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กองแผนงานและงบประมาณ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 



คำนำ 

 
 แผนกลยุทธทางการเงินสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) จัดทำโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการพัฒนาการบริหารจัดการทางดานการเงินและงบประมาณของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได และเพื่อใหการบริหารจัดการดานงบประมาณมีเปาหมาย
ชัดเจน มีทิศทางไปทางเดียวกัน และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป  
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหบรรลุตามวิสัยทัศน 
เปาประสงค และพันธกิจของสถาบัน  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนหวังเปนอยางยิ ่งวา แผนกลยุทธทางการเงินสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับนี้ จะเปนประโยชนรวมกันในการกำหนดอนาคตของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ใหสามารถดำเนินงานตามภารกิจที ่กำหนดในมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. สถาบันว ิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ. 2558 ใหบรรลุถึงเปาหมายตามวิสัยทัศนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่กำหนดไวในแผนยุทธศาสตร
สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่วางไว คือ “สถาบันธรรมาภิบาลเพื่อสรางความ
เขมแข็งของชุมชน” 
 



 
บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

 
 แผนกลยุทธทางการเงินสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) จัดทำโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการพัฒนาการบริหารจัดการทางดานการเงินและงบประมาณของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได และเพื่อใหการบริหารจัดการดานงบประมาณมีเปาหมาย
ชัดเจน การจัดทำแผนกลยุทธทางการเงินสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) เปนการแปลง
มาจากแผนยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อใหมีทิศทางไปทางเดียวกัน
และสอดคลองกัน และสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหบรรลุตามวิสัยทัศน เปาประสงค 
และพันธกิจของสถาบัน 
 
วิสัยทัศน 
 “สถาบันธรรมาภิบาลเพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชน” 
  
เปาประสงค 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนวิทยาลัยแหงการสรางสรรคและนวัตกรรมชุมชน มีความเปนเลิศเฉพาะ
ทางของแตละวิทยาลัยชุมชนตามบริบทของพื้นที่ (Community Excellence Center) สรางผูประกอบการรุนใหม
ในชุมชน (Community Startup) สรางนวัตกรรมชุมชนในการดำเนินงานตามพันธกิจ (Community Innovation) 
และสรางชุมชนแหงการเรียนรูตลอดชีวิต (Community of Life Long Learning) 
  
ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี 1.1 สรางความเขมแข็งของวัฒนธรรมองคการท่ีมุงเนนผลลัพธ 
กลยุทธท่ี 1.2 จัดระบบบริหารจัดการเชิงรุก และการใหบริการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 1.3 ขยายพ้ืนท่ีใหบริการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการ 
กลยุทธที่ 1.4 สรางระบบบริหารเงินรายไดใหมีประสิทธิภาพ/ปรับปรุงระบบการบริหารเงิน

รายไดและทรัพยสินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคลองตัว 
กลยุทธท่ี 1.5 สงเสริมใหวิทยาลัยชุมชน เปนพ้ืนท่ีสรางความดี และสรางคนดีใหชุมชน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
 กลยุทธท่ี 2.1 คนในชุมชนมีโอกาสเขาถึงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
กลยุทธที่ 2.2 ผูสำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรูและคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค 
กลยุทธท่ี 2.3 มีแหลงเรียนรู และนวัตกรรมการเรียนรูรูปแบบดิจิทัลใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
กลยุทธท่ี 2.4 พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงรุก (Active learning) และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
กลยุทธที่ 2.5 สงเสริมโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีงานทำใหกับ

ผูสูงอายุและผูพิการ  
 



 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน 

กลยุทธท่ี 3.1 สรางศักยภาพการวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมโดยใชโจทยวิจัยจากชุมชน 
กลยุทธที่ 3.2 การนำผลงานวิจัยไปใชในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน 

กลยุทธที ่ 4.1 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา และการระดม
ทรัพยากรท้ังในและตางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางผูนำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนการสรางความเขมแข็งชุมชน  
กลยุทธท่ี 5.1 สรางผูนำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
กลยุทธท่ี 5.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการในชุมชน 
กลยุทธท่ี 5.3 สงเสริมเครือขายความรวมมือการสรางผูประกอบการชุมชน



 

 

สารบัญ 
 

 หนา  
1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป 1 

ปรัชญา 1 
วิสัยทัศน 1 
พันธกิจ 1 
คานิยมองคกร 1 
เอกลักษณของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 
อัตลักษณของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 
ยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป 2 
โครงสรางองคกรและการบริหารจัดการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 6 

2. วัตถุประสงคของแผนกลยุทธทางการเงิน 8 
3. เปาหมายกลยุทธทางการเงิน   8 
4. การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการเงินและบัญชี 8 
5. แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน 9 
6. แนวทางการบริหารงบประมาณ 9 
7. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน 14 
8. แผนกลยุทธทางการเงินสถาบันวิทยาลัยชุมชน 22 

 
 



 
แผนกลยุทธทางการเงินสถาบันวิทยาลยัชุมชน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)  : 1 

แผนกลยุทธทางการเงินสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

5 – Years Financial Strategic Plan of Institute of Community Colleges  
(A.D. 2018 - 2022) 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษา จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวาปริญญา  
มีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา วิจัย ใหบริการทางวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริม 
การเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสรางศักยภาพ
บุคคล ตอบสนองตอความตองการและการประกอบอาชีพของทองถ่ินและชุมชนซ่ึงนำไปสูการพัฒนาประเทศ 

ปรัชญา 
 วิทยาลัยชุมชนเชื่อวาบุคคลทุกคนมีศักยภาพอยูในตัว ถาเขามีโอกาสและไดรับคำแนะนำในทาง
ท่ีถูกตองเหมาะสม เขาจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มท่ีและเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคายิ่งตอ

ชุมชนและสังคม 

วิสัยทัศน (Vision) : 
  สถาบันธรรมาภิบาลเพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชน 

พันธกิจ (Mission) : 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและ

ชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสรางศักยภาพบุคคล ตอบสนองตอความตองการและการประกอบอาชีพของ
ทองถ่ินและชุมชนซ่ึงนำไปสูการพัฒนาประเทศ โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษา 
2. การวิจัยและนวตักรรม 
3. การบรกิารทางวิชาการ 
4. การทะนุบำรงุศิลปะ และวัฒนธรรม 

คานิยมองคกร (Core Value) : 
 การมุงผลลัพธและความเปนเลิศ  

การมีสวนรวมท่ีมุงความสำเร็จ 
ความเปนธรรมและความซ่ือสัตยในสิ่งท่ีทำ 
ความเปนผูนำและสรางแรงบันดาลใจ  

เอกลักษณของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (Uniqueness) : 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สรางสรรคนวัตกรรมชุมชน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมอยางยั่งยืน 

อัตลักษณของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (Identity) : 
ทำงานเชิงรุก ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาตนอยางสม่ำเสมอ  

 

 



 
แผนกลยุทธทางการเงินสถาบันวิทยาลยัชุมชน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)  : 2 

ยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางผูนำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนการสรางความเขมแข็งชุมชน  
 

