
 
รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
 
 

กองแผนงานและงบประมาณ  
สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 

เมษายน 2561 
  



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๑ 

ส่วนที่ 1 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 

(1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)  
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
1. ส านักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงินทั้งสิ้น 737,666,000 บาท ภายใต้ 

7 แผนงาน 12 ผลผลิต/โครงการ รายละเอียดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้วิทยาลัยชุมชนทราบตามหนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ศธ 0595(4)/3910 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
 
ตารางที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ที่ได้รับจัดสรรจ าแนกตามแผนงาน 

แผนงาน งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ 
รวม 737,666,000  

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 240,068,100 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
(2) แผนงานพ้ืนฐานด้ านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

436,596,700  
401,096,700 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 

‐ จ านวนผู้รับบริการหลักสูตรด้านอาชีพ 8,400 คน 
‐ จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า 3,500 คน 
‐ จ านวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่ 10,000 คน 
‐ จ านวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหม่ 6,000 คน 
‐ ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านอาชีพน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปประกอบ
อาชีพและพัฒนางานที่ท าอยู่ ร้อยละ 80 
‐ ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ท าอยู่ร้อยละ 70 

 3,000,000 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 
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แผนงาน งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ 
‐ เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 15,000 คน 
‐ จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 โครงการ  
‐ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ร้อยละ 80 

 ๓2,800,000 ผลผลิตที่ ๓ ผลงานการให้บริการวิชาการ 
‐ จ านวนผู้รับบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง 15,000 คน 
‐ จ านวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/หลักสูตร 60 ชุมชน 
‐ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ร้อยละ 80 

(3) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

18,000,000  
14,000,000 

 
โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
‐ จ านวนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ 3,๕00 คน 

4,000,000 โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
‐ จ านวนนักศึกษาและประชาชนในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ 
3,๐00 คน 

(4) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 10,733,000  
10,000,000 โครงการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

‐ จ านวนโครงการวิจัย ๓๐ โครงการ 
 325,000 โครงการวิจัยที่สามารถเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานที่

รับผิดชอบ  
‐ จ านวนโครงการวิจัย ๑ โครงการ 
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แผนงาน งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ 
 408,000 โครงการวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขา

การวิจัย  
‐ จ านวนโครงการวิจัย ๑ โครงการ 

(5) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัย 

5,499,300 โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
‐ จ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1,300 คน 

(6) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม โครงการที่ 1 โครงการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

5,600,000 โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ 
‐ จ านวนขยะมูลฝอยที่ชุมชน ลด คัดแยก และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 50 ตัน/ปี 

(7) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

21,168,900  
7,535,800 โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

‐ จ านวนผู้รับบริการวิชาการในแหล่งเรียนรู้ 4,000 คน 
13,633,100 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งบเงินอุดหนุน 
‐ จ านวนนักเรียนระดับ ปวช. ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี ได้รับการอุดหนุนและ
การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 1,600 คน 
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ตารางที่ 2 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง จ าแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน 

ล าดับที่   วิทยาลัยชุมชน   รวม   แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ  

 แผนงานพ้ืนฐานฯ   แผนงานพ้ืนฐาน + แผนงานบูรณาการ  

 งบด าเนินน : คชจ. 
บริหารจดัการ   งบลงทุน  

จัดการศึกษา  
(อนุฯ ปวส. ปรับ

พื้นฐาน) 
วิจัย  บริการวิชาการ ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

  รวมทั้งสิ้น 669,619,000  224,317,100  88,310,900  114,224,100  163,598,800  9,733,000  66,435,100  3,000,000  
  ตั้งเบิกท่ีส่วนกลาง 120,872,200  120,872,200              
  รอการพิจารณา  15,082,690   5,467,080  800    1,500,000  3,733,000  4,381,810   

 

รวม  533,664,110  97,977,820  88,310,100  114,224,100  162,098,800  6,000,000  62,053,290  3,000,000  

1 แม่ฮ่องสอน  43,882,900  3,660,600  5,120,150   23,634,500  5,318,600  489,000  5,600,050  60,000  

2 พิจิตร  40,803,482  6,471,600  4,016,610  2,400,000  26,079,872  120,000  1,617,400  98,000  

3 ตาก  18,682,790  5,284,060  4,127,730  - 6,764,700  183,000  2,131,300  192,000  

4 บุรีรัมย ์  19,241,660  4,641,300  4,017,710  - 8,896,650  270,000  1,392,000  24,000  

5 มุกดาหาร  19,452,110  4,242,200  4,057,410  - 7,916,300  250,000  2,726,200 260,000  

6 หนองบัวล าภ ู  15,051,620  4,689,500  4,185,470  - 4,164,950  200,000  1,751,700  60,000  

7 สระแก้ว  19,917,860  4,541,200  4,416,210  - 5,799,900  365,000  4,595,550  200,000  

8 อุทัยธาน ี  23,988,858  6,486,500  3,706,130  351,400  10,615,228  300,000  2,363,600  166,000  

9 ระนอง  15,480,360  4,680,200  3,876,510  - 4,417,650  380,000  1,952,000  174,000  

10 นราธิวาส  30,618,840  4,814,900  5,922,090  48,000  14,726,150  250,000  4,471,700  386,000  

11 ยะลา  32,136,840  5,736,700  4,675,990  8,003,000  8,757,550   -    4,827,600  136,000  

12 ปัตตาน ี  33,719,650  5,689,900  5,343,150  8,415,000  9,150,000   -    4,931,600  190,000  

13 สตูล  51,371,050  3,868,300  4,576,450  29,700,000  8,321,100  380,000  4,435,200  90,000  

14 สมุทรสาคร  26,619,690  4,114,500  4,638,990  11,617,300  3,845,900  465,000  1,890,000  48,000  
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ล าดับที่   วิทยาลัยชุมชน   รวม   แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ  

 แผนงานพ้ืนฐานฯ   แผนงานพ้ืนฐาน + แผนงานบูรณาการ  

 งบด าเนินน : คชจ. 
บริหารจดัการ   งบลงทุน  

จัดการศึกษา  
(อนุฯ ปวส. ปรับ

พื้นฐาน) 
วิจัย  บริการวิชาการ ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

15 ยโสธร  19,421,350  3,970,800  3,915,750  - 8,588,800  610,000  2,038,000  298,000  
16 พังงา  16,966,940  5,707,940  3,793,250  - 4,884,950  350,000  1,992,800  238,000  
17 ตราด  21,415,460  3,976,400  4,291,370  7,516,100  2,889,750  410,000  2,267,840  64,000  

18 แพร่  38,768,140  5,155,700  3,695,490  21,407,300  4,261,900  250,000  3,937,750  60,000  

19 สงขลา  26,916,210  5,952,920  4,936,390  1,131,500  10,399,500  728,000  3,711,900  56,000  

20 น่าน  19,208,300  4,292,600  4,997,250   6,299,350   -    3,419,100  200,000  
หมายเหตุ : กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เป็นไปตามเกณฑ์/แนวทางการจัดสรรงบประมาณ และตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนด ส าหรับ งบด าเนินงาน ค่าจัดการเรียนการสอน 
อนุปริญญา ปวส และงบอุดหนุน หลักสูตร ปวช คก.สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ งบประมาณอาจมีการเพิ่ม/ลดตามจ านวนนักศึกษาที่มีอยู่จริง * ส าหรับพันธกิจจัดการศึกษานั้นได้รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและงบประมาณรายการลงทุนไว้ด้วย 
 

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ตามหนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ที่ ศธ 0595(4)/3408 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560  
ตารางที่ 3 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

เป้าหมายการเบิกจ่ายรวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
- ภาพรวม ประมาณร้อยละ 

(ร้อยละสะสม) 
96.00 30.29 

(30.29) 
22.00  
(52.29) 

22.00  
(74.29) 

21.71  
(96.00) 

- รายจ่ายประจ าประมาณร้อยละ 
(ร้อยละสะสม) 

98.36 33.00 
(33.00) 

22.00 
(55.00) 

22.00 
(77.00) 

21.36 
(98.36) 

- รายจ่ายลงทุน ประมาณร้อยละ 
(ร้อยละสะสม) 

88.00 21.11 
(21.11) 

22.00 
(43.11) 

22.00 
(65.11) 

22.89 
(88.00) 
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3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตลอดปีงบประมาณ 737,666,000 บาท เป็นรายจ่ายประจ า 
623,441,900 บาท และรายจ่ายลงทุน 114,224,100 บาท ทั้งนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากหน่วยงานอ่ืน และโอนงบประมาณเบิกจ่าย
แทนกันให้หน่วยงานอ่ืน จึงท าให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 737,748,595 บาท เป็นรายจ่ายประจ า 623,301,414.76 บาท และ
รายจ่ายลงทุน 114,447,180.24 บาท  

4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้วิทยาลัยชุมชน ไปแล้ว 5 ครั้ง วงเงิน 359,782,045 บาท 
ภายใต้ 7 แผนงาน 12 ผลผลิต/โครงการ และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) พบว่า วิทยาลัยชุมชนหลายแห่งเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และมีหลายแห่งที่เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมายในหลาย
ผลผลิต/โครงการ และวิทยาลัยชุมชนบางแห่งเบิกจ่ายงบประมาณผิดแผนงาน รายละเอียดดังตารางที่ 4 - 31  
  จากการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 พบว่า มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 
258,484,942.79 บาท คิดเป็นร้อยละ  35.04 ต่ ากว่าเป้าหมาย  (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 52.29) โดยรายจ่ายประจ าเบิกจ่ายได้ 245,568,770.79 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 39.40 ต่ ากว่าเป้าหมาย (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.00) และรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ 12,916,172 บาท ร้อยละ 11.29 ต่ ากว่าเป้าหมาย (เป้าหมายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 43.11) 

ตารางที่ 4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรร 

งบรายจ่าย 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO 
ผลเบิกจ่าย คงเหลือ ± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 2 จ านวน ร้อยละ 
รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 52.29  737,748,595.00  111,374,562.08  258,484,942.79   35.04   367,889,009.89  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
รายจ่ายประจ า ร้อยละ 55.00  623,301,414.76   15,725,392.08  245,568,770.79   39.40   362,007,251.89  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 43.11  114,447,180.24   95,649,170.00   12,916,172.00   11.29   5,881,758.00  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามเป้าหมายของรัฐบาล จ าแนกตามหน่วยงาน
วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง รวม 21 แห่ง มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ 

