3 4 5

ธ.ค. 63 - ม.ค. 64

สอศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0604/7488
ลว. 19 ต.ค. 2563

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท้าค้าขอ
งบลงทุน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนการจัดประชุมสถานศึกษา และหน่วยงานส่วนกลาง

 จัดประชุมราชการ : ซักซ้อมความเข้าใจและแนวทาง
ในการจัดท าค าของบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ส าหรับสถานศึกษา ในสังกัด สอศ. 
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ผู้เข้าร่วมประชุม 
(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา (วิทยาลัยและสถาบัน)
(2) รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนและความร่วมมือ
(3) รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการของส านัก/ศูนย์/หน่วย/กลุ่ม ในสังกัด สอศ. 
ในวันที่ 9 -10 พฤศจิกายน 2563
ณ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม 
(1) ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/หน่วย/กลุ่ม
(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป หรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ

แผนงานภาพรวมของหน่วยงาน
(3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนงานของหน่วยงาน
(4) ผู้รับผิดชอบบริหารโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของ สอศ.
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ขอขอบคุณ
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