เปาประสงค 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนวิทยาลัยแหงการสรางสรรคและนวัตกรรมชุมชน มีความเปนเลิศเฉพาะทาง
ของแตละวิทยาลัยชุมชนตามบริบทของพื้นที่ (Community Excellence Center) สรางผูประกอบการรุนใหมใน
ชุมชน (Community Startup) สรางนวัตกรรมชุมชนในการดำเนินงานตามพันธกิจ (Community Innovation) 
และสรางชุมชนแหงการเรียนรูตลอดชีวิต (Community of Life Long Learning) 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล 
เปาประสงค 

(1) ระบบการบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนมาตรฐานเดียวทั้งสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

(2) ระบบและหลักเกณฑความกาวหนาสายวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรท่ีชัดเจน 
(3) กระจายอำนาจการบริหารจัดการ 
(4) ขยายพ้ืนท่ีบริการของวิทยาลัยชุมชน 

กลยุทธ 
กลยุทธท่ี 1.1 สรางความเขมแข็งของวัฒนธรรมองคการท่ีมุงเนนผลลัพธ 

  แนวทางการดำเนินงาน   
(1) สรางคานิยมรวมในดานการมีสวนรวม การทำงานบนฐานขอมูล การมีภาวะผูนำ  

การทำงานเปนทีม และการมีความรักความผูกพันในองคกร 
กลยุทธท่ี 1.2 จัดระบบบริหารจัดการเชิงรุก และการใหบริการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

  แนวทางการดำเนินงาน   
(1) เรงรัดการจัดระบบการบริหารงานบุคคลใหรองรับพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน พ.ศ. 2558 
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารดานการเงินและงบประมาณ ตั้งแตการจัดทำงบประมาณ

ที่ตอบโจทยเชิงพื้นที่ และพัฒนาระบบการบริหารการจัดสรรและการใชจายงบประมาณที่เชื่อมโยงกับระบบ
รายงานผลของหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

(3) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยของคอมพิวเตอรและเครือขาย 

กลยุทธท่ี 1.3 ขยายพ้ืนท่ีใหบริการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการ 
  แนวทางการดำเนินงาน   

(1) จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหมเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษา  



 
แผนกลยุทธทางการเงินสถาบันวิทยาลยัชุมชน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)  : 3 

(2) ขยายพื้นที่บริการเพื่อเพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่ที่เปนรอยตอหรือชาย
ขอบของจังหวัดใกลเคียง 

กลยุทธที ่ 1.4 สรางระบบบริหารเงินรายไดใหมีประสิทธิภาพ/ปรับปรุงระบบการบริหารเงิน
รายไดและทรัพยสินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคลองตัว 
  แนวทางการดำเนินงาน   

(1) เรงรัด ทบทวน จัดทำ หรือปรับปรุง/แกไขขอบังคับ ระเบียบ ประกาศฯ ในเรื่องระบบ
บริหารเงินรายไดและทรัพยสินของสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหครอบคลุมมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนและเกิดความคลองตัวมากข้ึน 

กลยุทธท่ี 1.5 สงเสริมใหวิทยาลัยชุมชน เปนพ้ืนท่ีสรางความดี และสรางคนดีใหชุมชน 
  แนวทางการดำเนินงาน   

(1) สงเสริมการพัฒนาสถาบันใหมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
(2) สงเสริมใหกรรมการสภาสถาบัน กรรมการสภาวิทยาลัย ผูบริหาร อาจารย บุคลากร 

ผูเรียน และผูรับบริการทางการศึกษามีสวนรวมสรางสถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม  
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
เปาประสงค  

(1) รูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง โอกาสและความตองการของคนนอกวัยเรียน (Non-
Aged Group)  

(2) รูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยของวิทยาลัยชมุชน 
(3) การเรียนการสอนแบบ e-learning ท่ีครอบคลุมท้ังการจัดการศึกษาและบริการทางวิชาการ  
(4) ระบบการเรียนแบบสะสมหนวยกิต และเทียบโอนผลการเรียนรูหรือเทียบประสบการณ 
(5) มี Platform การเรียนรูรูปแบบออนไลนของวิทยาลัยชุมชน 

กลยุทธ 
 กลยุทธท่ี 2.1 คนในชุมชนมีโอกาสเขาถึงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
  แนวทางการดำเนินงาน   

(1) จัดหลักสูตร พัฒนา/ปรับปรุงใหมและจัดการเรียนรู ที ่หลากหลายโดยใชรูปแบบ  
e-learning 

(2) จัดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 
(3) พัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรูและระบบสะสมหนวยกิตที่เอื้อตอการเขาถึง

การจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย 
(4) เรงรัด/ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับใหเอ้ือตอวิธีการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย 

กลยุทธที่ 2.2 ผูสำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรูและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค 
  แนวทางการดำเนินงาน   

(1) สรางผลลัพธผูเรียนใหมีความเปนเลิศตามมาตรฐานผลการเรียนรูและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค 

 
 



 
แผนกลยุทธทางการเงินสถาบันวิทยาลยัชุมชน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)  : 4 

กลยุทธท่ี 2.3 มีแหลงเรียนรู และนวัตกรรมการเรียนรูรูปแบบดิจิทัลใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  แนวทางการดำเนินงาน   

(1) จัดทำฐานขอมูลและพัฒนาแหลงเรียนรู (มิติวัฒนธรรม อาชีพ และสิ่งแวดลอม) 
(2) พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

 
กลยุทธท่ี 2.4 พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงรุก (Active learning) และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

  แนวทางการดำเนินงาน   
(1) พัฒนาสมรรถนะครูดานการเรียนรูเชิงรุก (Active learning)  
(2) กำหนดมาตรการจ ูงใจเพ ื ่อเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพการจ ัดการเร ียนการสอนแบบ 

เชิงรุก (active learning) (พัฒนาสมรรถนะผูเรียนใหสรางความรูดวยตนเองได หรือสรางความรูรวมกับผูอ่ืน
ได) 

กลยุทธที่ 2.5 สงเสริมโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีงานทำใหกับผูสูงอายุ
และผูพิการ  

  แนวทางการดำเนินงาน   
(1) สงเสริมโอกาสการเรียนรู พัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีงานใหกับผูสูงอายุและผูพิการ  

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน 
เปาประสงค 

(1) แผนการพัฒนาศักยภาพครูและคนในชุมชนใหสามารถทำการวิจัยแบบมีสวนรวม และการสราง
นวัตกรรม 

(2) ผลงานวิจัยที่นำไปใชสรางคุณคาหรือมูลคาเพิ่มเพื่อการยกระดับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพ
ชีวิตและอาชีพของคนในชุมชน 

(3) ผลการจัดการความรูท่ีนำไปสูการพัฒนาโจทยวิจัยท่ีตรงกับความตองการของชุมชน 
กลยุทธ 

กลยุทธท่ี 3.1  สรางศักยภาพการวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมโดยใชโจทยวิจัยจากชุมชน 
  แนวทางการดำเนินงาน   

(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการวิจัย ไดแก การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย พัฒนา
ระบบฐานขอมูลดานการวิจัย จัดทำวารสารวิชาการ จัดใหมีเวทีนำเสนอผลงานวิจัย และระบบยกยองเชิดชู
เกียรตินักวิจัย 

(2) พัฒนาโจทยวิจัยท่ีมาจากความตองการของชุมชนโดยใชกระบวนการจัดการความรู 
(3) พัฒนางานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูพ้ืนฐานของสังคมและชุมชน 

