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ค ำน ำ 
 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลผลิต โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และแผนงาน โครงการที่ริเริ่มขึ้นใหม่เพื่อให้เป็ นจุดเน้นตามบริบทและศักยภาพของพื้นที่ 
ในเชิงรุกที่มุ่งตอบสนองทิศทาง/นโยบายที่เกี่ยวข้องที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งการบูรณาการงบประมาณร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่  โดยที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้น าทิศทาง/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มาใช้ประกอบการทบทวน 
แผนกลยุทธ์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยพิจารณาความเช่ือมโยงของแผนงาน/โครงการที่เสนอให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลผลิต/โครงกา รตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และทิศทาง นโยบายที่เกี่ยวข้อง  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดท ายุทธศำสตร์สถำบันวิทยำลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิ ทยาลัยชุมชนในระยะ 20 ปี ที่สอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และทิศทาง นโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ต่อไป ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้น าแนวทางตามร่างยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ที่สามารถด าเนินการ 
ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 น ามาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้วย  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองแผนงานและงบประมาณ ส านักงานสถาบัน ได้จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
เพื่อเผยแพร่ให้วิทยาลัยชุมชนใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัดที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป 
 
 
 
 

(นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1

 

ส่วนที่ 1 
ทิศทำง/นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา  . ศ พ2562 ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพเป็นปงท่ีพ5 ที่สถาบันวิทยาลัยชุาชนและวิทยาลัยชุาชน ใช้พ“แผนกลยุทธ์การศึกษาขอบ

วิทยาลัยชุาชนระยะพ5พปง”เป็นกรอบแนวทาบในการก าหนดทิศทาบพบทบาทภารกิจการจัดการศึกษาเ.ื่อก้าวย่าบสู่ทศวรรษที่สอบขอบวิทยาลัยชุาชนประเทศไทยพโดยแผนกลยุท ธ์ฯพดับกล่าว
าุ่บเน้นการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุาชนไปสู่การจัดการการเรยีนรู้ในรูปแบบพ3พTracks ได้แก่พTrack ชุาชนพTrack อาชี.พและพTrack อนุปริญญาพาีกลยุทธ์หลักท่ีส าคัญพประกอบด้วยพกลยุทธ์ที่  
ส่บเสริาการสร้าบฉันทะร่วาพ(Shared Vision)พสู่จุดเปลี่ยนวิทยาลัยชุาชนพกลยุทธ์ที่  ส่บเสริาการสร้าบ.ันธกิจสัา.ันธ์ชุาชน/พสับคาพ(Community/พSocial Engagement) กลยุทธ์ที่  
การส่บเสริาศักยภา.ทาบวิชาการพกลยุทธ์ที่  การปฏิรูประบบบริหารจัดการและธรราาภิบาลพ(Management and Good Governance Reform)พประกอบกับ.ระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558 าาตราพ8พให้สถาบันวิทยาลัยชุาชนเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอุดาศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาพโดยวิทยาลัยชุาชนเ.ื่อให้การศึกษาพวิ จัยพให้บริการทาบ
วิชาการพทะนุบ ารุบศิลปะและวัฒนธรราพส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชีวิตพเ.ื่อสร้าบควาาเข้าแข็บขอบท้อบถิ่นและชุาชนพเ.ื่อการ.ัฒนาท่ียั่บยืนพเสริาสร้าบศักยภา.บุคคลพตอบสนอบและสอดคล้อบ
ต่อควาาต้อบการและการประกอบอาชี.ขอบท้อบถิ่นและชุาชนพและใช้แนวทาบดับกล่าวในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปงพและเป็นทิศทาบในการ.ิ จาร าจัดสรรบบประาา เ.ื่อ
ขับเคลื่อนการด าเนินบานตาาเป้าหาายพระยะพ5พปงพตั้บแต่ปงบบประาา พ. ศ พ2559พเป็นต้นาา 

 อย่าบไรก็ตาาพสภาสถาบันวิทยาลัยชุาชนในคราวประชุาครั้บที่พ8/2561 เาื่อวันอับคารที่พ14พสิบหาคาพ2561พาีาติเห็นชอบยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะพ 
20พปงพ(. ศ พ2561พ– 2580)พและาอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะพ5พปงพ(. ศ พ2561พ– 2565)พเ.ื่อรอบรับการน ายุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะพ20พปงพไปสู่ 
การปฏิบัติพซึ่บข ะน้ีอยู่ระหว่าบการน าเสนอต่อสภาถาบันพในการนี้พสถาบันวิทยาลัยชุาชนได้น าแนวทาบตาายุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะพ20พปงพ( . ศ พ2561พ– 2580)พที่สาาารถ
ด าเนินการได้ในบบประาา  . ศ พ2562 าาบรรจุไว้ในแผนบาน/โครบการ/กิจกรราขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพประจ าปง บบประาา  . ศ พ2562 โดยสรุปสาระหลักขอบยุทธศาสตร์สถาบัน
วิทยาลัยชุาชนระยะพ20พปง ประกอบด้วย 

 
1.1 วิสัยทัศน์ 

“สถาบันวิทยาลัยชุาชนคุ ธรราพสร้าบสรรค์นวัตกรราชุาชนพเ.ื่อ.ัฒนาคนและสับคาอย่าบยั่บยืน” 
สถาบันวิทยาลัยชุาชนคุ ธรราพพาุ่บเน้นการปรับการบริหารจัดการในเชิบรุกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลบพโดยยึดหลักธรราาภิบาลพพและสานต่อแนว.ระราชด าริในการด าเนินโครบการ

วิทยาลัยชุาชนคุ ธรราเป็นเครื่อบาือในการ.ัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุาชนคุ ธรราให้เกิดควาายั่บยืน 
สร้าบสรรค์นวัตกรราชุาชนพาุ่บเน้นการใช้กลไกการจัดการศึกษาตาา.ันธกิจขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนในการสร้าบชุาชนต้นแบบนวัตกรราทุกวิทยาลัยชุาชนพสร้าบภาคีเครือข่ายทั้บใน

และต่าบประเทศในการสรรค์สร้าบนวัตกรราสู่ชุาชนพและสร้าบชุาชนแห่บภูาิปัญญาเ.ื่อเป็นรากฐานขอบการ.ัฒนาชุาชนอย่าบยั่บยืน 
.ัฒนาคนและสับคาอย่าบยั่บยืนพาุ่บเน้นการส่บเสริาการเรียนรู้และ.ัฒนาตนเอบอย่าบสา่ าเสาอพควบคู่กับการขยายขอบเขตการดูแลและ.ัฒนาไปสู่ ชุาชนและสับคาพด้วยเทคโนโลยีที่

ทันสาัยพเ.ื่อให้เกิดควาาเท่าทันและยั่บยืน 
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1.3 ยุทธศำสตร์สถำบันวิทยำลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ยุทธศาสตร์พเป้าหาายพแนวด าเนินการพยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะพ20พปงพประกอบด้วยพ5พยุทธศาสตร์พได้แก่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกและธรรมำภิบำล 
 เป้ำหมำยท่ี 1.1 สร้ำงควำมเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์  
  แนวด ำเนินกำร 
  1 1 1 สร้าบค่านิยาร่วาอบค์กรให้เป็นอบค์กรที่าุ่บการท าบานเ.ื่อควาาเป็นเลิศพได้แก่พค่านิยาการท าบานแบบาีส่วนร่วาพค่านิยาการท าบานเป็นที าพค่านิยาควาารักควาา

ผูก.ันในอบค์กรพเป็นต้น 
  1 1 2 สร้าบวัฒนธรราการท าบานบนฐานควาารู้/ข้อาูลข้อเท็จจริบพการส่บเสริาให้าีการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรทุกระดับอย่าบต่อเนื่อ บทั้บที่เป็นทาบการและไา่

เป็นทาบการ 
 เป้ำหมำยท่ี 1.2 มีระบบบริหำรจัดกำรเชิงรุก และกำรให้บริกำรที่ดีมีประสิทธิภำพ 
  แนวด ำเนินกำร 
  1 2 1 เร่บรัดการจัดระบบการบริหารบานบุคคลให้รอบรับ.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558 
  1 2 2 เร่บรัดการจัดท ากรอบอัตราก าลับเ.ื่อรอบรับโครบสร้าบอบค์กรทั้บระดับส านักบานสถาบันและวิทยาลัย 
  1 2 3 เ.ิ่าประสิทธิภา.การบริหารด้านการเบินและบบประาา พตั้บแต่การจัดท าบบประาา ที่ตอบโจทย์เชิบ.ื้นที่พและ.ัฒนาระบบการบริหารการจัดสรรและการใช้จ่าย

บบประาา ที่เช่ือาโยบกับระบบรายบานผลขอบหน่วยบานต่าบพๆพที่าีประสิทธิภา. 
  1 2 4 จัดระบบการยกย่อบเชิดชูเกียรติบุคลากรทุกประเภทท่ีาีควาาดีหรือาีผลบานเด่น 
  1 2 5 .ัฒนาโครบสร้าบ.ื้นฐานขอบวิทยาลัยชุาชนให้าีควาา.ร้อาในการบริการตาา.ันธกิจ 
  1 2 6 .ัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเ.ื่อการบริหารจัดการให้าีประสิทธิภา. 
  1 2 7 จัดท าแผน.ัฒนาและแผนกลยุทธ์ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะปานกลาบที่สอดคล้อบกับยุทธศาสตร์ระยะพ20พปงพและเชื่อาโยบกับเป้าหาายยุทธศาสตร์ชาติ/แผน

ปฏิรูปประเทศ 
 เป้ำหมำยท่ี 1.3 ขยำยพ้ืนที่ให้บริกำรจัดกำรศึกษำและบริกำรทำงวิชำกำร 
  แนวด ำเนินกำร 
  1 3 1 จัดตั้บวิทยาลัยชุาชนใหา่เ.ื่อเ.ิ่าโอกาสการเข้าถึบการศึกษาพ 
  1 3 2 ขยาย.ื้นที่บริการเ.ื่อเ.่ิาโอกาสการเข้าถึบการศึกษาใน.้ืนท่ีที่เป็นรอยต่อ/ชายขอบขอบจับหวัดใกล้เคียบ 
  1 3 3 จัดระบบการบริหารจัดการหน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนให้าีประสิทธิภา.พาีควาา.ร้อาให้บริการในทุก.ื้นที่พาีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายพและเข้าถึบได้บ่าย 
 เป้ำหมำยท่ี 1.4 กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดควำมคล่องตัว 
  แนวด ำเนินกำร 
  1 4 1 เร่บรัดทบทวนหรือปรับปรุบ/แก้ไขข้อบับคับพระเบียบพประกาศฯพให้เกิดควาาคล่อบตัวาากขึ้น 

 

1.2 เป้ำหมำยแต่ละระยะ 5 ปี 
เป้าหาายขอบยุทธศาสตร์ระยะพ20พปงพก าหนดเป้าหาายการ.ัฒนาในแต่ละระยะพดับนี้พ 
ระยะที่พ1พช่วบพ5พปงแรกพเป้าหาายคือพปรับการบริหารและการด าเนินการตาา.ันธกิจในเชิบรุกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลบพ(Renovate Community College)พโดยการสร้าบควาา

เข้าแข็บขอบวัฒนธรราอบค์กรและธรราาภิบาลพ 
ระยะที่พ2พปงที่พ6พ–พ10พพ(ระยะพ10พปง)พเป้าหาายพคือพพผนึกก าลับทุกภาคส่วนเ.ื่อสร้าบสรรค์นวัตกรราสู่ชุาชนพและเป็นวิทยาลัยขุาชนที่าีควาาเป็นเลิศเฉ.าะทาบที่สอดคล้อบกับบริบทชุาชนพ

(Community Engagement)พและเป็นที่ยอารับพโดยสถาบันวิทยาลัยชุาชนจะต้อบเป็นผู้น า/สร้าบควาารอบรู้เท่าทันพ(Mastery)พเ.ื่อให้เกิดการเรียนรู้ขอบทุกกลุ่าเป้าหาายขอบคนตลอดช่วบชีวิตพพพ 
ระยะที่พ3พปงที่พ11พ–พ15พ(ระยะพ15พปง)พเป้าหาายพคือพสร้าบชุาชนต้นแบบนวัตกรราทุกวิทยาลัยชุาชนพสร้าบภาคีเครือข่ายทั้บใน/ต่าบประเทศในการสรรค์สร้าบนวัตกรราสู่ ชุาชนพและ

สร้าบชุาชนแห่บภูาิปัญญาเ.ื่อเป็นรากฐานขอบการ.ัฒนาชุาชนอย่าบยั่บยืนพ(Full Community Innovation)พโดยการสร้าบ.ื้นที่แห่บการเรียนรู้พ (The Best Learning Platform)พส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาสหรือประชาชนในการเรียนรู้ตลอดชีวิตพ 

ระยะที่พ4พปงที่พ16พ–พ20พ(ระยะพ20พปง)พเป้าหาายคือพ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตขอบคนในชุาชนให้าีควาาาั่นคบพาั่บคั่บพยั่บยืนพ(Community InnovativeพSustainability)พโดยการเป็นผู้น า
ชุาชนแห่บการเรียนรู้พ(Learning Community)พยกระดับเศรษฐกิจชุาชนพและคุ ภา.ชีวิตพ 

