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ส่วนที่ 1 
เป้าหมายผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้ 8 
แผนงาน 13ผลผลิต/โครงการ ประกอบด้วย (1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ  (2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จ านวน 3 ผลผลิต (3) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน จ านวน 1 โครงการ (4) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 2 โครงการ (5) แผนงานบูรณาการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ (6) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จ านวน 1 โครงการ (7) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง จ านวน 2 โครงการ และ (8) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค จ านวน 3 โครงการ ซึ่งครอบคลุมพันธกิจสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนที่ก าหนดในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 และมาตรา 9 ประกอบด้วย (1) จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ า กว่าปริญญา  (2) ฝึกอบรม
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ (3) วิจัยและบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน (4) ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (5) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่นและชุมชน 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับจัดสรรก่อนโอนเปลี่ยนแปลง วงเงินทั้งสิ้น จ านวน 710,649,000 บาท เป็นรายจ่ายประจ า 
588,277,500 บาท และรายจ่ายลงทุน 122,371,500 บาท ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรเพ่ือการน าส่งผลผลิต/โครงการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรร เป้าหมาย
การให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แสดงได้ดังตาราง 
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ตารางที่ 1  ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย พ.ศ. 2562 : ภาพรวมสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงินงบประมาณ 710.6490 ล้านบาท 

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ 

แผนงานพืน้ฐาน 
แผนงาน

ยุทธศาสตร ์
แผนงานบูรณาการ (Agenda) แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area) 

ผลผลติ รายการ คชจ.
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลติที่ 1 : 
ผู้รับบริการ
การศึกษา 

ในวิทยาลัยชุมชน 

ผลผลติที่ 2 :  
ผลงานท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลติที่ 3 :  
ผลงานการ 

ให้บริการวิชาการ 

โครงการที่ 1 :  
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนา
การศึกษาในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

โครงการที่ 2 : 
โครงการศึกษาและ
พัฒนาเพื่อสร้าง
ชุมชนชายแดนใต้

ต้นแบบ 

โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียว 

โครงการที่ 1 : 
โครงการการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อ

การสร้างองค์
ความรู้พื้นฐานของ

ประเทศ 

โครงการที่ 1 :  
โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา
เด็กปฐมวัย 

โครงการที่ 2 :  
โครงการพัฒนา
เครือข่ายการ
เรียนรู้นอก

ห้องเรียน และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ผ่านแหล่งเรียนรู้ใน
พื้นท่ีและชุมชน 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ

พัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตร

และการค้าผลไม้
ภาคตะวันออก 

โครงการที่ 3 :  
โครงการ

ยกระดับการ
ท่องเท่ียวเชิง

ประเพณี
วัฒนธรรม 

โครงการที่ 2 :  
โครงการพัฒนา

อาชีพและ
คุณภาพชีวิตผู้มี

รายได้น้อย                          
เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าทาง

สังคม 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 : ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

คน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง 
ศักยภาพคน 

แผนปฏิรปู
ประเทศ 

- สังคม สังคม สังคม เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ สังคม สังคม สังคม 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมห่งชาติ 

ฉบับ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 : การสร้าง

เสริมและ
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การสร้างเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่

ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 :  
การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

แผนงาน แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนา

การศึกษาเพื่อ
ความยั่งยืน 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

แผนงานบูรณาการ
สร้างรายได้จาก

การท่องเท่ียว กีฬา 
และวัฒนธรรม 

 

แผนงานบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรม 

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า

เทียมและท่ัวถึง 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 

แผนการศกึษา
แห่งชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 : การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บริหารจัด
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การพัฒนา
ศักยภาพคน 

ทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  
การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค 

และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
การผลิตและ

พัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อ

สร้างขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ

ประเทศ 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค  
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
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แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ 

แผนงานพืน้ฐาน 
แผนงาน

ยุทธศาสตร ์
แผนงานบูรณาการ (Agenda) แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area) 

ผลผลติ รายการ คชจ.
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลติที่ 1 : 
ผู้รับบริการ
การศึกษา 

ในวิทยาลัยชุมชน 

ผลผลติที่ 2 :  
ผลงานท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลติที่ 3 :  
ผลงานการ 

ให้บริการวิชาการ 

โครงการที่ 1 :  
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนา
การศึกษาในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

โครงการที่ 2 : 
โครงการศึกษาและ
พัฒนาเพื่อสร้าง
ชุมชนชายแดนใต้

ต้นแบบ 

โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียว 

โครงการที่ 1 : 
โครงการการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อ

การสร้างองค์
ความรู้พื้นฐานของ

ประเทศ 

โครงการที่ 1 :  
โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา
เด็กปฐมวัย 

โครงการที่ 2 :  
โครงการพัฒนา
เครือข่ายการ
เรียนรู้นอก

ห้องเรียน และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ผ่านแหล่งเรียนรู้ใน
พื้นท่ีและชุมชน 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ

พัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตร

และการค้าผลไม้
ภาคตะวันออก 

โครงการที่ 3 :  
โครงการ

ยกระดับการ
ท่องเท่ียวเชิง

ประเพณี
วัฒนธรรม 

โครงการที่ 2 :  
โครงการพัฒนา

อาชีพและ
คุณภาพชีวิตผู้มี

รายได้น้อย                          
เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าทาง

สังคม 
 

แผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 :  

การบริหาร
จัดการเชิงรุก

และ 
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  
การบริหารจัดการ 

เชิงรุก และ 
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อ
เสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพคน
และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  
การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาความ

เข้มแข็งของชุมชน
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อ
เสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพคน
และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  
การสร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และ

ผู้ประกอบการ 
ในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อ
เสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพคน
และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  
การสร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และ
ผู้ประกอบการใน

ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อ
เสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพคน
และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อ
เสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพคน
และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวิตใน

ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อ
เสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพคน
และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อ
เสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพคน
และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
:  

การสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนอย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
:  

การสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนอย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
:  

การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
คนและชุมชน 

ตัวชี้วัดระดับ 
ผลผลติ/
โครงการ 

 ตัวชี้วัดที่ 1 : 
จ านวนผู้รับบริการ

หลักสูตร 
ด้านอาชีพ จ านวน 

8,400 คน 
ตัวชี้วัดที่ 2 : 

จ านวนนักศึกษาท่ี
ส าเร็จการศึกษา 

ระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่า จ านวน 

3,000 คน 
ตัวชี้วัดที่ 3 : 

จ านวนนักศึกษา
ระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าท่ีคงอยู่ 
จ านวน 8,500 คน 
ตัวชี้วัดที่ 4 : 

จ านวนนักศึกษา
ระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าท่ีเข้าใหม่ 
จ านวน 5,000 คน 
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อย

ละผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตร 

ด้านอาชีพน าความรู้  
ทักษะและ

ตัวชี้วัดที่ 1 : 
จ านวนโครงการ/
กิจกรรมศิลปะ 
วัฒนธรรม และ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
จ านวน 20 
โครงการ 

ตัวชี้วัดที่ 2 : 
จ านวนนักศึกษา 
และประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

และอนุรักษ์ท านุ
บ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม
ไทย จ านวน 
10,000 คน 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อย
ละความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน  
ร้อยละ 80 

ตัวชี้วัดที่ 1 : 
จ านวนผู้รับบริการ
ทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาตนเอง  

จ านวน 8,000 คน 
ตัวชี้วัดที่ 2 : 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ร้อย

ละ 80 
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อย
ละของงานบริการ
วิชาการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ร้อยละ 

90 
ตัวชี้วัดที่ 4 : 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การผลิตตาม

งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 9.5000 

ล้านบาท 

ตัวชี้วัดที่ 1 : 
จ านวนนักเรียน 
ระดับ ปวช. ของ
วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร  และ

อุทัยธานี ได้รับการ
อุดหนุน และการ

ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ในระดับ การศึกษา

ข้ันพื้นฐานท่ีมี
ความเหมาะสม กับ

สภาวะทาง
เศรษฐกิจและ

สังคมในปัจจุบัน 
จ านวน 1,600 คน 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อย
ละของค่าใช้จ่ายท่ี
ผู้ปกครองสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายตาม

รายการท่ีได้รับการ
สนับสนุน ร้อยละ 

100 

จ านวนนักศึกษา
ประชาชน และภาคี
เครือข่ายท่ีเข้าร่วม 
โครงการสังคมพหุ
วัฒนธรรม  จ านวน 

5,000 คน 

จ านวนนักศึกษา และ
ประชาชนในพื้นท่ี  
4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการ

พัฒนา 
ทักษะอาชีพ  

จ านวน 2,500 คน 

จ านวนผู้รับบริการท่ี
ผ่านการฝึกอบรมตาม

หลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพการ

ท่องเท่ียวและบริการ  
จ านวน 500 คน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : จ านวน
โครงการวิจัยท่ีแล้ว

เสร็จ จ านวน 5 
โครงการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : ร้อยละ
จ านวนผลงานวิจัยท่ี

มีการน าไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 80 

จ านวนเด็กปฐมวัย 
ท่ีได้รับการพัฒนา  
จ านวน 400 คน 

จ านวนผู้รับบริการ 
วิชาการในแหล่ง
เรียนรู้ จ านวน 

5,500 คน 

จ านวนต้นแบบ
นวัตกรรมอาหาร

และสินค้า
เกษตร จ านวน 

5 ต้นแบบ 

จ านวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรม
พัฒนารูปแบบ 

สินค้าและ
บริการด้าน 

การท่องเท่ียว 
จ านวน 200 คน 

จ านวน
ผู้รับบริการ
หลักสูตร

ฝึกอบรมด้าน
อาชีพ/วิชาการ  
จ านวน 400 คน 
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แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ 

แผนงานพืน้ฐาน 
แผนงาน

ยุทธศาสตร ์
แผนงานบูรณาการ (Agenda) แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area) 

ผลผลติ รายการ คชจ.
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลติที่ 1 : 
ผู้รับบริการ
การศึกษา 

ในวิทยาลัยชุมชน 

ผลผลติที่ 2 :  
ผลงานท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลติที่ 3 :  
ผลงานการ 

ให้บริการวิชาการ 

โครงการที่ 1 :  
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนา
การศึกษาในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

โครงการที่ 2 : 
โครงการศึกษาและ
พัฒนาเพื่อสร้าง
ชุมชนชายแดนใต้

ต้นแบบ 

โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียว 

โครงการที่ 1 : 
โครงการการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อ

การสร้างองค์
ความรู้พื้นฐานของ

ประเทศ 

โครงการที่ 1 :  
โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา
เด็กปฐมวัย 

โครงการที่ 2 :  
โครงการพัฒนา
เครือข่ายการ
เรียนรู้นอก

ห้องเรียน และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ผ่านแหล่งเรียนรู้ใน
พื้นท่ีและชุมชน 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ

พัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตร

และการค้าผลไม้
ภาคตะวันออก 

โครงการที่ 3 :  
โครงการ

ยกระดับการ
ท่องเท่ียวเชิง

ประเพณี
วัฒนธรรม 

โครงการที่ 2 :  
โครงการพัฒนา

อาชีพและ
คุณภาพชีวิตผู้มี

รายได้น้อย                          
เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าทาง

สังคม 
 

ประสบการณ์ 
ไปประกอบอาชีพ  

และพัฒนางานท่ีท า
อยู่ ร้อยละ 80 

ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อย
ละผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/

เทียบเท่า จาก
วิทยาลัยชุมชน

สามารถศึกษาต่อ ใน
ระดับท่ีสูงข้ึนหรือ

ประกอบอาชีพ หรือ
พัฒนางานท่ีท าอยู่ 

ร้อยละ 70 
ตัวชี้วัดที่ 7 : 

ผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด ร้อยละ 

80 
ตัวชี้วัดที่ 8 : 

ค่าใช้จ่ายการผลิต
ตามงบประมาณ 

ท่ีได้รับจัดสรร 120 
ล้านบาท 

ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อย
ละของโครงการ/
กิจกรรมท่ีแล้ว