กลยุทธที่ 3.2 การนำผลงานวิจัยไปใชในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน 
  แนวทางการดำเนินงาน   

(1) สรางเครือขายนักวิจัยชุมชน 
(2) สงเสริมการนำผลงานวิจัยภายนอกมาใชประโยชนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 



 
แผนกลยุทธทางการเงินสถาบันวิทยาลยัชุมชน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)  : 5 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการจัดการศึกษาและพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน
อยางยั่งยืน 
เปาประสงค 

(1) เครือขายความรวมมือเพ่ือการจัดการศึกษาในระดับสถาบันและระดับวิทยาลัย 
(2) เครือขายความรวมมือดานอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชน 
(3) โครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากความรวมมือของเครือขายเพื่อการพัฒนาความเขมแข็งของ

ชุมชน  
กลยุทธท่ี 4.1 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา และการระดมทรัพยากร

ท้ังในและตางประเทศ 
  แนวทางการดำเนินงานระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

(1) ออกระเบียบ ขอบังคับของสถาบันที ่เอื ้อใหเกิดการจัดการศึกษารวมหรือที่เชื ่อมโยง
เครือขาย 

(2) แสวงหาความรวมมือทางวิชาการรวมกับเครือขาย ในการพัฒนาการศึกษาตามทิศทางการ
พัฒนาของประเทศ  

(3) สงเสริมการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษารวมกับเครือขาย 
(4) สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ การจัดการศึกษา วิจัย หรือบริการวิชาการ 

รวมกับตางประเทศ 
  แนวทางการดำเนินงานระดับวิทยาลัยชุมชน 

(1) พัฒนาหลักสูตร/จัดการศึกษา/บริการวิชาการรวมกับเครือขายสถาบัน องคกรเพ่ือ
สงเสริมการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงเครือขายและทักษะอาชีพที่ไดมาตรฐาน เชน มาตรฐานของกรมพัฒนา
ฝมือแรงาน มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) มาตรฐานท่ีเปนความรวมมือระหวางประเทศ เปนตน 

(2) สรางและเชื่อมโยงเครือขายการจัดการศึกษา/บริการวิชาการูปแบบวิทยาลัยชุมชนท่ีได
มาตรฐาน เชน มาตรฐานของกรมพัฒนาฝมือแรงาน มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) มาตรฐานท่ี
เปนความรวมมือระหวางประเทศ เปนตน 

(3) สงเสริมการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษารวมกับเครือขาย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การสรางผูนำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนความเขมแข็งของชุมชน  
เปาประสงค 

(1) ผูนำการเปลี่ยนแปลงท้ังในวิทยาลัยและชุมชนท่ีขับเคลื่อนความเขมแข็งของชุมชน 
(2) ผูประกอบการรายใหม 
(3) ผูประกอบการชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ 
กลยุทธท่ี 5.1 สรางผูนำการเปล่ียนแปลงของชุมชน 

  แนวทางการดำเนินงาน   
(1) สรางผูนำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนดวยกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 

 
 
 



 
แผนกลยุทธทางการเงินสถาบันวิทยาลยัชุมชน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)  : 6 

กลยุทธท่ี 5.2  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการในชุมชน 
  แนวทางการดำเนินงาน   

(1) สรางผูประกอบการรายใหมที่จะทำใหเกิดธุรกิจในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

(2) พัฒนาผู ประกอบการรายเดิมใหสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
กลยุทธท่ี 5.3 สงเสริมเครือขายความรวมมือการสรางผูประกอบการชุมชน 

  แนวทางการดำเนินงาน   
(1) สรางความรวมมือกับเครือขายผูประกอบการในพ้ืนท่ีเพ่ือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

 

โครงสรางองคกรและการบริหารจัดการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการในรูปองคคณะบุคคล ท่ีเนนการ
มีสวนรวม และการระดมใชทรัพยากรรวมกับเครือขายหนวยงาน องคกรทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมาใชในการ
ดำเนินงาน มีการแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางหนวยงานสวนกลาง คือ สำนักงานสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน มีบทบาทหนาท่ีจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาสถาบัน จัดระบบมาตรฐานและคุณภาพการจัด
การศึกษา ติดตามประเมินผล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานบุคลากร งบประมาณ และระบบธรรมาภิบาล
ขององคกร หนวยงานในพื้นท่ี คือ วิทยาลัยชุมชน มีบทบาทหนาที่บริหารจัดการที่รับผิดชอบดานการสราง
เครือขาย ภูมิปญญา และวัฒนธรรม และในสวนของการดำเนินการบูรณาการงานการจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบและการศึกษาตลอดชีวิต การบริหารวิชาการ และการวิจัย ในแตละพ้ืนท่ี มุงเปาไปสูการลดความเหลื่อมล้ำ 
การแกปญหาความยากจน และการสรางเครื่องมือหรือนวัตกรรม เพ่ือใหชุมชนในพ้ืนท่ีไดใชในการประกอบอาชีพ
และการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติฯ ไดเนนใหสถาบันวิทยาลัย
ชมุชนระดมสรรพกำลังพัฒนางานใหเปนประโยชนตอคนในทองถ่ิน สรางเครือขายทุกภาคสวน จากรัฐ เอกชน 
และชุมชน เพื่อ up-skill และ re-skill โดยใชทรัพยากร ภูมิปญญา และวัฒนธรรม เสริมซึ่งกันและกันเพ่ือ
ไปสูเปาหมายการลดชองวางและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หมายรวมถึง บุคลากรประจำ ที่เปนขาราชการ พนักงาน
ประจำท่ีมีจำนวนไมมาก และบุคลากรท่ีมาหนุนเสริมพลังใหเกิดการดำเนินการอยางกวางขวาง เชน ผูประกอบการ 
ผูทรงคุณวุฒิ ผูทรงภูมิปญญา ผูเชี่ยวชาญจากภาครัฐ เอกชน ทองถิ่น และองคกรพัฒนาชุมชน ซึ่งในปจจุบันมี
บุคลากร เปนสัดสวน 76 : 24 ประกอบดวย (1) กรรมการสภาสถาบัน กรรมการสภาวิชาการ กรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชน อนุกรรมการวิชาการ และกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกท่ี
เปนผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนหนวยงาน องคกร และภาคเอกชน ท้ังในสวนกลางและวิทยาลัยชุมชน 20 แหง รวม 630 คน 
(2) บุคลากรประจำ ไดแก ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสถาบัน 39 อัตรา 
ขาราชการครูในวิทยาลัยชุมชน 20 แหง 319 อัตรา (วิทยาลัยชุมชนละ 16 อัตรา) และพนักงานราชการท่ี
ปฏิบัติงานในสำนักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน 20 แหง 316 อัตรา (วทิยาลัยชุมชนละ 14 อัตรา) รวมท้ังหมด 
675 อัตรา (3) อาจารยพิเศษท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ีท่ีมาจากบุคคลภายนอก จำนวน 1,471 คน 
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โครงสรางการบริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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2. วัตถุประสงคของแผนกลยุทธทางการเงิน 
1. สรางระบบบริหารการจัดการดานงบประมาณ และเงินรายไดใหมีประสิทธิภาพ 
2. ปรับปรุงระบบการบริหารเงินงบประมาณ เงินรายไดและทรัพยสินของสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน ใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคลองตัว 
3. เพ่ือใหการจัดการดานงบประมาณมีเปาหมายท่ีชัดเจน ปฏิบัติไดและนำไปสูการวิเคราะห