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายจ่ายภาพรวม พบว่า มีวิทยาลัยชุมชน 13 แห่งที่เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และมี 
7 แห่งที่เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย รายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของวิทยาลยัชุมชน รายจ่ายภาพรวม 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 2 (52.29%) 
รวมทั้งหมด  737,748,595.00   111,374,562.08  258,484,942.79  367,889,090.13   35.04  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
สวชช.*  377,877,455.00   7,276,071.85   78,246,108.98  292,355,274.17*   20.71  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
รวม  359,871,140.00   104,098,490.23  180,238,833.81   75,533,815.96   50.08  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
แม่ฮ่องสอน  35,526,460.00   17,775,345.00   12,495,222.05   5,255,892.95   35.17  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
พิจิตร  22,212,255.00   346,200.00   16,540,906.18   5,325,148.82   74.47  สูงกว่าเป้าหมาย 
ตาก  10,775,260.00   388,570.00   7,307,224.05   3,079,465.95   67.81  สูงกว่าเป้าหมาย 
บุรีรัมย์  11,446,250.00   264,000.00   7,982,852.80   3,199,397.20   69.74  สูงกว่าเป้าหมาย 
มุกดาหาร  11,331,790.00   147,900.00   8,766,840.20   2,417,049.80   77.37  สูงกว่าเป้าหมาย 
หนองบัวล าภู  8,843,860.00   236,665.00   6,008,116.56   2,599,078.44   67.94  สูงกว่าเป้าหมาย 
สระแก้ว  11,998,475.00   672,066.00   8,713,127.36   2,613,281.64   72.62  สูงกว่าเป้าหมาย 
อุทัยธานี  14,175,710.00   415,870.00   10,716,431.71   3,043,408.29   75.60  สูงกว่าเป้าหมาย 
ระนอง  9,017,770.00   219,500.00   6,688,099.56   2,110,170.44   74.17  สูงกว่าเป้าหมาย 
นราธิวาส  18,526,715.00   1,118,850.00   12,203,713.98   5,204,151.02   65.87  สูงกว่าเป้าหมาย 

ยะลา  22,300,215.00   7,488,110.00   7,963,475.34   6,848,629.66   35.71  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ปัตตานี  23,682,390.00   5,938,739.57   12,301,334.16   5,442,316.27   51.94  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สตูล  42,655,280.00   27,104,865.00   10,617,343.44   4,933,071.56   24.89  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สมุทรสาคร  20,715,080.00   12,006,442.00   6,459,077.09   2,249,560.91   31.18  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ยโสธร  11,358,360.00   469,672.00   8,863,530.77   2,025,157.23   78.04  สูงกว่าเป้าหมาย 
พังงา  9,910,320.00   597,562.00   6,371,691.43   2,941,066.57   64.29  สูงกว่าเป้าหมาย 

ตราด  15,578,290.00   5,931,810.00   5,319,724.98   4,326,755.02   34.15  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แพร่  31,398,500.00   21,961,157.00   6,909,103.20   2,528,239.80   22.00  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 2 (52.29%) 
สงขลา  16,563,400.00   517,750.00   10,769,890.78   5,275,759.22   65.02  สูงกว่าเป้าหมาย 

น่าน  11,854,760.00   497,416.66   7,241,128.17   4,116,215.17   61.08  สูงกว่าเป้าหมาย 
*  ยังมีกรอบงบประมาณของ วชช. ส่วนหนึ่งอยู่ที่ส่วนกลาง ซึ่งรอโอนจัดสรรให้วชช. ต่อไป คือ (1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากรและงบด าเนินงาน ส าหรับข้าราชการครูวชช.  

ที่เบิกจ่ายโดยส่วนกลาง 177.6421 ล้านบาท และ (2) งบภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน ใน
ส่วนของค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรปรับพ้ืนฐานฯ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)  และงบรายจ่ายอ่ืนภายใต้
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ส าหรับจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร และที่อยู่ระหว่างรอพิจารณาจัดสรรให้วชช. 122.4922 ล้านบาท (3) งบประมาณภายใต้
แผนงานบูรณาการต่าง ๆ 25.9014 ล้านบาท  

 
๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายจ่ายประจ า พบว่าทุกแห่งเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย รายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยชุมชน รายจ่ายประจ า 

หน่วยงาน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 2 (55.00%) 
รวมทั้งหมด  623,301,414.76   15,725,392.08  245,568,770.79   362,007,251.89   39.40  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
สวชช.*  377,654,374.76   7,053,071.85   78,246,108.98   292,355,193.93*   20.72  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จัดสรรให้วชช.  245,647,040.00   8,672,320.23  167,322,661.81   69,652,057.96   68.12  สูงกว่าเป้าหมาย 
แม่ฮ่องสอน  11,891,960.00   805,125.00   8,589,542.05   2,497,292.95   72.23  สูงกว่าเป้าหมาย 

พิจิตร  19,812,255.00   148,200.00   14,732,856.18   4,931,198.82   74.36  สูงกว่าเป้าหมาย 

ตาก  10,775,260.00   388,570.00   7,307,224.05   3,079,465.95   67.81  สูงกว่าเป้าหมาย 

บุรีรัมย์  11,446,250.00   264,000.00   7,982,852.80   3,199,397.20   69.74  สูงกว่าเป้าหมาย 

มุกดาหาร  11,331,790.00   147,900.00   8,766,840.20   2,417,049.80   77.37  สูงกว่าเป้าหมาย 

หนองบัวล าภู  8,843,860.00   236,665.00   6,008,116.56   2,599,078.44   67.94  สูงกว่าเป้าหมาย 

สระแก้ว  11,998,475.00   672,066.00   8,713,127.36   2,613,281.64   72.62  สูงกว่าเป้าหมาย 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๙ 

หน่วยงาน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 2 (55.00%) 
อุทัยธานี  13,824,310.00   415,870.00   10,367,611.71   3,040,828.29   75.00  สูงกว่าเป้าหมาย 

ระนอง  9,017,770.00   219,500.00   6,688,099.56   2,110,170.44   74.17  สูงกว่าเป้าหมาย 

นราธิวาส  18,478,715.00   1,118,850.00   12,158,713.98   5,201,151.02   65.80  สูงกว่าเป้าหมาย 

ยะลา  14,297,215.00   342,510.00   7,963,475.34   5,991,229.66   55.70  สูงกว่าเป้าหมาย 

ปัตตานี  15,267,390.00   468,989.57   9,356,084.16   5,442,316.27   61.28  สูงกว่าเป้าหมาย 

สตูล  12,955,280.00   374,865.00   7,885,471.44   4,694,943.56   60.87  สูงกว่าเป้าหมาย 

สมุทรสาคร  9,097,780.00   389,142.00   6,459,077.09   2,249,560.91   71.00  สูงกว่าเป้าหมาย 

ยโสธร  11,358,360.00   469,672.00   8,863,530.77   2,025,157.23   78.04  สูงกว่าเป้าหมาย 

พังงา  9,910,320.00   597,562.00   6,371,691.43   2,941,066.57   64.29  สูงกว่าเป้าหมาย 

ตราด  8,062,190.00   43,810.00   5,319,724.98   2,698,655.02   65.98  สูงกว่าเป้าหมาย 

แพร่  9,991,200.00   553,857.00   6,909,103.20   2,528,239.80   69.15  สูงกว่าเป้าหมาย 

สงขลา  15,431,900.00   517,750.00   9,638,390.78   5,275,759.22   62.46  สูงกว่าเป้าหมาย 

น่าน  11,854,760.00   497,416.66   7,241,128.17   4,116,215.17   61.08  สูงกว่าเป้าหมาย 

*  ยังมีกรอบงบประมาณของ วชช. ส่วนหนึ่งอยู่ที่ส่วนกลาง ซึ่งรอโอนจัดสรรให้วชช. ต่อไป คือ (1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากรและงบด าเนินงาน ส าหรับข้าราชการครูวชช.  
ที่เบิกจ่ายโดยส่วนกลาง พนักงานราชการ และผู้บริหารวชช.(นอกราชการ) 177.6421 ล้านบาท และ (2) งบภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต
ที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชมุชน ในส่วนของค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรปรับพ้ืนฐานฯ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(เรียนฟรี 15 ปี)  และงบรายจ่ายอ่ืนภายใต้โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ส าหรับจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร และที่อยู่ระหว่างรอพิจารณาจัดสรรให้วชช. 
122.4922 ล้านบาท (3) งบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการต่าง ๆ 25.9014 ล้านบาท  

๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายจ่ายลงทุน พบว่ามีวิทยาลัยชุมชน 11 แห่งที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน และมี 4 
แห่ง ที่เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และ มี 7 แห่งที่เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย รายละเอียดดังตารางที่ 7 

 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๑๐ 

ตารางที่ 7 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยชุมชน รายจ่ายลงทุน 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 2 (43.11%) 
รวมทั้งหมด  114,447,180.24   95,649,170.00   12,916,172.00   5,881,758.00   11.29  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
สวชช.  223,080.24   223,000.00  - 80.24 0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

จัดสรรให้วชช.  114,224,100.00   95,426,170.00   12,916,172.00   5,881,758.00   11.31  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แม่ฮ่องสอน  23,634,500.00   16,970,220.00   3,905,680.00   2,758,600.00   16.53  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

พิจิตร  2,400,000.00   198,000.00   1,808,050.00   393,950.00   75.34  สูงกว่าเป้าหมาย 
อุทัยธานี 351,400.00 -  348,820.00   2,580.00   99.27  สูงกว่าเป้าหมาย 
นราธิวาส  48,000.00  -  45,000.00   3,000.00   93.75  สูงกว่าเป้าหมาย 
ยะลา  8,003,000.00   7,145,600.00  -  857,400.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ปัตตานี  8,415,000.00   5,469,750.00   2,945,250.00  -  35.00  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สตูล  29,700,000.00   26,730,000.00   2,731,872.00   238,128.00   9.20  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สมุทรสาคร  11,617,300.00   11,617,300.00  - - 0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ตราด  7,516,100.00   5,888,000.00  -     1,628,100.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แพร่  21,407,300.00   21,407,300.00  -    - 0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สงขลา  1,131,500.00  -     1,131,500.00  -  100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชน จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ 
รายละเอียดดังตารางที่ 8 - 31 

 

 

 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๑๑ 

ตารางที่ 8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 2 (55.00%) 
รวมทั้งหมด  209,632,100.00   101,135,542.22  108,496,557.78   48.24  สูงกว่าเป้าหมาย 
สวชช.*  172,075,100.00    63,925,107.26  108,149,992.74*   37.15  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จัดสรรให้วชช.  37,557,000.00    37,210,434.96   346,565.04   99.08  สูงกว่าเป้าหมาย 
แม่ฮ่องสอน  1,733,900.00    1,733,880.00   20.00   100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
พิจิตร  2,715,400.00    2,715,360.00   40.00   100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
ตาก  1,882,700.00    1,882,620.00   80.00   100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
บุรีรัมย์  1,789,500.00    1,784,274.19   5,225.81   99.71  สูงกว่าเป้าหมาย 
มุกดาหาร  1,717,200.00    1,636,066.06   81,133.94   95.28  สูงกว่าเป้าหมาย 
หนองบัวล าภู  1,855,500.00    1,855,440.00   60.00   100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
สระแก้ว  1,762,800.00    1,762,740.00   60.00   100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
อุทัยธานี  2,702,900.00    2,702,880.00   20.00   100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
ระนอง  1,897,300.00    1,875,860.00   21,440.00   98.87  สูงกว่าเป้าหมาย 
นราธิวาส  1,821,300.00    1,818,917.42   2,382.58   99.87  สูงกว่าเป้าหมาย 
ยะลา  1,890,000.00    1,895,250.00  -5,250.00   100.28  สูงกว่าเป้าหมาย 
ปัตตานี  1,850,900.00    1,815,273.39   35,626.61   98.08  สูงกว่าเป้าหมาย 
สตูล  1,545,800.00    1,502,356.72   43,443.28   97.19  สูงกว่าเป้าหมาย 
สมุทรสาคร  1,794,000.00    1,777,575.23   16,424.77   99.08  สูงกว่าเป้าหมาย 
ยโสธร  1,885,900.00    1,885,860.00   40.00   100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
พังงา  1,752,000.00    1,734,225.18   17,774.82   98.99  สูงกว่าเป้าหมาย 
ตราด  1,694,400.00    1,623,925.97   70,474.03   95.84  สูงกว่าเป้าหมาย 
แพร่  1,848,200.00    1,848,120.00   80.00   100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๑๒ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 2 (55.00%) 
สงขลา  1,719,800.00    1,708,800.00   11,000.00   99.36  สูงกว่าเป้าหมาย 
น่าน  1,697,500.00    1,651,010.80   46,489.20   97.26  สูงกว่าเป้าหมาย 