เสร็จตาม
ระยะเวลาท่ี

ก าหนด  
ร้อยละ 90 

ตัวชี้วัดที่ 5 : 
ค่าใช้จ่ายในการ

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ตามงบประมาณ 
ท่ีได้รับจัดสรร 

1.5000 ล้านบาท 

รายการ 1 งบบุคลากร  
ได้แก่ เงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า 
และ
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 
2. งบ
ด าเนินงาน  

 

1. งบด าเนินงาน 
2. งบลงทุน 
3. งบอุดหนุน  

3.1 โครงการ
สิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่โครงการ 
4. งบรายจ่ายอื่น 
   4.1 ค่าใช้จ่ายใน
ก า ร เ ดิ นทา ง ไ ป
ราชการต่างประเทศ 
   4. .2  โครงการ
พัฒนา คุณภาพ/

1. งบรายจ่ายอื่น 
   1.1 โครงการ
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1. งบรายจ่ายอื่น 
   1.1 โครงการ
ให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน 

1. งบเงินอุดหนุน 
   1 . 1  โค รง กา ร
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ใ น ก า ร จั ด
กา ร ศึ กษ า ต้ั งแ ต่
ระ ดับอนุบาลจน
จบการ ศึกษา ข้ัน
พื้นฐาน 

1. งบรายจ่ายอื่น 
   1 . 1  โ ครงกา ร
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร 
อยู่ ร ว มกั นอย่ า ง
สันติของสังคมพหุ
วัฒนธรรมในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

1. งบรายจ่ายอื่น 
   1 . 1  โ ครงกา ร
สนับสนุนบทบาท
วิทยาลัยชุมชนใน
การส่งเสริมอาชีพ
ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้   

1. งบรายจ่ายอื่น 
   1 . 1  โคร งกา ร
พัฒนา ศัก ยภ า พ
บุคลากรด้านการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว แ ล ะ
บริการ 

1. งบเงินอุดหนุน 
   1.1 โครงการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์การสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐาน
ของชุมชน 

1. งบรายจ่ายอื่น 
   1 . 1  โ ครงกา ร
พัฒนา ศั กยภา พ
เด็กปฐมวัย 

1. งบรายจ่ายอื่น 
   1 . 1  โคร งกา ร
พัฒนา ศัก ยภ า พ
แหล่ง เรียนรู้ เพื่ อ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1. งบรายจ่ายอื่น 
   1.1 โครงการ
พัฒนาการผลิต
และการค้าผลไม้ 

1. งบรายจ่ายอื่น 
   1.1 โครงการ
พัฒนารูปแบบ
สิ น ค้ า แ ล ะ
บริการด้านการ
ท่องเท่ียว 

1. งบรายจ่ายอื่น 
   1.1 โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
ส า ห รั บ ค น ใ น
ชุมชน 
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แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ 

แผนงานพืน้ฐาน 
แผนงาน

ยุทธศาสตร ์
แผนงานบูรณาการ (Agenda) แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area) 

ผลผลติ รายการ คชจ.
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลติที่ 1 : 
ผู้รับบริการ
การศึกษา 

ในวิทยาลัยชุมชน 

ผลผลติที่ 2 :  
ผลงานท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลติที่ 3 :  
ผลงานการ 

ให้บริการวิชาการ 

โครงการที่ 1 :  
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนา
การศึกษาในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

โครงการที่ 2 : 
โครงการศึกษาและ
พัฒนาเพื่อสร้าง
ชุมชนชายแดนใต้

ต้นแบบ 

โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียว 

โครงการที่ 1 : 
โครงการการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อ

การสร้างองค์
ความรู้พื้นฐานของ

ประเทศ 

โครงการที่ 1 :  
โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา
เด็กปฐมวัย 

โครงการที่ 2 :  
โครงการพัฒนา
เครือข่ายการ
เรียนรู้นอก

ห้องเรียน และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ผ่านแหล่งเรียนรู้ใน
พื้นท่ีและชุมชน 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ

พัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตร

และการค้าผลไม้
ภาคตะวันออก 

โครงการที่ 3 :  
โครงการ

ยกระดับการ
ท่องเท่ียวเชิง

ประเพณี
วัฒนธรรม 

โครงการที่ 2 :  
โครงการพัฒนา

อาชีพและ
คุณภาพชีวิตผู้มี

รายได้น้อย                          
เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าทาง

สังคม 
 

มาตรฐาน 
   4 . 3  โครงการ
หลักสูตรพัฒนาอาชีพ 

วงเงิน
งบประมาณ 
ล้านบาท 

248.9260 
 

383.7063 1.5000 9.5000 14.5067 7.3306 10.6694 6.9115 2.1301 1.3000 15.4502 3.7182 2.0000 3.0000 

วงเงินแยก
แผนการใช้

จ่าย 

248.9260 394.7063 14.5067 43.7918 8.7182 

35.03% 55.54% 2.04% 6.16% 1.23% 
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ตารางที่ 2 วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ 
แผนงาน งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ 

รวม 710,649,000  
(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 248,926,000 รายการบุคลากรภาครัฐ 
(2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน 

394,706,300  
383,706,300 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 

เชิงปริมาณ : 
‐ จ านวนผู้รับบริการหลักสูตรด้านอาชีพ 8,400 คน 
‐ จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า 3,000 คน 
‐ จ านวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่ 8,500 คน 
‐ จ านวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหม่ 5,000 คน 
เชิงปริมาณ :  
‐ ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ท าอยู่ร้อยละ 70 
‐ ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านอาชีพน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ท า
อยู่ ร้อยละ 80 

 1,500,000 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 
เชิงปริมาณ :  
‐ จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 โครงการ  
‐ จ านวนนักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย 15,000 คน 
เชิงคุณภาพ :  
‐ รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 80 
‐ ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90 

 9,500,000 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ 
เชิงปริมาณ : จ านวนผู้รับบริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง 15,000 คน 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ร้อยละ 80 
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แผนงาน งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ 
(3) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน 

14,506,700 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนระดับ ปวช. ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 1,600 คน 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่สนับสนุน ร้อยละ 100 

(4) แ ผ น ง า น บู ร ณ า ก า ร
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

18,000,000  
7,330,600 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคม

พหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม 5,000 คน 

10,669,400 โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการ
ส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ี 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ 2,500 คน 

(5) แผนงานบูรณาการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา 
และวัฒนธรรม 

6,911,500 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
เชิงปริมาณ : จ านวนผู้รับบริการที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ 500 คน 

(6) แผนงานบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม 

2,130,100 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ : โครงการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม  
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 5 โครงการ 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจ านวนผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 

(7) แ ผ น ง า น บู ร ณ า ก า ร
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและท่ัวถึง 

16,750,200  
7,535,800 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย :  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย  

เชิงปริมาณ : จ านวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา 400 คน 
15,450,200 โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน :  

โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เชิงปริมาณ : จ านวนผู้รับบริการวิชาการในแหล่งเรียนรู้ 5,500 คน 
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แผนงาน งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ 
(8) แผนงานบูรณาการพัฒนา
พ้ืนที่ระดับภาค 

8,718,200  
3,718,200 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก : โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ 

เชิงปริมาณ : จ านวนต้นแบบนวัตกรรมอาหารและสินค้าเกษตร 5 ต้นแบบ 
 3,000,000 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม :  โครงการฝึกอบรมอาชีพ

ส าหรับคนในชุมชน 
เชิงปริมาณ : จ านวนผู้รับบริการหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ/วิชาการ 400 คน 

 2,000,000 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม : โครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 200 คน 
 

 
  



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 9 
 

ส่วนที่ 2 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

  ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 590 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนเป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายไตรมาสและมาตรการด้านการงบประมาณ 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ภาพรวม  32 22 23 23 
ร้อยละสะสม 32 54 77 100 

รายจ่ายลงทุน 20 25 20 35 
ร้อยละสะสม 20 45 65 100 

รายจ่ายประจ า 36 21 23 20 
ร้อยละสะสม 36 57 80 100 
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ส่วนที่ 3 
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และรายวิทยาลัยชุมชน 

3.1 กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ านวน 71.0.6490 
ล้านบาท โดยใช้ปัจจัยตัวแปรต่าง ๆ ในการพิจารณาประกอบการประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ ประกอบด้วย (1) โครงสร้างทางกายภาพ ได้แก่ อาคาร หน่วยที่
ให้บริการทางการศึกษา/บริการทางวิชาการในพื้นที่ หน่วยจัดการศึกษา ฯลฯ เป็นต้น (2) เป้าหมายการรับนักศึกษา/ผู้รับบริการทางวิชาการ (3) จ านวนนักศึกษา/ผู้รับบริการทาง
วิชาการ (4) จ านวนบุคลากรประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ผู้บริหารภาคนอกราชการ ครู พนักงานราชการ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน สรุปกรอบการจัดสรร งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
 
  

วงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2562  
710,649,0000 บาท (100%) 

 สถาบันวิทยาลัยชมุชน 
51,563,760  บาท (7.26%) 

 วชช. + สวชช.  
4.0000 ล้านบาท  

(0.56%) 

 วิทยาลัยชุมชน  
655,085,240 บาท (92.18%) 
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3.2 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ส านักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง)  
จ าแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน  

ตารางที่ 4 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ส านักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง)  
จ าแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน 

วิทยาลัยชุมชน 
 

รวม 
 

การบริหารจัดการ จัดการศึกษา วิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐานฯ แผนงานพ้ืนฐาน + แผนงานบูรณาการ+แผนบรูณาการพื้นที ่

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน 
งบด าเนินงาน 

(บริหารจดัการ) 
งบลงทุน 

จัด
การศึกษา*** 

วิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

รวมทั้งสิ้น  710,649,000  248,926,000  211,737,600  37,188,400  110,167,640  122,371,500  167,673,860  2,130,100  57,879,900   1,500,000  

ส านักงานสถาบัน  51,563,760   22,356,000   18,556,000   3,800,000   14,908,780   1,689,400   11,040,180   -     1,569,400   -    

ตั้งเบิกส่วนกลาง /
ส ารองกรณีฉุกเฉิน / 
รอการพิจารณาจดัสรร 

 133,187,081  123,736,520  114,431,400   9,305,120   2,444,181   -     4,000,000   -     3,006,380   -    

รวม 20 วชช.  525,898,159  102,833,480   78,750,200  24,083,280   92,814,679  120,682,100  152,633,680  2,130,100  53,304,120   1,500,000  

1. แม่ฮ่องสอน  20,141,160   4,401,400   3,641,200   760,200   5,194,360   644,800   4,952,300   913,700   4,004,600   30,000  

2. พิจิตร  40,799,160   6,126,800   5,937,800   189,000   4,437,530   67,700   29,378,380   -     688,750   100,000  

3. ตาก  17,445,860   5,472,800   3,953,600   1,519,200   4,288,960   1,249,200   5,511,700   -     843,200   80,000  

4. บุรีรัมย ์  20,686,572   5,276,480   3,758,000   1,518,480   4,621,742   604,000   7,790,750   -     2,353,600   40,000  

5. มุกดาหาร  20,832,394   5,264,280   3,763,200   1,501,080   3,900,664   3,457,100   6,315,950   -     1,804,400   90,000  

6. หนองบัวล าภ ู  13,573,164   4,079,500   3,905,500   174,000   3,371,014   205,000   3,942,850   -     1,914,800   60,000  

7. สระแก้ว  37,039,030   4,876,600   3,928,600   948,000   4,734,980   15,666,000   5,394,700   -     6,208,550   158,200  

8. อุทัยธาน ี  22,351,700   6,269,300   5,362,100   907,200   3,934,200   272,400   9,280,650   -     2,499,150   96,000  
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วิทยาลัยชุมชน 
 

รวม 
 

การบริหารจัดการ จัดการศึกษา วิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐานฯ แผนงานพ้ืนฐาน + แผนงานบูรณาการ+แผนบรูณาการพื้นที ่

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน 
งบด าเนินงาน 

(บริหารจดัการ) 
งบลงทุน 

จัด
การศึกษา*** 

วิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

9. ระนอง  30,735,008   5,327,900   3,958,100   1,369,800   4,290,608   15,436,000   4,240,500   -     1,304,200   135,800  