ขอมูลทางการเงินดานตนทุนตอหนวย สัดสวนคาใชจายเพ่ือการจัดการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม บริการทาง
วิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และบริหารจัดการใหเกิดความคุมคาในการใชงบประมาณ 

4. การติดตามประเมินผล ใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบได พรอมทั้งสามารถนำไปใช
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 
3. เปาหมายกลยุทธทางการเงิน 

1. บริหารการเงินโดยใชระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี จากงบประมาณแผนดิน
และเงินรายได เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ ภารกิจและกลยุทธของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

2. เรงรัด ทบทวน จัดทำ หรือปรับปรุง/แกไขขอบังคับ ระเบียบ ประกาศฯ ในเรื่องระบบ
บริหารเงินรายไดและทรัพยสินของสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหครอบคลุมมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนและเกิดความคลองตัวมากข้ึน 

3. บริหารการเงินโดยยึดหลักนิติธรรม ความโปรงใส ตรวจสอบไดโดยมีการวางแผนการใช
จายเงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และกอใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดในองคกร 
  

4. การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการเงินและบัญชี 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีกฎหมายท่ีใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถจัดหารายไดและทรัพยสิน 
2. มีระบบบัญชีท่ีสามารถตรวจสอบได 
3. มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ 
4. บุคลากรมีความพรอมในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ มีความทุมเท  
5. การบริหารจัดการเงินรายไดและสินทรัพยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีการควบคุม 

ติดตาม และประเมินผล โปรงใส ตรวจสอบได 
6. ขอมูลทางการเงิน เพ่ือตรวจสอบรายงานการใชจายเงินอยางโปรงใสชัดเจนและ

ตรวจสอบได 
7. การเบิกจายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบ/ขอบังคับตาง ๆ ของสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน 
8. การรายงานแผน - ผล การใชจายเงินรายของสถาบันได ทุก 2 ไตรมาส 
จุดออน (Weaknesses) 
1. มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรท่ีรับผิดชอบดานบัญชีบอย เนื่องจากมีการโอนยายระหวาง

หนวยงาน 
2. บุคลากรดานบัญชีมีประสบการณนอย  
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3. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับเงินรายได ยังไมสอดคลองกับการบริหารจัดการเงิน
รายไดของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

4. การจัดหาเงินรายไดท่ีนอกเหนือจากการจัดเก็บคาลงทะเบียน ยังมีนอย 
5. เจาหนาที่ดานแผนงานและงบประมาณกับเจาหนาที่ดานการเงินและบัญชี ยังมีความ

เขาใจคลาดเคลื่อนกันในการกรอกขอมูลการใชจายเงินของวิทยาลัย 
โอกาส (opportunity) 
1. ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส กระทรวงการคลัง (GFMIS)  

ท่ีรองรับการบริหารจัดการดานการเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนระบบท่ีเชื่อมโยงกับสวนกลาง 
2. มีระเบียบกระทรวงการคลัง ใหยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ 
3. มีหนวยงานภาคีเครือขาย เชน กรมบัญชีกลาง คลังจังหวัด ใหคำปรึกษาได 
4. มีความยืดหยุนในการบริหารการเบิกจายงบประมาณ เพ่ือใหการปฏิบัติงานได คลองตัวข้ึน 
5. การบันทึกขอมูลทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวน สมบูรณทันสมัยใชในการปฏิบัติงาน 
อุปสรรค (Threats) 
1. ระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ มีการเปลี่ยนแปลงแกไขบอย 
2. มีการปรับปรุงระบบของกรมบัญชีกลางอยางตอเนื่องตลอด ซึ่งสงผลใหเกิดความขัดของใน

การเชื่อมตอกับระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e-GP) 
ไมสามารถบันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจางลงในระบบได เนื่องจากระบบอยูระหวางการปรับปรุงใหสอดคลองกับ 
พ.ร.บ. และระเบียบฯ ใหม 

3. การดำเนินงานตามแผนมีระยะเวลาที่ชัดเจน แตบางครั้งการดำเนินกิจกรรม โครงการ 
จะมีการเปลี่ยนแปลง ทำใหผลการใชจายเงินไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว  

 
5. แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน 

แหลงงบประมาณจำแนกเปน 2 ประเภท คือ 
1. เงินงบประมาณแผนดิน เปนงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมาจากสำนักงบประมาณให

สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองแผนงานและงบประมาณไดกลั ่นกรองการจัดสรรเสนอผู บริหาร และ
คณะกรรมการท่ีเก่ียวของพิจารณางบประมาณใหกับวิทยาลัยชุมชนและสำนักงานสถาบัน 

2. เงินนอกงบประมาณแผนดิน ประเภทรายได เปนงบประมาณที่ไดรับจากคาบำรุงการศึกษา
และคาลงทะเบียนเรียนจากหลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝกอบรม เงินที่ได
จากการทำวิจัย เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนแบบมีวัตถุประสงคและไมมีวัตถุประสงค ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
คาบำรุงสถานที่ คาสาธารณูปโภค รายไดจากการขายสินคาหรือผลิตภัณฑ หรือ รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ  
รวมทั ้ง เงินรายไดที ่ไดร ับการสนับสนุนจากแหลงทุนหรือหนวยงานภายนอกในการดำเนินโครงการวิจัย  
หรือกิจกรรม/โครงการอ่ืน ๆ  
 
6. แนวทางการบริหารงบประมาณ 
 การจัดทำระบบการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยส ิน โดยการจัดทำแผน 
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ แผนปฏิบัตกิารประจำปงบประมาณ แผนการจัดซ้ือ จัดจาง โดยให
ตอบสนองและสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที ่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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แผนยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนในการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน โดยมีหลักในการจัดทำ ดังนี้ 

1. ใชการบริหารการเงินโดยยึดหลักนิติธรรม ความโปรงใส ตรวจสอบไดโดยมีการวาง
แผนการใชจายเงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และกอใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดในองคกร 

2. มีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ ทำหนาท่ี 
กำหนดหลักเกณฑ แนวทาง และกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปใหสอดคลองกับตัวชี ้วัด 
เปาหมายผลผลิต และกิจกรรมตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พิจารณากลั่นกรอง และ
คัดเลือกแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของแตละวิทยาลัยชุมชน พิจารณาวงเงินงบประมาณแตละแผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรมที่ไดรับการคัดเลือกอยางเหมาะสมและสอดคลองกับวงเงินที่ไดรับจัดสรรในภาพรวม
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

3. มีคณะกรรมการบริหารเงินรายไดและทรัพยสินของสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหนาท่ี
เสนอแนะออกระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายไดและผลประโยชนจาก
ทรัพยสินของสถาบัน กลั่นกรองเรื ่องที่เกี ่ยวกับการเงินและทรัพยสิน รวมทั้งงบประมาณรายรับรายจาย
ประจำปจากเงินรายได กำกับดูแลการจัดทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การบริหารรายได และการจัดทำ
รายงานผลการบริหารเงินและทรัพยสินประจำป เพ่ือเสนอตอสภาสถาบัน  