 
แผนภำพที่ 1 เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์สถำบันวิทยำลัยชมุชนในแต่ละระยะ 5 ปี 
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1.3 ยุทธศำสตร์สถำบันวิทยำลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ยุทธศาสตร์พเป้าหาายพแนวด าเนินการพยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะพ20พปงพประกอบด้วยพ5พยุทธศาสตร์พได้แก่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกและธรรมำภิบำล 
 เป้ำหมำยท่ี 1.1 สร้ำงควำมเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์  
  แนวด ำเนินกำร 
  1 1 1 สร้าบค่านิยาร่วาอบค์กรให้เป็นอบค์กรที่าุ่บการท าบานเ.ื่อควาาเป็นเลิศพได้แก่พค่านิยาการท าบานแบบาีส่วนร่วาพค่านิยาการท าบานเป็นที าพค่านิยาควาารักควาา

ผูก.ันในอบค์กรพเป็นต้น 
  1 1 2 สร้าบวัฒนธรราการท าบานบนฐานควาารู้/ข้อาูลข้อเท็จจริบพการส่บเสริาให้าีการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรทุกระดับอย่าบต่อเนื่อ บทั้บที่เป็นทาบการและไา่

เป็นทาบการ 
 เป้ำหมำยท่ี 1.2 มีระบบบริหำรจัดกำรเชิงรุก และกำรให้บริกำรที่ดีมีประสิทธิภำพ 
  แนวด ำเนินกำร 
  1 2 1 เร่บรัดการจัดระบบการบริหารบานบุคคลให้รอบรับ.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558 
  1 2 2 เร่บรัดการจัดท ากรอบอัตราก าลับเ.ื่อรอบรับโครบสร้าบอบค์กรทั้บระดับส านักบานสถาบันและวิทยาลัย 
  1 2 3 เ.ิ่าประสิทธิภา.การบริหารด้านการเบินและบบประาา พตั้บแต่การจัดท าบบประาา ที่ตอบโจทย์เชิบ.ื้นที่พและ.ัฒนาระบบการบริหารการจัดสรรและการใช้จ่าย

บบประาา ที่เช่ือาโยบกับระบบรายบานผลขอบหน่วยบานต่าบพๆพที่าีประสิทธิภา. 
  1 2 4 จัดระบบการยกย่อบเชิดชูเกียรติบุคลากรทุกประเภทท่ีาีควาาดีหรือาีผลบานเด่น 
  1 2 5 .ัฒนาโครบสร้าบ.ื้นฐานขอบวิทยาลัยชุาชนให้าีควาา.ร้อาในการบริการตาา.ันธกิจ 
  1 2 6 .ัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเ.ื่อการบริหารจัดการให้าีประสิทธิภา. 
  1 2 7 จัดท าแผน.ัฒนาและแผนกลยุทธ์ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะปานกลาบที่สอดคล้อบกับยุทธศาสตร์ระยะพ20พปงพและเชื่อาโยบกับเป้าหาายยุทธศาสตร์ชาติ/แผน

ปฏิรูปประเทศ 
 เป้ำหมำยท่ี 1.3 ขยำยพ้ืนที่ให้บริกำรจัดกำรศึกษำและบริกำรทำงวิชำกำร 
  แนวด ำเนินกำร 
  1 3 1 จัดตั้บวิทยาลัยชุาชนใหา่เ.ื่อเ.ิ่าโอกาสการเข้าถึบการศึกษาพ 
  1 3 2 ขยาย.ื้นที่บริการเ.ื่อเ.่ิาโอกาสการเข้าถึบการศึกษาใน.้ืนท่ีที่เป็นรอยต่อ/ชายขอบขอบจับหวัดใกล้เคียบ 
  1 3 3 จัดระบบการบริหารจัดการหน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนให้าีประสิทธิภา.พาีควาา.ร้อาให้บริการในทุก.ื้นที่พาีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายพและเข้าถึบได้บ่าย 
 เป้ำหมำยท่ี 1.4 กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดควำมคล่องตัว 
  แนวด ำเนินกำร 
  1 4 1 เร่บรัดทบทวนหรือปรับปรุบ/แก้ไขข้อบับคับพระเบียบพประกาศฯพให้เกิดควาาคล่อบตัวาากขึ้น 

 

1.2 เป้ำหมำยแต่ละระยะ 5 ปี 
เป้าหาายขอบยุทธศาสตร์ระยะพ20พปงพก าหนดเป้าหาายการ.ัฒนาในแต่ละระยะพดับนี้พ 
ระยะที่พ1พช่วบพ5พปงแรกพเป้าหาายคือพปรับการบริหารและการด าเนินการตาา.ันธกิจในเชิบรุกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลบพ(Renovate Community College)พโดยการสร้าบควาา

เข้าแข็บขอบวัฒนธรราอบค์กรและธรราาภิบาลพ 
ระยะที่พ2พปงที่พ6พ–พ10พพ(ระยะพ10พปง)พเป้าหาายพคือพพผนึกก าลับทุกภาคส่วนเ.ื่อสร้าบสรรค์นวัตกรราสู่ชุาชนพและเป็นวิทยาลัยขุาชนที่าีควาาเป็นเลิศเฉ.าะทาบที่สอดคล้อบกับบริบทชุาชนพ

(Community Engagement)พและเป็นที่ยอารับพโดยสถาบันวิทยาลัยชุาชนจะต้อบเป็นผู้น า/สร้าบควาารอบรู้เท่าทันพ(Mastery)พเ.ื่อให้เกิดการเรียนรู้ขอบทุกกลุ่าเป้าหาายขอบคนตลอดช่วบชีวิตพพพ 
ระยะที่พ3พปงที่พ11พ–พ15พ(ระยะพ15พปง)พเป้าหาายพคือพสร้าบชุาชนต้นแบบนวัตกรราทุกวิทยาลัยชุาชนพสร้าบภาคีเครือข่ายทั้บใน/ต่าบประเทศในการสรรค์สร้าบนวัตกรราสู่ ชุาชนพและ

สร้าบชุาชนแห่บภูาิปัญญาเ.ื่อเป็นรากฐานขอบการ.ัฒนาชุาชนอย่าบยั่บยืนพ(Full Community Innovation)พโดยการสร้าบ.ื้นที่แห่บการเรียนรู้พ (The Best Learning Platform)พส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาสหรือประชาชนในการเรียนรู้ตลอดชีวิตพ 

ระยะที่พ4พปงที่พ16พ–พ20พ(ระยะพ20พปง)พเป้าหาายคือพ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตขอบคนในชุาชนให้าีควาาาั่นคบพาั่บคั่บพยั่บยืนพ(Community InnovativeพSustainability)พโดยการเป็นผู้น า
ชุาชนแห่บการเรียนรู้พ(Learning Community)พยกระดับเศรษฐกิจชุาชนพและคุ ภา.ชีวิตพ 

 
แผนภำพที่ 1 เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์สถำบันวิทยำลัยชมุชนในแต่ละระยะ 5 ปี 
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  แนวด ำเนินกำร 
  2 5 1 ส่บเสริาโอกาสทาบการศึกษาพ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพและการาีบานท าให้กับผู้สูบอายุและผู้.ิการ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิตในชุมชน  
 เป้ำหมำยท่ี 3.1  สร้ำงศักยภำพกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์นวัตกรรมโดยใช้โจทย์วิจัยจำกชุมชน  
  แนวด ำเนินกำร 
  3 1 1 .ัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยพได้แก่พการ.ัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยพ.ัฒนาระบบฐานข้อาูลด้านการวิจัยพจัดท าวารสารวิชาการพจัดให้าีเวทีน าเสนอ

ผลบานวิจัยพและระบบยกย่อบเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
3 1 2 วิจัยและ.ัฒนานวัตกรราเ.ื่อแก้ปัญหาและสร้าบควาาเข้าแข็บโดยใช้โจทย์วิจัยจากชุาชน 

  3 1 3 .ัฒนาบานวิจัยเ.ื่อสร้าบอบค์ควาารู้.ื้นฐานขอบสับคาและชุาชน 
 เป้ำหมำยท่ี 3.2 น ำผลงำนวิจัยไปใช้ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจและยกระดับคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน   
  แนวด ำเนินกำร 
  3 2 1 ส่บเสริาการน าผลบานวิจัยภายนอกาาใช้ประโยชน์เ.ื่อสร้าบาูลค่าเ.ิ่าทาบเศรษฐกิจและยกระดับคุ ภา.ชีวิตขอบคนในชุาชน 
 เป้ำหมำยท่ี 3.3 สร้ำงควำมเป็นเลิศที่เป็นอัตลักษณ์ของวิทยำลัยชุมชนแต่ละพื้นที่   
  แนวด ำเนินกำร 
  3 3 1 ส่บเสริาให้วิทยาลัยชุาชนสร้าบควาาเป็นเลิศเฉ.าะตาาบริบทขอบ.ื้นที่ 
 เป้ำหมำยท่ี 3.4 วิจัยและพัฒนำศักยภำพศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน   
  แนวด ำเนินกำร 
  3 4 1 ส่บเสริาให้าีบานวิจัยและ.ัฒนาอบค์ควาารู้เ.ื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรราสู่ชุาชน 
  3 4 2 จัดสรรทรั.ยากรสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้บศูนย์.ัฒนาพถ่ายทอดพภูาิปัญญาพเทคโนโลยีพและนวัตกรราชุาชน 
ยุทธศำสตร์ที่  4 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชนอย่ำงยั่งยืน  
 เป้ำหมำยท่ี 4.1 สถำบันมีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กำรจัดกำรศึกษำและกำรระดมทรัพยำกรทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ  
  แนวด ำเนินกำร 
  4 1 1 จัดการศึกษา/บริการวิชาการร่วากับเครือข่ายสถาบันพอบค์กรเ.ื่อส่บเสริาการจัดการศึกษาที่เช่ือาโยบเครือข่ายและทักษะอาชี.ที่ได้าาตรฐานพเช่นพาาตรฐานขอบ

กรา.ัฒนาฝงาือแรบานพาาตรฐานขอบสถาบันคุ วุฒิวิชาชี.พ(สคช )พาาตรฐานท่ีเป็นควาาร่วาาือระหว่าบประเทศพเป็นต้นพ 
  4 1 2 ออกระเบียบพข้อบับคับขอบสถาบันที่เอื้อให้เกิดการจัดการศึกษาร่วาหรือท่ีเชื่อาโยบเครือข่าย 
  4 1 3 แสวบหาควาาร่วาาือทาบวิชาการร่วากับเครือข่ายสถานประกอบการพหรือสถาบันการศึกษาท้ับในและต่าบประเทศพ 
  4 1 4 ส่บเสริาการระดาทรั.ยากรเ.ื่อการจัดการศึกษาร่วากับเครือข่าย 

 

 เป้ำหมำยท่ี 1.5  มุ่งสู่กำรเป็นสถำบันวิทยำลัยชุมชนคุณธรรม 
  แนวด ำเนินกำร 
  1 5 1 ส่บเสริาการ.ัฒนาสถาบันให้าีระบบการบริหารจัดการตาาหลักธรราาภิบาลพ 
  1 5 2 ส่บเสริาให้กรราการสภาสถาบันพกรราการสภาวิทยาลัยพผู้บริหารพอาจารย์พบุคลากรพผู้เรียนพและผู้รับบริการทาบการศึกษาาีส่วนร่วาสร้าบสถาบั นวิทยาลัยชุาชน

คุ ธรราพ 
  1 5 3 ส่บเสริาให้วิทยาลัยชุาชนพเป็น.้ืนท่ีสร้าบควาาดีพและสร้าบคนดีให้ชุาชนพ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพชุมชน  
 เป้ำหมำยท่ี 2.1 คนในชุมชนมีโอกำสเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต 
  แนวด ำเนินกำร 
  2 1 1 .ัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนอบควาาต้อบการขอบชุาชนพตลาดแรบบานพทั้บระดับชุาชนพจับหวัดพประเทศพและต่าบประเทศ 
  2 1 2 จัดการศึกษา/กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยรูปแบบดิจิตัลพให้ตอบสนอบวิธีการเข้าถึบโอกาสทาบการศึกษาขอบคนทุกกลุ่าอาชี.พและกลุ่าวัยต่าบๆพให้าากขึ้น 
  2 1 3 .ัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้และระบบสะสาหน่วยกิตที่เอื้อต่อการเข้าถึบการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย 
  2 1 4 เร่บรัด/ปรับปรุบระเบียบพกฎหาายพข้อบับคับให้เอื้อต่อวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลายพพ 
 เป้ำหมำยท่ี 2.2  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมหลักสูตรวิทยำลัยชุมชน  
  แนวด ำเนินกำร 
  2 2 1 ส่บเสริาการจัดกิจกรรา.ัฒนาศักยภา.ผู้เรียน 
  2 2 2 จัดท าาาตรฐานการวัดและประเาินผลคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์ตาาหลักสูตรวิทยาลัยชุาชน 
  2 2 3 าีระบบประเาินผลสัาฤทธ์ิการจัดการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 
 เป้ำหมำยท่ี 2.3  มีแหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภำพและมำตรฐำน   
  แนวด ำเนินกำร 
  2 3 1 จัดท าฐานข้อาูลและ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ 
  2 3 2 .ัฒนานวัตกรราการจัดการเรียนรู้ 
 เป้ำหมำยท่ี 2.4  มีระบบกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) และกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
  แนวด ำเนินกำร 
  2 4 1 .ัฒนาสารรถนะครูให้าีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ีพ21 
  2 4 2 ก าหนดาาตรการจูบใจเ.ื่อเ.ิ่าประสิทธิภา.การจัดการเรียนการสอนแบบเชิบรุกพ(active learning) 
 เป้ำหมำยท่ี 2.5  ผู้สูงอำยุและผู้พิกำรได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต และกำรมีงำนท ำ  
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  แนวด ำเนินกำร 
  2 5 1 ส่บเสริาโอกาสทาบการศึกษาพ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพและการาีบานท าให้กับผู้สูบอายุและผู้.ิการ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิตในชุมชน  
 เป้ำหมำยท่ี 3.1  สร้ำงศักยภำพกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์นวัตกรรมโดยใช้โจทย์วิจัยจำกชุมชน  
  แนวด ำเนินกำร 
  3 1 1 .ัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยพได้แก่พการ.ัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยพ.ัฒนาระบบฐานข้อาูลด้านการวิจัยพจัดท าวารสารวิชาการพจัดให้าีเวทีน าเสนอ