10. นราธิวาส  30,387,860   4,796,100   3,938,100   858,000   6,591,460   337,500   13,566,750   -     4,959,050   137,000  

11. ยะลา  24,347,650   5,947,720   3,905,200   2,042,520   5,249,180   573,500   7,874,700   -     4,600,550   102,000  

12. ปัตตาน ี  23,837,480   5,326,700   3,852,500   1,474,200   5,534,780   85,000   8,216,250   -     4,569,750   105,000  

13. สตูล  19,284,450   4,984,820   3,626,300   1,358,520   4,111,880   117,000   7,466,750   -     2,572,000   32,000  

14. สมุทรสาคร  49,373,640   5,138,340   3,713,100   1,425,240   4,906,200   34,781,600   3,692,100   -     839,400   16,000  

15. ยโสธร  40,902,547   4,086,400   3,960,400   126,000   4,381,547   22,285,100   8,230,000   -     1,869,500   50,000  

16. พังงา  17,261,224   4,827,520   3,458,200   1,369,320   4,279,654   3,137,600   4,176,150   -     750,300   90,000  

17. ตราด  15,370,710   5,119,620   3,558,300   1,561,320   4,559,640   2,099,200   2,427,550   -     1,114,700   50,000  

18. แพร่  34,090,440   5,142,560   3,708,200   1,434,360   3,987,080   18,171,000   4,387,700   300,000   2,086,100   16,000  

19. สงขลา  27,507,470   5,454,920   3,278,600   2,176,320   5,691,400   984,400   9,311,500   -     5,993,250   72,000  

20. น่าน  19,930,640   4,913,720   3,543,200   1,370,520   4,747,800   508,000   6,476,450   916,400   2,328,270   40,000  
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ส่วนที่ 4 
ผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในภาพรวม และจ าแนกรายวิทยาลัยชุมชน 

4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

  ส านักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน 710,649,000 บาท เป็นรายจ่ายประจ า 
588,277,500 บาท และรายจ่ายลงทุน 122,371,500 บาท ซ่ึงสถาบันฯ ได้อนุมัตโิอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้วิทยาลัยชุมชน ในไตรมาสที่ 
1 ไปแล้ว 3 ครั้ง วงเงิน 268,835,233 บาท ภายใต้ 8 แผนงาน 13 ผลผลิต/โครงการ และสถาบันฯ ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พบว่า มีผลการ
เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 114,594 ,273.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.13 ต่ ากว่าเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 32.00) รายจ่ายประจ าเบิกจ่ายได้ 107 ,444 ,499.69 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 18.26 ต่ ากว่าเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 36.00) และรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ 7,149,773.6 บาท ร้อยละ 5.84 ต่ ากว่าเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 20.00) ซึ่งมี 
วิทยาลัยชุมชนหลายแห่งเบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมายในหลายผลผลิต/โครงการ รายละเอียดดังตารางที่ 5 - 32 

ตารางที่ 5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรร 

งบรายจ่าย งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO 
ผลเบิกจ่าย ± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 จ านวน ร้อยละ 
รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 32.00  710,649,000.00   59,213,991.93  114,594,273.29  16.13 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
รายจ่ายประจ า ร้อยละ 36.00  588,277,500.00   11,223,478.76  107,444,499.69  18.26 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 20.00  122,371,500.00   47,990,513.17   7,149,773.60  5.84 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามเป้าหมายของรัฐบาล จ าแนกตามหน่วยงาน
วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง รวม 21 แห่ง มีผลการประเมินการเบิกจ่ายดังตารางที่ 6 และแสดงผลการเบิกจ่าย ดังนี้ 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายจ่ายภาพรวม พบว่า มี 14 แห่งที่เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และ มี 7 แห่งที่
เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย รายละเอียดดังตารางที่ 7 

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายจ่ายประจ า พบว่า 11 แห่งที่เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และ มี 10 แห่งที่เบิกจ่ายได้ต่ า
กว่าเป้าหมาย คือ ส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนสงขลา รายละเอียดดังตารางที่ 8 

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายจ่ายลงทุน พบว่า 14 แห่งที่เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และ มี 7 แห่งที่เบิกจ่ายได้ต่ ากว่า
เป้าหมาย รายละเอียดดังตารางที่ 9 
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ตารางที่ 6 ประเมินผลการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูลจากระบบ GFMIS  ณ  31 ธนัวาคม 2561 
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ตารางที่ 7 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยชมุชน รายจ่ายภาพรวม 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รบัโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (32.00%) 

รวมทั้งหมด  710,649,000.00   59,213,991.93   114,594,273.29   536,840,734.78  16.13 ต่ ากว่าเปา้หมาย 

สวชช.  165,995,160.00   4,016,235.37   38,944,958.25   123,033,966.38  23.46 ต่ ากว่าเปา้หมาย 

กรอบส่วนรวม(รอพิจารณา)  7,006,380.00   -     -     7,006,380.00  - - 
กรอบวชช.(รอโอน)  268,812,227.00   -     -     268,812,227.00  - - 
รวม 20 วชช.  268,835,233.00   55,197,756.56   75,649,315.04   137,988,161.40  28.14 ต่ ากว่าเปา้หมาย 

1. แม่ฮ่องสอน  10,834,135.00   818,700.00   4,171,204.02   5,844,230.98  38.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. พิจิตร  17,859,760.00   272,250.00   5,166,356.46   12,421,153.54  28.93 ต่ ากว่าเปา้หมาย 

3. ตาก  9,244,380.00   20,610.00   3,082,189.92   6,141,580.08  33.34 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. บุรีรัมย์  10,518,297.00   -     4,108,551.71   6,409,745.29  39.06 สูงกว่าเป้าหมาย 

5. มุกดาหาร  12,068,015.00   1,879,444.00   3,867,697.06   6,320,873.94  32.05 สูงกว่าเป้าหมาย 

6. หนองบัวล าภ ู  7,151,239.00   459,406.80   2,943,189.58   3,748,642.62  41.16 สูงกว่าเป้าหมาย 

7. สระแก้ว  10,603,595.00   154,025.00   3,641,777.26   6,807,792.74  34.34 สูงกว่าเป้าหมาย 

8. อุทัยธาน ี  11,645,805.00   282,369.95   4,257,236.49   7,106,198.56  36.56 สูงกว่าเป้าหมาย 

9. ระนอง  7,583,458.00   590,701.00   3,331,253.16   3,661,503.84  43.93 สูงกว่าเป้าหมาย 

10. นราธิวาส  15,206,790.00   -     4,805,448.44   10,401,341.56  31.60 ต่ ากว่าเปา้หมาย 

11. ยะลา  12,203,230.00   648,300.00   4,392,903.46   7,162,026.54  36.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

12. ปัตตาน ี  11,891,080.00   -     4,172,173.35   7,718,906.65  35.09 สูงกว่าเป้าหมาย 

13. สตูล  9,514,445.00   307,500.00   4,023,752.96   5,183,192.04  42.29 สูงกว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร  41,559,285.00   35,139,033.30   2,744,143.73   3,676,107.97  6.60 ต่ ากว่าเปา้หมาย 

15. ยโสธร  11,303,865.00   -     3,661,192.50   7,642,672.50  32.39 สูงกว่าเป้าหมาย 

16. พังงา  10,194,945.00   2,324,680.00   3,002,458.48   4,867,806.52  29.45 ต่ ากว่าเปา้หมาย 

17. ตราด  8,697,390.00   1,712,200.00   2,359,123.79   4,626,066.21  27.12 ต่ ากว่าเปา้หมาย 

18. แพร ่  26,700,220.00   9,193,033.17   3,385,737.28   14,121,449.55  12.68 ต่ ากว่าเปา้หมาย 

19. สงขลา  14,352,760.00   674,000.00   4,678,009.01   9,000,750.99  32.59 สูงกว่าเป้าหมาย 

20. น่าน  9,702,539.00   721,503.34   3,854,916.38   5,126,119.28  39.73 สูงกว่าเป้าหมาย 



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 16 
 

ตารางที่ 8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยชมุชน รายจ่ายประจ า 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (36.00%) 

รวมทั้งหมด  588,277,500.00   11,223,478.76   107,444,499.69   469,609,521.55   18.26  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สวชช.*  164,305,760.00   4,016,235.37   37,749,554.25   122,539,970.38   22.98  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

กรอบส่วนรวม(รอพิจารณา)  7,006,380.00   -     -     7,006,380.00   -    - 
กรอบวชช.(รอโอน)  218,504,227.00   -     -     218,504,227.00   -    - 
รวม 20 วชช.  198,461,133.00   7,207,243.39   69,694,945.44   121,558,944.17   35.12  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1. แม่ฮ่องสอน  10,189,335.00   818,700.00   3,527,204.02   5,843,430.98   34.62  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2. พิจิตร  17,792,060.00   272,250.00   5,098,656.46   12,421,153.54   28.66  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

3. ตาก  7,995,180.00   20,610.00   3,082,189.92   4,892,380.08   38.55  สูงกว่าเป้าหมาย 

4. บุรีรัมย ์  9,914,297.00   -     3,708,525.71   6,205,771.29   37.41  สูงกว่าเป้าหมาย 

5. มุกดาหาร  8,610,915.00   640,444.00   3,696,697.06   4,273,773.94   42.93  สูงกว่าเป้าหมาย 

6. หนองบัวล าภ ู  6,946,239.00   459,406.80   2,739,189.58   3,747,642.62   39.43  สูงกว่าเป้าหมาย 

7. สระแก้ว  10,091,595.00   154,025.00   3,218,777.26   6,718,792.74   31.90  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

8. อุทัยธาน ี  11,373,405.00   282,369.95   3,988,336.49   7,102,698.56   35.07  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

9. ระนอง  7,301,458.00   590,701.00   3,058,403.16   3,652,353.84   41.89  สูงกว่าเป้าหมาย 

10. นราธิวาส  14,869,290.00   -     4,467,948.44   10,401,341.56   30.05  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

11. ยะลา  11,629,730.00   648,300.00   3,819,403.46   7,162,026.54   32.84  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

12. ปัตตาน ี  11,806,080.00   -     4,087,173.35   7,718,906.65   34.62  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

13. สตูล  9,397,445.00   307,500.00   3,906,752.96   5,183,192.04   41.57  สูงกว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร  6,777,685.00   605,333.30   2,525,350.13   3,647,001.57   37.26  สูงกว่าเป้าหมาย 

15. ยโสธร  9,018,765.00   -     3,278,692.50   5,740,072.50   36.35  สูงกว่าเป้าหมาย 

16. พังงา  7,057,345.00   284,680.00   3,002,458.48   3,770,206.52   42.54  สูงกว่าเป้าหมาย 

17. ตราด  6,598,190.00   -     2,252,223.79   4,345,966.21   34.13  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

18. แพร่  8,529,220.00   727,420.00   3,194,437.28   4,607,362.72   37.45  สูงกว่าเป้าหมาย 

19. สงขลา  13,368,360.00   674,000.00   3,695,609.01   8,998,750.99   27.64  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

20. น่าน  9,194,539.00   721,503.34   3,346,916.38   5,126,119.28   36.40  สูงกว่าเป้าหมาย 

* ข้อมูลดังตารางข้างตน้ งบบุคลากรส าหรับข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชน จะรวมอยู่ภายใต้กรอบวงเงินของสถาบันวิทยาลัยชมุชน   



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 17 
 

ตารางที่ 9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยชมุชน รายจ่ายลงทุน 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รบัโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (20.00%) 

รวมทั้งหมด  122,371,500.00   47,990,513.17   7,149,773.60   67,231,213.23  5.84 ต่ ากว่าเปา้หมาย 

สวชช.  1,689,400.00   -     1,195,404.00   493,996.00  70.76 สูงกว่าเป้าหมาย 

กรอบวชช.(รอโอน)  50,308,000.00   -     -     50,308,000.00  - - 
รวม 20 วชช.  70,374,100.00   47,990,513.17   5,954,369.60   16,429,217.23  8.46 ต่ ากว่าเปา้หมาย 