4. มีเปาหมายการดำเนินงาน และตัวชี้วัดท่ีชัดเจน 
5. มีโครงการ/กิจกรรม ในแตละพันธกิจอยางชัดเจน และสอดคลอง ตอบสนองตอการ 

บริหารงานและงบประมาณท่ีไดรับ 
6. มีการนำผลการประเมินการดำเนินการตามแผนงาน/แผนปฏิบัติการ และโครงการ/ 

กิจกรรม เพ่ือการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในปตอไป 
7. การยืดหยุนการดำเนินงานตามแผนงาน/แผนปฏิบัติการ และโครงการ/กิจกรรมตาม 

สภาวการณ เพ่ือเนนผลลัพธท่ีเกิดประโยชนสูงสุด 
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สรุปงบประมาณแผนดิน และเงินรายได 
งบประมาณแผนดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  

หนวย : บาท 

ปงบประมาณ  รวม  
งบสำหรับบุคลากร* งบสำหรับดำเนินการ** 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

รวมท้ังส้ิน 2,749,411,600.00  1,002,983,100.00  36.48  1,746,428,500.00  63.52  

2564 651,672,500.00  261,420,000.00  40.12  390,252,500.00  59.88  

2563 649,424,100.00  252,569,000.00  38.89  396,855,100.00  61.11  

2562 710,649,000.00  248,926,000.00  35.03  461,723,000.00  64.97  

2561 737,666,000.00  240,068,100.00  32.54  497,597,900.00  67.46  

* งบภายใตรายการบุคลากรภาครัฐ ประกอบดวยงบบุคลากร และงบดำเนินงาน 
**งบสำหรับดำเนินการ ประกอบดวย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน 
 
งบประมาณแผนดิน ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
หนวย : บาท  
 

 
 

 
 
 
 
 
เงินนอกงบประมาณแผนดิน ประเภทเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
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ปงบประมาณ ยอดยกมา 
ประมาณการ

รายรับ* 

รับจริง 

รวม  
รายไดแบบมี
วัตถุประสงค 

รายไดท่ีไมมี
วัตถุประสงค 

รวม 187,990,695.48 54,712,212.38 90,387,582.43  34,042,177.79  56,345,404.64  

2563 56,787,011.17 19,110,401.38 25,504,441.59  8,287,255.98  17,217,185.61  

2562 64,496,408.18  17,268,071.00 35,279,890.27  13,964,913.95  21,314,976.32  

2561 66,707,276.13  18,333,740.00 29,603,250.57  11,790,007.86  17,813,242.71  

 

ปงบประมาณ ยอดยกมา 
ประมาณการ
รายจาย** 

จายจริง 

 รวม  
รายจายแบบมี
วัตถุประสงค 

รายจายท่ีไมมี
วัตถุประสงค 

รวม 187,990,695.48 87,501,182.63 99,318,602.52 31,032,815.06 68,285,787.46 

2563 56,787,011.17 30,720,038.03  24,148,875.92  5,718,001.54  18,430,874.38  

2562 64,496,408.18  26,718,343.60 42,989,287.28  16,237,985.10  26,751,302.18  

2561 66,707,276.13 30,062,801.00 32,180,439.32   9,076,828.42  23,103,610.90  

*  ตัวเลขประมาณการรายรับ เปนวงเงินท่ีไดจากการประมาณการรายไดท่ีไมมีวัตถุประสงคเทานั้น 
** ตัวเลขประมาณการรายจาย เปนวงเงินท่ีไดจากการประมาณการรายจายท่ีไมมีวัตถุประสงคเทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รายรับ - รายจาย ประเภทเงินรายได ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
หนวย : บาท  
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รายรับ - รายจาย ประเภทเงินรายไดที ่ไมมีวัตถุประสงค ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
หนวย : บาท 
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ยอดยกมา รายรับท่ีไมมีวัตถุประสงค รายจายท่ีไมมีวัตถุประสงค
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7. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน 
 จัดทำระบบบริหารงบประมาณและทรัพยสิน เพื่อใหการบริหารจัดการและการดำเนินงาน
ตามพันธกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยใชหลักการบริหารจัดการงบประมาณและ
ทรัพยสิน ตามหลักนิติธรรม มีระเบียบชัดเจน หลักความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได ตามเปาประสงค
ในการบริหารจัดการและการดำเนินงานของสถาบัน การจัดทำแผนการบริหารจัดการงบประมาณและ
ทรัพยสินในรูปแบบของแผนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 
และแผนการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งในการจัดทำจะมีการกำหนดวงเงินงบประมาณ ระบบการใชและการควบคุมไว
อยางชัดเจน โดยครอบคลุมพันธกิจ ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการจัดการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม บริการทาง
วิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และภารกิจหลักในดานการบริหารจัดการองคกร ทั้งนี้ เพื่อใช
เปนแผนดำเนินงานท่ีมีกรอบทิศทางการพัฒนาสอดคลองวิสัยทัศน และเปาประสงคของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 
 7.1 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

 จัดสรรงบประมาณโดยใชหลักการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยสินตามหลักนิติธรรม 
มีระเบียบชัดเจน หลักความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือ
ใชในการบริหารจัดการและการดำเนินงานตามพันธกิจ ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการจัดการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 
บริการทางวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และภารกิจหลักในดานการบริหารจัดการองคกร  
โดยจัดสรรไปตามการแบงสวนงาน ดังนี้ 1) สำนักงานสถาบัน 2) วิทยาลัยชุมชน 20 แหง 3) เงินสำรองกรณี 
ฉุกเฉินหรือดำเนินงานสำคัญท่ีจำเปนเรงดวน 
  สำนักงานสถาบัน รับผิดชอบเกี่ยวกับกำกับ ดูแล สงเสริม สนับสนุน และติดตามผลการ
ดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหเปนไปตามพันธกิจของอุดมศึกษาระดับต่ำกวาปริญญา ทั้งดานการ
จัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการ
จัดทำแผนพัฒนาสถาบัน การจัดทำงบประมาณรายจายประจำป การพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและ
คุณภาพทางวิชาการ การสงเสริมความรวมมือในการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากร การสนับสนุน 
การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการจัดการศึกษาของสถาบัน รวมท้ังการบริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานท่ีและ
ทรัพยสินอ่ืนของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของทางราชการและของ
สำนักงานสถาบัน 
  วิทยาลัยชุมชน 20 แหง รับผิดชอบเกี ่ยวกับจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที ่ต่ำกวา
ปริญญาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการศึกษา วิจัย ใหบริการทางวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือสรางความเขมแข็งของทองถ่ินและชุมชน การพัฒนาท่ียั่งยืน 
เสริมสรางศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคลองตอความตองการและการประกอบอาชีพของทองถิ่นและ
ชุมชนซ่ึงนำไปสูการพัฒนาประเทศ 
 
  7.2 การจัดสรรงบประมาณ 

(1) การจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 จัดสรรงบประมาณใหหนวยงานในสังกัดของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามหลักเกณฑการ

จัดสรรงบประมาณ และมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พิจารณา
งบประมาณในลักษณะโครงการใหแกวิทยาลัยชุมชน โดยมีกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
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หนวย : บาท 

วิทยาลัยชุมชน รวม 

การบริหารจัดการ จัดการศึกษา วิจัย 
บริการวิชาการ และ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คาใชจายบุคลากร
ภาครัฐ 