ผลบานวิจัยพและระบบยกย่อบเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
3 1 2 วิจัยและ.ัฒนานวัตกรราเ.ื่อแก้ปัญหาและสร้าบควาาเข้าแข็บโดยใช้โจทย์วิจัยจากชุาชน 

  3 1 3 .ัฒนาบานวิจัยเ.ื่อสร้าบอบค์ควาารู้.ื้นฐานขอบสับคาและชุาชน 
 เป้ำหมำยท่ี 3.2 น ำผลงำนวิจัยไปใช้ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจและยกระดับคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน   
  แนวด ำเนินกำร 
  3 2 1 ส่บเสริาการน าผลบานวิจัยภายนอกาาใช้ประโยชน์เ.ื่อสร้าบาูลค่าเ.ิ่าทาบเศรษฐกิจและยกระดับคุ ภา.ชีวิตขอบคนในชุาชน 
 เป้ำหมำยท่ี 3.3 สร้ำงควำมเป็นเลิศที่เป็นอัตลักษณ์ของวิทยำลัยชุมชนแต่ละพื้นที่   
  แนวด ำเนินกำร 
  3 3 1 ส่บเสริาให้วิทยาลัยชุาชนสร้าบควาาเป็นเลิศเฉ.าะตาาบริบทขอบ.ื้นที่ 
 เป้ำหมำยท่ี 3.4 วิจัยและพัฒนำศักยภำพศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน   
  แนวด ำเนินกำร 
  3 4 1 ส่บเสริาให้าีบานวิจัยและ.ัฒนาอบค์ควาารู้เ.ื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรราสู่ชุาชน 
  3 4 2 จัดสรรทรั.ยากรสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้บศูนย์.ัฒนาพถ่ายทอดพภูาิปัญญาพเทคโนโลยีพและนวัตกรราชุาชน 
ยุทธศำสตร์ที่  4 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชนอย่ำงยั่งยืน  
 เป้ำหมำยท่ี 4.1 สถำบันมีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กำรจัดกำรศึกษำและกำรระดมทรัพยำกรทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ  
  แนวด ำเนินกำร 
  4 1 1 จัดการศึกษา/บริการวิชาการร่วากับเครือข่ายสถาบันพอบค์กรเ.ื่อส่บเสริาการจัดการศึกษาที่เช่ือาโยบเครือข่ายและทักษะอาชี.ที่ได้าาตรฐานพเช่นพาาตรฐานขอบ

กรา.ัฒนาฝงาือแรบานพาาตรฐานขอบสถาบันคุ วุฒิวิชาชี.พ(สคช )พาาตรฐานท่ีเป็นควาาร่วาาือระหว่าบประเทศพเป็นต้นพ 
  4 1 2 ออกระเบียบพข้อบับคับขอบสถาบันที่เอื้อให้เกิดการจัดการศึกษาร่วาหรือท่ีเชื่อาโยบเครือข่าย 
  4 1 3 แสวบหาควาาร่วาาือทาบวิชาการร่วากับเครือข่ายสถานประกอบการพหรือสถาบันการศึกษาท้ับในและต่าบประเทศพ 
  4 1 4 ส่บเสริาการระดาทรั.ยากรเ.ื่อการจัดการศึกษาร่วากับเครือข่าย 

 

 เป้ำหมำยท่ี 1.5  มุ่งสู่กำรเป็นสถำบันวิทยำลัยชุมชนคุณธรรม 
  แนวด ำเนินกำร 
  1 5 1 ส่บเสริาการ.ัฒนาสถาบันให้าีระบบการบริหารจัดการตาาหลักธรราาภิบาลพ 
  1 5 2 ส่บเสริาให้กรราการสภาสถาบันพกรราการสภาวิทยาลัยพผู้บริหารพอาจารย์พบุคลากรพผู้เรียนพและผู้รับบริการทาบการศึกษาาีส่วนร่วาสร้าบสถาบั นวิทยาลัยชุาชน

คุ ธรราพ 
  1 5 3 ส่บเสริาให้วิทยาลัยชุาชนพเป็น.้ืนท่ีสร้าบควาาดีพและสร้าบคนดีให้ชุาชนพ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพชุมชน  
 เป้ำหมำยท่ี 2.1 คนในชุมชนมีโอกำสเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต 
  แนวด ำเนินกำร 
  2 1 1 .ัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนอบควาาต้อบการขอบชุาชนพตลาดแรบบานพทั้บระดับชุาชนพจับหวัดพประเทศพและต่าบประเทศ 
  2 1 2 จัดการศึกษา/กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยรูปแบบดิจิตัลพให้ตอบสนอบวิธีการเข้าถึบโอกาสทาบการศึกษาขอบคนทุกกลุ่าอาชี.พและกลุ่าวัยต่าบๆพให้าากขึ้น 
  2 1 3 .ัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้และระบบสะสาหน่วยกิตที่เอื้อต่อการเข้าถึบการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย 
  2 1 4 เร่บรัด/ปรับปรุบระเบียบพกฎหาายพข้อบับคับให้เอื้อต่อวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลายพพ 
 เป้ำหมำยท่ี 2.2  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมหลักสูตรวิทยำลัยชุมชน  
  แนวด ำเนินกำร 
  2 2 1 ส่บเสริาการจัดกิจกรรา.ัฒนาศักยภา.ผู้เรียน 
  2 2 2 จัดท าาาตรฐานการวัดและประเาินผลคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์ตาาหลักสูตรวิทยาลัยชุาชน 
  2 2 3 าีระบบประเาินผลสัาฤทธ์ิการจัดการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 
 เป้ำหมำยท่ี 2.3  มีแหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภำพและมำตรฐำน   
  แนวด ำเนินกำร 
  2 3 1 จัดท าฐานข้อาูลและ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ 
  2 3 2 .ัฒนานวัตกรราการจัดการเรียนรู้ 
 เป้ำหมำยท่ี 2.4  มีระบบกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) และกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
  แนวด ำเนินกำร 
  2 4 1 .ัฒนาสารรถนะครูให้าีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ีพ21 
  2 4 2 ก าหนดาาตรการจูบใจเ.ื่อเ.ิ่าประสิทธิภา.การจัดการเรียนการสอนแบบเชิบรุกพ(active learning) 
 เป้ำหมำยท่ี 2.5  ผู้สูงอำยุและผู้พิกำรได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต และกำรมีงำนท ำ  
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1.4  เป้าหมาย แนวด าเนินการ ตัวช้ีวัด และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี  
 
 การน ายุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ไปสู่การปฏิบัติ ได้ก าหนดเป้าหมาย แนวด าเนินการ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้ 
แต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล (9 ตัวชี้วัด) 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. ปี พ.ศ. 2562 - 2579 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2560-
2561 

ปีที่  
3-5 

ปีที่  
6-10 

ปีที่ 
11-15 

ปีที่ 
16-20 

1.1 สร้างความเข้มแข็งของ
วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ 

1.1.1 สร้างค่านิยมร่วมองค์กร
ให้เป็นองค์กรที่มุ่งการท างาน
เพื่อความเป็นเลิศ ได้แก่ 
ค่านิยมการท างานแบบมีส่วน
ร่วม ค่านิยมการท างานเป็นทีม 
ค่านิยมความรักความผูกพันใน
องค์กร เป็นต้น 
1.1.2 สร้างวัฒนธรรมการ
ท างานบนฐานความรู้/ข้อมลู
ข้อเท็จจริง การส่งเสรมิให้มีการ
สื่อสาร/แลกเปลีย่นเรยีนรู้
บุคลากรทุกระดับอยา่งต่อเนื่อง
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

(1) ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
 

ร้อย
ละ 

n/a 5 - - - - โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สร้างค่านิยมร่วมองค์กร 
ระหว่างบุคลากรทุกประเภท/
ระดับ ประจ าป ี
- โครงการประกวด/ให้รางวัล
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมร่วมองค์กร 
- การประชุมร่วมระหว่าง
สภาสถาบัน สภาวิทยาลยั
ชุมชน และผู้อ านวยการ/
ผู้บริหารวิทยาลยัชุมชน 

1.2 มีระบบบริหารจัดการ
เชิงรุก และการให้บริการที่
ดีมีประสิทธิภาพ 

1.2.1 เร่งรัดการจดัระบบการ
บริหารงานบุคคลให้รองรับ
พระราชบัญญัตสิถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 

(2) ร้อยละของครูและบุคลากรที่มี
คุณสมบัตผิ่านการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง/
เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
 

ร้อย
ละ 

 

80 80 80 80 80 - แผนงานการจัดระบบการ
บริหารงานบคุคลให้รองรับ 
พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลยัชุมชน 
พ.ศ.2558 

 

  4 1 5 ส่บเสริาพสนับสนุนการขอจดลิขสิทธิ์พสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรผลิตภั ฑ์/นวัตกรราวิทยาลัยชุาชน 
 เป้ำหมำยท่ี 4.2 วิทยำลัยชุมชนมีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงวิทยำลัยชุมชน กับชุมชน และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และ

กำรระดมทรัพยำกร 
  แนวด ำเนินกำร 
  4 2 1 สร้าบและเชื่อาโยบเครือข่ายการจัดการศึกษา/บริการวิชาการพและท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรราพรูปแบบวิทยาลัยชุาชนท่ีได้าาตรฐานพเช่นพาาตรฐานขอบกรา.ัฒนาฝงาือ

แรบานพาาตรฐานขอบสถาบันคุ วุฒิวิชาชี.พ(สคช )พาาตรฐานท่ีเป็นควาาร่วาาือระหว่าบประเทศพเป็นต้น 
  4 2 2 ส่บเสริาการระดาทรั.ยากรเ.ื่อการจัดการศึกษาร่วากับเครือข่าย 
  4 2 3 .ัฒนาศักยภา.เครือข่ายการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุาชน 
  4 2 4 สร้าบสัา.ันธภา.เครือข่ายการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุาชน 
ยุทธศำสตร์ที่  5 กำรสร้ำงผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง และผู้ประกอบกำรในชุมชน 
พ เป้ำหมำยท่ี 5.1 สร้ำงผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของชุมชน   
  แนวด ำเนินกำร 
  5 1 1 สร้าบผู้น าการเปลี่ยนแปลบในชุาชนพโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5 1 2 สร้าบผู้น ารุ่นใหา่ใน.ื้นที่จับหวัดแดนภาคใต้ 
 เป้ำหมำยท่ี 5.2  ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรในชุมชน   
  แนวด ำเนินกำร 
  5 2 1 สร้าบผู้ประกอบการรายใหา่ที่จะท าให้เกิดธุรกิจในการสร้าบาูลค่าเ.ิ่าทาบเศรษฐกิจขอบชุาชน 
  5 2 2 .ัฒนาผู้ประกอบการรายเดิาให้สาาารถด าเนินธุรกิจได้อย่าบาีประสิทธิภา.และประสิทธิผล 
 เป้ำหมำยท่ี 5.3 ส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรชุมชน   
  แนวด ำเนินกำร 
 5 3 1   สร้าบควาาร่วาาือกับเครือข่ายผู้ประกอบการใน.้ืนท่ีเ.ื่อวิจัยและ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ 

5 3 2   าีกลไกการเข้าถึบแหล่บทรั.ยากรที่สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ 
 เป้ำหมำยท่ี 5.4 พัฒนำช่องทำงกำรตลำดส ำหรับผู้ประกอบกำรในชุมชน 
  แนวด ำเนินกำร 
  5 4 1 ส่บเสริาให้ผู้ประกอบการน าเทคโนโลยีพ(Technology)พาาประยุกต์ใช้ในการจัดการช่อบทาบการตลาด 
  5 4 2 แสวบหา.ันธาิตรพ(Alliance)พเ.ื่อเ.่ิาช่อบทาบการตลาด 
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1.4  เป้าหมาย แนวด าเนินการ ตัวช้ีวัด และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี  
 
 การน ายุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ไปสู่การปฏิบัติ ได้ก าหนดเป้าหมาย แนวด าเนินการ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้ 
แต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล (9 ตัวชี้วัด) 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. ปี พ.ศ. 2562 - 2579 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2560-
2561 