1. แม่ฮ่องสอน  644,800.00   -     644,000.00   800.00  99.88 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. พิจิตร  67,700.00   -     67,700.00   -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ตาก  1,249,200.00   -     -     1,249,200.00  0.00 ต่ ากว่าเปา้หมาย 

4. บุรีรัมย์  604,000.00   -     400,026.00   203,974.00  66.23 สูงกว่าเป้าหมาย 

5. มุกดาหาร  3,457,100.00   1,239,000.00   171,000.00   2,047,100.00  4.95 ต่ ากว่าเปา้หมาย 

6. หนองบัวล าภ ู  205,000.00   -     204,000.00   1,000.00  99.51 สูงกว่าเป้าหมาย 

7. สระแก้ว  512,000.00   -     423,000.00   89,000.00  82.62 สูงกว่าเป้าหมาย 

8. อุทัยธาน ี  272,400.00   -     268,900.00   3,500.00  98.72 สูงกว่าเป้าหมาย 

9. ระนอง  282,000.00   -     272,850.00   9,150.00  96.76 สูงกว่าเป้าหมาย 

10. นราธิวาส  337,500.00   -     337,500.00   -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

11. ยะลา  573,500.00   -     573,500.00   -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

12. ปัตตาน ี  85,000.00   -     85,000.00   -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

13. สตูล  117,000.00   -     117,000.00   -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร  34,781,600.00   34,533,700.00   218,793.60   29,106.40  0.63 ต่ ากว่าเปา้หมาย 

15. ยโสธร  2,285,100.00   -     382,500.00   1,902,600.00  16.74 ต่ ากว่าเปา้หมาย 

16. พังงา  3,137,600.00   2,040,000.00   -     1,097,600.00  0.00 ต่ ากว่าเปา้หมาย 

17. ตราด  2,099,200.00   1,712,200.00   106,900.00   280,100.00  5.09 ต่ ากว่าเปา้หมาย 

18. แพร ่  18,171,000.00   8,465,613.17   191,300.00   9,514,086.83  1.05 ต่ ากว่าเปา้หมาย 

19. สงขลา  984,400.00   -     982,400.00   2,000.00  99.80 สูงกว่าเป้าหมาย 

20. น่าน  508,000.00   -     508,000.00   -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชน จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ 
รายละเอียดดังตารางที่ 10 – 32   



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 18 
 

ตารางที่ 10 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานบคุลากรภาครัฐ งบบุคลากร  

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รบัโอนจัดสรรหลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (36.00%) 

รวมทั้งหมด  211,737,600.00   -     51,851,924.48   159,885,675.52   24.49  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

สวชช. *  132,987,400.00   -     33,255,414.02   99,731,985.98   25.01  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

กรอบวชช.(รอโอน)  39,374,700.00   -     -     39,374,700.00   -     
รวม 20 วชช.  39,375,500.00   -     18,596,510.46   20,778,989.54   47.23  สูงกว่าเป้าหมาย 

1. แม่ฮ่องสอน  1,820,600.00   -     807,810.00   1,012,790.00   44.37  สูงกว่าเป้าหมาย 

2. พิจิตร  2,968,900.00   -     1,470,330.00   1,498,570.00   49.52  สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ตาก  1,976,800.00   -     902,306.00   1,074,494.00   45.64  สูงกว่าเป้าหมาย 

4. บุรีรัมย์  1,879,000.00   -     819,823.20   1,059,176.80   43.63  สูงกว่าเป้าหมาย 

5. มุกดาหาร  1,881,600.00   -     914,370.00   967,230.00   48.60  สูงกว่าเป้าหมาย 

6. หนองบัวล าภ ู  1,952,800.00   -     964,860.00   987,940.00   49.41  สูงกว่าเป้าหมาย 

7. สระแก้ว  1,964,300.00   -     878,159.00   1,086,141.00   44.71  สูงกว่าเป้าหมาย 

8. อุทัยธาน ี  2,681,100.00   -     1,276,680.00   1,404,420.00   47.62  สูงกว่าเป้าหมาย 

9. ระนอง  1,979,100.00   -     886,164.30   1,092,935.70   44.78  สูงกว่าเป้าหมาย 

10. นราธิวาส  1,969,100.00   -     899,770.00   1,069,330.00   45.69  สูงกว่าเป้าหมาย 

11. ยะลา  1,952,600.00   -     936,795.00   1,015,805.00   47.98  สูงกว่าเป้าหมาย 

12. ปัตตาน ี  1,926,300.00   -     911,810.00   1,014,490.00   47.33  สูงกว่าเป้าหมาย 

13. สตูล  1,813,200.00   -     863,400.00   949,800.00   47.62  สูงกว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร  1,856,600.00   -     880,293.00   976,307.00   47.41  สูงกว่าเป้าหมาย 

15. ยโสธร  1,980,200.00   -     914,100.00   1,066,100.00   46.16  สูงกว่าเป้าหมาย 

16. พังงา  1,729,100.00   -     840,147.71   888,952.29   48.59  สูงกว่าเป้าหมาย 

17. ตราด  1,779,200.00   -     881,070.00   898,130.00   49.52  สูงกว่าเป้าหมาย 

18. แพร ่  1,854,100.00   -     863,710.00   990,390.00   46.58  สูงกว่าเป้าหมาย 

19. สงขลา  1,639,300.00   -     871,020.00   768,280.00   53.13  สูงกว่าเป้าหมาย 

20. น่าน  1,771,600.00   -     813,892.25   957,707.75   45.94  สูงกว่าเป้าหมาย 

* ข้อมูลดังตารางข้างตน้ งบบุคลากรส าหรับข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชน จะรวมอยู่ภายใต้กรอบวงเงินของสถาบันวิทยาลัยชมุชน   



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 19 
 

ตารางที่ 11 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานบคุลากรภาครัฐ งบด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (36.00%) 

รวมทั้งหมด  37,188,400.00   -     6,091,131.08   31,097,268.92   16.38  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สวชช.  3,800,000.00   -     578,076.74   3,221,923.26   15.21  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

กรอบวชช.(รอโอน)  21,521,540.00   -     -     21,521,540.00   -    - 
รวม 20 วชช.  11,866,860.00   -     5,513,054.34   6,353,805.66   46.46  สูงกว่าเป้าหมาย 

1. แม่ฮ่องสอน  380,100.00   -     182,100.00   198,000.00   47.91  สูงกว่าเป้าหมาย 

2. พิจิตร  94,500.00   -     47,250.00   47,250.00   50.00  สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ตาก  799,620.00   -     377,550.00   422,070.00   47.22  สูงกว่าเป้าหมาย 

4. บุรีรัมย์  759,240.00   -     376,096.00   383,144.00   49.54  สูงกว่าเป้าหมาย 

5. มุกดาหาร  750,540.00   -     355,770.00   394,770.00   47.40  สูงกว่าเป้าหมาย 

6. หนองบัวล าภู  111,000.00   -     45,822.00   65,178.00   41.28  สูงกว่าเป้าหมาย 

7. สระแก้ว  474,000.00   -     234,425.00   239,575.00   49.46  สูงกว่าเป้าหมาย 

8. อุทัยธานี  453,600.00   -     222,760.00   230,840.00   49.11  สูงกว่าเป้าหมาย 

9. ระนอง  643,260.00   -     343,662.21   299,597.79   53.43  สูงกว่าเป้าหมาย 

10. นราธิวาส  501,000.00   -     186,830.84   314,169.16   37.29  สูงกว่าเป้าหมาย 

11. ยะลา  1,021,260.00   -     411,092.00   610,168.00   40.25  สูงกว่าเป้าหมาย 

12. ปัตตานี  737,100.00   -     360,050.00   377,050.00   48.85  สูงกว่าเป้าหมาย 

13. สตูล  679,260.00   -     306,102.00   373,158.00   45.06  สูงกว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร  712,620.00   -     321,985.00   390,635.00   45.18  สูงกว่าเป้าหมาย 

15. ยโสธร  63,000.00   -     29,100.00   33,900.00   46.19  สูงกว่าเป้าหมาย 

16. พังงา  684,660.00   -     350,141.29   334,518.71   51.14  สูงกว่าเป้าหมาย 

17. ตราด  511,500.00   -     270,985.00   240,515.00   52.98  สูงกว่าเป้าหมาย 

18. แพร่  717,180.00   -     355,912.00   361,268.00   49.63  สูงกว่าเป้าหมาย 

19. สงขลา  1,088,160.00   -     497,700.00   590,460.00   45.74  สูงกว่าเป้าหมาย 

20. น่าน  685,260.00   -     237,721.00   447,539.00   34.69  ต่ ากว่าเป้าหมาย 



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 20 
 

ตารางที่ 12 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน งบด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รบัโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (36.00%) 

รวมทั้งหมด  240,834,400.00   10,791,710.81   41,682,146.94   188,360,542.25   17.31  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

สวชช.  25,202,560.00   4,016,235.37   3,873,882.49   17,312,442.14   15.37  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

กรอบส่วนรวม(รอพิจารณา)  4,000,000.00     4,000,000.00   -     
กรอบวชช.(รอโอน)  116,747,291.00    -     116,747,291.00   -     
รวม 20 วชช.  94,884,549.00   6,775,475.44   37,808,264.45   50,300,809.11   39.85  สูงกว่าเป้าหมาย 

1. แม่ฮ่องสอน  4,304,935.00   818,700.00   1,804,514.02   1,681,720.98   41.92  สูงกว่าเป้าหมาย 

2. พิจิตร  7,565,735.00   272,250.00   3,203,129.46   4,090,355.54   42.34  สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ตาก  4,037,570.00   20,610.00   1,598,246.92   2,418,713.08   39.58  สูงกว่าเป้าหมาย 

4. บุรีรัมย์  5,307,607.00   -     2,241,391.51   3,066,215.49   42.23  สูงกว่าเป้าหมาย 

5. มุกดาหาร  4,096,985.00   640,444.00   2,134,279.06   1,322,261.94   52.09  สูงกว่าเป้าหมาย 

6. หนองบัวล าภ ู  3,211,169.00   459,406.80   1,509,562.58   1,242,199.62   47.01  สูงกว่าเป้าหมาย 

7. สระแก้ว  3,550,275.00   34,500.00   1,428,732.33   2,087,042.67   40.24  สูงกว่าเป้าหมาย 

8. อุทัยธาน ี  4,690,340.00   50,127.00   2,127,180.49   2,513,032.51   45.35  สูงกว่าเป้าหมาย 

9. ระนอง  3,173,418.00   590,701.00   1,678,187.65   904,529.35   52.88  สูงกว่าเป้าหมาย 

10. นราธิวาส  9,049,640.00   -     3,002,657.60   6,046,982.40   33.18  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

11. ยะลา  5,711,220.00   648,300.00   2,258,769.00   2,804,151.00   39.55  สูงกว่าเป้าหมาย 

12. ปัตตาน ี  6,202,190.00   -     1,867,277.35   4,334,912.65   30.11  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

13. สตูล  4,838,385.00   307,500.00   2,406,535.96   2,124,349.04   49.74  สูงกว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร  3,289,925.00   605,333.30   1,234,082.13   1,450,509.57   37.51  สูงกว่าเป้าหมาย 

15. ยโสธร  5,114,165.00   -     1,934,816.50   3,179,348.50   37.83  สูงกว่าเป้าหมาย 

16. พังงา  3,575,965.00   284,680.00   1,662,039.48   1,629,245.52   46.48  สูงกว่าเป้าหมาย 

17. ตราด  2,928,710.00   -     856,494.79   2,072,215.21   29.24  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

18. แพร ่  3,702,920.00   652,420.00   1,429,324.48   1,621,175.52   38.60  สูงกว่าเป้าหมาย 

19. สงขลา  6,536,930.00   674,000.00   1,659,329.01   4,203,600.99   25.38  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

20. น่าน  3,996,465.00   716,503.34   1,771,714.13   1,508,247.53   44.33  สูงกว่าเป้าหมาย 



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 21 
 

ตารางที่ 13 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน งบลงทุน ค่าครภุัณฑ ์

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (20.00%) 

รวมทั้งหมด  11,971,300.00   1,798,200.00   7,149,773.60   3,023,326.40   59.72  สูงกว่าเป้าหมาย 