งบดำเนินงาน+ 
งบลงทุน 

รวมท้ังสิ้น 651,672,500 261,420,000 185,097,290 205,155,210 

กรอบสำนักงาน
สถาบัน 

67,781,720 24,007,000 42,059,720 1,715,000 

สำรองกรณีฉุกเฉิน 6,500,000 - 6,500,000 - 

กรอบ วชช. รอ
พิจารณาเพ่ิมเติม 

12,996,550 1,914,700 386,950 10,694,900 

รวม 20 วชช. 564,394,230 235,498,300 136,150,620 192,745,310 
1. แมฮองสอน 26,470,486 12,354,216 5,579,820 8,536,450 
2. พิจิตร 57,448,015 14,511,960 16,021,900 26,914,155 
3. ตาก 24,965,610 11,049,120 6,092,340 7,824,150 
4. บุรีรัมย 27,954,340 13,998,960 4,101,970 9,853,410 
5. มุกดาหาร 24,351,730 12,544,800 4,093,910 7,713,020 
6. หนองบัวลำภ ู 21,309,530 11,773,560 5,288,870 4,247,100 
7. สระแกว 22,032,100 11,810,400 5,895,660 4,326,040 
8. อุทัยธานี 30,451,690 14,368,800 4,478,450 11,604,440 
9. ระนอง 21,902,829 11,979,324 5,316,310 4,607,195 
10. นราธิวาส 42,489,985 11,323,560 11,371,120 19,795,305 
11. ยะลา 32,643,560 11,665,320 6,039,550 14,938,690 
12. ปตตานี 31,156,805 10,079,810 5,891,580 15,185,415 
13. สตูล 28,049,660 12,771,840 6,395,030 8,882,790 
14. สมุทรสาคร 18,996,750 10,456,440 4,552,770 3,987,540 
15. ยโสธร 30,340,070 10,541,280 10,300,930 9,497,860 
16. พังงา 20,578,580 10,535,520 4,110,500 5,932,560 
17. ตราด 25,374,530 10,341,960 9,850,110 5,182,460 
18. แพร 19,917,325 11,780,270 3,967,300 4,169,755 
19. สงขลา 32,289,065 12,590,880 4,993,450 14,704,735 
20. นาน 25,671,570 9,020,280 11,809,050 4,842,240 

 
(2) สรุปประมาณการรายรบั - รายจาย เงินรายไดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
   เงินรายไดของสถาบันวิทยาลัยชุมชนสวนใหญมีที่มาของเงินรายไดจากวิทยาลัยชุมชน 
20 จังหวัด ท่ีไดรับจากคาบำรุงการศึกษาและคาลงทะเบียนเรียนจากหลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตร 
สัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝกอบรม เงินที่ไดจากการทำวิจัย เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนแบบมีวัตถุประสงค
และไมมีวัตถุประสงค ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร คาบำรุงสถานท่ี คาสาธารณูปโภค รายไดจากการขายสินคา
หรือผลิตภัณฑ หรือ รายไดจากการดำเนินงานอ่ืน ๆ รวมท้ัง เงินรายไดท่ีไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนหรือ
หนวยงานภายนอกในการดำเนินโครงการวิจัย หรือกิจกรรม/โครงการอ่ืน ๆ 
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หนวย : บาท 

ท่ี วิทยาลัยชุมชน 
เงินรายได คงเหลือ
ยกมา จากป งปม.

2563 

ประมาณการรายรับ
ป งปม.2564 

 

ประมาณการ
รายจายป งปม.

2564 

สำรองกรณีฉุกเฉิน 
10% ของ

ประมาณการ
รายรับป งปม.

2564 
 รวมท้ังหมด  54,730,818.12   17,360,600.00   22,812,364.81   1,736,060.00  

1 สำนักงานสถาบัน  2,836,670.10   450,000.00   688,150.00   45,000.00  
2 แมฮองสอน  369,008.01   520,000.00   2,331,580.00   52,000.00  
3 พิจิตร  9,950,698.92   2,000,000.00   1,047,008.00   200,000.00  
4 ตาก  3,477,028.57   600,000.00   1,219,000.00   60,000.00  
5 บุรีรัมย  7,371,263.81   1,050,200.00   658,490.00   105,020.00  
6 มุกดาหาร  1,320,623.59   456,000.00   616,400.00   45,600.00  
7 หนองบัวลำภู  1,635,317.05   400,000.00   1,380,245.00   40,000.00  
8 สระแกว  950,412.90   1,210,000.00   1,012,882.00   121,000.00  
9 อุทัยธานี  836,762.23   878,600.00   876,000.00   87,860.00  

10 ระนอง  1,233,630.19   657,800.00   1,798,544.00   65,780.00  
11 นราธิวาส  3,091,348.44   1,758,000.00   2,550,360.00   175,800.00  
12 ยะลา  4,777,056.47   1,200,000.00   1,262,131.00   120,000.00  
13 ปตตานี  3,696,205.58   1,000,000.00   1,053,100.00   100,000.00  
14 สตูล  3,583,049.36   1,000,000.00   633,830.00   100,000.00  
15 สมุทรสาคร  1,516,405.24   330,000.00   1,474,744.81   33,000.00  
16 ยโสธร  1,466,983.61   700,000.00   1,590,400.00   70,000.00  
17 พังงา  2,355,497.72   750,000.00   775,000.00   75,000.00  
18 ตราด  1,034,176.57   500,000.00   421,700.00   50,000.00  
19 แพร  990,958.49   500,000.00   853,490.00   50,000.00  
20 สงขลา  1,405,297.34   1,000,000.00   438,700.00   100,000.00  
21 นาน  832,423.93   400,000.00   130,610.00   40,000.00  

 
(3) หลักเกณฑการบริหารเงินรายไดและทรัพยสินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

1. เปนโครงการ/กิจกรรมที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน หรือไดรับจัดสรร
แตไมเพียงพอ 

2. เปนกิจกรรม/โครงการท่ีกำหนดใหใชจายจากเงินรายได 
3. เปนกิจกรรม/โครงการท่ีไมสามารถเบิกจายตามระเบียบทางราชการ  
4. กำหนดใหแตกตัวคูณทุกรายการ ไมเกินอัตราของทางราชการ ควบคูไปกับมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ ไดแก มาตรการประหยัดในการเบิกคาใชจายฯ 
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ระเบียบสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนวาดวยเงินรายไดของ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ. 2560 

รายละเอียดกิจกรรม หลักเกณฑการประมาณการคาใชจาย 

(ก) ประเภทงบดำเนินงาน   
(1) การบริหารกิจการ

ท่ัวไปของสถาบัน (วิทยาลัย
ชุมชน 20 แหง และสำนักงาน
สถาบัน) 

(1.1) กิจกรรม/โครงการ
ท่ีสอดคลองกับนโยบาย
สภาสถาบัน 

การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. 2562 – 2564  

(1.2) โครงการ/กิจกรรม
ท่ีเก่ียวเนื่องกับการ
พัฒนาครู บุคลากร 
กรรมการสภาวิทยาลัย 
หรือผูบริหารของ
วิทยาลัย 
(กลุมเปาหมาย เชน ครู
ประจำ พนักงานราชการ 
ลูกจางเหมาบริการ 
อาจารยพิเศษ กรรมการ
สภาวิทยาลัย และ
กรรมการ/อนุกรรมการ
อ่ืน ๆ ท่ีแตงตั้งตาม 
พ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เปนตน 