ปีที่  
3-5 

ปีที่  
6-10 

ปีที่ 
11-15 

ปีที่ 
16-20 

1.1 สร้างความเข้มแข็งของ
วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ 

1.1.1 สร้างค่านิยมร่วมองค์กร
ให้เป็นองค์กรที่มุ่งการท างาน
เพื่อความเป็นเลิศ ได้แก่ 
ค่านิยมการท างานแบบมีส่วน
ร่วม ค่านิยมการท างานเป็นทีม 
ค่านิยมความรักความผูกพันใน
องค์กร เป็นต้น 
1.1.2 สร้างวัฒนธรรมการ
ท างานบนฐานความรู้/ข้อมลู
ข้อเท็จจริง การส่งเสรมิให้มีการ
สื่อสาร/แลกเปลีย่นเรยีนรู้
บุคลากรทุกระดับอยา่งต่อเนื่อง
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

(1) ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
 

ร้อย
ละ 

n/a 5 - - - - โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สร้างค่านิยมร่วมองค์กร 
ระหว่างบุคลากรทุกประเภท/
ระดับ ประจ าป ี
- โครงการประกวด/ให้รางวัล
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมร่วมองค์กร 
- การประชุมร่วมระหว่าง
สภาสถาบัน สภาวิทยาลยั
ชุมชน และผู้อ านวยการ/
ผู้บริหารวิทยาลยัชุมชน 

1.2 มีระบบบริหารจัดการ
เชิงรุก และการให้บริการที่
ดีมีประสิทธิภาพ 

1.2.1 เร่งรัดการจดัระบบการ
บริหารงานบุคคลให้รองรับ
พระราชบัญญัตสิถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 

(2) ร้อยละของครูและบุคลากรที่มี
คุณสมบัตผิ่านการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง/
เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
 

ร้อย
ละ 

 

80 80 80 80 80 - แผนงานการจดัระบบการ
บริหารงานบคุคลให้รองรับ 
พ.ร.บ. สถาบนัวิทยาลยัชุมชน 
พ.ศ.2558 

 

  4 1 5 ส่บเสริาพสนับสนุนการขอจดลิขสิทธิ์พสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรผลิตภั ฑ์/นวัตกรราวิทยาลัยชุาชน 
 เป้ำหมำยท่ี 4.2 วิทยำลัยชุมชนมีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงวิทยำลัยชุมชน กับชุมชน และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และ

กำรระดมทรัพยำกร 
  แนวด ำเนินกำร 
  4 2 1 สร้าบและเชื่อาโยบเครือข่ายการจัดการศึกษา/บริการวิชาการพและท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรราพรูปแบบวิทยาลัยชุาชนท่ีได้าาตรฐานพเช่นพาาตรฐานขอบกรา.ัฒนาฝงาือ

แรบานพาาตรฐานขอบสถาบันคุ วุฒิวิชาชี.พ(สคช )พาาตรฐานท่ีเป็นควาาร่วาาือระหว่าบประเทศพเป็นต้น 
  4 2 2 ส่บเสริาการระดาทรั.ยากรเ.ื่อการจัดการศึกษาร่วากับเครือข่าย 
  4 2 3 .ัฒนาศักยภา.เครือข่ายการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุาชน 
  4 2 4 สร้าบสัา.ันธภา.เครือข่ายการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุาชน 
ยุทธศำสตร์ที่  5 กำรสร้ำงผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง และผู้ประกอบกำรในชุมชน 
พ เป้ำหมำยท่ี 5.1 สร้ำงผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของชุมชน   
  แนวด ำเนินกำร 
  5 1 1 สร้าบผู้น าการเปลี่ยนแปลบในชุาชนพโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5 1 2 สร้าบผู้น ารุ่นใหา่ใน.ื้นที่จับหวัดแดนภาคใต้ 
 เป้ำหมำยท่ี 5.2  ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรในชุมชน   
  แนวด ำเนินกำร 
  5 2 1 สร้าบผู้ประกอบการรายใหา่ที่จะท าให้เกิดธุรกิจในการสร้าบาูลค่าเ.ิ่าทาบเศรษฐกิจขอบชุาชน 
  5 2 2 .ัฒนาผู้ประกอบการรายเดิาให้สาาารถด าเนินธุรกิจได้อย่าบาีประสิทธิภา.และประสิทธิผล 
 เป้ำหมำยท่ี 5.3 ส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรชุมชน   
  แนวด ำเนินกำร 
 5 3 1   สร้าบควาาร่วาาือกับเครือข่ายผู้ประกอบการใน.้ืนท่ีเ.ื่อวิจัยและ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ 

5 3 2   าีกลไกการเข้าถึบแหล่บทรั.ยากรที่สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ 
 เป้ำหมำยท่ี 5.4 พัฒนำช่องทำงกำรตลำดส ำหรับผู้ประกอบกำรในชุมชน 
  แนวด ำเนินกำร 
  5 4 1 ส่บเสริาให้ผู้ประกอบการน าเทคโนโลยีพ(Technology)พาาประยุกต์ใช้ในการจัดการช่อบทาบการตลาด 
  5 4 2 แสวบหา.ันธาิตรพ(Alliance)พเ.ื่อเ.่ิาช่อบทาบการตลาด 
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เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. ปี พ.ศ. 2562 - 2579 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2560-
2561 

ปีที่  
3-5 

ปีที่  
6-10 

ปีที่ 
11-15 

ปีที่ 
16-20 

1.2.7 จัดท าแผนพัฒนาและ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนระยะปานกลาง
ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์
ระยะ 20 ปี และเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต/ิแผน
ปฏิรูปประเทศ 
 

- จัดระบบการควบคมุ ก ากบั 
ติดตาม และประเมินผล
ประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ
ภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
- แผนงานพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของวิทยาลยัชุมชนให้มี
ความพรอ้มในการบริการตาม
พันธกิจ 
- โครงการวเิคราะห์และ
ประเมินประสิทธิภาพการ
ให้บริการของวิทยาลัยชุมชน 
- แผนงานปรบัปรุง/พัฒนา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนสู ่ 
e-community College  
(e-Office, e-Meeting, Single 
Data-based, etc.) 
- แผนงานพฒันา/ปรับปรุงกล
ยุทธ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศทุก ๆ  3 – 5 ปี 
- โครงการจัดท าแผนพัฒนา
สถาบันวิทยาลัยขมุชน ประจ าปี
งบประมาณ 
- โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์
การศึกษาของสถาบันวิทยาลัย

 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. ปี พ.ศ. 2562 - 2579 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2560-
2561 

ปีที่  
3-5 

ปีที่  
6-10 

ปีที่ 
11-15 

ปีที่ 
16-20 

1.2.2 เร่งรัดการจดัท ากรอบ
อัตราก าลังเพื่อรองรับ
โครงสร้างองค์กรทั้งระดับ
ส านักงานสถาบันและวิทยาลัย
ชุมชน 
1.2.3 จัดระบบการยกย่อง   
เชิดชูเกียรติบคุลากรทุก
ประเภทที่มีความดหีรือมี
ผลงานเด่น 
1.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารด้านการเงินและ
งบประมาณ ตั้งแต่การจัดท า
งบประมาณที่ตอบโจทยเ์ชิง
พื้นที่ และพัฒนาระบบการ
บริหารการจัดสรรและการใช้
จ่ายงบประมาณที่เช่ือมโยงกับ
ระบบรายงานผลของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ 
1.2.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของวิทยาลัยชุมชนให้มีความ
พร้อมในการบริการตามพันธ
กิจ 
1.2.6  พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

(3) ร้อยละของบุคลากรวิทยาลัยชมุชน
ได้รับการพัฒนาให้มสีมรรถนะเชิงรุกใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ร้อย
ละ 

n/a 80 80 80 80 - แผนงานทบทวน/ปรบัปรุง
ข้อบังคับ ระเบยีบการ
บริหารงานบคุคลเพื่อรองรบั 
พ.ร.บ. สถาบนัวิทยาลยัชุมชน 
พ.ศ.2558 
- แผนงานพฒันาศกับุคลากร
เชิงรุก 
- แผนงานพฒันาครแูละ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสู่
ศตวรรษที่ 21   
- โครงการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังเพื่อรองรับโครงสร้าง
องค์กรทั้งระดบัส านักงาน
สถาบันและวิทยาลัย 
- แผนงานส่งเสรมิการสรา้ง
ขวัญก าลังใจการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
- แผนงานจัดท ากลยุทธ์ทาง
การเงินของสถาบนัวิทยาลยั
ชุมชน 
- แผนงานประเมนิเพื่อ
ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์
การพัฒนาสถาบันวิทยาลยั
ชุมชนทุก 3 – 5 ปี 

(4) ร้อยละของการบรรลุตัวช้ีวัดองค์กร
คุณภาพของหน่วยงานกลางท่ีท าหน้าท่ี
ประเมินประสิทธิภาพองค์กร 

ร้อย
ละ 

80 
ขึ้นไป 

90 90 90 90 

(5) ร้อยละของวิทยาลัยชุมชนท่ีมี
โครงสร้างทางกายภาพที่มีความพร้อม
ให้บริการแก่กลุม่เป้าหมาย 

ร้อย
ละ 

n/a 20 40 80 100 

(6) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการมรีะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ 

ร้อย
ละ 

n/a 5 5 - - 
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เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. ปี พ.ศ. 2562 - 2579 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2560-
2561 

ปีที่  
3-5 

ปีที่  
6-10 

ปีที่ 
11-15 

ปีที่ 
16-20 

1.2.7 จัดท าแผนพัฒนาและ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนระยะปานกลาง
ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์
ระยะ 20 ปี และเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต/ิแผน
ปฏิรูปประเทศ 
 

- จัดระบบการควบคมุ ก ากบั 
ติดตาม และประเมินผล
ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการ
ภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
- แผนงานพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานของวิทยาลยัชุมชนให้มี
ความพรอ้มในการบริการตาม
พันธกิจ 
- โครงการวเิคราะห์และ
ประเมินประสิทธิภาพการ
ให้บริการของวิทยาลัยชุมชน 
- แผนงานปรบัปรุง/พัฒนา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนสู ่ 
e-community College  
(e-Office, e-Meeting, Single 
Data-based, etc.) 
- แผนงานพฒันา/ปรับปรุงกล
ยุทธ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศทุก ๆ  3 – 5 ปี 
- โครงการจัดท าแผนพัฒนา
สถาบันวิทยาลัยขมุชน ประจ าปี
งบประมาณ 
- โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์
การศึกษาของสถาบันวิทยาลัย

 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. ปี พ.ศ. 2562 - 2579 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2560-
2561 

ปีที่  
3-5 

ปีที่  
6-10 

ปีที่ 
11-15 

ปีที่ 
16-20 

1.2.2 เร่งรัดการจดัท ากรอบ
อัตราก าลังเพื่อรองรับ
โครงสร้างองค์กรทั้งระดับ
ส านักงานสถาบันและวิทยาลัย
ชุมชน 
1.2.3 จัดระบบการยกย่อง   
เชิดชูเกียรติบคุลากรทุก
ประเภทที่มีความดหีรือมี
ผลงานเด่น 
1.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารด้านการเงินและ
งบประมาณ ตั้งแต่การจัดท า
งบประมาณที่ตอบโจทยเ์ชิง
พื้นที่ และพัฒนาระบบการ
บริหารการจัดสรรและการใช้
จ่ายงบประมาณที่เช่ือมโยงกับ
ระบบรายงานผลของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ 
1.2.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของวิทยาลัยชุมชนให้มีความ
พร้อมในการบริการตามพันธ
กิจ 
1.2.6  พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

(3) ร้อยละของบุคลากรวิทยาลัยชมุชน
ได้รับการพัฒนาให้มสีมรรถนะเชิงรุกใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ร้อย
ละ 

n/a 80 80 80 80 - แผนงานทบทวน/ปรบัปรุง
ข้อบังคับ ระเบยีบการ
บริหารงานบคุคลเพื่อรองรบั 
พ.ร.บ. สถาบนัวิทยาลยัชุมชน 
พ.ศ.2558 
- แผนงานพฒันาศกับุคลากร
เชิงรุก 
- แผนงานพฒันาครแูละ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสู่
ศตวรรษที่ 21   
- โครงการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังเพื่อรองรับโครงสร้าง
องค์กรทั้งระดบัส านักงาน
สถาบันและวิทยาลัย 
- แผนงานส่งเสรมิการสรา้ง
ขวัญก าลังใจการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
- แผนงานจัดท ากลยุทธ์ทาง
การเงินของสถาบนัวิทยาลยั
ชุมชน 
- แผนงานประเมนิเพื่อ
ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์
การพัฒนาสถาบันวิทยาลยั
ชุมชนทุก 3 – 5 ปี 

(4) ร้อยละของการบรรลุตัวช้ีวัดองค์กร
คุณภาพของหน่วยงานกลางท่ีท าหน้าท่ี
ประเมินประสิทธิภาพองค์กร 

ร้อย
ละ 

80 
ขึ้นไป 

90 90 90 90 

(5) ร้อยละของวิทยาลัยชุมชนท่ีมี
โครงสร้างทางกายภาพที่มีความพร้อม
ให้บริการแก่กลุม่เป้าหมาย 

ร้อย
ละ 

n/a 20 40 80 100 

(6) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการมรีะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ 