*  ยงัมีกรอบงบประมาณของ วชช. ส่วนหนึ่งอยู่ที่สว่นกลาง ซึ่งรอโอนจัดสรรให้วชช. ต่อไป คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบคุลากร ส าหรบัข้าราชการครวูชช. ที่เบิกจ่ายโดยส่วนกลาง 
พนักงานราชการ 160.8581  ล้านบาท  

 ภายใตแ้ผนงานบุคลากรภาครฐั งบบุคลากร พบว่า วิทยาลัยชมุชนทุกแห่งเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย  

ตารางที่ 9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 2 (55.00%) 
รวมทั้งหมด  30,436,000.00    10,509,749.28   19,926,250.72   34.53  สูงกว่าเป้าหมาย 
สวชช. *  18,501,530.00    1,056,473.60   17,445,056.40*   5.71  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จัดสรรให้วชช.  11,934,470.00    9,453,275.68   2,481,194.32   79.21  สูงกว่าเป้าหมาย 
แม่ฮ่องสอน  63,000.00    58,458.00   4,542.00   92.79  สูงกว่าเป้าหมาย 
พิจิตร  449,100.00    215,640.00   233,460.00   48.02  สูงกว่าเป้าหมาย 
ตาก  759,600.00    759,090.00   510.00   99.93  สูงกว่าเป้าหมาย 
บุรีรัมย์  471,000.00    469,575.00   1,425.00   99.70  สูงกว่าเป้าหมาย 
มุกดาหาร  671,040.00    580,332.00   90,708.00   86.48  สูงกว่าเป้าหมาย 
หนองบัวล าภู  453,000.00    322,076.00   130,924.00   71.10  สูงกว่าเป้าหมาย 
สระแก้ว  474,000.00    469,500.00   4,500.00   99.05  สูงกว่าเป้าหมาย 
อุทัยธานี  453,600.00    449,100.00   4,500.00   99.01  สูงกว่าเป้าหมาย 
ระนอง  416,100.00    297,407.00   118,693.00   71.47  สูงกว่าเป้าหมาย 
นราธิวาส  609,000.00    384,718.38   224,281.62   63.17  ต่ ากว่าเป้าหมาย 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๑๓ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 2 (55.00%) 
ยะลา  942,000.00    902,919.28   39,080.72   95.85  สูงกว่าเป้าหมาย 
ปัตตานี  965,750.00    786,682.14   179,067.86   81.46  สูงกว่าเป้าหมาย 
สตูล  599,400.00    415,766.26   183,633.74   69.36  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
สมุทรสาคร  449,460.00    447,143.16   2,316.84   99.48  สูงกว่าเป้าหมาย 
ยโสธร  63,000.00    52,200.00   10,800.00   82.86  สูงกว่าเป้าหมาย 
พังงา  997,320.00    188,392.35   808,927.65   18.89  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ตราด  511,500.00    433,530.93   77,969.07   84.76  สูงกว่าเป้าหมาย 
แพร่  717,180.00    717,180.00   -     100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
สงขลา  1,226,160.00    1,004,627.17   221,532.83   81.93  สูงกว่าเป้าหมาย 
น่าน  643,260.00    498,938.01   144,321.99   77.56  สูงกว่าเป้าหมาย 

*  ยังมีกรอบงบประมาณของ วชช. ส่วนหนึ่งอยู่ที่ส่วนกลาง ซึ่งรอโอนจัดสรรให้วชช. ต่อไป คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบด าเนินงาน ส าหรับค่าตอบแทนข้าราชการครูวชช. ที่ไม่ได้
เบิกจ่ายโดยจากส่วนกลาง พนักงานราชการ และผู้บริหารวชช.(นอกราชการ) 16.6040 ล้านบาท  

 ภายใตแ้ผนงานบุคลากรภาครฐั งบด าเนนิงาน พบว่า มีวิทยาลัยชุมชน 17 แห่งเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และมี 3 แห่งที่เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย และวชช.น่าน 
เบิกจ่ายงบประมาณผิดแผนงาน โดยน าค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค มาเบิกในแผนงานบุคลากรภาครัฐ ซึ่งไม่ถูกต้อง ขอให้เร่งแก้ไขการเบิกจ่ายให้ถูกต้องโดยเร็ว โดยให้เบิก
วัสดุและค่าสาธารณูปโภคจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบด าเนินงาน 
 

 

 

 

 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๑๔ 

ตารางที่ 10 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน งบด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
รวมทั้งหมด  251,068,019.76  13,727,421.68   93,719,596.60  143,621,001.48   37.33  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
สวชช. *  131,910,089.76   7,022,177.45   10,196,467.69  114,691,444.62   7.73  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จัดสรรให้วชช.  119,157,930.00   6,705,244.23   83,523,128.91   28,929,556.86   70.09  สูงกว่าเป้าหมาย 
แม่ฮ่องสอน  4,933,880.00   393,002.00   4,466,762.45   74,115.55   90.53  สูงกว่าเป้าหมาย 
พิจิตร  8,549,330.00   148,200.00   6,625,498.44   1,775,631.56   77.50  สูงกว่าเป้าหมาย 
ตาก  5,536,900.00   388,570.00   3,886,352.05   1,261,977.95   70.19  สูงกว่าเป้าหมาย 
บุรีรัมย์  6,835,600.00   264,000.00   4,400,657.61   2,170,942.39   64.38  สูงกว่าเป้าหมาย 
มุกดาหาร  5,302,420.00   147,900.00   3,902,955.64   1,251,564.36   73.61  สูงกว่าเป้าหมาย 
หนองบัวล าภู  4,306,160.00   236,665.00   2,886,682.56   1,182,812.44   67.04  สูงกว่าเป้าหมาย 
สระแก้ว  5,571,230.00   424,872.00   4,159,157.35   987,200.65   74.65  สูงกว่าเป้าหมาย 
อุทัยธานี  5,725,150.00   168,970.00   4,440,643.46   1,115,536.54   77.56  สูงกว่าเป้าหมาย 
ระนอง  4,205,150.00   199,500.00   3,211,342.90   794,307.10   76.37  สูงกว่าเป้าหมาย 
นราธิวาส  11,505,530.00   1,118,850.00   7,279,984.18   3,106,695.82   63.27  สูงกว่าเป้าหมาย 
ยะลา  6,649,610.00   342,510.00   4,121,188.51   2,185,911.49   61.98  สูงกว่าเป้าหมาย 
ปัตตานี  7,158,110.00   224,162.57   4,857,676.63   2,076,270.80   67.86  สูงกว่าเป้าหมาย 
สตูล  6,140,550.00   125,490.00   4,386,342.46   1,628,717.54   71.43  สูงกว่าเป้าหมาย 
สมุทรสาคร  4,295,710.00   389,142.00   3,430,306.07   476,261.93   79.85  สูงกว่าเป้าหมาย 
ยโสธร  6,321,840.00   463,600.00   4,614,832.77   1,243,407.23   73.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
พังงา  4,651,250.00   597,562.00   2,879,333.15   1,174,354.85   61.90  สูงกว่าเป้าหมาย 
ตราด  3,368,240.00   -     1,998,115.33   1,370,124.67   59.32  สูงกว่าเป้าหมาย 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๑๕ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
แพร่  4,023,500.00   368,582.00   2,575,894.43   1,079,023.57   64.02  สูงกว่าเป้าหมาย 
สงขลา  8,077,080.00   248,250.00   5,401,006.11   2,427,823.89   66.87  สูงกว่าเป้าหมาย 
น่าน  6,000,690.00   455,416.66   3,998,396.81   1,546,876.53   66.63  สูงกว่าเป้าหมาย 

* กรอบงบประมาณของวิทยาลยัชุมชนบางสว่นยงัอยู่ที่ส่วนกลางรอการพิจารณาจดัสรรให้วิทยาลัยชุมชน คือ งบภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน 
ผลผลิตที่ 1 ผู้รบับริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน ส าหรับเปน็ค่าจัดการเรยีนการสอนหลักสตูรอนุปริญญา และหลักสูตรปรบัพ้ืนฐานฯ 

ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบด าเนินงาน  พบว่า มีวิทยาลัยชมุชนทุกแห่ง
เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย  

ตารางที่ 11 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (43.11%) 
จัดสรรให้วชช.  3,930,900.00  198,000.00  3,333,370.00   399,530.00   84.80  สูงกว่าเป้าหมาย 

พิจิตร  2,400,000.00  198,000.00  1,808,050.00   393,950.00   75.34  สูงกว่าเป้าหมาย 

อุทัยธานี  351,400.00  -  348,820.00   2,580.00   99.27  สูงกว่าเป้าหมาย 

นราธิวาส  48,000.00  -  45,000.00   3,000.00   93.75  สูงกว่าเป้าหมาย 

สงขลา  1,131,500.00  -  1,131,500.00  -  100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 

ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ พบว่า วิทยาลัยชุมชน 4 แห่ง 
ที่ได้รับงบประมาณรายการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายทุกแห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 12 

 
 
 
 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๑๖ 

ตารางที่ 12 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายการลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 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  3,930,900   3,333,370   84.80   198,000   5.04   399,530  10.16  
พิจิตร   2,400,000.00  1,808,050.00   75.34   198,000.00   8.25   393,950.00  16.41  

  ชุดฝึกนิวเมตริกและไฮดรอกลิกส์ 
ต าบลท่าบัว อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
จ านวน 1 ชุด 

430,000.00  422,000.00  98.14  - 0.00    8,000.00  1.86  

  เครื่องบาก เจาะอัตโนมัติ  ต าบลท่าบัว 
อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จ านวน 1 
ชุด 

 650,000.00   479,550.00   73.78  - 0.00    170,450.00  26.22  

  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ต าบลท่าบัว อ าเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร จ านวน 10 ชุด 

300,000.00  214,000.00  71.33  - 0.00    86,000.00  28.67  

  เครื่องดัดเหล็กอัตโนมัติ  ต าบลท่าบัว 
อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จ านวน 1 
ชุด 

200,000.00  - 0.00    198,004.10  99.00  1,995.90  1.00  

  ชุดเครื่องมือบริการเครื่องปรับอากาศ
รถยนต์ ต าบลท่าบัว อ าเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร จ านวน 1 ชุด 

220,000.00  218,495.90  99.32  - 0.00    1,504.10  0.68  

  ตู้พร้อมเครื่องมือช่างยนต์ทั่วไปแบบ
ล้อเลื่อน ต าบลท่าบัว อ าเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร จ านวน 6 ตู้ 

600,000.00  473,914.35  78.99  - 0.00    126,085.65  21.01  



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๑๗ 

วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

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

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
อุทัยธานี   351,400.00  348,820.00  99.27  - 0.00    2,580.00  0.73  

  ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 
ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี จ านวน 1 ชุด 

351,400.00  348,820.00  99.27  - 0.00    2,580.00  0.73  

นราธิวาส   48,000.00  45,000.00  93.75  - 0.00    3,000.00  6.25  
  จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า ต าบล

ล าภู อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส จ านวน 3 คัน 

48,000.00  45,000.00  93.75  - 0.00    3,000.00  6.25  

สงขลา   1,131,500  1,131,500  100.00  - 0.00    - 0.00    
  ชุดไมโครโฟนประชุมพร้อมตัวควบคุม 

ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
จ านวน 1 ชุด 

200,000.00  200,000.00  100.00  - 0.00    - 0.00    

  อุปกรณ์น าเสนอข้อมูลภาพและเสียง
ในห้องประชุมแบบไร้สาย ต าบลเทพา 
อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา จ านวน 4 ชุด 

60,000.00  60,000.00  100.00  - 0.00    - 0.00    

  ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมขนาด 
300 ที่นั่ง ต าบลเทพา อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา จ านวน 1 ชุด 

400,000.00  400,000.00  100.00  - 0.00    - 0.00    



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๑๘ 

วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

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

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
  อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย 

ขนาด 24 ช่อง ต าบลเทพา อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา จ านวน 1 ชุด 

37,500.00  37,500.00  100.00  - 0.00    - 0.00    

  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ต าบล
เทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา จ านวน 
1 ชุด 

20,000.00  20,000.00  100.00  - 0.00    - 0.00    

  อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้
สาย พร้อมติดตั้ง ต าบลเทพา อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา จ านวน 10 ชุด 

230,000.00  230,000.00  100.00  - 0.00    - 0.00    

  ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ (ขนาด 15U) ต าบลเทพา อ าเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา จ านวน 1 ตู้ 

14,000.00  14,000.00  100.00  - 0.00    - 0.00    

  จุดเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายแบบสาย 
UTP ชนิด CAT6 ต าบลเทพา อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา จ านวน 30 จุด 

90,000.00  90,000.00  100.00  - 0.00    - 0.00    

  สาย fiber optic 12 core ต าบล
เทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา จ านวน 
1 ชุด 

50,000.00  50,000.00  100.00  - 0.00    - 0.00    



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๑๙ 

วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

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

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
  เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 3 kVA 

ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
จ านวน 1 ชุด 

30,000.00  30,000.00  100.00  - 0.00    - 0.00    

 

ตารางที่ 13 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (43.11%) 
รวมทั้งหมด  110,516,280.24   95,451,170.00   9,582,802.00   5,482,308.24   8.67  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สวชช.  223,080.24   223,000.00  -  80.24  0.00   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

จัดสรรให้วชช.  110,293,200.00   95,228,170.00   9,582,802.00   5,482,228.00   8.69  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แม่ฮ่องสอน  23,634,500.00   16,970,220.00   3,905,680.00   2,758,600.00   16.53  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ยะลา  8,003,000.00   7,145,600.00  -  857,400.00   0.00    ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ปัตตานี  8,415,000.00   5,469,750.00   2,945,250.00  -  35.00  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สตูล  29,700,000.00   26,730,000.00   2,731,872.00   238,128.00   9.20  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สมุทรสาคร  11,617,300.00   11,617,300.00  - -  0.00    ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ตราด  7,516,100.00   5,888,000.00  - 1,628,100.00 0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แพร่  21,407,300.00   21,407,300.00  - - 0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๒๐ 

ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พบว่า สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และวิทยาลัยชุมชนอีก 7 แห่ง ที่ได้รับงบประมาณรายการลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายทุกแห่ง นอกนั้นเบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย  
รายละเอียดดังตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายการลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 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 
  รวม 110,516,280.24 9,582,802.00  8.67  95,451,170.00  86.37  5,482,308.24  4.96  
แม่ฮ่องสอน    23,634,500.00  3,905,680.00  16.53  16,970,220.00   71.80   2,758,600.00   11.67  

  ก่อสร้างอาคารเรียน ต าบลจองค า 
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จ านวน 1 หลัง 

 6,935,900.00   808,500.00  11.66   4,581,500.00   66.05   1,545,900.00   22.29  

  ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 2 ชั้น 
ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 1 หลัง 

 16,698,600.00  3,097,180.00  18.55  12,388,720.00   74.19   1,212,700.00   7.26  

ยะลา    8,003,000.00  - 0.00     7,145,600.00   89.29   857,400.00   10.71  
  ก่อสร้างอาคารฝึกงาน ศูนย์เรียนรู้

เทคโนโลยีทางการเกษตร ต าบลสะเตง
นอก อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
จ านวน 1 หลัง 

 5,750,700.00  - 0.00     5,311,600.00   92.36   439,100.00   7.64  

  ก่อสร้างรั้วทึบ ศูนย์เรียนรู้
เทคโนโลยีทางการเกษตร ต าบลสะเตง

 2,252,300.00  - 0.00     1,834,000.00   81.43   418,300.00   18.57  



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๒๑ 

วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

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

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
นอก อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
จ านวน 1 งาน 

ปัตตานี    8,415,000.00  2,945,250.00  35.00   5,469,750.00   65.00  0.00    0.00    

  อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ต าบล 
รูสะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี จ านวน 1 หลัง 

 8,415,000.00  2,945,250.00  35.00   5,469,750.00   65.00  0.00    0.00    

สตูล    29,700,000.00  2,731,872.00   9.20  26,730,000.00   90.00   238,128.00   0.80  

  ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการ ต าบลเก
ตรี อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
จ านวน 1 หลัง 

 29,700,000.00  2,731,872.00   9.20  26,730,000.00   90.00   238,128.00   0.80  

สมุทรสาคร    11,617,300.00  - 0.00    11,617,300.00  100.00  0.00    0.00    
  ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 

และอาคารเรียน อาคาร คสล. 5 ชั้น 
(วชช. สมุทรสาคร) 

 11,617,300.00  - 0.00    11,617,300.00  100.00  0.00    0.00    

ตราด    7,516,100.00  - 0.00     5,888,000.00   78.34   1,628,100.00   21.66  
  อาคารเรียน 2 ชั้น ต าบลเนินทราย 

อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จ านวน 
1 หลัง 

 7,516,100.00  - 0.00     5,888,000.00   78.34   1,628,100.00   21.66  

แพร่    21,407,300.00  - 0.00    21,407,300.00  100.00  0.00    0.00    



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๒๒ 

วชช รายการ งปม.ที่ได้รับ (1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
PO 
(3)  

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

      จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
  ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 4 

ชั้น ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,200 
ตารางเมตร วิทยาลัยชุมชนแพร่  

 21,407,300.00  - 0.00    21,407,300.00  100.00  0.00    0.00    

สวชช.   223,080.24  - 0.00     223,000.00   99.96   80.24   0.04  

 งานกั้นผนังกระจกส านักงาน ชั้น 9 
ส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
จ านวน 1 งาน   

 192,026.25  - 0.00     192,000.00   99.99   26.25   0.01  

 งานกั้นห้องมั่นคง ชั้น 10  
ส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
จ านวน 1 งาน 

 31,053.99  - 0.00     31,000.00   99.83   53.99   0.17  

 

ตารางที่ 15 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน  งบเงินอุดหนุน โครงการสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
จัดสรรให้วชช.  1,200,000.00    692,285.00   507,715.00   57.69  สูงกว่าเป้าหมาย 

พิจิตร  900,000.00    393,219.00   506,781.00   43.69  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

อุทัยธานี  300,000.00    299,066.00   934.00   99.69  สูงกว่าเป้าหมาย 

ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ พบว่า 
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย ส่วนวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๒๓ 

ตารางที่ 16 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน  งบรายจ่ายอ่ืน โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
รวมทั้งหมด  12,000,000.00   86,326.60   4,822,739.95   7,090,933.45   40.19  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สวชช.*  4,871,240.00   22,944.60   1,020,036.43   3,828,258.97*   20.94  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

จัดสรรให้วชช.  7,128,760.00   63,382.00   3,802,703.52   3,262,674.48   53.34  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แม่ฮ่องสอน  378,860.00   -     40,000.00   338,860.00   10.56  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

พิจิตร  430,780.00   -     132,121.00   298,659.00   30.67  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ตาก  354,360.00   -     211,460.00   142,900.00   59.67  สูงกว่าเป้าหมาย 

บุรีรัมย์  387,240.00   -     252,229.00   135,011.00   65.14  สูงกว่าเป้าหมาย 

มุกดาหาร  342,720.00   -     254,580.50   88,139.50   74.28  สูงกว่าเป้าหมาย 

หนองบัวล าภู  307,930.00   -     144,092.00   163,838.00   46.79  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สระแก้ว  331,100.00   -     69,433.00   261,667.00   20.97  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

อุทัยธานี  340,540.00   10,000.00   282,510.60   48,029.40   82.96  สูงกว่าเป้าหมาย 

ระนอง  331,780.00   -     72,316.00   259,464.00   21.80  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

นราธิวาส  468,350.00   -     345,522.00   122,828.00   73.77  สูงกว่าเป้าหมาย 

ยะลา  364,590.00   -     135,188.00   229,402.00   37.08  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ปัตตานี  386,430.00   -     298,735.00   87,695.00   77.31  สูงกว่าเป้าหมาย 

สตูล  368,630.00   -     197,627.00   171,003.00   53.61  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สมุทรสาคร  315,210.00   -     127,187.63   188,022.37   40.35  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ยโสธร  375,060.00   6,072.00   315,667.00   53,321.00   84.16  สูงกว่าเป้าหมาย 

พังงา  330,520.00   -     156,652.00   173,868.00   47.40  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ตราด  286,370.00   5,310.00   135,994.00   145,066.00   47.49  ต่ ากว่าเป้าหมาย 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๒๔ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
แพร่  313,160.00   -     183,383.79   129,776.21   58.56  สูงกว่าเป้าหมาย 

สงขลา  381,790.00   -     183,814.00   197,976.00   48.15  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

น่าน  333,340.00   42,000.00   264,191.00   27,149.00   79.26  สูงกว่าเป้าหมาย 

*  ยงัมีกรอบงบประมาณของ วชช. ส่วนหนึ่งอยู่ที่สว่นกลาง ซึ่งรอโอนจัดสรรให้วชช. ต่อไป วงเงิน 3.0000 ลา้นบาท  
ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบรายจ่ายอ่ืน โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการ

จัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน พบว่า วิทยาลัยชุมชน 9 แห่ง เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และมี 11 แห่ง เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 17 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน งบรายจ่ายอ่ืน โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา  