มุงเนนการสงเสริมทักษะความสามารถของครูและ
บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน 
ประมาณการตามอัตราท่ีกำหนดในระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
การจัดงาน และการจัดประชุม 
- ไมเกิน 15% ของวงเงินท่ีสามารถใชได ท้ังนี้
วงเงินรวมตองไมเกิน 300,000 บาท/ป 

(1.3) รายการท่ี
เก่ียวเนื่องกับการ
ใหบริการหองสมุด และ
หองพยาบาล  

ไมเกิน 100 บาท/คน/ป (คำนวณจากจำนวนบุคลากร
และนักศึกษา)  
 
 
  

(1.4) คาซอมแซมบำรุง
ทรัพยสิน/คาเชาครุภัณฑ 
/คาตอบแทนผูควบคุม
งาน/การประชุม
คณะกรรมการตรวจการ
จาง 

ประมาณการตามรายการท่ีใชจายจริง  

(1.5) คาตอบแทนผูสอน กรณีคาตอบแทนผูสอนท่ัวไป – อยูระหวางการจัดทำ
หลักเกณฑ 
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ระเบียบสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนวาดวยเงินรายไดของ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ. 2560 

รายละเอียดกิจกรรม หลักเกณฑการประมาณการคาใชจาย 

กรณีคาตอบแทนผูสอนภาคฤดูรอน หลักสูตร ปวช. 
ปวส. ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี 
เบิกจายไมเกินอัตราท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  

(1.6) การ
ประชาสัมพันธ/กิจกรรม
ท่ีเก่ียวเนื่องกับการ
นำเสนอผลการ
ดำเนินงานของวิทยาลัย
สูสาธารณะ 

วงเงินไมเกิน 50,000 บาท/ป 

(2) การศึกษาและ
สงเสริมวิชาการ วิชาชีพ 

โครงการ/กิจกรรมท่ี
เก่ียวเนื่องกับการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
(เชน นิเทศนักศึกษา
ฝกงาน การแนะแนว 
ฯลฯ) 

วงเงินไมเกิน 50,000 บาท/ป 
 
หมายเหตุ : สวนใหญใชจายจากเงินงบประมาณ 
ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการศึกษา 

(3) สนับสนุนการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม 

โครงการ/กิจกรรมท่ี
เก่ียวเนื่องกับการบริการ
วิชาการรวมกับจังหวัด 
หรือหนวยงานในพ้ืนท่ี 
ฯลฯ  

วงเงินไมเกิน 50,000 บาท/ป 
 
หมายเหตุ : สวนใหญใชจายจากเงินงบประมาณ 
ภายใตโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

(4) สงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 
    

(4.1) การจัดงาน
ปฐมนิเทศ/ไหวคร/ู
ปจฉิมนิเทศ 

ประมาณการคาใชจายรายหัว 150 – 300 บาท/คน/
ป x จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 

(4.2) การจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา เชน  

o การสงเสริม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

o กีฬาหรือการ
สงเสริมสุขภาพ  

o การบำเพ็ญ
ประโยชน หรือรักษา
สิ่งแวดลอม 

o การสราง
คุณธรรมจรยิธรรม 

ประมาณการคาใชจายรายหัว 150 - 300 บาท/คน/
ป 
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ระเบียบสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนวาดวยเงินรายไดของ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ. 2560 

รายละเอียดกิจกรรม หลักเกณฑการประมาณการคาใชจาย 

o การสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
(4.3) การจัดพิธปีระสาท
อนุปริญญาบัตร 
(เฉพาะคาบริหารจัดการ
และผูเขารวมพิธี สำหรับ
คาใชจายเก่ียวกับ
นักศึกษาใหบริหาร
จัดการจากเงินท่ี
ลงทะเบียนผูสำเร็จ
การศึกษา) 

วงเงินรวมตองไมเกิน 150,000 – 250,000 บาท/ป 
เปนคาใชจายสำหรับ 
(1) คาตกแตงสถานท่ี /พิธีทางศาสนา  
(2) คาใชจายเก่ียวกับรักษาความปลอดภัยหรืออำนวย

ความสะดวก  
(3) คาของท่ีระลึก/โลฯ   
(4) คาเชาเครื่องเสียง  
(5) คาใชจายในการเดินทางของประธานในพิธี  
(6) คาเชาสถานท่ี  
(7) คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สำหรับ

แขกผูเขารวมพิธีฯ ไมเกินอัตราของระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการจัดงาน 

(8) อ่ืน ๆ ท่ีจำเปน 
ท้ังนี้ สามารถถัวจายทุกรายการ  

(4.4) การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก 

ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ
การจายคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
ขอ 4 กำหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินฯ 20,000 บาท/ครั้ง จำแนกเปน  
-  ประธานกรรมการท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

9,000 บาท  
-  กรรมการท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 7,500 บาท 
-  กรรมการท่ีเปนผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 

3,500 บาท 
(4.5) การจัดงานแขงขัน
กีฬานักศึกษาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การจายเงิน
รายไดในการแขงขันกีฬานักศึกษาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2561  

(5) คาสาธารณูปโภค คาน้ำ คาไฟ คาไปรษณีย 
คาโทรศัพท คา
อินเทอรเน็ต 

อยางนอย 10% ของประมาณการรายรับปปจจุบัน 
 

(6) รายจายตามเง่ือนไข 
หรือวัตถุประสงค 

ตามวัตถุประสงคของ
ผูให 

- ตามคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ท่ี 49/2560 
ลงวันท่ี 4 กันยายน 2560 เรื่อง มอบอำนาจให
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ระเบียบสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนวาดวยเงินรายไดของ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ. 2560 

รายละเอียดกิจกรรม หลักเกณฑการประมาณการคาใชจาย 

สภาวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติราชการแทนสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  

- ใชตามระเบียบของผูให 
(ข) รายจายประเภทงบ

ลงทุน คาครุภัณฑ 
ครุภณัฑการศึกษา - ตามราคามาตรฐาน หรือนอกราคามาตรฐาน ให

แนบคุณลักษณะเฉพาะ/ใบเสนอราคา 
ครุภัณฑสำนักงาน - ตามราคามาตรฐาน หรือนอกราคามาตรฐาน ให

แนบคุณลักษณะเฉพาะ/ใบเสนอราคา 
(ค) รายจายประเภทงบ

ลงทุน คาท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง 

คาจางออกแบบรูป
รายการ 

- แบบรูปรายการ/BOQ/TOR 
- เฉพาะรายการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ / รายการ
ท่ีบรรจุในคำของบประมาณรายจายประจำปของ
สถาบันแลว 

รายการใหม - แบบรูปรายการ/BOQ/TOR   
- มีแผนความตองการอาคารในระยะ 5 ป (master 
plan) ประกอบการนำเสนอขอจัดสรรงบประมาณ
รายการลงทุนคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีเปนใหม 

(ง)  รายจายเพ่ือสมทบคา
ครุภัณฑ คาท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง  

 ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสำนักงบประมาณกำหนด 

(จ) คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจำเปน
ตอการดำเนินการของ
สถาบัน 

 เปนอำนาจของผูอำนวยการสถาบันอนุมัติ – วิทยาลัย
ชุมชนเสนอขออนุมัติพรอมเหตุผล/ความจำเปน 