ร้อย
ละ 

n/a 5 5 - - 
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เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. ปี พ.ศ. 2562 - 2579 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2560-
2561 

ปีที่  
3-5 

ปีที่  
6-10 

ปีที่ 
11-15 

ปีที่ 
16-20 

1.5.2 ส่งเสริมให้กรรมการสภา
สถาบัน กรรมการสภาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร 
ผู้เรยีน และผู้รับบริการทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมสร้างสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
1.5.3 ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชน 
เป็นพื้นที่สร้างความดี และ
สร้างคนดีให้ชุมชน 

จัดการสถาบันวิทยาลยั
ชุมชนตามหลักเกณฑ์
คุณภาพ 

- แผนงานการต่อต้านทุจริต
คอรัปช่ันในองค์กร 

- แผนงานสัมมนาสภา
วิทยาลัยชุมชนประจ าป ี

 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. ปี พ.ศ. 2562 - 2579 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2560-
2561 

ปีที่  
3-5 

ปีที่  
6-10 

ปีที่ 
11-15 

ปีที่ 
16-20 

ชุมชน ระยะ 5 ปี (Rolling 
Plan) 

1.3 ขยายพื้นที่ให้บริการ
จัดการศึกษาและบริการ
ทางวิชาการ 

1.3.1 จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหม่
เพื่อเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
การศึกษา 
1.3.2 ขยายพื้นที่บริการเพื่อ
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ในพื้นที่ท่ีเป็นรอยต่อ/ชายขอบ
ของจังหวัดใกล้เคียง 
1.3.3 จัดระบบการบริหาร
จัดการหน่วยจัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ มีความพร้อม
ให้บริการในทุกพ้ืนท่ี มีรูปแบบ
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย 
และเข้าถึงได้ง่าย 

(7) จ านวนพื้นที่การให้บริการ/จดั
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง 
*จ านวนหน่วยจัดการศึกษาปีการศึกษา 2561 

แห่ง 132* 140 144 148 152 - แผนงานศึกษาความ
ต้องการ/ความเป็นไปได้ใน
การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 
- การจัดท าระเบียบ 
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนที่เอื้อต่อการบริหาร
จัดการการจัดการศึกษา
รูปแบบหน่วยจดัการศึกษา 
- แผนงานส่งเสริมคณุภาพ
การให้บริการ/จดัการศึกษา
รูปแบบหน่วยจดัการศึกษา 

 

1.4 กระจายอ านาจการ
บริหารจดัการใหเ้กิดความ
คล่องตัว 

1.4.1 เร่งรัดทบทวนหรือ
ปรับปรุง/แกไ้ขข้อบังคับ  
ระเบียบ  ประกาศฯ  ให้เกิด
ความคล่องตัวมากข้ึน 

(8) จ านวนเรื่องที่กระจายอ านาจ 
 
 
 

เรื่อง n/a 1 1 1 1 - แผนงานการกระจายอ านาจ
การบริหารงาน (ด้านการ
บริหารจดัการ ด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ และด้าน
บุคลากร) ให้มีความคล่องตัว  

1.5 มุ่งสู่การเป็นสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 

1.5.1 ส่งเสริมการพัฒนา
สถาบันให้มีระบบการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

(9) ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  

ลดลง
ร้อย
ละ 

n/a 5 10 15 20 - แผนงานพัฒนาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 

- แผนงานพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร

50721_Sahyblock_001-174.indd   10 20/2/2562   14:13:56



แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 11

 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. ปี พ.ศ. 2562 - 2579 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2560-
2561 

ปีที่  
3-5 

ปีที่  
6-10 

ปีที่ 
11-15 

ปีที่ 
16-20 

1.5.2 ส่งเสริมให้กรรมการสภา
สถาบัน กรรมการสภาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร 
ผู้เรยีน และผู้รับบริการทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมสร้างสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
1.5.3 ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชน 
เป็นพื้นที่สร้างความดี และ
สร้างคนดีให้ชุมชน 

จัดการสถาบันวิทยาลยั
ชุมชนตามหลักเกณฑ์
คุณภาพ 

- แผนงานการต่อต้านทุจริต
คอรัปช่ันในองค์กร 

- แผนงานสัมมนาสภา
วิทยาลัยชุมชนประจ าป ี

 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. ปี พ.ศ. 2562 - 2579 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2560-
2561 

ปีที่  
3-5 

ปีที่  
6-10 

ปีที่ 
11-15 

ปีที่ 
16-20 

ชุมชน ระยะ 5 ปี (Rolling 
Plan) 

1.3 ขยายพื้นที่ให้บริการ
จัดการศึกษาและบริการ
ทางวิชาการ 

1.3.1 จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหม่
เพื่อเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
การศึกษา 
1.3.2 ขยายพื้นที่บริการเพื่อ
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ในพื้นที่ท่ีเป็นรอยต่อ/ชายขอบ
ของจังหวัดใกล้เคียง 
1.3.3 จัดระบบการบริหาร
จัดการหน่วยจัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ มีความพร้อม
ให้บริการในทุกพ้ืนท่ี มีรูปแบบ
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย 
และเข้าถึงได้ง่าย 

(7) จ านวนพื้นที่การให้บริการ/จดั
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง 
*จ านวนหน่วยจัดการศึกษาปีการศึกษา 2561 

แห่ง 132* 140 144 148 152 - แผนงานศึกษาความ
ต้องการ/ความเป็นไปได้ใน
การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 
- การจัดท าระเบียบ 
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนที่เอื้อต่อการบริหาร
จัดการการจัดการศึกษา
รูปแบบหน่วยจดัการศึกษา 
- แผนงานส่งเสริมคณุภาพ
การให้บริการ/จดัการศึกษา
รูปแบบหน่วยจดัการศึกษา 

 

1.4 กระจายอ านาจการ
บริหารจดัการใหเ้กิดความ
คล่องตัว 

1.4.1 เร่งรัดทบทวนหรือ
ปรับปรุง/แกไ้ขข้อบังคับ  
ระเบียบ  ประกาศฯ  ให้เกิด
ความคล่องตัวมากข้ึน 

(8) จ านวนเรื่องที่กระจายอ านาจ 
 
 
 

เรื่อง n/a 1 1 1 1 - แผนงานการกระจายอ านาจ
การบริหารงาน (ด้านการ
บริหารจดัการ ด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ และด้าน
บุคลากร) ให้มีความคล่องตัว  

1.5 มุ่งสู่การเป็นสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 

1.5.1 ส่งเสริมการพัฒนา
สถาบันให้มีระบบการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

(9) ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  

ลดลง
ร้อย
ละ 

n/a 5 10 15 20 - แผนงานพัฒนาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 

- แผนงานพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
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เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. 

2560-
2561 

ปี พ.ศ. 2562 - 2579 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีที่  

3-5 
ปีที่   

6-10 
ปีที่ 

11-15 
ปีที่ 

16-20 

2.2 ผู้ส าเรจ็การศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรวิทยาลัย
ชุมชน 

2.2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 
2.2.2 จัดท ามาตรฐานการวัด
และประเมินผลคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร
วิทยาลัยชุมชน 
2.2.3 มีระบบประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการจดัการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชน 

(5) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
*IQA สมศ.7 

ร้อยละ 95* 95 95 95 95  

(6) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ n/a 70 70 70 70 

2.3 มีแหล่งเรียนรู้ และ
นวัตกรรมการเรียนรู้
รูปแบบดิจิทลัให้มีคณุภาพ
และมาตรฐาน  

2.3.1 จัดท าฐานข้อมูลและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้        
2.3.2 พัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู ้

(7) มีแหล่งเรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ
สามารถให้บริการแก่ประชาชาชน/ผูส้นใจ
ได้อย่างท่ัวถึง 
*เป้าหมายป ีงปม. พ.ศ. 2561 

แห่ง 4* 20 23 23 23 - โครงการจัดท าฐานข้อมลู
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์  
- โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
นวัตกรรมการจดัการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ได้แก่ (1) การ
วิจัยและพัฒนาการเรยีนรู้ (2) 
การพัฒนาศักยภาพและระ
สิทธิภาพบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและการวิจยั 
(3) การพฒันากระบวนการ
เรียนการสอนแบบบรูณาการ
คุณภาพของชีวิตและ
คุณธรรม (4) การพัฒนาสื่อ
การเรยีนรู้และแหล่ง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนและชุมชน  (9 ตัวชี้วัด) 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. 

2560-
2561 

ปี พ.ศ. 2562 - 2579 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีที่  

3-5 
ปีที่   

6-10 
ปีที่ 

11-15 
ปีที่ 

16-20 

2.1 คนในชุมชนมีโอกาส
เข้าถึงการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต  
 
 

2.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ตลาดแรงงาน ทั้งระดับ
ชุมชน จังหวัด ประเทศ และ
ต่างประเทศ 
2.1.2 จัดการศึกษา/
กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายด้วยรูปแบบดจิิตลั 
ให้ตอบสนองวิธีการเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาของคน
ทุกกลุ่มอาชีพ และกลุม่วัย
ต่างๆ ให้มากขึ้น 
2.1.3 พัฒนาระบบการเทียบ
โอนผลการเรียนรู้และระบบ
สะสมหน่วยกิต 
2.1.4 เร่งรัด/ปรับปรุงระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับให้เอื้อต่อ
วิธีการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย 

(1) จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุง/หลักสูตร
ใหม่ท่ีตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 
(1.1) ระดับอนุปริญญา 
(1.2) ระดับประกาศนยีบัตร 
(1.3) หลักสูตรอาชีพ 
*ผลการด าเนินงานปี งปม.พ.ศ. 2560 

หลัก 
สูตร 

 
 
 

7* 
4* 
n/a 

 
 
 
3 
6 
10 

 
 
 
5 
10 
20 
 

 
 
 
5 
10 
20 

 
 
 
5 
10 
20 

- แผนงานพัฒนาหลักสตูรที่
ตอบสนองความต้องการใน
การพัฒนาอาชีพและคณุภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน 
- แผนงานพัฒนาหลักสตูร
ฐานสมรรถนะตามความ
ต้องการตลาดแรงงาน 
- แผนงานจัดท าหลักสูตร
ร่วมกับสถาบันการศึกษาใน
และต่างประเทศ 
- แผนงานพัฒนาระบบและ
สื่อการเรียนรู้ในยคุดิจิตลั 
อาทิ รูปแบบการจัด
การศึกษา แบบDistance 
learning E-learning เป็นต้น 
- แผนงานพัฒนารูปแบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit 
bank) ของวิทยาลัยชุมชน 
- แผนงานน าร่องการพัฒนา
หลักสตูร/สื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบดิจติัล 
 
 

(2) จ านวนผู้รับบริการการจดัการศึกษา
หลักสตูรระดับต่ ากว่าปรญิญา 
(อนุปริญญา ประกาศนียบตัร และสัมฤทธิ
บัตร) 
* ปี งปม. พ.ศ. 2560 
** ปี งปม. พ.ศ. 2561 

คน 30,925* 
24,845** 

30,000
/ปี 

30,000
/ปี 

30,000
/ปี 

30,000
/ปี 

(3) จ านวนหลักสูตร/สื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบดิจติัล 
*หลักสูตร Digital Marketing 

หลัก 
สูตร 

1* 6 10 10 10 

(4) มีระบบการเทียบโอนผลการเรยีนรู้
และประสบการณ ์

มี/ไม่ม ี ไม่ม ี ม ี - - - 
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เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. 

2560-
2561 

ปี พ.ศ. 2562 - 2579 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีที่  

3-5 
ปีที่   

6-10 
ปีที่ 

11-15 
ปีที่ 

16-20 

2.2 ผู้ส าเรจ็การศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรวิทยาลัย
ชุมชน 

2.2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 
2.2.2 จัดท ามาตรฐานการวัด
และประเมินผลคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร
วิทยาลัยชุมชน 
2.2.3 มีระบบประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการจดัการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชน 

(5) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
*IQA สมศ.7 

ร้อยละ 95* 95 95 95 95  

(6) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ n/a 70 70 70 70 

2.3 มีแหล่งเรียนรู้ และ
นวัตกรรมการเรียนรู้
รูปแบบดิจิทลัให้มีคณุภาพ
และมาตรฐาน  

2.3.1 จัดท าฐานข้อมูลและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้        
2.3.2 พัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู ้

(7) มีแหล่งเรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ
สามารถให้บริการแก่ประชาชาชน/ผูส้นใจ
ได้อย่างท่ัวถึง 
*เป้าหมายป ีงปม. พ.ศ. 2561 

แห่ง 4* 20 23 23 23 - โครงการจัดท าฐานข้อมลู
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์  
- โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
นวัตกรรมการจดัการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ได้แก่ (1) การ
วิจัยและพัฒนาการเรยีนรู้ (2) 
การพัฒนาศักยภาพและระ
สิทธิภาพบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและการวิจยั 
(3) การพฒันากระบวนการ
เรียนการสอนแบบบรูณาการ
คุณภาพของชีวิตและ
คุณธรรม (4) การพัฒนาสื่อ
การเรยีนรู้และแหล่ง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนและชุมชน  (9 ตัวชี้วัด) 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. 