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
รวมทั้งหมด  5,000,000.00   11,500.00   782,305.00   4,206,195.00   15.65  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
สวชช. *  2,415,000.00     2,415,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จัดสรรให้วชช.  2,585,000.00   11,500.00   782,305.00   1,791,195.00   30.26  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
แม่ฮ่องสอน  90,000.00   -     -     90,000.00  0.00    ต่ ากว่าเป้าหมาย 
พิจิตร  120,000.00   -     59,750.00   60,250.00   49.79  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ตาก  105,000.00   -     25,708.00   79,292.00   24.48  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
บุรีรัมย์  135,000.00   -     134,613.00   387.00   99.71  สูงกว่าเป้าหมาย 
มุกดาหาร  105,000.00   -     67,332.00   37,668.00   64.13  สูงกว่าเป้าหมาย 
หนองบัวล าภู  75,000.00   -     28,355.00   46,645.00   37.81  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
สระแก้ว  90,000.00   -     87,622.00   2,378.00   97.36  สูงกว่าเป้าหมาย 
อุทัยธานี  590,000.00   -     71,600.00   518,400.00   12.14  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ระนอง  90,000.00   -     20,140.00   69,860.00   22.38  ต่ ากว่าเป้าหมาย 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๒๕ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
นราธิวาส  150,000.00   -     30,920.00   119,080.00   20.61  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ยะลา  120,000.00   -     42,015.00   77,985.00   35.01  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ปัตตานี  135,000.00   -     -     135,000.00  0.00    ต่ ากว่าเป้าหมาย 
สตูล  120,000.00   -     41,259.00   78,741.00   34.38  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
สมุทรสาคร  75,000.00   -     5,745.00   69,255.00   7.66  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ยโสธร  120,000.00   -     69,768.00   50,232.00   58.14  สูงกว่าเป้าหมาย 
พังงา  90,000.00   -     44,000.00   46,000.00   48.89  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ตราด  60,000.00   11,500.00   23,611.00   24,889.00   39.35  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
แพร่  75,000.00   -     17,323.00   57,677.00   23.10  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
สงขลา  135,000.00   -     5,704.00   129,296.00   4.23  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
น่าน  105,000.00   -     6,840.00   98,160.00   6.51  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

*  ยงัมีกรอบงบประมาณของ วชช. ส่วนหนึ่งอยู่ที่สว่นกลาง ซึ่งรอโอนจัดสรรให้วชช. ต่อไป วงเงิน 2.3850 ลา้นบาท  
 ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบรายจ่ายอ่ืน โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา พบว่า 
วิทยาลัยชุมชน 4 แห่ง เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และมี 16 แห่ง เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย ซึ่งมีวิทยาลัยชุมชน 2 แห่ง ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณเลย คือ วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน และปัตตานี 
 
 
 
 
 
 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๒๖ 

ตารางที่ 18 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน งบรายจ่ายอ่ืน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
รวมทั้งหมด  2,335,000.00   7,949.80   1,469,774.00   857,276.20   62.95  สูงกว่าเป้าหมาย 
สวชช.  1,677,660.00   7,949.80   1,304,502.00   365,208.20   77.76  สูงกว่าเป้าหมาย 
จัดสรรให้วชช.  657,340.00   -     165,272.00   492,068.00   25.14  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
แม่ฮ่องสอน  30,000.00   -     29,640.00   360.00   98.80  สูงกว่าเป้าหมาย 
พิจิตร  30,000.00   -     9,798.00   20,202.00   32.66  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ตาก  30,000.00   -     -     30,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
บุรีรัมย์  30,000.00   -     4,040.00   25,960.00   13.47  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
มุกดาหาร  30,000.00   -     -     30,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
หนองบัวล าภู  30,000.00   -     25,860.00   4,140.00   86.20  สูงกว่าเป้าหมาย 
สระแก้ว  30,000.00   -     16,644.00   13,356.00   55.48  สูงกว่าเป้าหมาย 
อุทัยธานี  30,000.00   -     27,450.00   2,550.00   91.50  สูงกว่าเป้าหมาย 
ระนอง  30,000.00   -     -     30,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
นราธิวาส  30,000.00   -     -     30,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ยะลา  30,000.00   -     -     30,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ปัตตานี  30,000.00   -     -     30,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
สตูล  30,000.00   -     -     30,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
สมุทรสาคร  30,000.00   -     -     30,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ยโสธร  30,000.00   -     21,840.00   8,160.00   72.80  สูงกว่าเป้าหมาย 
พังงา  30,000.00   -     -     30,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ตราด  30,000.00   -     -     30,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๒๗ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
แพร่  87,340.00   -     30,000.00   57,340.00   34.35  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
สงขลา  30,000.00   -     -     30,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
น่าน  30,000.00   -     -     30,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบรายจ่ายอ่ืน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พบว่า วิทยาลัยชุมชน 5 แห่ง เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และมี 15 แห่ง เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย ซึ่งมีวิทยาลัยชุมชน 12 แห่ง ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
งบประมาณเลย คือ วิทยาลัยชุมชนตาก มุกดาหาร ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล สมุทรสาคร พังงา ตราด สงขลา และน่าน 

ตารางที่ 19 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน งบรายจ่ายอ่ืน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ  

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 
(55.00%) 

รวมทั้งหมด  14,500,000.00   48,485.00     3,247,666.81   11,203,848.19             22.40  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
สวชช.*   4,456,710.00  - -     4,456,710.00*  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จัดสรรให้วชช.  10,043,290.00   48,485.00     3,247,666.81     6,747,138.19             32.34  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แม่ฮ่องสอน  426,650.00   -            13,500.00        413,150.00               3.16  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

พิจิตร  987,210.00   -          357,705.31        629,504.69             36.23  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ตาก  526,120.00   -            33,588.00        492,532.00               6.38  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

บุรีรัมย์  496,860.00   -            11,565.00        485,295.00               2.33  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

มุกดาหาร  1,093,890.00   -          558,310.00        535,580.00             51.04  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

หนองบัวล าภู  363,160.00   -          177,883.50        185,276.50             48.98  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สระแก้ว  505,790.00   -          147,308.00        358,482.00             29.12  ต่ ากว่าเป้าหมาย 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๒๘ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 
(55.00%) 

อุทัยธานี  899,220.00   15,700.00        339,125.00        544,395.00             37.71  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ระนอง  406,840.00   -          123,100.00        283,740.00             30.26  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

นราธิวาส  287,280.00   -            48,480.00        238,800.00             16.88  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ยะลา  376,180.00   -          110,617.00        265,563.00             29.41  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ปัตตานี  326,130.00   -          107,918.00        218,212.00             33.09  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สตูล  470,470.00   -          206,850.00        263,620.00             43.97  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สมุทรสาคร  437,640.00   -            41,770.00        395,870.00               9.54  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ยโสธร  406,420.00   -          237,420.00        169,000.00             58.42  สูงกว่าเป้าหมาย 

พังงา  359,100.00   -          358,613.50              486.50             99.86  สูงกว่าเป้าหมาย 
ตราด  359,100.00   -            66,280.00        292,820.00             18.46  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แพร่  359,100.00   32,785.00        103,089.00        223,226.00             28.71  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สงขลา  334,880.00   -          118,858.50        216,021.50             35.49  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

น่าน  621,250.00   -            85,686.00        535,564.00             13.79  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

*  ยงัมีกรอบงบประมาณของ วชช. ส่วนหนึ่งอยู่ที่สว่นกลาง ซึ่งรอโอนจัดสรรให้วชช. ต่อไป วงเงิน 4.1567 ลา้นบาท  
 ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบรายจ่ายอ่ืน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ 
พบว่า วิทยาลัยชุมชน 2 แห่ง เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และมี 18 แห่ง เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย  

 

 

 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๒๙ 

ตารางที่ 20 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 2 : ผลงานท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม งบรายจ่ายอ่ืน โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
รวมทั้งหมด  3,000,000.00   -     827,825.00   2,172,175.00   27.59  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สวชช.*  1,038,000.00   -    -  1,038,000.00*   รอโอนจัดสรรให้วชช.ทั้งวงเงิน 
จัดสรรให้วชช.  1,962,000.00   -     827,825.00   1,134,175.00   42.19  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แม่ฮ่องสอน  39,600.00   -     -     39,600.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

พิจิตร  64,000.00   -     -     64,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ตาก  125,500.00   -     -     125,500.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

บุรีรัมย์  15,700.00   -     10,902.00   4,798.00   69.44  สูงกว่าเป้าหมาย 

มุกดาหาร  170,000.00   -     91,750.00   78,250.00   53.97  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

หนองบัวล าภู  39,200.00   -     -     39,200.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สระแก้ว  130,800.00   -     74,999.00   55,801.00   57.34  สูงกว่าเป้าหมาย 

อุทัยธานี  108,500.00   -     108,500.00   -     100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
ระนอง  113,800.00   -     -     113,800.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

นราธิวาส  252,400.00   -     176,940.00   75,460.00   70.10  สูงกว่าเป้าหมาย 

ยะลา  88,900.00   -     -     88,900.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ปัตตานี  124,300.00   -     17,200.00   107,100.00   13.84  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สตูล  58,900.00   -     13,300.00   45,600.00   22.58  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สมุทรสาคร  31,400.00   -     7,715.00   23,685.00   24.57  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ยโสธร  194,900.00   -     178,674.00   16,226.00   91.67  สูงกว่าเป้าหมาย 
พังงา  155,700.00   -     52,158.00   103,542.00   33.50  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ตราด  41,800.00   -     35,889.00   5,911.00   85.86  สูงกว่าเป้าหมาย 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๓๐ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
แพร่  39,200.00   -     19,798.00   19,402.00   50.51  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สงขลา  36,600.00   -     -     36,600.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

น่าน  130,800.00   -     40,000.00   90,800.00   30.58  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

*  ยงัมีกรอบงบประมาณของ วชช. อยู่ที่ส่วนกลาง ซึ่งรอโอนจดัสรรให้วชช. ต่อไป วงเงิน 1.0380 ล้านบาท  
 ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 2 : ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม งบรายจ่ายอ่ืน โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
พบว่า วิทยาลัยชุมชน 6 แห่ง เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และมี 14 แห่ง เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย ซึ่งมีวิทยาลัยชุมชน 7 แห่ง ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณเลย คือ วิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน พิจิตร ตาก หนองบัวล าภู ระนอง ยะลา และสงขลา  

ตารางที่ 21 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ ๓ ผลงานการให้บริการ
วิชาการ งบรายจ่ายอ่ืน โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
รวมทั้งหมด  9,500,000.00   413,692.00   3,234,345.71   5,851,962.29   34.05  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
สวชช.*  3,895,000.00  - -  3,895,000.00*   -    รอโอนจัดสรรให้วชช.ทั้งวงเงิน 
จัดสรรให้วชช.  5,605,000.00   413,692.00   3,234,345.71   1,956,962.29   57.70  สูงกว่าเป้าหมาย 

แม่ฮ่องสอน  888,300.00   406,323.00   413,108.40   68,868.60   46.51  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

พิจิตร  298,440.00   -     164,136.06   134,303.94   55.00  ตามเป้าหมาย 

ตาก  535,380.00   -     273,846.00   261,534.00   51.15  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

บุรีรัมย์  224,400.00   -     213,726.00   10,674.00   95.24  สูงกว่าเป้าหมาย 

มุกดาหาร  515,520.00   -     513,608.00   1,912.00   99.63  สูงกว่าเป้าหมาย 

หนองบัวล าภู  180,940.00   -     7,600.00   173,340.00   4.20  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สระแก้ว  162,000.00   -     4,800.00   157,200.00   2.96  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

อุทัยธานี  178,200.00   -     112,000.00   66,200.00   62.85  สูงกว่าเป้าหมาย 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๓๑ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
ระนอง  118,800.00   -     98,520.00   20,280.00   82.93  สูงกว่าเป้าหมาย 