 

(4) แนวทางการหาเงินรายไดของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  การหารายไดของสถาบันวิทยาลัยชุมชน แบงออกเปน 3 แนวทาง  คือ   

1. จากทรัพยสินที่มีอยูเดิม เชน ที่ดิน สิ่งกอสราง และครุภัณฑ ในวิทยาลัยชุมชน  
เชน การใหบริการหองประชุม หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เปนตน ซึ่งเปนอำนาจหนาที่การบริหารจัดการ
ของผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

2. จากงานวิชาการ เชน งานวิจัย งานอบรม/สัมมนา และงานท่ีปรึกษา   
3. จากผลิตภัณฑ ท่ีวิทยาลัยชุมชนเขาไปใหกับสนับสนุนสงเสริม โดยคณะทำงานมี

แนวทาง ดังนี้  
ประเภทผลิตภัณฑ 
1. อาหาร 
2. เครื่องดื่ม 
3. ผาและเครื่องแตงกาย 
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4. ของใช 
5. สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 
 
หลักเกณฑการประเมินผลิตภัณฑ เพ่ือยกระดับการขายไปสูตลาดโลก 
ดานท่ี 1 ดานคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ 
ดานท่ี 2 ดานศักยภาพการผลิต 
ดานท่ี 3 ดานกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีท่ีใชในการผลิต 
ดานท่ี 4 ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 
ดานท่ี 5 ดานตลาดและการจำหนายผลิตภัณฑ 
 
เกณฑการจัดกลุมผลิตภัณฑ 

ดานท่ี กลุม 1 (Premium) กลุม 2 (Classic) กลุม 3 (Standard) กลุม 4 (Rising Star) 

ดานท่ี 1 1.1/1.2 1.1/1.2 1.1/1.2 1.3 

ดานท่ี 2 2.1 2.2/2.3 2.2/2.3 - 

ดานท่ี 3 3.1/3.2 3.3 3.2 - 

ดานท่ี 4 4.1 4.2 1.3/4.4 - 

ดานท่ี 5 5.1/5.5 5.1/5.2/5.3/5.4/5.5 5.1/5.3/5.4/5.5 5.5 
 
ขณะนี้อยูระหวางการประเมินผลิตภัณฑของวิทยาลัยชุมชน 
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8. แผนกลยุทธทางการเงินสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล 

กลยุทธท่ี 1.2 จัดระบบบริหารจัดการเชิงรุก และการใหบริการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 1.4 สรางระบบบริหารเงินรายไดใหมีประสิทธิภาพ/ปรับปรุงระบบการบริหารเงิน

รายไดและทรัพยสินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคลองตัว 
ตัวช้ีวัดแผน (KPI) 

1. มีการบริหารการเงินโดยใชระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี จากงบประมาณ
แผนดินและเงินรายได เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ ภารกิจและกลยุทธของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

2. จัดทำ หรือปรับปรุง/แกไขขอบังคับ ระเบียบ ประกาศฯ ในเรื่องระบบบริหารเงินรายได
และทรัพยสินของสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหครอบคลุมมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
และเกิดความคลองตัวมากข้ึน 

3. มีการบริหารการเงินโดยยึดหลักนิติธรรม ความโปรงใส ตรวจสอบไดโดยมีการวาง
แผนการใชจายเงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และกอใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดในองคกร 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
นโยบายดานการบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
ตัวช้ีวัด (KPI)/ 

เปาหมาย 
(Targets) 

มาตรการ 
งาน/กิจกรรม/

โครงการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) งาน/
กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ งาน/
กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การ
บริหารจัดการเชิงรุก
และธรรมาภิบาล 

ท่ี 1.2 จัดระบบ
บริหารจัดการเชิงรุก 
และการใหบริการท่ีดี
มีประสิทธิภาพ 

1. ผลการประเมิน
การบริหารการเงิน
โดยใชระบบ
งบประมาณ พัสดุ 
การเงินและบัญชี 
จากงบประมาณ
แผนดิน เพ่ือ
สนับสนุนพันธกิจ 
ภารกิจและกลยุทธ
ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

1. ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักเกณฑการ
จัดสรรงบประมาณ  
 
 

1. ทบทวน หรือ
ปรับปรุงหลักเกณฑท่ี
เก่ียวของกับการ
จัดสรรงบประมาณ 
2. คณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณ
ตามหลักเกณฑท่ี
กำหนดไว 
 
 

1. เกณฑการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ 

1. การจัดสรร
งบประมาณเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับ
พันธกิจของสถาบัน 

 1.4 สรางระบบ
บริหารเงินรายไดใหมี
ประสิทธิภาพ/
ปรับปรุงระบบการ
บริหารเงินรายไดและ
ทรัพยสินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน มี

2. ขอบังคับ 
ระเบียบ ประกาศฯ 
ในเรื่องระบบ
บริหารเงินรายได
และทรัพยสินของ
สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ท่ีทำใหเกิด

2. จัดทำ หรือ
ปรับปรุง/แกไข
ขอบังคับ ระเบียบ 
ประกาศฯ ในเรื่อง
ระบบบริหารเงิน
รายไดและทรัพยสิน

3. ปรับปรุง/แกไข
ขอบังคับ ระเบียบ 
ประกาศฯ ในเรื่อง
ระบบบริหารเงิน
รายไดและทรัพยสิน
ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

2. แผนการใชจายเงิน
รายไดของสถาบัน 
3. หลักเกณฑการ
จัดหารายไดของ
สถาบัน 
 

2. การใชจายเงิน
รายไดเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับพันธกิจ
ของสถาบัน 



 
แผนกลยุทธทางการเงินสถาบันวิทยาลยัชุมชน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) : 24 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
ตัวช้ีวัด (KPI)/ 

เปาหมาย 
(Targets) 

มาตรการ 
งาน/กิจกรรม/

โครงการ 
ตัวช้ีวัด (KPI) งาน/
กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ งาน/
กิจกรรม/โครงการ 

ประสิทธิภาพและเกิด
ความคลองตัว 

ความคลองตัวมาก
ข้ึน 

ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 
3. พัฒนาการจัดหา
รายไดและสงเสริม 
ระบบบริหารจัดการ 
รายไดท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

จัดทำระบบ 
4. คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
เงินรายไดตาม
หลักเกณฑท่ีกำหนดไว 
5. ฐานขอมูลสำหรับ
การบริหารเงินรายได
และทรัพยสินของ
สถาบัน 

  3. ผลการประเมิน
การบริหารการเงิน
โดยยึดหลักนิติ
ธรรม ความโปรงใส 
ตรวจสอบได โดยมี
การวางแผนการใช
จายเงินอยางคุมคา 
มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และ
กอใหเกิดประโยชน
อยางสูงสุดใน
องคกร 

4. สงเสริมและ
สนับสนุน 
ใหมีการนำระบบการ 
บริหารจัดการ ดาน
การเงินมาใชอยางมี
ประสิทธิภาพ คุมคา 
โปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได 
 

6. ดำเนินการตาม
แนวทางหลักเกณฑ
การประเมินผาน
ระบบ ITAS 

4. ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 

3. การบริหารการเงิน
เปนไปอยางคุมคา มี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และ
กอใหเกิดประโยชน
อยางสูงสุดในองคกร 