2560-
2561 

ปี พ.ศ. 2562 - 2579 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีที่  

3-5 
ปีที่   

6-10 
ปีที่ 

11-15 
ปีที่ 

16-20 

2.1 คนในชุมชนมีโอกาส
เข้าถึงการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต  
 
 

2.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ตลาดแรงงาน ทั้งระดับ
ชุมชน จังหวัด ประเทศ และ
ต่างประเทศ 
2.1.2 จัดการศึกษา/
กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายด้วยรูปแบบดจิิตลั 
ให้ตอบสนองวิธีการเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาของคน
ทุกกลุ่มอาชีพ และกลุม่วัย
ต่างๆ ให้มากขึ้น 
2.1.3 พัฒนาระบบการเทียบ
โอนผลการเรียนรู้และระบบ
สะสมหน่วยกิต 
2.1.4 เร่งรัด/ปรับปรุงระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับให้เอื้อต่อ
วิธีการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย 

(1) จ านวนหลักสูตรทีป่รับปรุง/หลักสูตร
ใหม่ท่ีตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 
(1.1) ระดับอนุปริญญา 
(1.2) ระดับประกาศนยีบัตร 
(1.3) หลักสูตรอาชีพ 
*ผลการด าเนินงานปี งปม.พ.ศ. 2560 

หลัก 
สูตร 

 
 
 

7* 
4* 
n/a 

 
 
 
3 
6 
10 

 
 
 
5 
10 
20 
 

 
 
 
5 
10 
20 

 
 
 
5 
10 
20 

- แผนงานพัฒนาหลักสตูรที่
ตอบสนองความต้องการใน
การพัฒนาอาชีพและคณุภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน 
- แผนงานพัฒนาหลักสตูร
ฐานสมรรถนะตามความ
ต้องการตลาดแรงงาน 
- แผนงานจัดท าหลักสูตร
ร่วมกับสถาบันการศึกษาใน
และต่างประเทศ 
- แผนงานพัฒนาระบบและ
สื่อการเรียนรู้ในยคุดิจิตลั 
อาทิ รูปแบบการจัด
การศึกษา แบบDistance 
learning E-learning เป็นต้น 
- แผนงานพัฒนารูปแบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit 
bank) ของวิทยาลัยชุมชน 
- แผนงานน าร่องการพัฒนา
หลักสตูร/สื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบดิจติัล 
 
 

(2) จ านวนผู้รับบริการการจดัการศึกษา
หลักสตูรระดับต่ ากว่าปรญิญา 
(อนุปริญญา ประกาศนียบตัร และสัมฤทธิ
บัตร) 
* ปี งปม. พ.ศ. 2560 
** ปี งปม. พ.ศ. 2561 

คน 30,925* 
24,845** 

30,000
/ปี 

30,000
/ปี 

30,000
/ปี 

30,000
/ปี 

(3) จ านวนหลักสูตร/สื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบดิจติัล 
*หลักสูตร Digital Marketing 

หลัก 
สูตร 

1* 6 10 10 10 

(4) มีระบบการเทียบโอนผลการเรยีนรู้
และประสบการณ ์

มี/ไม่ม ี ไม่ม ี ม ี - - - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน (9 ตัวชี้วัด) 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. 

2560-
2561 

ปี พ.ศ. 2562 - 2579 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีที่  

3-5 
ปีที่  

6-10 
ปีที่ 

11-15 
ปีที่ 

16-20 

3.1 สร้างศักยภาพการ
วิจัยและสร้างสรรค์
นวัตกรรมโดยใช้โจทย์วจิัย
จากชุมชน 

3.1.1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการดา้นการวิจัย ได้แก่ 
การพัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมลู
ด้านการวิจัย จดัท า
วารสารวิชาการ จัดให้มเีวที
น าเสนอผลงานวิจัย และ
ระบบยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย 
3.1.2 วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและ
สร้างความเข้มแข็งโดยใช้โจทย์
วิจัยจากชุมชน 
3.1.3 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐานของสังคม
และชุมชน 
3.1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการ
ขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบัตรผลติภณัฑ์/นวตักรรม
วิทยาลัยชุมชน 

(1) จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้สร้าง
มูลค่าเพิม่ และยกระดับคณุภาพชีวิต
ของคนในชุมชน 
*เป้าหมายป ีงปม.พ.ศ. 2560-2561 

เรื่อง 
 

30* 60 100 100 100 แผนงานการจัดวางระบบและ
กลไกเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรผลติ
ผลงานวิจัยและนัวติกรรมเพิ่มขึ้น 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรดา้น
การวิจัย 
2. โครงการส่งเสรมิการวิจยัที่
สร้างมลูค่าเพิ่ม และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

- การวิจัยชุมชน 
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยสถาบัน 
- วิจัยและพัฒนา 

3. โครงการส่งเสรมิวิชาการเวที
น าเสนอผลงานวิจัย 

- รางวัลผลงานวิจยัดีเด่น 
- เวทีน าเสนอผลงานวิจัย 

4. การก าหนดหลักเกณฑ์
ค่าตอบแทนนักวิจัยให้เหมาะสม 
5. โครงการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลการวิจยั 
6. โครงการจัดท าเอกสาร
วิชาการสถาบันวิทยาลัยชมุชน 

(2) เอกสารวิชาการสถาบันวิทยาลยั
ชุมชน (ปีละ 1 เล่ม) 

เล่ม 
 

ไม่ม ี 3 5 5 5 

(3) เวทีน าเสนอผลงานวิจัยและยกย่อง
เชิดชูเกียรตินักวิจยั 

ครั้ง ไม่ม ี 3 5 5 5 

(4) มีหลักเกณฑ/์แนวปฏิบตัิการขอจด
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ผลิตภณัฑ์/นวตักรรมวิทยาลยัชุมชน 

มี/ไม่ม ี n/a ม ี ม ี ม ี ม ี

(5) การจัดสรรทรัพยากรสนับสนนุการ
ขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร
ผลิตภณัฑ์/นวตักรรมวิทยาลยัชุมชน 

มี/ไม่ม ี n/a ม ี ม ี ม ี ม ี

 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. 

2560-
2561 

ปี พ.ศ. 2562 - 2579 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีที่  

3-5 
ปีที่   

6-10 
ปีที่ 

11-15 
ปีที่ 

16-20 

นวัตกรรมการเรียนรูด้้วน
ตนเองส าหรับผู้เรียน (e-
library) 
- โครงการพัฒนาหรือจดัตั้ง
แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยชุมชน 

2.4 มรีะบบการเรยีนรูเ้ชิงรุก 
(Active learning) และการ
เรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม 

2.4.1 พัฒนาสมรรถนะครูด้าน
การเรยีนรู้เชิงรุก (Active 
learning) 
2.4.2 ก าหนดมาตรการจูงใจ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนแบบเชิง
รุก (active learning) 

(8) จ านวนผลงานของผู้เรียนที่เกดิจาก
การเรยีนรู้เชิงรุก (active learning) 
(วชช.ละ 15 ชิ้นงาน/ปี) 

ช้ินงาน n/a 900 1,500 1,500 1,500  

2.5 ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการมีงานท า 

2.5.1 ส่งเสริมโอกาสทางการ
ศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการมีงานท าให้กับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

(9) ร้อยละ (ท่ีเพิ่มขึ้น) ของผู้สูงอายุและผู้
พิการในพื้นที่ท่ี วชช.ตั้งอยู่ที่เข้าถึงบริการ
การส่งเสริมอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ร้อยละ n/a 5 10 15 20  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน (9 ตัวชี้วัด) 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. 

2560-
2561 

ปี พ.ศ. 2562 - 2579 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีที่  

3-5 
ปีที่  

6-10 
ปีที่ 

11-15 
ปีที่ 

16-20 

3.1 สร้างศักยภาพการ
วิจัยและสร้างสรรค์
นวัตกรรมโดยใช้โจทย์วจิัย
จากชุมชน 

3.1.1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการดา้นการวิจัย ได้แก่ 
การพัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมลู
ด้านการวิจัย จดัท า
วารสารวิชาการ จัดให้มเีวที
น าเสนอผลงานวิจัย และ
ระบบยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย 
3.1.2 วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและ
สร้างความเข้มแข็งโดยใช้โจทย์
วิจัยจากชุมชน 
3.1.3 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐานของสังคม
และชุมชน 
3.1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการ
ขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบัตรผลติภณัฑ์/นวตักรรม
วิทยาลัยชุมชน 

(1) จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้สร้าง
มูลค่าเพิม่ และยกระดับคณุภาพชีวิต
ของคนในชุมชน 
*เป้าหมายป ีงปม.พ.ศ. 2560-2561 

เรื่อง 
 

30* 60 100 100 100 แผนงานการจัดวางระบบและ
กลไกเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรผลติ
ผลงานวิจัยและนัวติกรรมเพิ่มขึ้น 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรดา้น
การวิจัย 
2. โครงการส่งเสรมิการวิจยัที่
สร้างมลูค่าเพิ่ม และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

- การวิจัยชุมชน 
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยสถาบัน 
- วิจัยและพัฒนา 

3. โครงการส่งเสรมิวิชาการเวที
น าเสนอผลงานวิจัย 

- รางวัลผลงานวิจยัดีเด่น 
- เวทีน าเสนอผลงานวิจัย 

4. การก าหนดหลักเกณฑ์
ค่าตอบแทนนักวิจัยให้เหมาะสม 
5. โครงการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลการวิจยั 
6. โครงการจัดท าเอกสาร
วิชาการสถาบันวิทยาลัยชมุชน 

(2) เอกสารวิชาการสถาบันวิทยาลยั
ชุมชน (ปีละ 1 เล่ม) 

เล่ม 
 

ไม่ม ี 3 5 5 5 

(3) เวทีน าเสนอผลงานวิจัยและยกย่อง
เชิดชูเกียรตินักวิจยั 

ครั้ง ไม่ม ี 3 5 5 5 

(4) มีหลักเกณฑ/์แนวปฏิบตัิการขอจด
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ผลิตภณัฑ์/นวตักรรมวิทยาลยัชุมชน 

มี/ไม่ม ี n/a ม ี ม ี ม ี ม ี

(5) การจัดสรรทรัพยากรสนับสนนุการ
ขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร
ผลิตภณัฑ์/นวตักรรมวิทยาลยัชุมชน 

มี/ไม่ม ี n/a ม ี ม ี ม ี ม ี

 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. 

2560-
2561 

ปี พ.ศ. 2562 - 2579 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีที่  

3-5 
ปีที่   

6-10 
ปีที่ 

11-15 
ปีที่ 

16-20 

นวัตกรรมการเรียนรูด้้วน
ตนเองส าหรับผู้เรียน (e-
library) 
- โครงการพัฒนาหรือจดัตั้ง
แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยชุมชน 

2.4 มรีะบบการเรยีนรูเ้ชิงรุก 
(Active learning) และการ
เรยีนรูแ้บบมีสว่นรว่ม 

2.4.1 พัฒนาสมรรถนะครูด้าน
การเรยีนรู้เชิงรุก (Active 
learning) 
2.4.2 ก าหนดมาตรการจูงใจ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนแบบเชิง
รุก (active learning) 

(8) จ านวนผลงานของผู้เรียนที่เกดิจาก
การเรยีนรู้เชิงรุก (active learning) 
(วชช.ละ 15 ชิ้นงาน/ปี) 

ช้ินงาน n/a 900 1,500 1,500 1,500  

2.5 ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการมีงานท า 

2.5.1 ส่งเสริมโอกาสทางการ
ศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการมีงานท าให้กับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

(9) ร้อยละ (ท่ีเพิ่มขึ้น) ของผู้สูงอายุและผู้
พิการในพื้นที่ท่ี วชช.ตั้งอยู่ที่เข้าถึงบริการ
การส่งเสริมอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ร้อยละ n/a 5 10 15 20  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน (5 ตัวช้ีวัด) 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. 