นราธิวาส  243,280.00   -     134,136.00   109,144.00   55.14  สูงกว่าเป้าหมาย 

ยะลา  282,800.00   -     108,657.00   174,143.00   38.42  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ปัตตานี  120,960.00   7,369.00   34,707.00   78,884.00   28.69  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สตูล  313,600.00   -     203,189.00   110,411.00   64.79  สูงกว่าเป้าหมาย 

สมุทรสาคร  215,600.00   -     85,235.00   130,365.00   39.53  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ยโสธร  228,300.00   -     179,748.00   48,552.00   78.73  สูงกว่าเป้าหมาย 

พังงา  150,480.00   -     140,411.25   10,068.75   93.31  สูงกว่าเป้าหมาย 

ตราด  250,200.00   -     98,832.00   151,368.00   39.50  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แพร่  336,720.00   -     335,541.00   1,179.00   99.65  สูงกว่าเป้าหมาย 

สงขลา  103,680.00   -     73,568.00   30,112.00   70.96  สูงกว่าเป้าหมาย 

น่าน  257,400.00   -     38,977.00   218,423.00   15.14  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
*  ยงัมีกรอบงบประมาณของ วชช. อยู่ที่ส่วนกลาง ซึ่งรอโอนจดัสรรให้วชช. ต่อไป วงเงิน 3.8950 ล้านบาท  
 ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ ๓ ผลงานการให้บริการวิชาการ งบรายจ่ายอ่ืน โครงการให้บริการวชิาการแก่ชุมชน พบว่า วิทยาลัย
ชุมชน 11 แห่ง เบิกจ่ายไดต้าม/สูงกว่าเป้าหมาย และมี 9 แห่ง เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย  

 

 

 

 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๓๒ 

ตารางที่ 22 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ ๓ ผลงานการให้บริการ
วิชาการ งบรายจ่ายอ่ืน โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน  

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
รวมทั้งหมด  23,000,000.00  1,177,525.00  7,861,376.94  13,961,098.06   34.18  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
สวชช.*  8,207,000.00   -     114,994.00   8,092,006.00   1.40  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จัดสรรให้วชช.  14,793,000.00  1,177,525.00  7,746,382.94   5,869,092.06   52.37  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
แม่ฮ่องสอน  1,636,300.00   -     935,984.00   700,316.00   57.20  สูงกว่าเป้าหมาย 

พิจิตร  518,000.00   -     153,519.00   364,481.00   29.64  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ตาก  483,000.00   -     132,175.00   350,825.00   27.37  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

บุรีรัมย์  397,600.00   -     314,915.00   82,685.00   79.20  สูงกว่าเป้าหมาย 

มุกดาหาร  735,000.00   -     712,016.00   22,984.00   96.87  สูงกว่าเป้าหมาย 

หนองบัวล าภู  672,000.00   -     211,780.50   460,219.50   31.51  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สระแก้ว  1,097,600.00   47,960.00   766,648.00   282,992.00   69.85  สูงกว่าเป้าหมาย 

อุทัยธานี  1,416,700.00   221,200.00   851,581.00   343,919.00   60.11  สูงกว่าเป้าหมาย 

ระนอง  784,700.00   -     505,966.46   278,733.54   64.48  สูงกว่าเป้าหมาย 

นราธิวาส  238,000.00   -     159,062.00   78,938.00   66.83  สูงกว่าเป้าหมาย 

ยะลา  280,000.00   -     -     280,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ปัตตานี  832,000.00   210,000.00   267,590.00   354,410.00   32.16  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สตูล  698,000.00   249,375.00   84,905.00   363,720.00   12.16  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สมุทรสาคร  791,000.00   -     294,248.00   496,752.00   37.20  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ยโสธร  769,100.00   -     657,021.00   112,079.00   85.43  สูงกว่าเป้าหมาย 

พังงา  855,400.00   -     551,489.00   303,911.00   64.47  สูงกว่าเป้าหมาย 

ตราด  693,600.00   27,000.00   605,131.00   61,469.00   87.24  สูงกว่าเป้าหมาย 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๓๓ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
แพร่  539,000.00   152,490.00   271,336.98   115,173.02   50.34  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สงขลา  873,000.00   269,500.00   177,400.00   426,100.00   20.32  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

น่าน  483,000.00   -     93,615.00   389,385.00   19.38  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

*  ยงัมีกรอบงบประมาณของ วชช. ส่วนหนึ่งอยู่ที่สว่นกลาง ซึ่งรอโอนจัดสรรให้วชช. ต่อไป วงเงิน 6.9920 ลา้นบาท  
ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ ๓ ผลงานการให้บริการวิชาการ งบรายจ่ายอ่ืน โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งชุมชน พบว่า วิทยาลัยชุมชน 10 แห่ง เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และมี 10 แห่ง เบิกจ่ายได้ต่ ากว่า เป้าหมาย ซึ่งมีวิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
งบประมาณ คือ วิทยาลัยชุมชนยะลา 

ตารางที่ 23  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบรายจ่ายอ่ืน : โครงการส่งเสริม
การอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
จัดสรรให้วชช.  4,000,000.00   -     1,224,977.00   2,775,023.00   30.62  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

นราธิวาส  903,100.00   -     295,060.00   608,040.00   32.67  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ยะลา  1,419,900.00   -     185,810.00   1,234,090.00   13.09  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ปัตตานี  570,000.00   -     256,541.00   313,459.00   45.01  สูงกว่าเป้าหมาย 
สตูล  567,000.00   -     179,982.00   387,018.00   31.74  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
สงขลา  540,000.00   -     307,584.00   232,416.00   56.96  สูงกว่าเป้าหมาย 

 ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบรายจ่ายอ่ืน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า วิทยาลัยชุมชน 2 แห่ง เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และมี 3 แห่ง เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย  

 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๓๔ 

ตารางที่ 24 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบรายจ่ายอ่ืน : โครงการสนับสนุน
บทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
รวมทั้งหมด  14,000,000.00   19,040.00   3,760,480.55   10,220,479.45   26.86  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
สวชช.*  5,740,000.00     5,740,000.00*  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จัดสรรให้วชช.  8,260,000.00   19,040.00   3,760,480.55   4,480,479.45   45.53  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

นราธิวาส  1,610,700.00   -     1,362,322.00   248,378.00   84.58  สูงกว่าเป้าหมาย 

ยะลา  1,549,500.00   -     440,795.55   1,108,704.45   28.45  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ปัตตานี  2,422,700.00   19,040.00   897,183.00   1,506,477.00   37.03  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สตูล  1,514,900.00   -     555,970.00   958,930.00   36.70  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สงขลา 1,162,200.00   504,210.00   657,990.00   43.38  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

*  ยงัมีกรอบงบประมาณของ วชช. ส่วนหนึ่งอยู่ที่สว่นกลาง ซึ่งรอโอนจัดสรรให้วชช. ต่อไป วงเงิน 4.7400 ลา้นบาท  
  ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบรายจ่ายอ่ืน : โครงการสนบัสนนุบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า วิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และมี 4 แห่ง เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 25  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบเงินอุดหนุน โครงการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
รวมทั้งหมด  10,000,000.00   20,000.00   1,768,098.50   8,211,901.50   17.68  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สวชช.*  6,230,920.00   -     261,528.00   5,969,392.00*   4.20  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

จัดสรรให้วชช.  3,769,080.00   20,000.00   1,506,570.50   2,242,509.50   39.97  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แม่ฮ่องสอน  284,400.00   -     135,084.00   149,316.00   47.50  ต่ ากว่าเป้าหมาย 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๓๕ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
พิจิตร  73,020.00   -     -     73,020.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ตาก  108,300.00   -     68,888.00   39,412.00   63.61  สูงกว่าเป้าหมาย 

บุรีรัมย์  307,250.00   -     93,463.00   213,787.00   30.42  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

มุกดาหาร  283,600.00   -     263,830.00   19,770.00   93.03  สูงกว่าเป้าหมาย 

หนองบัวล าภู  213,350.00   -     49,960.00   163,390.00   23.42  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สระแก้ว  207,700.00   -     -     207,700.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

อุทัยธานี  175,200.00   -     27,297.55   147,902.45   15.58  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ระนอง  223,600.00   20,000.00   131,777.20   71,822.80   58.93  สูงกว่าเป้าหมาย 

นราธิวาส  142,850.00   -     8,876.00   133,974.00   6.21  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ยะลา  -     -     -     -    - - 
ปัตตานี  -     -     -     -    - - 
สตูล  225,700.00   -     19,800.00   205,900.00   8.77  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สมุทรสาคร  81,760.00   -     60,148.00   21,612.00   73.57  สูงกว่าเป้าหมาย 

ยโสธร  481,200.00   -     470,850.00   10,350.00   97.85  สูงกว่าเป้าหมาย 
พังงา  208,600.00   -     7,444.00   201,156.00   3.57  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ตราด  255,400.00   -     104,801.75   150,598.25   41.03  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แพร่  141,800.00   -     39,214.00   102,586.00   27.65  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สงขลา  213,550.00   -     -     213,550.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

น่าน  141,800.00   -     25,137.00   116,663.00   17.73  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

*  ยงัมีกรอบงบประมาณของ วชช. ส่วนหนึ่งอยู่ที่สว่นกลาง ซึ่งรอโอนจัดสรรให้วชช. ต่อไป วงเงิน 5.2309 ลา้นบาท  



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๓๖ 

  ภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบเงินอุดหนุน โครงการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม พบว่า วิทยาลัยชุมชน 18 แห่ง ที่ได้รับมี
ประมาณ มี 5 แห่ง เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และมี 13 แห่ง เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย ซึ่งมีวิทยาลัยชุมชน 3 แห่ง ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ คือ วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร สระแก้ว และสงขลา 

ตารางที่ 26 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบเงินอุดหนุน โครงการวิจัยที่สามารถเป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
สมุทรสาคร  325,000.00   -     28,984.00   296,016.00   8.92  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 27 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบเงินอุดหนุน โครงการวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้างสะสม 
องค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกท่ีมีศักยภาพตามสาขาการวิจัย 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
สงขลา 408,000.00  -     114,569.00   293,431.00   28.08  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 28  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย งบรายจ่ายอ่ืน โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
รวมทั้งหมด  5,499,300.00   8,418.00   1,745,373.00   3,745,509.00   31.74  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สวชช.*  2,255,100.00     2,255,100.00*   -    รอโอนจัดสรรให้วชช.ทั้งวงเงิน 
จัดสรรให้วชช.  3,244,200.00   8,418.00   1,745,373.00   1,490,409.00   53.80  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แม่ฮ่องสอน  111,500.00   -     97,164.00   14,336.00   87.14  สูงกว่าเป้าหมาย 

พิจิตร  89,200.00   -     2,400.00   86,800.00   2.69  ต่ ากว่าเป้าหมาย 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๓๗ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
ตาก  178,400.00   -     33,497.00   144,903.00   18.78  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

บุรีรัมย์  156,100.00   -     115,030.00   41,070.00   73.69  สูงกว่าเป้าหมาย 

มุกดาหาร  245,400.00   -     158,060.00   87,340.00   64.41  สูงกว่าเป้าหมาย 

หนองบัวล าภู  196,300.00   -     190,478.00   5,822.00   97.03  สูงกว่าเป้าหมาย 

สระแก้ว  133,000.00   -     2,368.00   130,632.00   1.78  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