สวชช.  1,689,400.00   -     1,195,404.00   493,996.00   70.76  สูงกว่าเป้าหมาย 

รวม 20 วชช.  10,281,900.00   1,798,200.00   5,954,369.60   2,529,330.40   57.91  สูงกว่าเป้าหมาย 

1. แม่ฮ่องสอน  644,800.00   -     644,000.00   800.00   99.88  สูงกว่าเป้าหมาย 

2. พิจิตร  67,700.00   -     67,700.00   -     100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ตาก  1,249,200.00   -     -     1,249,200.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

4. บุรีรัมย์  604,000.00   -     400,026.00   203,974.00   66.23  สูงกว่าเป้าหมาย 

5. มุกดาหาร  171,000.00   -     171,000.00   -     100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 

6. หนองบัวล าภู  205,000.00   -     204,000.00   1,000.00   99.51  สูงกว่าเป้าหมาย 

7. สระแก้ว  512,000.00   -     423,000.00   89,000.00   82.62  สูงกว่าเป้าหมาย 

8. อุทัยธานี  272,400.00   -     268,900.00   3,500.00   98.72  สูงกว่าเป้าหมาย 

9. ระนอง  282,000.00   -     272,850.00   9,150.00   96.76  สูงกว่าเป้าหมาย 

10. นราธิวาส  337,500.00   -     337,500.00   -     100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 

11. ยะลา  573,500.00   -     573,500.00   -     100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 

12. ปัตตานี  85,000.00   -     85,000.00   -     100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 

13. สตูล  117,000.00   -     117,000.00   -     100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร  868,900.00   621,000.00   218,793.60   29,106.40   25.18  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

15. ยโสธร  404,500.00   -     382,500.00   22,000.00   94.56  สูงกว่าเป้าหมาย 

16. พังงา  887,600.00   -     -     887,600.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

17. ตราด  1,313,000.00   1,177,200.00   106,900.00   28,900.00   8.14  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

18. แพร่  194,400.00   -     191,300.00   3,100.00   98.41  สูงกว่าเป้าหมาย 

19. สงขลา  984,400.00   -     982,400.00   2,000.00   99.80  สูงกว่าเป้าหมาย 

20. น่าน  508,000.00   -     508,000.00   -     100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 22 
 

ตารางที่ 14 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายการลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการครุภัณฑ์ 

วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

ยังไม่ก่อหนี้/คงเหลือ 
(4) = (1)-(2)-(3) 

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
  รวม  11,971,300.00   6,167,373.60  51.52  2,782,600.00  23.24  3,021,326.40  25.24 
สวชช.   1,689,400.00   1,195,404.00  70.76  -    0.00  493,996.00  29.24 
 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 แขวงดุสิต 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เครื่อง 
 350,000.00   216,140.00  61.75  -    0.00  133,860.00  38.25 

 ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 68 ชุด 

 748,000.00   552,976.00  73.93  -    0.00  195,024.00  26.07 

 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  แขวง
ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน 68 ชุด 

 258,400.00   254,660.00  98.55  -    0.00  3,740.00  1.45 

 สแกนเนอร์  ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 3 แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เครื่อง 

 35,000.00   17,120.00  48.91  -    0.00  17,880.00  51.09 

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)  ขนาด 24 
ช่อง แบบที่ 2  แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 6 เครื่อง 

 126,000.00   50,718.00  40.25  -    0.00  75,282.00  59.75 

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 
ช่อง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน 
1 เครื่อง 

 130,000.00   77,040.00  59.26  -    0.00  52,960.00  40.74 

 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) แขวง  42,000.00   26,750.00  63.69  -    0.00  15,250.00  36.31 



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 23 
 

วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

ยังไม่ก่อหนี้/คงเหลือ 
(4) = (1)-(2)-(3) 

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เครื่อง 

แม่ฮ่องสอน   644,800.00   644,000.00  99.88  -    0.00  800.00  0.12 
 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือ

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บี
ทียู ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จ านวน 4 เครื่อง   

 204,800.00   204,000.00  99.61  -    0.00  800.00  0.39 

 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA ขนาด 
2,500 ANSI Lumens ต าบลจองค า อ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 15 เครื่อง 

 360,000.00   360,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยง
มุม 150 นิ้ว ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จ านวน 4 จอ 

 80,000.00   80,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

พิจิตร   67,700.00   67,700.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 เครื่องตัดพลาสมา (Plasma) ชนิดใช้อากาศ ต าบล
ทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จ านวน 1 
เครื่อง 

 60,000.00   60,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  
ต าบลท่าบัว อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จ านวน 
1 เครื่อง  

 7,700.00   7,700.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

ตาก   1,249,200.00   -    0.00  -    0.00  1,249,200.00  100.00 
 กล้องจุลทรรศน์ แบบสเตอริโอ ต าบลหนองบัวใต้ 

อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จ านวน 1 ตัว 
 39,000.00   0.00  -    0.00  39,000.00  100.00 



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 24 
 

วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

ยังไม่ก่อหนี้/คงเหลือ 
(4) = (1)-(2)-(3) 

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์  ต าบลหนองบัว

ใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จ านวน 1 เครื่อง 
 16,000.00   0.00  -    0.00  16,000.00  100.00 

 ชุดเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก ต าบลหนอง
บัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จ านวน 3 ชุด 

 14,700.00   0.00  -    0.00  14,700.00  100.00 

 หุ่นจ าลองฝึกท าคลอดและฝึกตัดเย็บพร้อมทารก
และอุปกรณ์ดันศีรษะเด็กแบบเต็มตัว ต าบลหนอง
บัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จ านวน 1 ตัว 

 207,000.00   0.00  -    0.00  207,000.00  100.00 

 หุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว 
แบบผู้ใหญ่ ต าบลหนองบัวใต้  อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก จ านวน 1 ตัว 

 460,000.00   0.00  -    0.00  460,000.00  100.00 

 หุ่นจ าลองหญิงตั้งครรภ์แบบเต็มตัว ต าบลหนองบัว
ใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จ านวน 1 ตัว 

 250,000.00   0.00  -    0.00  250,000.00  100.00 

 หุ่นฉีดยาเข้ากล้ามต้นแขนพร้อมเสียงสัญญาณ 
ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
จ านวน 1 ตัว 

 132,000.00   0.00  -    0.00  132,000.00  100.00 

 หุ่นฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อขาพร้อมเสียงสัญญาณ  
ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
จ านวน 1 ตัว 

 26,500.00   0.00  -    0.00  26,500.00  100.00 

 หุ่นฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพกพร้อมเสียงสัญญาณ 
ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
จ านวน 1 ตัว 

 104,000.00   0.00  -    0.00  104,000.00  100.00 

บุรีรัมย์   604,000.00   400,026.00  66.23  -    0.00  203,974.00  33.77 



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 25 
 

วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

ยังไม่ก่อหนี้/คงเหลือ 
(4) = (1)-(2)-(3) 

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด าและสี) 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ต าบลบัวทอง อ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 1 เครื่อง 

 250,000.00   118,596.00  47.44  -    0.00  131,404.00  52.56 

 เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครั้งละ 20 แผ่น 
ต าบลบัวทอง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

 30,000.00   17,430.00  58.10  -    0.00  12,570.00  41.90 

 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บี
ทียู ต าบลบัวทอง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ จ านวน 10 เครื่อง 

 324,000.00   264,000.00  81.48  -    0.00  60,000.00  18.52 

มุกดาหาร   171,000.00   171,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 กล้องถ่ายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล ความละเอียด 
20 ล้านพิกเซล ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 1 เครื่อง  

 14,000.00   14,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA  ขนาด 
2,500 ANSI Lumens ต าบลนาสีนวน อ าเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 5 เครื่อง 

 120,000.00   120,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 60 นิ้ว 
ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร จ านวน 1 เครื่อง   

 37,000.00   37,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

หนองบัวล าภู   205,000.00   204,000.00  99.51  -    0.00  1,000.00  0.49 
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วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

ยังไม่ก่อหนี้/คงเหลือ 
(4) = (1)-(2)-(3) 

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 เก้าอ้ีห้องเรียน ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง

หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 100 
ตัว 

 89,000.00   89,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 เครื่องสูบน้ าบาดาลแบบจุ่มน้ า ต าบลบ้านพร้าว 
อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 
จ านวน 2 เครื่อง 

 50,000.00   49,000.00  98.00  -    0.00  1,000.00  2.00 

 รถไถ ขนาด 10 แรงม้า ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอ
เมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 1 
คัน 
 

 66,000.00   66,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

สระแก้ว   512,000.00   423,000.00  82.62  -    0.00  89,000.00  17.38 

 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บี
ทียู ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
จ านวน 10 เครื่อง 

 512,000.00   423,000.00  82.62  -    0.00  89,000.00  17.38 

อุทัยธานี   272,400.00   268,900.00  98.72  -    0.00  3,500.00  1.28 

 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
4,000 ANSI Lumens ต าบลห้วยแห้ง  อ าเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 1 เครื่อง 

 42,500.00   41,000.00  96.47  -    0.00  1,500.00  3.53 

 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น ต าบลห้วย
แห้ง อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 1 
เครื่อง 

 7,900.00   7,900.00  100.00  -    0.00  -    0.00 
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วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

ยังไม่ก่อหนี้/คงเหลือ 
(4) = (1)-(2)-(3) 

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดเส้นทะแยง

มุม  200 นิ้ว ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี จ านวน 1 จอ 

 40,000.00   38,000.00  95.00  -    0.00  2,000.00  5.00 

 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 60 นิ้ว 
ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี 
จ านวน 1 เครื่อง 

 37,000.00   37,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 หุ่นจ าลองกล้ามเนื้อ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะ
ภายใน แบบเต็มตัว ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 1 ตัว 

 145,000.00   145,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

ระนอง   282,000.00   272,850.00  96.76  -    0.00  9,150.00  3.24 

 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บี
ทียู ต าบลบางริ้น อ าเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง จ านวน 6 เครื่อง 

 282,000.00   272,850.00  96.76  -    0.00  9,150.00  3.24 

นราธิวาส   337,500.00   337,500.00  100.00  -    0.00  -    0.00 
 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  แบบที่ 1 ต าบลล าภู 

อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จ านวน 1 
เครื่อง 

 130,000.00   130,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครั้งละ 10 แผ่น  
ต าบลล าภู อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
จ านวน 2 เครื่อง 

 40,000.00   40,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์/ชนิด  9,000.00   9,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 
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วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

ยังไม่ก่อหนี้/คงเหลือ 
(4) = (1)-(2)-(3) 

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
LED ขาวด า ต าบลล าภู อ าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส จ านวน 1 เครื่อง 

 เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ 
Network ต าบลล าภู อ าเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส จ านวน 1 เครื่อง 

 10,000.00   10,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA ขนาด 
2,500 ANSI Lumens ต าบลล าภู อ าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธวิาส จ านวน 6 เครื่อง 

 132,000.00   132,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 ตู้เหล็ก 2 บาน ต าบลล าภู อ าเภอเมือง นราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส จ านวน 3 เครื่อง 

 16,500.00   16,500.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

ยะลา   573,500.00   573,500.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 เก้าอ้ีเลคเชอร์ ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา จ านวน 500 ตัว 

 492,500.00   492,500.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 เครื่องชั่งน้ าหนัก แบบคานสมดุล พร้อมที่วัด
ส่วนสูง ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา จ านวน 1 เครื่อง  

 8,000.00   8,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 เครื่องชั่งน้ าหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง  
ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
จ านวน 1 เครื่อง 

 20,000.00   20,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น ต าบลสะเตง 
อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จ านวน 5 เครื่อง 

 39,500.00   39,500.00  100.00  -    0.00  -    0.00 
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วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

ยังไม่ก่อหนี้/คงเหลือ 
(4) = (1)-(2)-(3) 

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 ตู้ฟักไข่ ขนาด 84 ฟอง ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง

ยะลา จังหวัดยะลา จ านวน 1 ตู้ 
 
 