2560-
2561 

ปี พ.ศ. 2562 - 2579 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีที่  

3-5 
ปีที่  

6-10 
ปีที่ 

11-15 
ปีที่ 

16-20 

4.1 สถาบันมีเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ 
การจัดการศึกษาและการ
ระดมทรัพยากร ทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

4.1.1 จัดการศึกษา/บริการ
วิชาการร่วมกับเครือข่าย
สถาบัน องค์กรเพื่อส่งเสริม
การจัดการศึกษาที่เช่ือมโยง
เครือข่ายและทักษะอาชีพท่ีได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของ
กรมพัฒนาฝมีือแรงาน 
มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (สคช.) มาตรฐานท่ี
เป็นความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น 
4.1.2 ออกระเบียบ ข้อบังคับ
ของสถาบันที่เอื้อให้เกิดการ
จัดการศึกษาร่วมหรือที่
เชื่อมโยงเครือข่าย 
4.1.3 แสวงหาความร่วมมือ
ทางวิชาการร่วมกับเครือข่าย
สถานประกอบการ หรือ
สถาบันการศึกษาท้ังในและ
ต่างประเทศ 
4.1.4 ส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัด
การศึกษาร่วมกับเครือข่าย 

(1) จ านวนเครือข่ายจัดการศึกษาร่วมกับ 
สถาบันอุดมศึกษาท้ังใน/ต่างประเทศ 
* ในประเทศ (มสธ.) 
** ต่างประเทศ 
 

เครือ 
ข่าย 

1* 
-** 

3* 
-** 

5* 
1** 

5* 
1** 

5* 
1** 

- แผนงานพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเครือขา่ยทั้งในและ
ต่างประเทศ 
- แผนงานปรปัปรุง/จัดท า
ระเบยีบ ข้อบังคับที่เอื้อให้เกดิ
การจัดการศึกษาร่วมหรอืที่
เช่ือมโยงเครือขา่ย 
- แผนงานพัฒนาความร่วมมือ
การจัดการศึกษาและแลกเปลีย่น
ข้อมูลหรือองค์ความรู้รว่มกนัทั้ง
ในและต่างประเทศ 
- แผนงานการกระจายอ านาจ
การท าความร่วมมอืให้กับ
วิทยาลัยชุมชน 
- แผนงานพัฒนาหลักสตูรและ
มาตรฐานการจดัการศึกษา
ร่วมกบัสถาบนัการศกึษาช้ันสูง
ทั้งในและต่างประเทศ 
- แผนงานพัฒนาความร่วมมือ
การแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักศึกษาร่วมกับหน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา/และ
ต่างประเทศ 

(2) ร้อยละของบุคลากร/นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการความร่วมมือในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ดา้นการ
พัฒนางานวิชาการ/พัฒนาคุณภาพ
การศึกษากับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
ทัง้ในและต่างประเทศ 

ร้อยละ 1 5 10 10 10 

(3) มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการจัด
การศึกษาของสถาบันวิทยาลยัชุมชน  

แห่ง n/a - 1 - - 

 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. 

2560-
2561 

ปี พ.ศ. 2562 - 2579 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีที่  

3-5 
ปีที่  

6-10 
ปีที่ 

11-15 
ปีที่ 

16-20 

3.2 น าผลงานวิจัยไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

3.2.1 สง่เสริมการน า
ผลงานวิจัยภายนอกมาใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างมลูค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

(6) จ านวนผลงานวิจัยท่ีน ามาใช้ในการ
พัฒนาเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต
ของคนในชุมชน 
(เฉลี่ยปลีะ 2 เรื่อง) 

เรื่อง 6 9 15 15 15 - โครงการส่งเสรมิการน า
ผลงานวิจัยภายนอกมาใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างมลูค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

3.3 การสร้างความเป็นเลิศ
ที่เป็นอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยชุมชนแตล่ะพื้นท่ี  

3.3.1 ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชน
สร้างความเป็นเลิศเฉพาะตาม
บริบทของพื้นที ่ 

(7) จ านวนผลิตภณัฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์
ของวิทยาลัยชุมชนแต่ละพื้นท่ี 

ช้ินงาน n/a 20 20 20 20 - โครงการส่งเสรมิการพัฒนา 
Product champion ของแตล่ะ
วิทยาลัย 

3.4 วิจัยและพัฒนา
ศักยภาพศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชุมชน 

3.4.1 ส่งเสริมให้ศูนยม์ีงานวิจัย
และพัฒนาองค์ความรูเ้พื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่ชุมชน 

(8) จ านวนผลงานเด่นของวิทยาลยั
ชุมชนที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่ชุมชน 

ผลงาน 
 

n/a 6 10 10 10 - แผนงานส่งเสริมให้วิทยาลยั
ชุมชนสร้างความเป็นเลิศเฉพาะ
ตามบริบทของพื้นที ่
- แผนงานรวบรวมองค์ความรู้ 
และพัฒนาระบบการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลทางด้านภมูิปัญญา 
เทคโนโลยี และนวตักรรมชุมชน 
เพื่อการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
- แผนงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและระดมทรัพยากร
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนา 
ถ่ายทอด ภูมิปัญญา เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมชุมชน 

 3.4.2 จัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนให้เกดิการจดัตั้งศูนย์
พัฒนา ถ่ายทอด ภูมิปัญญา 
เทคโนโลยี และนวตักรรม
ชุมชน 

(9) จ านวนศูนย์พัฒนา ถ่ายทอด ภูมิ
ปัญญา เทคโนโลยี และนวตักรรม
ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพในชุมชน 
 

ศูนย์ n/a 2 8 10 20 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน (5 ตัวช้ีวัด) 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. 

2560-
2561 

ปี พ.ศ. 2562 - 2579 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีที่  

3-5 
ปีที่  

6-10 
ปีที่ 

11-15 
ปีที่ 

16-20 

4.1 สถาบันมีเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ 
การจัดการศึกษาและการ
ระดมทรัพยากร ทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

4.1.1 จัดการศึกษา/บริการ
วิชาการร่วมกับเครือข่าย
สถาบัน องค์กรเพื่อส่งเสริม
การจัดการศึกษาที่เช่ือมโยง
เครือข่ายและทักษะอาชีพท่ีได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของ
กรมพัฒนาฝมีือแรงาน 
มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (สคช.) มาตรฐานท่ี
เป็นความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น 
4.1.2 ออกระเบียบ ข้อบังคับ
ของสถาบันที่เอื้อให้เกิดการ
จัดการศึกษาร่วมหรือที่
เชื่อมโยงเครือข่าย 
4.1.3 แสวงหาความร่วมมือ
ทางวิชาการร่วมกับเครือข่าย
สถานประกอบการ หรือ
สถาบันการศึกษาท้ังในและ
ต่างประเทศ 
4.1.4 ส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัด
การศึกษาร่วมกับเครือข่าย 

(1) จ านวนเครือข่ายจัดการศึกษาร่วมกับ 
สถาบันอุดมศึกษาท้ังใน/ต่างประเทศ 
* ในประเทศ (มสธ.) 
** ต่างประเทศ 
 

เครือ 
ข่าย 

1* 
-** 

3* 
-** 

5* 
1** 

5* 
1** 

5* 
1** 

- แผนงานพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเครือขา่ยทั้งในและ
ต่างประเทศ 
- แผนงานปรปัปรุง/จัดท า
ระเบยีบ ข้อบังคับที่เอื้อให้เกดิ
การจัดการศึกษาร่วมหรอืที่
เช่ือมโยงเครือขา่ย 
- แผนงานพัฒนาความร่วมมือ
การจัดการศึกษาและแลกเปลีย่น
ข้อมูลหรือองค์ความรู้รว่มกนัทั้ง
ในและต่างประเทศ 
- แผนงานการกระจายอ านาจ
การท าความร่วมมอืให้กับ
วิทยาลัยชุมชน 
- แผนงานพัฒนาหลักสตูรและ
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ร่วมกบัสถาบนัการศกึษาช้ันสูง
ทั้งในและต่างประเทศ 
- แผนงานพัฒนาความร่วมมือ
การแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักศึกษาร่วมกับหน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา/และ
ต่างประเทศ 

(2) ร้อยละของบุคลากร/นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการความร่วมมือในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ดา้นการ
พัฒนางานวิชาการ/พัฒนาคุณภาพ
การศึกษากับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
ทัง้ในและต่างประเทศ 

ร้อยละ 1 5 10 10 10 

(3) มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการจัด
การศึกษาของสถาบันวิทยาลยัชุมชน  

แห่ง n/a - 1 - - 

 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. 

2560-
2561 

ปี พ.ศ. 2562 - 2579 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีที่  

3-5 
ปีที่  

6-10 
ปีที่ 

11-15 
ปีที่ 

16-20 

3.2 น าผลงานวิจัยไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

3.2.1 สง่เสริมการน า
ผลงานวิจัยภายนอกมาใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างมลูค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

(6) จ านวนผลงานวิจัยท่ีน ามาใช้ในการ
พัฒนาเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต
ของคนในชุมชน 
(เฉลี่ยปลีะ 2 เรื่อง) 

เรื่อง 6 9 15 15 15 - โครงการส่งเสรมิการน า
ผลงานวิจัยภายนอกมาใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างมลูค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

3.3 การสร้างความเป็นเลิศ
ที่เป็นอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยชุมชนแตล่ะพื้นท่ี  

3.3.1 ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชน
สร้างความเป็นเลิศเฉพาะตาม
บริบทของพื้นที ่ 

(7) จ านวนผลิตภณัฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์
ของวิทยาลัยชุมชนแต่ละพื้นท่ี 

ช้ินงาน n/a 20 20 20 20 - โครงการส่งเสรมิการพัฒนา 
Product champion ของแตล่ะ
วิทยาลัย 

3.4 วิจัยและพัฒนา
ศักยภาพศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชุมชน 

3.4.1 ส่งเสริมให้ศูนยม์ีงานวิจัย
และพัฒนาองค์ความรูเ้พื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่ชุมชน 

(8) จ านวนผลงานเด่นของวิทยาลยั
ชุมชนที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่ชุมชน 

ผลงาน 
 

n/a 6 10 10 10 - แผนงานส่งเสริมให้วิทยาลยั
ชุมชนสร้างความเป็นเลิศเฉพาะ
ตามบริบทของพื้นที ่
- แผนงานรวบรวมองค์ความรู้ 
และพัฒนาระบบการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลทางด้านภมูิปัญญา 
เทคโนโลยี และนวตักรรมชุมชน 
เพื่อการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
- แผนงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและระดมทรัพยากร
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนา 
ถ่ายทอด ภูมิปัญญา เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมชุมชน 

 3.4.2 จัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนให้เกดิการจดัตั้งศูนย์
พัฒนา ถ่ายทอด ภูมิปัญญา 
เทคโนโลยี และนวตักรรม
ชุมชน 

(9) จ านวนศูนย์พัฒนา ถ่ายทอด ภูมิ
ปัญญา เทคโนโลยี และนวตักรรม
ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพในชุมชน 
 

ศูนย์ n/a 2 8 10 20 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง และผู้ประกอบการในชุมชน (5 ตัวชี้วัด) 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. 

2560-
2561 

ปี พ.ศ. 2563 - 2579 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีที่  

3-5 
ปีที่  

6-10 
ปีที่ 

11-15 
ปีที่ 

16-20 

5.1 สร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน 

5.1.1 สร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(1) จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ท าให้เกิด
การเปลีย่นแปลงของชุมชนเป้าหมายพื้นท่ี 
(เฉลี่ย วชช.ละ 1 พื้นที่/1-3ปี) 

เรื่อง n/a 20 20 20 20  

5.2 การส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการใน
ชุมชน 

5.2.1 สร้างผู้ประกอบการราย
ใหม่ท่ีจะท าให้เกิดธรุกิจในการ
สร้างมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน 
5.2.2 พัฒนาผู้ประกอบการราย
เดิมใหส้ามารถด าเนินธรุกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

(2) จ านวนผู้ประกอบการรายใหม ่
(เฉลี่ย วชช.ละ 1 ราย/1-3ปี) 

คน n/a 20 40 40 40 - แผนงานการถ่ายทอดความรู้
วางรากฐานทางธุรกิจ (การ
วิเคราะห์การตลาด การสรา้งแบ
รนด์ การบริหารงานบุคคล การ
สร้างแผนธุรกิจ สร้างช่องทาง
การตลาด) 
- แผนงานบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ 
Smart  farmer Digital 
marketing SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน 
- แผนงานเสริมสร้าง
ความสามารถของผู้ประกอบการ
ด้านการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(3) จ านวนผู้ประกอบการรายเดิมที่
สามารถด าเนินธรุกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คน n/a 10 20 20 20 

5.3 ส่งเสริมเครือข่ายความ
ร่วมมือสร้างผลิตภัณฑ์และ
ผู้ประกอบการชุมชน 

5.3.1 สร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี
เพื่อวิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ ์

(4) จ านวนผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้รับการพฒันา
จากเครือข่าย 

ช้ินงาน n/a 20 20 20 20  

 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. 

2560-
2561 

ปี พ.ศ. 2562 - 2579 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีที่  

3-5 
ปีที่  

6-10 
ปีที่ 

11-15 
ปีที่ 

16-20 

4.2 วิทยาลัยชุมชนมี
เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิทยาลยัชุมชน กับ
ชุมชน และหน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ ในการจัด
การศึกษา ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการ
ระดมทรัพยากร  

4.2.1 สร้างและเชื่อมโยง
เครือข่ายการจัดการศึกษา/
บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมรูปแบบ
วิทยาลัยชุมชนท่ีไดม้าตรฐาน 
เช่น มาตรฐานของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงาน มาตรฐานของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) 
มาตรฐานทีเ่ป็นความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เป็นต้น 
4.2.2 ส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
ร่วมกับเครือข่าย 
4.2.3 พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายการจัดการศึกษา
รูปแบบวิทยาลยัชุมชน 
4.2.4 สร้างสัมพันธภาพ
เครือข่ายการจัดการศึกษา
รูปแบบวิทยาลยัชุมชน 

(4) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยชุมชนกับชุมชน และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เครือ 
ข่าย 

20 20 23 23 23  

(5) จ านวนกองทุนที่มีผลการด าเนนิงาน
ต่อเนื่อง 
(วชช.ละอยา่งน้อย 1 กองทุน) 

กอง 
ทุน 

n/a 20 20 20 23  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง และผู้ประกอบการในชุมชน (5 ตัวชี้วัด) 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. 