อุทัยธานี  125,000.00   -     81,200.00   43,800.00   64.96  สูงกว่าเป้าหมาย 

ระนอง  245,300.00   -     222,250.00   23,050.00   90.60  สูงกว่าเป้าหมาย 

นราธิวาส  63,200.00   -     44,093.00   19,107.00   69.77  สูงกว่าเป้าหมาย 

ยะลา  133,800.00   -     19,100.00   114,700.00   14.28  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ปัตตานี  133,800.00   8,418.00   -     125,382.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สตูล  123,000.00   -     30,594.00   92,406.00   24.87  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สมุทรสาคร  76,000.00   -     -     76,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ยโสธร  320,000.00   -     179,650.00   140,350.00   56.14  สูงกว่าเป้าหมาย 

พังงา  149,000.00   -     101,178.00   47,822.00   67.90  สูงกว่าเป้าหมาย 

ตราด  275,000.00   -     83,184.00   191,816.00   30.25  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แพร่  201,000.00   -     189,343.00   11,657.00   94.20  สูงกว่าเป้าหมาย 

สงขลา  67,000.00   -     -     67,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

น่าน  222,200.00   -     195,784.00   26,416.00   88.11  สูงกว่าเป้าหมาย 

*  ยงัมีกรอบงบประมาณของ วชช. อยู่ที่ส่วนกลาง ซึ่งรอโอนจดัสรรให้วชช. ต่อไป วงเงิน 2.2551 ล้านบาท 
  ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย งบรายจ่ายอ่ืน โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ พบว่า วิทยาลัยชุมชน 18 แห่ง ที่ได้รับมี

ประมาณ มี 11 แห่ง เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และมี 9 แห่ง เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย ซึ่งมีวิทยาลัยชุมชน 3 แห่ง ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ คือ วิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี สมุทรสาคร และสงขลา 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๓๘ 

ตารางที่ 29  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายอ่ืน โครงการการจัดการความรู้
การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการบริหารจัดการขยะ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
รวมทั้งหมด  5,600,000.00   -     1,391,439.00   4,208,561.00   24.85  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สวชช.*   2,245,600.00   -      2,245,600.00*  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จัดสรรให้วชช.  3,354,400.00   -     1,391,439.00   1,962,961.00   41.48  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แม่ฮ่องสอน  120,000.00   -     95,000.00   25,000.00   79.17  สูงกว่าเป้าหมาย 

พิจิตร  120,000.00   -     -     120,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ตาก  150,000.00   -     -     150,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

บุรีรัมย์  200,000.00   -     177,863.00   22,137.00   88.93  สูงกว่าเป้าหมาย 

มุกดาหาร  120,000.00   -     28,000.00   92,000.00   23.33  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

หนองบัวล าภู  150,000.00   -     107,909.00   42,091.00   71.94  สูงกว่าเป้าหมาย 

สระแก้ว  210,000.00   -     58,748.00   151,252.00   27.98  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

อุทัยธานี  120,000.00   -     -     120,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ระนอง  154,400.00   -     129,420.00   24,980.00   83.82  สูงกว่าเป้าหมาย 

นราธิวาส  150,000.00   -     69,683.00   80,317.00   46.46  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ยะลา  168,000.00   -     -     168,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ปัตตานี  210,000.00   -     15,268.00   194,732.00   7.27  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สตูล  150,000.00   -     45,700.00   104,300.00   30.47  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สมุทรสาคร  180,000.00   -     153,020.00   26,980.00   85.01  สูงกว่าเป้าหมาย 

ยโสธร  162,000.00   -     -     162,000.00  0.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

พังงา  180,000.00   -     157,795.00   22,205.00   87.66  สูงกว่าเป้าหมาย 

ตราด  234,000.00   -     107,850.00   126,150.00   46.09  ต่ ากว่าเป้าหมาย 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๓๙ 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
แพร่  228,000.00   -     178,283.00   49,717.00   78.19  สูงกว่าเป้าหมาย 

สงขลา  120,000.00   -     35,090.00   84,910.00   29.24  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

น่าน  228,000.00   -     31,810.00   196,190.00   13.95  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

*  ยงัมีกรอบงบประมาณของ วชช. ส่วนหนึ่งอยู่ที่สว่นกลาง ซึ่งรอโอนจัดสรรให้วชช. ต่อไป วงเงิน 2.0800 ลา้นบาท  
  ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายอ่ืน โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการบริหารจัดการขยะ พบว่า มี 7 แห่ง 

เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และมี 13 แห่ง เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย ซึ่งมีวิทยาลัยชุมชน 5 แห่ง ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ตาก อุทัยธานี
ปัตตานี ยะลา และยโสธร 

ตารางที่ 30  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต งบรายจ่ายอ่ืน โครงการ
พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
รวมทั้งหมด  7,535,800.00   205,034.00   2,344,485.76   4,986,280.24   31.11  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สวชช.*  3,089,400.00  -  -     3,089,400.00*   -    รอโอนจัดสรรให้วชช.ทั้งวงเงิน 
จัดสรรให้วชช.  4,446,400.00   205,034.00   2,344,485.76   1,896,880.24   52.73  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แม่ฮ่องสอน  1,115,200.00   5,800.00   542,441.20   566,958.80   48.64  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สระแก้ว  1,290,000.00   199,234.00   1,090,705.01   60.99   84.55  สูงกว่าเป้าหมาย 

แพร่ 1,082,000.00 -  400,597.00   681,403.00   37.02  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

น่าน  959,200.00   -     310,742.55   648,457.45   32.40  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

*  ยงัมีกรอบงบประมาณของ วชช. อยู่ที่ส่วนกลาง ซึ่งรอโอนจดัสรรให้วชช. ต่อไป วงเงิน 3.0894 ล้านบาท  

 ภายใต้แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต งบรายจ่ายอ่ืน โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
พบว่า วิทยาลัยชุมชนที่ได้รับงบประมาณ 4 แห่ง มี 1 แห่ง เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และมี 3 แห่ง เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย  



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๔๐ 

ตารางที่ 31  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต งบเงินอุดหนุน โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หน่วยงาน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 
± เป้าหมายรัฐบาล  

ไตรมาส 1 (55.00%) 
รวมทั้งหมด  13,633,100.00  -  4,478,367.47   9,154,732.53   32.85  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
สวชช.*  8,506,025.00  -   8,506,025.00*   -    รอโอนจัดสรรให้วชช.ทั้งวงเงิน 
จัดสรรให้วชช.  5,127,075.00  -  4,478,367.47   648,707.53   87.35  สูงกว่าเป้าหมาย 

พิจิตร 4,467,775.00 -  3,903,709.37   564,065.63   87.37  สูงกว่าเป้าหมาย 

อุทัยธานี 659,300.00 -  574,658.10   84,641.90   87.16  สูงกว่าเป้าหมาย 

*  ยงัมีกรอบงบประมาณของ วชช. อยู่ที่ส่วนกลาง ซึ่งรอโอนจดัสรรให้วชช. ต่อไป วงเงิน 8.5060 ล้านบาท  
 ภายใต้แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า วิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานีเบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 ทั้งนี้ ขอให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งเร่งด าเนินงานโดยเฉพาะวิทยาลัยชุมชนที่ยังไม่เริ่มด าเนินการหรือยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณในบางโครงการ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณทุกแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด และหากวิทยาลัยชุมชนใดเบิกงบประมาณผิดแผนงานขอให้แก้ไขการเบิกจ่ายงบประมาณให้
ถูกต้องตามแผนงานต่อไป  

 



ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2  

(1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)  
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
1. เป้าหมาย/ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน 

พันธกิจ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 ผลการด าเนินงาน  

ณ สิ้นไตรมาส 2 ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ 

ตามแผน 
วชช. 

ด้านการศึกษา ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน     
 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้รับบริการหลักสูตรด้านอาชีพ  คน 8,400  8,513 - หลักสตูรประกาศนียบตัร 

156 คน 
- หลักสตูรอาชีพ 4,005 คน 
รวม 4,161 คน 

 เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญา/เทียบเท่า  คน 3,500   3,418  2,118 
 เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาระดบัอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่  คน 10,000   8,513  8,749 
 เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาระดบัอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหม่  คน 6,000   5,841  4,973 
 เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสตูรด้านอาชีพน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไป

ประกอบอาชีพและพัฒนางานท่ีท าอยู่  
ร้อยละ 80 80 n/a 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษา
ต่อในระดับทีสู่งขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานท่ีท าอยู่  

ร้อยละ 70 70 n/a 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    

 เชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนระดบั ปวช. ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี ได้รับการอุดหนุน
และการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน  
 

คน 1,600 2,013 1,165 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๔๒ 

พันธกิจ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 ผลการด าเนินงาน  

ณ สิ้นไตรมาส 2 ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ 

ตามแผน 
วชช. 

ด้านวิจัย ผลผลิต/โครงการ : โครงการวิจยัและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรอืสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม 
ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรข์องประเทศ 

    

 เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวิจยั (วชช.สมุทรสาคร) โครงการ 1 1 1 
 เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวิจยั  โครงการ 30 30 35 
 ผลผลิต/โครงการ : โครงการวิจยัและพัฒนาเพ่ือสร้าง/สะสมองคค์วามรู้ที่มีศักยภาพ     
 
 

เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวิจยัที่แล้วเสร็จ (วชช.สงขลา) โครงการ 1 1 1 

ด้านบริการวิชาการ ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตท่ี 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ     
 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้รับบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง คน 15,000 25,641 14,180 
 เชิงปริมาณ : จ านวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/หลักสตูร ชุมชน 60 207 172 
 เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ร้อยละ 80 80 n/a 
 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
    

 เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา ประชาชน และภาคเีครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม  คน 3,000 4,300 1,465 
 ผลผลิต/โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาเพ่ือสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ     
 เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาและประชาชนในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใตไ้ดร้ับการพัฒนา

ทักษะอาชีพ 
คน 3,500 5,140 1,817 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย     
 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้สูงอายุท่ีเขา้ร่วมโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต คน 1,300 2,000 2,039 
 ผลผลิต/โครงการ : โครงการบรหิารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม     
 เชิงปริมาณ : จ านวนขยะมลูฝอยที่ชุมชน ลด คัดแยก และสามารถน าไปใช้ประโยชน์  ตัน 50 50 15 
 ผลผลิต/โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
 
 
 

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้รับบริการวชิาการในแหล่งเรยีนรู ้ คน 4,000 4,000 1,398 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๔๓ 

พันธกิจ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 ผลการด าเนินงาน  

ณ สิ้นไตรมาส 2 ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ 

ตามแผน 
วชช. 