 13,500.00   13,500.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

ปัตตานี   85,000.00   85,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 
 ตู้แช่อาหาร ขนาด 39 คิวปิกฟุต ต าบลรูสะมิแล 

อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จ านวน 1 
เครื่อง 

 35,000.00   35,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 ตู้เย็น แบบ 4 ประตู ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี จ านวน 1 เครื่อง 

 50,000.00   50,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

สตูล   117,000.00   117,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 เครื่องป้องกันไฟกระชาก ต าบลเกตรี อ าเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล จ านวน 1 เครื่อง 

 2,000.00   2,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ 
Network  ต าบลเกตรี อ าเภอเมืองสตูล จังหวัด
สตูล จ านวน 1 เครื่อง  

 10,000.00   10,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง ต าบลเกตรี อ าเภอ
เมืองสตูล จังหวัดสตูล จ านวน 1 ตู้ 

 17,000.00   17,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 
ช่อง แบบที่ 2  ต าบลเกตรี อ าเภอเมืองสตูล 
จังหวัดสตูล จ านวน 2 เครื่อง 

 42,000.00   42,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 
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วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

ยังไม่ก่อหนี้/คงเหลือ 
(4) = (1)-(2)-(3) 

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 

แบบที่ 2 ต าบลเกตรี อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
จ านวน 2 เครื่อง 

 46,000.00   46,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

สมุทรสาคร   868,900.00   218,793.60  25.18  621,000.00  71.47  29,106.40  3.35 
 เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า 

ส าหรับกระดาษขนาด A3 ต าบลบ้านบ่อ  อ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 1 
เครื่อง 

 53,000.00   52,965.00  99.93  -    0.00  35.00  0.07 

 เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ 
Network  ต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง สมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 1 เครื่อง 

 10,000.00   9,940.30  99.40  -    0.00  59.70  0.60 

 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
3,500 ANSI Lumens ต าบลบ้านบ่อ  อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 6 เครื่อง 

 181,800.00   153,438.00  84.40  -    0.00  28,362.00  15.60 

 สแกนเนอร์  ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ต าบล
บ้านบ่อ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร จ านวน 1 เครื่อง 

 3,100.00   2,450.30  79.04  -    0.00  649.70  20.96 

 หุ่นจ าลองกล้ามเนื้อ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะ
ภายใน แบบเต็มตัว  ต าบลบ้านบ่อ  อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 1 ตัว 

 145,000.00   0.00  145,000.00  100.00  -    0.00 

 หุ่นจ าลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว ต าบล
บ้านบ่อ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร จ านวน 1 ตัว 

 16,000.00   0.00  16,000.00  100.00  -    0.00 
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วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

ยังไม่ก่อหนี้/คงเหลือ 
(4) = (1)-(2)-(3) 

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 หุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง ขนาดเต็ม

ตัว แบบผู้ใหญ่  ต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 1 ตัว 

 460,000.00   0.00  460,000.00  100.00  -    0.00 

ยโสธร   404,500.00   382,500.00  94.56  -    0.00  22,000.00  5.44 

 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับ
มุมมองส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร(Outdoor 
PTZ Network Camera) แบบที่  2 ต าบลส าราญ 
อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จ านวน 2 ระบบ 

 176,000.00   175,500.00  99.72  -    0.00  500.00  0.28 

 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บี
ทียู ต าบลส าราญ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
จ านวน 5 เครื่อง 

 201,000.00   180,000.00  89.55  -    0.00  21,000.00  10.45 

 ตู้เหล็ก 2 บาน ต าบลส าราญ อ าเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร จ านวน 5 หลัง 

 27,500.00   27,000.00  98.18  -    0.00  500.00  1.82 

พังงา   887,600.00   -    0.00  -    0.00  887,600.00  100.00 

 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด 
จังหวัดพังงา จ านวน 1 เครื่อง 

 20,800.00   0.00  -    0.00  20,800.00  100.00 

 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ต าบลบ่อแสน อ าเภอ
ทับปุด จังหวัดพังงา จ านวน 1 เครื่อง 

 120,000.00   0.00  -    0.00  120,000.00  100.00 

 เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครั้งละ 20 แผ่น  
ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา จ านวน 

 30,000.00   0.00  -    0.00  30,000.00  100.00 
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วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

ยังไม่ก่อหนี้/คงเหลือ 
(4) = (1)-(2)-(3) 

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 เครื่อง 

 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด  30,000 
บีทียู ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด  จังหวัดพังงา 
จ านวน 4 เครื่อง 

 160,800.00   0.00  -    0.00  160,800.00  100.00 

 เครื่องพิมพ์  Multifunction แบบเลเซอร์ ชนิด 
LED สี ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
จ านวน 2 เครื่อง 

 34,000.00   0.00  -    0.00  34,000.00  100.00 

 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
3,000  ANSI Lumens ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับ
ปุด จังหวัดพังงา จ านวน 10 เครื่อง 

 282,000.00   0.00  -    0.00  282,000.00  100.00 

 จอภาพ แบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
จ านวน 1 จอ 

 2,800.00   0.00  -    0.00  2,800.00  100.00 

 ตู้แช่อาหาร  ขนาด 45 คิวบิกฟุต ต าบลบ่อแสน 
อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา จ านวน 1 ตู้ 

 66,000.00   0.00  -    0.00  66,000.00  100.00 

 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด 
จังหวัดพังงา จ านวน 10 ตู้ 

 79,000.00   0.00  -    0.00  79,000.00  100.00 

 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 60 นิ้ว 
ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด  จังหวัดพังงา จ านวน 
1 เครื่อง 

 37,000.00   0.00  -    0.00  37,000.00  100.00 
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วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

ยังไม่ก่อหนี้/คงเหลือ 
(4) = (1)-(2)-(3) 

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 

ช่อง แบบที่ 2 ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัด
พังงา 1 เครื่อง 

 21,000.00   0.00  -    0.00  21,000.00  100.00 

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 
แบบที่ 1 ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
จ านวน 6 เครื่อง 

 34,200.00   0.00  -    0.00  34,200.00  100.00 

ตราด   1,313,000.00   106,900.00  8.14  1,177,200.00  89.66  28,900.00  2.20 

 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ต าบลเนิน
ทราย อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จ านวน 1 
เครื่อง 

 130,000.00   0.00  129,000.00  99.23  1,000.00  0.77 

 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษ
ไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก ต าบลเนินทราย อ าเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด จ านวน 1 เครื่อง 

 18,000.00   17,900.00  99.44  -    0.00  100.00  0.56 

 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ต าบลเนินทราย  อ าเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด จ านวน 3 เครื่อง 

 62,400.00   0.00  59,700.00  95.67  2,700.00  4.33 

 เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บี
ทียู ต าบลเนินทราย อ าเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด จ านวน 10 เครื่อง 

 362,000.00   0.00  362,000.00  100.00  -    0.00 

 เครื่องพิมพ์  Multifunction แบบเลเซอร์  ชนิด 
LED สี ต าบลเนินทราย อ าเภอเมือง ตราด จังหวัด
ตราด จ านวน 1 เครื่อง 

 17,000.00   17,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 
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วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

ยังไม่ก่อหนี้/คงเหลือ 
(4) = (1)-(2)-(3) 

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA ขนาด 

2,500 ANSI Lumens ต าบลเนินทราย อ าเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด จ านวน 3 เครื่อง 

 72,000.00   72,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 ชุดเครื่องเสียงช่วยสอน ต าบลเนินทราย อ าเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด จ านวน 3 ชุด 

 90,000.00   0.00  89,100.00  99.00  900.00  1.00 

 ชุดไมค์ห้องประชุม ต าบลเนินทราย อ าเภอเมือง
ตราด จังหวัดตราด จ านวน 1 ชุด 

 366,900.00   0.00  358,900.00  97.82  8,000.00  2.18 

 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง ต าบลเนินทราย อ าเภอเมือง
ตราด จังหวัดตราด จ านวน 1 ตู้ 

 7,000.00   0.00  7,000.00  100.00  -    0.00 

 ตู้เหล็ก 2 บาน ต าบลเนินทราย อ าเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด จ านวน 2 หลัง 

 11,000.00   0.00  10,300.00  93.64  700.00  6.36 

 ถังน้ า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร  
ต าบลเนินทราย อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
จ านวน 1 ถัง 

 15,000.00   0.00  -    0.00  15,000.00  100.00 

 ระบบกล้องวงจรปิด ต าบลเนินทราย อ าเภอเมือง
ตราด จังหวัดตราด จ านวน 1 ระบบ 

 99,700.00   0.00  99,700.00  100.00  -    0.00 

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 
ช่อง แบบที่ 2 ต าบลเนินทราย อ าเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด จ านวน 3 เครื่อง 

 62,000.00   0.00  61,500.00  99.19  500.00  0.81 

แพร่   194,400.00   191,300.00  98.41  -    0.00  3,100.00  1.59 
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วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

ยังไม่ก่อหนี้/คงเหลือ 
(4) = (1)-(2)-(3) 

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  แบบที่ 1 ต าบลใน

เวียง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จ านวน 1 
เครื่อง 

 130,000.00   127,300.00  97.92  -    0.00  2,700.00  2.08 

 เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครั้งละ 20 แผ่น  
ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
จ านวน 1 เครื่อง 

 30,000.00   30,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 เครื่องพิมพ์ แบบ Dot Matrix Printer แบบแคร่
สั้น ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
จ านวน 1 เครื่อง 

 22,000.00   22,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 
ช่อง  แบบที่ 1 ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ จ านวน 2 เครื่อง 

 12,400.00   12,000.00  96.77  -    0.00  400.00  3.23 

สงขลา   984,400.00   -    0.00  984,400.00  100.00  -    0.00 
 กบไฟฟ้า ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

จ านวน 1 เครื่อง 
 18,700.00   0.00  18,700.00  100.00  -    0.00 

 กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว ต าบลเทพา 
อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา จ านวน 1 เครื่อง 

 15,000.00   0.00  15,000.00  100.00  -    0.00 

 เครื่องขัดกระดาษทรายมือถือ แบบสั่น ขนาด 112 
x 225 มิลลิเมตร ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จังหวัด
สงขลา จ านวน 1 เครื่อง 

 8,300.00   0.00  8,300.00  100.00  -    0.00 

 เครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว ต าบล
เทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา จ านวน 1 
เครื่อง  

 5,500.00   0.00  5,500.00  100.00  -    0.00 
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วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

ยังไม่ก่อหนี้/คงเหลือ 
(4) = (1)-(2)-(3) 

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 เครื่องเชื่อม Inverter ขนาด 300A  ต าบลเทพา 

อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา จ านวน 1 เครื่อง 
 13,200.00   0.00  13,200.00  100.00  -    0.00 

 เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60  มิลลิเมตร 
ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา จ านวน 1 
เครื่อง 

 15,000.00   0.00  15,000.00  100.00  -    0.00 

 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที ต าบลเทพา อ าเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา จ านวน 1 เครื่อง 

 210,000.00   0.00  210,000.00  100.00  -    0.00 

 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บี
ทียู ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
จ านวน 10 เครื่อง 

 512,000.00   0.00  512,000.00  100.00  -    0.00 

 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต าบล
เทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลาจ านวน 1 เครื่อง  

 42,300.00   0.00  42,300.00  100.00  -    0.00 

 เครื่องหาพิกัด 200 จุด ต าบลเทพา อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา จ านวน 1 เครื่อง 

 16,000.00   0.00  16,000.00  100.00  -    0.00 

 จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า ต าบลเทพา  อ าเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา จ านวน 5 คัน 

 80,000.00   0.00  80,000.00  100.00  -    0.00 

 ตู้เชื่อม Inverter ขนาด 300 A ต าบลเทพา 
อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา จ านวน 1 ตู้ 

 32,300.00   0.00  32,300.00  100.00  -    0.00 

 เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว ต าบล
เทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา จ านวน 1 คัน 

 5,600.00   0.00  5,600.00  100.00  -    0.00 
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วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

ยังไม่ก่อหนี้/คงเหลือ 
(4) = (1)-(2)-(3) 

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 หน้ากากเชื่อมปรับแสงได้ ต าบลเทพา อ าเภอเทพา 

จังหวัดสงขลา จ านวน 5 อัน 
 10,500.00   0.00  10,500.00  100.00  -    0.00 

น่าน   508,000.00   508,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 
 เก้าอ้ีพลาสติก ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัด

น่าน จ านวน 400 ตัว 
 112,000.00   112,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
3,000 ANSI Lumens ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน จ านวน 5 เครื่อง 

 141,000.00   141,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ า
ได้ 3,800 ลิตรต่อนาที ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน จ านวน 1 เครื่อง 

 95,000.00   95,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 โต๊ะพับอเนกประสงค์  ต าบลดู่ใต้ อ าเภอ เมือง
น่าน จังหวัดน่าน จ านวน 100 ตัว 

 160,000.00   160,000.00  100.00  -    0.00  -    0.00 

 
  



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 38 
 

ตารางที่ 15 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (20.00%) 

รวมทั้งหมด  110,400,200.00   46,192,313.17   -     64,207,886.83  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

กรอบวชช.(รอโอน)  50,308,000.00     50,308,000.00   -    - 
รวม  60,092,200.00   46,192,313.17   -     13,899,886.83  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1. มุกดาหาร  3,286,100.00   1,239,000.00   -     2,047,100.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2. สมุทรสาคร  33,912,700.00   33,912,700.00   -     -    0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

3. ยโสธร  1,880,600.00   -     -     1,880,600.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

4. พังงา  2,250,000.00   2,040,000.00   -     210,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5. ตราด  786,200.00   535,000.00   -     251,200.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

6. แพร่  17,976,600.00   8,465,613.17   -     9,510,986.83  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
  



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 39 
 

ตารางที่ 16 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายการลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

ยังไม่ก่อหนี้/คงเหลือ 
(4) = (1)-(2)-(3) 

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 รวมทั้งหมด 110,400,200.00 - -  46,192,313.17  41.84 64,207,886.83 58.16 
 กรอบวชช.(รอโอน) 50,308,000.00 - - - - 50,308,000.00 45.57 
 รวม วชช.  60,092,200   -     -     46,192,313   76.87   4,722,887   7.86  
มุกดาหาร   3,286,100.00   -     -     1,239,000.00   37.70   2,047,100.00   62.30  
 อาคารเรียนอเนกประสงค์ แบบ 205/26 เนื้อท่ี 448 

ตารางเมตร ตอกเสาเข็ม ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 1 หลัง 

 1,726,100.00    -     -     -     1,726,100.00   100.00  

 ปรับปรุงพื้นผิวอาคารวิทยบริการ ต าบลนาสีนวน อ าเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 1 งาน 

 1,560,000.00    -     1,239,000.00   79.42   321,000.00   20.58  

สระแก้ว อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน  เนื้อที่ 
2,088 ตารางเมตร แบบ 212 ล. /57  (รวมราคาต้าน
แผ่นดินไหว) ตอกเสาเข็มคอร. ต าบลท่าเกษม อ าเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ านวน 1 หลัง 

 -     -    -  -    -  -    - 

ระนอง อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน เนื้อที่ 
2,088 ตารางเมตร แบบ 212 ล. /57 (รวมราคาต้าน
แผ่นดินไหว) ตอกเสาเข็มคอร. ต าบลบางริ้น อ าเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง จ านวน 1 หลัง 

 -     -    - - -  -    - 

สมุทรสาคร ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ และอาคารเรียน อาคาร 
คสล. 5 ชั้น (วชช.สมุทรสาคร) จ านวน 1 หลัง   
 
 

 33,912,700.00   -     -     33,912,700.00   100.00   -     -    



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 40 
 

วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

ยังไม่ก่อหนี้/คงเหลือ 
(4) = (1)-(2)-(3) 

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยโสธร   1,880,600.00   -     -     -     -     1,880,600.00   100.00  

 อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น ต าบลส าราญ อ าเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร จ านวน 1 หลัง 

       

 ค่าก่อสร้างระบบประปา ต าบลส าราญ อ าเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร จ านวน 1 งาน 

 1,880,600    -     -     -     1,880,600.00   100.00  

พังงา อาคารศูนย์เทคโนโลยี ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด 
จังหวัดพังงา จ านวน 1 หลัง 

 2,250,000.00   -     -     2,040,000.00   90.67   210,000.00   9.33  

ตราด ถมดิน ต าบลเนินทราย อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 
จ านวน 1 งาน 

 786,200.00   -     -     535,000.00   68.05   251,200.00   31.95  

แพร่   17,976,600   -     -     8,465,613   47.09   333,987   1.86  

 ค่าก่อสร้างระบบประปา ต าบลน้ าช า อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ จ านวน 1 งาน 

 2,887,000     -       

 งานถมดิน ต าบลน้ าช า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
จ านวน 1 งาน 

 6,290,000     -       

 ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 4 ชั้น ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 3,200 ตารางเมตร วิทยาลัยชุมชนแพร่  

 8,799,600.00    -     8,465,613.17   96.20   333,986.83   3.80  

  



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 41 
 

ตารางที่ 17 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน  งบเงินอุดหนุน โครงการสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (36.00%) 

รวม  1,200,000.00   31,800.00   427,680.00   740,520.00   35.64  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

พิจิตร  750,000.00   -     279,680.00   470,320.00   37.29  สูงกว่าเป้าหมาย 

อุทัยธานี  450,000.00   31,800.00   148,000.00   270,200.00   32.89  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

ตารางที่ 18 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน  งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (36.00%) 

สวชช.  300,000.00     0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
  



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 42 
 

ตารางที่ 19 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน  งบรายจ่ายอ่ืน โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (36.00%) 

รวมทั้งหมด  10,000,000.00   -     1,470,459.00   8,529,541.00   14.70  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

กรอบวชช.(รอโอน)  4,500,000.00     4,500,000.00   -    - 
รวม 20 วชช.  5,500,000.00   -     1,470,459.00   4,029,541.00   26.74  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1. แม่ฮ่องสอน  235,300.00   -     -     235,300.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2. พิจิตร  250,400.00   -     45,267.00   205,133.00   18.08  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

3. ตาก  293,000.00   -     103,577.00   189,423.00   35.35  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

4. บุรีรัมย์  294,400.00   -     131,048.00   163,352.00   44.51  สูงกว่าเป้าหมาย 
5. มุกดาหาร  300,400.00   -     114,929.00   185,471.00   38.26  สูงกว่าเป้าหมาย 
6. หนองบัวล าภู  287,000.00   -     63,042.00   223,958.00   21.97  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

7. สระแก้ว  243,400.00   -     62,285.00   181,115.00   25.59  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

8. อุทัยธานี  287,300.00   -     52,004.00   235,296.00   18.10  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

9. ระนอง  265,900.00   -     23,394.00   242,506.00   8.80  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

10. นราธิวาส  280,400.00   -     77,600.00   202,800.00   27.67  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

11. ยะลา  246,400.00   -     68,690.00   177,710.00   27.88  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

12. ปัตตานี  283,300.00   -     100,910.00   182,390.00   35.62  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

13. สตูล  300,300.00   -     112,990.00   187,310.00   37.63  สูงกว่าเป้าหมาย 
14. สมุทรสาคร  272,300.00   -     2,520.00   269,780.00   0.93  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

15. ยโสธร  292,000.00   -     93,096.00   198,904.00   31.88  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

16. พังงา  275,700.00   -     39,145.00   236,555.00   14.20  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

17. ตราด  292,300.00   -     60,058.00   232,242.00   20.55  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

18. แพร่  260,800.00   -     88,256.00   172,544.00   33.84  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

19. สงขลา  268,500.00   -     167,990.00   100,510.00   62.57  สูงกว่าเป้าหมาย 
20. น่าน  270,900.00   -     63,658.00   207,242.00   23.50  ต่ ากว่าเป้าหมาย 



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 43 
 

ตารางที่ 20 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน งบรายจ่ายอ่ืน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ  

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รบัโอนจัดสรรหลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (36.00%) 

รวมทั้งหมด  9,000,400.00   -     574,457.00   8,425,943.00   6.38  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

สวชช.  46,400.00   -     -     46,400.00  0.00 ต่ ากว่าเปา้หมาย 

กรอบวชช.(รอโอน)  4,795,820.00     4,795,820.00   -    - 
รวม 20 วชช.  4,158,180.00   -     574,457.00   3,583,723.00   13.82  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

1. แม่ฮ่องสอน  104,500.00   -     -     104,500.00  0.00 ต่ ากว่าเปา้หมาย 

2. พิจิตร  428,000.00   -     39,000.00   389,000.00   9.11  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

3. ตาก  268,730.00   -     31,360.00   237,370.00   11.67  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

4. บุรีรัมย์  171,000.00   -     16,618.00   154,382.00   9.72  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

5. มุกดาหาร  351,600.00   -     31,645.00   319,955.00   9.00  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

6. หนองบัวล าภ ู  185,500.00   -     29,768.00   155,732.00   16.05  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

7. สระแก้ว  185,500.00   -     -     185,500.00  0.00 ต่ ากว่าเปา้หมาย 

8. อุทัยธาน ี  435,000.00   -     40,032.00   394,968.00   9.20  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

9. ระนอง  235,300.00   -     42,375.00   192,925.00   18.01  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

10. นราธิวาส  95,000.00   -     -     95,000.00  0.00 ต่ ากว่าเปา้หมาย 

11. ยะลา  114,000.00   -     24,636.00   89,364.00   21.61  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

12. ปัตตาน ี  104,500.00   -     2,688.00   101,812.00   2.57  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

13. สตูล  223,500.00   -     22,200.00   201,300.00   9.93  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

14. สมุทรสาคร  76,000.00   -     18,000.00   58,000.00   23.68  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

15. ยโสธร  326,350.00   -     163,280.00   163,070.00   50.03  สูงกว่าเป้าหมาย 

16. พังงา  95,000.00   -     27,217.00   67,783.00   28.65  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

17. ตราด  214,200.00   -     21,770.00   192,430.00   10.16  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

18. แพร ่  335,500.00   -     13,163.00   322,337.00   3.92  ต่ ากว่าเปา้หมาย 

19. สงขลา  47,500.00   -     37,995.00   9,505.00   79.99  สูงกว่าเป้าหมาย 

20. น่าน  161,500.00   -     12,710.00   148,790.00   7.87  ต่ ากว่าเปา้หมาย 



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 44 
 

ตารางที่ 21 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 2 ผลงานท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม งบรายจ่ายอ่ืน โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (36.00%) 

รวม 20 วชช.  1,500,000.00   -     105,960.00   1,394,040.00   7.06  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1. แม่ฮ่องสอน  30,000.00   -     -     30,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2. พิจิตร  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

3. ตาก  80,000.00   -     -     80,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

4. บุรีรัมย์  40,000.00   -     -     40,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5. มุกดาหาร  90,000.00   -     -     90,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

6. หนองบัวล าภู  60,000.00   -     -     60,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

7. สระแก้ว  158,200.00   -     12,210.00   145,990.00   7.72  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

8. อุทัยธานี  96,000.00   -     3,000.00   93,000.00   3.13  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

9. ระนอง  135,800.00   -     -     135,800.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

10. นราธิวาส  137,000.00   -     67,500.00   69,500.00   49.27  สูงกว่าเป้าหมาย 

11. ยะลา  102,000.00   -     -     102,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

12. ปัตตานี  105,000.00   -     16,400.00   88,600.00   15.62  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

13. สตูล  32,000.00   -     -     32,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร  16,000.00   -     -     16,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

15. ยโสธร  50,000.00   -     -     50,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

16. พังงา  90,000.00   -     2,250.00   87,750.00   2.50  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

17. ตราด  50,000.00   -     600.00   49,400.00   1.20  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

18. แพร่  16,000.00   -     -     16,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

19. สงขลา  72,000.00   -     -     72,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

20. น่าน  40,000.00   -     4,000.00   36,000.00   10.00  ต่ ากว่าเป้าหมาย 



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 45 
 

ตารางที่ 22 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ 
งบรายจา่ยอ่ืน โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (36.00%) 