ด้านท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตท่ี 2 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม     
เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา และประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

คน 15,000 15,000 5,594 

 เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรมศลิปะ วัฒนธรรม และภูมปิญัญาท้องถิ่น โครงการ 20 39** 25 
 เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญัญา

ท้องถิ่น 
ร้อยละ 80 80 n/a 

 
  



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๔๔ 

2. เป้าหมาย/ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ และรายการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกรายวิทยาลัยชุมชน 
 (1) พันธกิจด้านการจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัด
ระดับผลผลิต/

โครงการ - 
รายการ 

หน่วย
นับ 

ค่า
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
รายการ คชจ.บุคลากรภาครัฐ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 
รายการ : โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ 
เป้าหมายเชิง
ปริมาณ : 
จ านวน
ผู้รับบริการ
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร  

คน 300  378     60      30     60    20    58       150  

ผลฯ ณ สิ้นไตร
มาส 2 

  156   n/a    15   30    66 45     n/a 

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ : 
จ านวน
ผู้รับบริการ
หลักสูตรด้าน
อาชีพ  

คน 8,100  8,100  320 720 425 420 800 300 420 600 360 300 300 300 420 300 340 300 300 300 375 500 

ผลฯ ณ สิ้นไตร
มาส 2 

  4,005 45 234 19 25 518 309 218 390 101 64 138 259 211 48 368 360 n/a 170 386 142 

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ : 
จ านวน
นักศึกษาที่

คน 3,500 3,418   78  243  202   246  145  112   83  167   98   410   230   259  196   42  219   95   47   58  284  204  



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๔๕ 

ตัวชี้วัด
ระดับผลผลิต/

โครงการ - 
รายการ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ตาม 
พ.ร.บ. 
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ส าเร็จ
การศึกษาระดับ
อนุปริญญา/
เทียบเท่า  
ผลฯ ณ สิ้นไตร
มาส 2 

  2,118 26 243 210 243 170 64 64 101 5 63 17 208 205 79 224 87 69 53 n/a 23 

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ : 
จ านวน
นักศึกษาระดับ
อนุปริญญา/
เทียบเท่าที่คง
อยู่  

คน 10,000 8,749*  195  710*  357   504  355  241  398  380*  231  1,164   588   668  505  197*   488  241*  122*  189  737  479* 

ผลฯ ณ สิ้นไตร
มาส 2 

  8,749 195  710  357   504  355  241  398  380  231  1,164   588   668  505  197  488  241 122 189  737  479 

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ : 
จ านวน
นักศึกษาระดับ
อนุปริญญา/
เทียบเท่าที่เข้า
ใหม่  

คน 6,000 5,426* 247  332  183*  516  263  188 201*  328  128*   791   345  451* 304  150* 275  148* 75*  139  413  196  

ผลฯ ณ สิ้นไตร
มาส 2 

  4,973 247  62  183  516  263  98 141  108  128   791   345  451 304  90 275  148 75  139  413  196  

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ : ร้อย
ละผู้ส าเร็จ
การศึกษา
หลักสูตรด้าน

ร้อย
ละ  

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๔๖ 

ตัวชี้วัด
ระดับผลผลิต/

โครงการ - 
รายการ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ตาม 
พ.ร.บ. 

ค่า
เป้าหมาย
ตามแผน 

วชช. 
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อาชีพน าความรู้ 
ทักษะและ
ประสบการณ์
ไปประกอบ
อาชีพและ
พัฒนางานที่ท า
อยู ่
ผลฯ ณ สิ้นไตร
มาส 2 

  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ : ร้อย
ละผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ
อนุปริญญา/
เทียบเท่าจาก
วิทยาลยัชุมชน
สามารถศึกษา
ต่อในระดับที่
สูงขึ้นหรือ
ประกอบอาชีพ
หรือพัฒนางาน
ที่ท าอยู ่

ร้อย
ละ  

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

ผลฯ ณ สิ้นไตร
มาส 2 

  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

รายการ : โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา 
เป้าหมายเชิง
ปริมาณ : 
จ านวน
นักศึกษา/

คน 15,000 15,986  517 903 632 1,193 723 397 560 571 420 2,287 1,092 1,309 947 337 893 455 230 384 1,346 790 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๔๗ 

ตัวชี้วัด
ระดับผลผลิต/

โครงการ - 
รายการ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย
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ผู้เรียนของ
วิทยาลยัชุมชน
ได้เข้าร่วม
โครงการ 
ผลฯ ณ สิ้นไตร
มาส 2 

  5,323 134 80 254 780 285 180 524 495 209 237 545 n/a 102 107 301 85 203 192 256 354 

รายการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิทยาลยัชุมชน 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป้าหมายเชิง
ปริมาณ : 
จ านวนนกัเรียน
ระดับ ปวช. 
ของวิทยาลยั
ชุมชนพิจิตร 
และอุทัยธาน ี
ได้รับการ
อุดหนุนและ
การช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายใน
ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มี
ความเหมาะสม
กับสภาวะทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน 

คน 1,600  2,013   1,483       530              

ผลฯ ณ สิ้นไตร
มาส 2 

  1,165  1,025      140             
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 *  คือ เป้าหมายจ านวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าท่ีคงอยู่ ที่ปรับข้อมูลตามผลรวมของรายงานการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 1/2560 และแผนการจัดการเรยีนการสอน 2/2560  
ดังนั้น วชช. ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจึงมีเป้าหมายของจ านวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่ ดังตารางข้างต้น ไมต่รงกบัเป้าหมายของจ านวนนักศึกษาระดับอนุปรญิญา/เทียบเท่าท่ีคงอยูท่ี่ปรากฏใน
เอกสารแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน หน้า 29  

n/a หมายถึง วชช.ไม่รายงานข้อมลู หรือ วชช.ยังไม่ด าเนินโครงการ หรือ วชช.อยู่ระหว่างด าเนินโครงการแต่ยังไม่มผีลผลติ 
 

 (2) พันธกิจด้านการวิจัย 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ - รายการ หน่วยนับ 
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แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชมุชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยทุธศาสตร์ของประเทศ 
รายการ : โครงการวิจยัที่สามารถเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานที่รับผิดชอบ   
เป้าหมายเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวิจัย 
(วชช.สมุทรสาคร) 

โครงการ 1 1              1       

ผลฯ ณ สิ้นไตรมาส 2   1              1       
รายการ : โครงการวิจยัที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 30 30   2   1   1   2   1   1  2   2   2   1  - -  2   1   3   2   3   1   3  - 
ผลฯ ณ สิ้นไตรมาส 2   35 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 - - 2 1 4 2 3 1 3 1 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทีม่ศีักยภาพ 
รายการ : โครงการวิจยัพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวิจัย
ที่แล้วเสร็จ (วชช.สงขลา) 

โครงการ 1 1                   1  

ผลฯ ณ สิ้นไตรมาส 2   1                   1  

  



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 : ๔๙ 

 (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/
โครงการ - รายการ 
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ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ 
รายการ : โครงการให้บริการวชิาการแก่ชุมชน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
จ านวนผู้รับบริการทาง
วิชาการเพื่อพัฒนา
ตนเอง 

คน 10,000 15,480  2,070 870 1,305 650 1,350 460 400 400 320 830 640 450 1,050 500 475 480 700 1,050 510 970 

ผลฯ ณ สิ้นไตรมาส 2   7,298 678 720 252 509 1,289 50 21 200 220 285 189 120 380 147 246 348 232 739 513 160 
เป้าหมายเชิงปริมาณ :
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการวิชาการ 

ร้อย
ละ 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

ผลฯ ณ สิ้นไตรมาส 2   n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
รายการ : โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
จ านวนผู้รับบริการทาง
วิชาการเพื่อพัฒนา
ตนเอง 

คน 5,000 10,161  2,020  410  220  150  970  650  490  670  430  200  100  120  350  110  860  600  831  515  340  125  

ผลฯ ณ สิ้นไตรมาส 2   6,882 2,097 245 175 n/a 802 250 370 n/a 808 148 n/a 165 83 110 550 n/a 535 157 229 158 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
จ านวนชุมชนที่ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/
หลักสูตร 

ชุมชน 60  207   42   6   13   5   21   19   12   10   11   2   4   4   2   4   10   6   14   4   13   5  

ผลฯ ณ สิ้นไตรมาส 2   172 25 10 5 n/a 21 29 9 8 8 2 n/a 4 2 4 6 n/a 15 3 17 4 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการวิชาการ 

ร้อย
ละ 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

ผลฯ ณ สิ้นไตรมาส 2   n/a 83.33 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 83.20 n/a 86.70 n/a n/a n/a 87.62 87.50 
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แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
รายการ : โครงการส่งเสริมการอยูร่วมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
จ านวนนกัศึกษา 
ประชาชน และภาคี
เครือข่ายที่เข้าร่วม
โครงการสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

คน 3,000 4,300          510  1,750  400  760       580  

ผลฯ ณ สิ้นไตรมาส 2   1,465          475 100 180 157      553  
ผลผลิต/โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ 
รายการ : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสรมิอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
จ านวนนกัศึกษาและ
ประชาชนในพื้นที่ 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับการพัฒนาทักษะ
อาชีพ 

คน 3,500  5,140          800 950  1,770  900       720  

ผลฯ ณ สิ้นไตรมาส 2   1,817          609 251 260 485      212  
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
รายการ : โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
จ านวนผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

คน 1,300  2,000  100 150 100 150 150 60 30 150 80 60 60 60 60 60 250 60 100 120 40 160 

ผลฯ ณ สิ้นไตรมาส 2   2,039 110 46 120 493 211 60 30 100 100 60 60 n/a n/a n/a 190 70 80 149 40 120 
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
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ผลผลิต/โครงการ : โครงการบริหารจดัการขยะและสิง่แวดล้อม 
รายการ : โครงการการจัดการความรูก้ารสร้างมลูค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
จ านวนขยะมูลฝอยที่
ชุมชน ลด คัดแยก และ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์  

ตัน 50 50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

ผลฯ ณ สิ้นไตรมาส 2   15 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รายการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
จ านวนผู้รับบริการ
วิชาการในแหล่งเรียนรู้ 

คน 4,000 4,000 1,000      1,000           1,000  1,000 

ผลฯ ณ สิ้นไตรมาส 2   1,398 300      278           400  420 
 

n/a หมายถึง วชช.ไม่รายงานข้อมลู หรือ วชช.ยังไม่ด าเนินโครงการ หรือ วชช.อยู่ระหว่างด าเนินโครงการแต่ยังไม่มผีลผลติ 
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 (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 2 ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 
รายการ : โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
จ านวนนกัศึกษา และ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

คน 15,000 15,000  750 650 600 300 1,300 750 450 500 600 1,500 400 800 850 600 1,400 1,200 600 50 700 1,000 

ผลฯ ณ สิ้นไตรมาส 2   5,594 100 50 25 306 235 n/a n/a 927 825 1,231 n/a 140 n/a n/a 825 n/a 380 50 n/a 500 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครง 
การ 

20  39**  1 2 3 1 3 1 3 2 2** 4 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 

ผลฯ ณ สิ้นไตรมาส 2   25 1 1 2 1 3 n/a n/a 2 2 3 n/a 2 n/a n/a 4 n/a 2 1 n/a 1 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ร้อย
ละ 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

ผลฯ ณ สิ้นไตรมาส 2   n/a 81.80 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 82.70 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 63.33 n/a n/a 94.32 

** หมายถึง เพิ่มเติมข้อมลูเนื่องจากข้อมูลเอกสารแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน หน้า 36 มีความคลาดเคลื่อน ดังนัน้ จึงปรับให้สอดคล้องกับข้อมูลหน้า 145 
n/a หมายถึง วชช.ไม่รายงานข้อมลู หรือ วชช.ยังไม่ด าเนินโครงการ หรือ วชช.อยู่ระหว่างด าเนินโครงการแต่ยังไม่มผีลผลติ 

 
 