รวมทั้งหมด  9,500,000.00   5,300.00   535,021.00   8,959,679.00   5.63  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สวชช.  400,000.00     400,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

กรอบส่วนรวม (รอพิจารณา)  259,380.00     259,380.00   -    - 
กรอบวชช.(รอโอน)  4,157,196.00     4,157,196.00   -    - 
รวม 20 วชช.  4,683,424.00   5,300.00   535,021.00   4,143,103.00   11.42  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1. แม่ฮ่องสอน  387,380.00   -     2,000.00   385,380.00   0.52  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2. พิจิตร  364,340.00   -     14,000.00   350,340.00   3.84  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

3. ตาก  342,380.00   -     55,078.00   287,302.00   16.09  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

4. บุรีรัมย ์  413,800.00   -     108,045.00   305,755.00   26.11  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5. มุกดาหาร  213,740.00   -     42,550.00   171,190.00   19.91  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

6. หนองบัวล าภ ู  190,520.00   -     30,050.00   160,470.00   15.77  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

7. สระแก้ว  135,240.00   -     -     135,240.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

8. อุทัยธาน ี  271,600.00   5,300.00   35,200.00   231,100.00   12.96  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

9. ระนอง  212,180.00   -     27,000.00   185,180.00   12.73  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

10. นราธิวาส  158,700.00   -     14,000.00   144,700.00   8.82  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

11. ยะลา  178,900.00   -     15,480.00   163,420.00   8.65  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

12. ปัตตาน ี  125,600.00   -     -     125,600.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

13. สตูล  244,300.00   -     14,835.00   229,465.00   6.07  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร  197,880.00   -     9,800.00   188,080.00   4.95  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

15. ยโสธร  235,800.00   -     12,750.00   223,050.00   5.41  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

16. พังงา  161,180.00   -     70,120.00   91,060.00   43.50  สูงกว่าเป้าหมาย 

17. ตราด  211,600.00   -     16,836.00   194,764.00   7.96  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

18. แพร่  259,420.00   -     14,265.00   245,155.00   5.50  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

19. สงขลา  159,500.00   -     -     159,500.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

20. น่าน  219,364.00   -     53,012.00   166,352.00   24.17  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

* กรอบงบประมาณของวิทยาลยัชุมชนอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดรอการโอนจัดสรรให้วิทยาลัยชุมชน 



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 46 
 

ตารางที่ 23 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (36.00%) 

รวมทั้งหมด  14,506,700.00   171,142.95   45,680.00   14,289,877.05   0.31  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

กรอบวชช.(รอโอน)  8,542,080.00     8,542,080.00   -    - 

รวม   5,964,620.00   171,142.95   45,680.00   5,747,797.05   0.77  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1. พิจิตร  5,148,205.00   -     -     5,148,205.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2. อุทัยธานี  816,415.00   171,142.95   45,680.00   599,592.05   5.60  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
  



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 47 
 

ตารางที่ 24  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบรายจ่ายอ่ืน : โครงการส่งเสริมการ
อยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (36.00%) 

รวมทั้งหมด  7,330,600.00   -     687,050.00   6,643,550.00   9.37  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

กรอบวชช.(รอโอน)  3,204,900.00   -     -     3,204,900.00   -    - 
รวม  4,125,700.00   -     687,050.00   3,438,650.00   16.65  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1. นราธิวาส  781,370.00   -     1,350.00   780,020.00   0.17  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2. ยะลา  781,370.00   -     -     781,370.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

3. ปัตตานี  781,370.00   -     280,000.00   501,370.00   35.83  สูงกว่าเป้าหมาย 

4. สงขลา  1,781,590.00   -     405,700.00   1,375,890.00   22.77  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

ตารางที่ 25 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบรายจ่ายอ่ืน : โครงการสนับสนุน
บทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (36.00%) 

รวมทั้งหมด  10,669,400.00   -     926,094.46   9,743,305.54   8.68  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สวชช.  369,400.00   -     -     369,400.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

กรอบวชช.(รอโอน)  4,700,000.00   -     -     4,700,000.00   -    - 
รวม  5,600,000.00   -     926,094.46   4,673,905.54   16.54  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1. นราธิวาส  1,400,000.00   -     218,240.00   1,181,760.00   15.59  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2. ยะลา  1,400,000.00   -     103,941.46   1,296,058.54   7.42  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

3. ปัตตานี  1,400,000.00   -     548,038.00   851,962.00   39.15  สูงกว่าเป้าหมาย 

4. สงขลา  1,400,000.00   -     55,875.00   1,344,125.00   3.99  ต่ ากว่าเป้าหมาย 



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 48 
 

ตารางที่ 26  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม  งบรายจ่ายอ่ืน โครงการวิจัย
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (36.00%) 

รวมทั้งหมด  6,911,500.00   9,000.00   655,734.00   6,246,766.00   9.49  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

กรอบวชช.(รอโอน)  3,283,300.00   -     -     3,283,300.00   -    - 
รวม  3,628,200.00   9,000.00   655,734.00   2,963,466.00   18.07  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1. แม่ฮ่องสอน  562,820.00   -     205,130.00   357,690.00   36.45  สูงกว่าเป้าหมาย 

2. พิจิตร  74,980.00   -     -     74,980.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

3. ตาก  150,080.00   -     12,952.00   137,128.00   8.63  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

4. สระแก้ว  150,080.00   -     504.00   149,576.00   0.34  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5. อุทัยธานี  125,050.00   9,000.00   35,400.00   80,650.00   28.31  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

6. ระนอง  409,500.00   -     38,820.00   370,680.00   9.48  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

7. นราธิวาส  150,080.00   -     -     150,080.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

8. ยะลา  74,980.00   -     -     74,980.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

9. ปัตตานี  140,720.00   -     -     140,720.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

10. สตูล  1,018,500.00   -     180,690.00   837,810.00   17.74  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

11. สมุทรสาคร  156,360.00   -     58,670.00   97,690.00   37.52  สูงกว่าเป้าหมาย 

12. พังงา  131,340.00   -     -     131,340.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

13. ตราด  150,080.00   -     108,938.00   41,142.00   72.59  สูงกว่าเป้าหมาย 

14. แพร่  58,500.00   -     14,630.00   43,870.00   25.01  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

15. สงขลา  150,080.00   -     -     150,080.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

16. น่าน  125,050.00   -     -     125,050.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

  



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 49 
 

ตารางที่ 27 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  งบ
รายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (36.00%) 

รวม  1,300,000.00   5,000.00   34,074.00   1,260,926.00   2.62  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1. พิจิตร  47,000.00   -     -     47,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2. ตาก  47,000.00   -     1,120.00   45,880.00   2.38  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

3. บุรีรัมย์  48,000.00   -     -     48,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

4. มุกดาหาร  124,800.00   -     -     124,800.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5. หนองบัวล าภู  47,000.00   -     356.00   46,644.00   0.76  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

6. สระแก้ว  124,800.00   -     -     124,800.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

7. อุทัยธานี  47,000.00   5,000.00   2,400.00   39,600.00   5.11  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

8. ระนอง  47,000.00   -     18,800.00   28,200.00   40.00  สูงกว่าเป้าหมาย 

9. นราธิวาส  47,000.00   -     -     47,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

10. ยะลา  47,000.00   -     -     47,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

11. สตูล  48,000.00   -     -     48,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

12. ยโสธร  156,000.00   -     -     156,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

13. พังงา  47,000.00   -     11,398.00   35,602.00   24.25  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

14. ตราด  124,800.00   -     -     124,800.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

15. แพร่  124,800.00   -     -     124,800.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

16. สงขลา  124,800.00   -     -     124,800.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
17. น่าน  48,000.00   -     -     48,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

 



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 50 
 

ตารางที่ 28  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  งบ
รายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (36.00%) 

รวมทั้งหมด  15,450,200.00   85,000.00   1,751,407.73   13,613,792.27   11.34  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
สวชช.  1,000,000.00   -     42,181.00   957,819.00   4.22  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
กรอบส่วนรวม(รอพิจารณา)  2,747,000.00     2,747,000.00   -    - 
กรอบวชช.(รอโอน)  4,010,000.00   -     -     4,010,000.00   -    - 
รวม  7,693,200.00   85,000.00   1,709,226.73   5,898,973.27   22.22  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน  1,450,000.00   -     431,000.00   1,019,000.00   29.72  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
2. บุรีรัมย์  300,000.00   -     -     300,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
3. มุกดาหาร  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
4. หนองบัวล าภู  200,000.00   -     71,005.00   128,995.00   35.50  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5. สระแก้ว  1,260,000.00   -     576,289.93   683,710.07   45.74  สูงกว่าเป้าหมาย 
6. อุทัยธานี  1,020,000.00   10,000.00   -     1,010,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
7. ระนอง  200,000.00   -     -     200,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
8. นราธิวาส  300,000.00   -     -     300,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
9. สตูล  200,000.00   -     -     200,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
10. สมุทรสาคร  200,000.00   -     -     200,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
11. ยโสธร  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
12. พังงา  267,400.00   -     -     267,400.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
13. ตราด  135,800.00   -     -     135,800.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
14. แพร่  900,000.00   75,000.00   354,798.80   470,201.20   39.42  สูงกว่าเป้าหมาย 
15. สงขลา  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
16. น่าน  960,000.00   -     276,133.00   683,867.00   28.76  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 51 
 

ตารางที่ 29 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบเงินอุดหนุน โครงการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (36.00%) 

รวม  2,130,100.00   5,000.00   269,104.00   1,855,996.00  12.63 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1. แม่ฮ่องสอน  913,700.00   -     94,650.00   819,050.00  10.36 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2. แพร่  300,000.00   -     60,378.00   239,622.00  20.13 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

3. น่าน  916,400.00   5,000.00   114,076.00   797,324.00  12.45 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 30  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค งบรายจ่ายอ่ืน โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้   

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (36.00%) 

รวมทั้งหมด  3,718,200.00   119,525.00   61,644.00   3,537,031.00   1.66  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
กรอบวชช.(รอโอน)  1,672,400.00     1,672,400.00   -    - 
รวม  2,045,800.00   119,525.00   61,644.00   1,864,631.00   3.01  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
1. สระแก้ว  1,845,800.00   119,525.00   26,172.00   1,700,103.00   1.42  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
2. ตราด  200,000.00   -     35,472.00   164,528.00   17.74  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

  



 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) : 52 
 

ตารางที่ 31  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค งบรายจ่ายอ่ืน โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับคนในชุมชน 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (36.00%) 

รวมทั้งหมด  3,000,000.00   -     130,648.00   2,869,352.00   4.35  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
สวชช.  200,000.00   -     -     200,000.00  0.00    ต่ ากว่าเป้าหมาย 
กรอบวชช.(รอโอน)  1,100,000.00     1,100,000.00   -    - 
รวม  1,700,000.00   -     130,648.00   1,569,352.00   7.69  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
1. บุรีรัมย์  425,000.00   -     11,828.00   413,172.00   2.78  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
2. มุกดาหาร  425,000.00   -     92,938.00   332,062.00   21.87  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
3. หนองบัวล าภู  425,000.00   -     4,832.00   420,168.00   1.14  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
4. ยโสธร  425,000.00   -     21,050.00   403,950.00   4.95  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 32 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค งบรายจ่ายอ่ืน โครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้าน
การท่องเที่ยว 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
ไตรมาส 1 (36.00%) 

รวมทั้งหมด  2,000,000.00   -     144,284.00   1,855,716.00   7.21  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
กรอบวชช.(รอโอน)  895,000.00     895,000.00   -    - 
รวม  1,105,000.00   -     144,284.00   960,716.00   13.06  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
1. บุรีรัมย์  276,250.00   -     3,676.00   272,574.00   1.33  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
2. มุกดาหาร  276,250.00   -     10,216.00   266,034.00   3.70  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
3. หนองบัวล าภู  276,250.00   -     19,892.00   256,358.00   7.20  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
4. ยโสธร  276,250.00   -     110,500.00   165,750.00   40.00  สูงกว่าเป้าหมาย 

 
 ขอให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งเร่งด าเนินงานงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด ต่อไป 