2560-
2561 

ปี พ.ศ. 2563 - 2579 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีที่  

3-5 
ปีที่  

6-10 
ปีที่ 

11-15 
ปีที่ 

16-20 

5.1 สร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน 

5.1.1 สร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(1) จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ท าให้เกิด
การเปลีย่นแปลงของชุมชนเป้าหมายพื้นท่ี 
(เฉลี่ย วชช.ละ 1 พื้นที่/1-3ปี) 

เรื่อง n/a 20 20 20 20  

5.2 การส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการใน
ชุมชน 

5.2.1 สร้างผู้ประกอบการราย
ใหม่ท่ีจะท าให้เกิดธรุกิจในการ
สร้างมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน 
5.2.2 พัฒนาผู้ประกอบการราย
เดิมใหส้ามารถด าเนินธรุกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

(2) จ านวนผู้ประกอบการรายใหม ่
(เฉลี่ย วชช.ละ 1 ราย/1-3ปี) 

คน n/a 20 40 40 40 - แผนงานการถ่ายทอดความรู้
วางรากฐานทางธุรกิจ (การ
วิเคราะห์การตลาด การสรา้งแบ
รนด์ การบริหารงานบุคคล การ
สร้างแผนธุรกิจ สร้างช่องทาง
การตลาด) 
- แผนงานบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ 
Smart  farmer Digital 
marketing SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน 
- แผนงานเสริมสร้าง
ความสามารถของผู้ประกอบการ
ด้านการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(3) จ านวนผู้ประกอบการรายเดิมที่
สามารถด าเนินธรุกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คน n/a 10 20 20 20 

5.3 ส่งเสริมเครือข่ายความ
ร่วมมือสร้างผลิตภัณฑ์และ
ผู้ประกอบการชุมชน 

5.3.1 สร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี
เพื่อวิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ ์

(4) จ านวนผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้รับการพฒันา
จากเครือข่าย 

ช้ินงาน n/a 20 20 20 20  

 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. 

2560-
2561 

ปี พ.ศ. 2562 - 2579 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีที่  

3-5 
ปีที่  

6-10 
ปีที่ 

11-15 
ปีที่ 

16-20 

4.2 วิทยาลัยชุมชนมี
เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิทยาลยัชุมชน กับ
ชุมชน และหน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ ในการจัด
การศึกษา ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการ
ระดมทรัพยากร  

4.2.1 สร้างและเชื่อมโยง
เครือข่ายการจัดการศึกษา/
บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมรูปแบบ
วิทยาลัยชุมชนท่ีไดม้าตรฐาน 
เช่น มาตรฐานของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงาน มาตรฐานของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) 
มาตรฐานทีเ่ป็นความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เป็นต้น 
4.2.2 ส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
ร่วมกับเครือข่าย 
4.2.3 พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายการจัดการศึกษา
รูปแบบวิทยาลยัชุมชน 
4.2.4 สร้างสัมพันธภาพ
เครือข่ายการจัดการศึกษา
รูปแบบวิทยาลยัชุมชน 

(4) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยชุมชนกับชุมชน และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เครือ 
ข่าย 

20 20 23 23 23  

(5) จ านวนกองทุนที่มีผลการด าเนนิงาน
ต่อเนื่อง 
(วชช.ละอยา่งน้อย 1 กองทุน) 

กอง 
ทุน 

n/a 20 20 20 23  
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1.5 ร่ำงแผนยุทธศำสตร์สถำบันวิทยำลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะพ5 ปงพ(. ศ พ2561 – 2565)พซึ่บอยู่ระหว่าบการน าเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุาชน.ิจาร าให้ควาาเห็นขอบพถือเป็นแผนระดับปฏิบัติการ
ที่ได้าาจากกระบวนการาีส่วนร่วาขอบสภาสถาบันวิทยาลัยชุาชนพผู้บริหารและบุคลกรที่เกี่ยวข้อบในการระดาควาาคิดเห็นเ.ื่อก าหนดเป้าหาายพกลยุทธ์พและแนวทาบด าเนินบานพรวาทั้บตัวช้ีวัดที่
ใช้วัดควาาส าเร็จขอบแต่ละยุทธศาสตร์เ.ื่อเป็นกรอบและทิศทาบพไปสู่การปฏิบัติในระดับวิทยาลัยชุาชนจะต้อบค านึบถึบกลยุทธ์ท่ีจะน าส่บผลผลิตเ.ื่อการบรรลุเป้าหาายในภา.รวาขอบแผนระดับ
สถาบันวิทยาลัยชุาชนให้แต่ละวิทยาลัยชุาชนได้น าไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการาีการปรับกิจกรราโครบการตาาบริบทขอบ.ื้นที่ให้บรรลุผลส าเร็จในระดับวิทยาลัยชุาชน และในภา.รวาเป็น
ควาาส าเร็จขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพาีสาระส าคัญพประกอบด้วย 

1. วิสัยทัศน์พ(Vision) ระยะพ5พปง :พ“สถาบันธรราาภิบาลเ.ื่อสร้าบควาาเข้าแข็บขอบชุาชน”พ 
2. .ันธกิจพ(Mission) : สถาบันวิทยาลัยชุาชนาุ่บส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชีวิตพเ.ื่อสร้าบควาาเข้าแข็บขอบท้อบถิ่นและชุาชนพการ.ัฒนาที่ยั่บยืนพเสริาสร้าบศั กยภา.บุคคลพ

ตอบสนอบต่อควาาต้อบการและการประกอบอาชี.ขอบท้อบถิ่นและชุาชนซึ่บน าไปสู่การ.ัฒนาประเทศพโดยาี.ันธกิจดับนี้คือพ(1)พการจัดการศึกษาพ(2)พการวิจัยและนวัตกรราพ(3)พการบริการทาบ
วิชาการพ(4)พการทะนุบ ารุบศิลปะและวัฒนธรรา 

3. ค่านิยาอบค์กรพ(Core Value)พ: การาุ่บผลลั.ธ์และควาาเป็นเลิศพการาีส่วนร่วาที่าุ่บควาาส าเร็จ ควาาเป็นธรราและควาาซื่อสัตย์ในสิ่บที่ท า ควาาเป็นผู้น าและสร้าบแรบบันดาลใจ 
4. เอกลักษ ์ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ(Uniqueness)พ: สถาบันวิทยาลัยชุาชนคุ ธรราพสร้าบสรรค์นวัตกรราชุาชนพเ.ื่อ.ัฒนาคนและสับคาอย่าบยั่บยืน 
5. อัตลักษ ์ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ(Identity)พ: ท าบานเชิบรุกพยึดหลักธรราาภิบาลพ.ัฒนาตนอย่าบสา่ าเสาอ 
6. แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะพ5พปงพประกอบด้วยพ5พยุทธศาสตร์พาีเป้าประสบค์พตัวช้ีวัดพกลยุทธ์พแนวทาบด าเนินบานพและแผนบาน/โครบการ/กิจกรราภายใต้กลยุทธพ์ดับนี ้

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกและธรรมำภิบำล 
 
เป้ำประสงค์ 

(1) ระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นาาตรฐานเดียวทั้บสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
(2) ระบบและหลักเก ฑ์ควาาก้าวหน้าสายวิชาการและวิชาชี.ขอบบุคลากรที่ชัดเจน 
(3) กระจายอ านาจการบริหารจัดการ 
(4) ขยาย.ื้นที่บริการขอบวิทยาลัยชุาชน 

 
 
 
 
 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. 

2560-
2561 

ปี พ.ศ. 2563 - 2579 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีที่  

3-5 
ปีที่  

6-10 
ปีที่ 

11-15 
ปีที่ 

16-20 

5.3.2 มีกลไกการเขา้ถึงแหล่ง
ทรัพยากรที่สนับสนุนการเป็น
ผู้ประกอบการ 

5.4 พัฒนาช่องทาง
การตลาดส าหรับ
ผู้ประกอบการในชุมชน 

5.4.1 ส่งเสริมใหผู้้ประกอบการ
น าเทคโนโลยี (Technology) 
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ช่องทางการตลาด 
5.4.2 แสวงหาพันธมิตร 
(Alliance) เพื่อเพ่ิมช่องทาง
การตลาด 

(5) ผู้ประกอบการมยีอดจ าหน่ายสินค้า
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ n/a 80 80 80 80  
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1.5 ร่ำงแผนยุทธศำสตร์สถำบันวิทยำลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะพ5 ปงพ(. ศ พ2561 – 2565)พซึ่บอยู่ระหว่าบการน าเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุาชน.ิจาร าให้ควาาเห็นขอบพถือเป็นแผนระดับปฏิบัติการ
ที่ได้าาจากกระบวนการาีส่วนร่วาขอบสภาสถาบันวิทยาลัยชุาชนพผู้บริหารและบุคลกรที่เกี่ยวข้อบในการระดาควาาคิดเห็นเ.ื่อก าหนดเป้าหาายพกลยุทธ์พและแนวทาบด าเนินบานพรวาทั้บตัวช้ีวัดที่
ใช้วัดควาาส าเร็จขอบแต่ละยุทธศาสตร์เ.ื่อเป็นกรอบและทิศทาบพไปสู่การปฏิบัติในระดับวิทยาลัยชุาชนจะต้อบค านึบถึบกลยุทธ์ท่ีจะน าส่บผลผลิตเ.ื่อการบรรลุเป้าหาายในภา.รวาขอบแผนระดับ
สถาบันวิทยาลัยชุาชนให้แต่ละวิทยาลัยชุาชนได้น าไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการาีการปรับกิจกรราโครบการตาาบริบทขอบ.ื้นที่ให้บรรลุผลส าเร็จในระดับวิทยาลัยชุาชน และในภา.รวาเป็น
ควาาส าเร็จขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพาีสาระส าคัญพประกอบด้วย 

1. วิสัยทัศน์พ(Vision) ระยะพ5พปง :พ“สถาบันธรราาภิบาลเ.ื่อสร้าบควาาเข้าแข็บขอบชุาชน”พ 
2. .ันธกิจพ(Mission) : สถาบันวิทยาลัยชุาชนาุ่บส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชีวิตพเ.ื่อสร้าบควาาเข้าแข็บขอบท้อบถิ่นและชุาชนพการ.ัฒนาที่ยั่บยืนพเสริาสร้าบศั กยภา.บุคคลพ

ตอบสนอบต่อควาาต้อบการและการประกอบอาชี.ขอบท้อบถิ่นและชุาชนซึ่บน าไปสู่การ.ัฒนาประเทศพโดยาี.ันธกิจดับนี้คือพ(1)พการจัดการศึกษาพ(2)พการวิจัยและนวัตกรราพ(3)พการบริการทาบ
วิชาการพ(4)พการทะนุบ ารุบศิลปะและวัฒนธรรา 

3. ค่านิยาอบค์กรพ(Core Value)พ: การาุ่บผลลั.ธ์และควาาเป็นเลิศพการาีส่วนร่วาที่าุ่บควาาส าเร็จ ควาาเป็นธรราและควาาซื่อสัตย์ในสิ่บที่ท า ควาาเป็นผู้น าและสร้าบแรบบันดาลใจ 
4. เอกลักษ ์ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ(Uniqueness)พ: สถาบันวิทยาลัยชุาชนคุ ธรราพสร้าบสรรค์นวัตกรราชุาชนพเ.ื่อ.ัฒนาคนและสับคาอย่าบยั่บยืน 
5. อัตลักษ ์ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ(Identity)พ: ท าบานเชิบรุกพยึดหลักธรราาภิบาลพ.ัฒนาตนอย่าบสา่ าเสาอ 
6. แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะพ5พปงพประกอบด้วยพ5พยุทธศาสตร์พาีเป้าประสบค์พตัวช้ีวัดพกลยุทธ์พแนวทาบด าเนินบานพและแผนบาน/โครบการ/กิจกรราภายใต้กลยุทธพ์ดับนี ้

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกและธรรมำภิบำล 
 
เป้ำประสงค์ 

(1) ระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นาาตรฐานเดียวทั้บสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
(2) ระบบและหลักเก ฑ์ควาาก้าวหน้าสายวิชาการและวิชาชี.ขอบบุคลากรที่ชัดเจน 
(3) กระจายอ านาจการบริหารจัดการ 
(4) ขยาย.ื้นที่บริการขอบวิทยาลัยชุาชน 

 
 
 
 
 

เป้าหมาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปี งปม. 
พ.ศ. 

2560-
2561 

ปี พ.ศ. 2563 - 2579 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีที่  

3-5 
ปีที่  

6-10 
ปีที่ 

11-15 
ปีที่ 

16-20 

5.3.2 มีกลไกการเขา้ถึงแหล่ง
ทรัพยากรที่สนับสนุนการเป็น
ผู้ประกอบการ 

5.4 พัฒนาช่องทาง
การตลาดส าหรับ
ผู้ประกอบการในชุมชน 

5.4.1 ส่งเสริมใหผู้้ประกอบการ
น าเทคโนโลยี (Technology) 
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ช่องทางการตลาด 
5.4.2 แสวงหาพันธมิตร 
(Alliance) เพื่อเพ่ิมช่องทาง
การตลาด 

(5) ผู้ประกอบการมยีอดจ าหน่ายสินค้า
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ n/a 80 80 80 80  
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แนวทางการด าเนินงาน   
(1) จัดตั้บวิทยาลัยชุาชนใหา่เ.ื่อเ.ิ่าโอกาสการเข้าถึบการศึกษาพ 
(2) ขยาย.ื้นที่บริการเ.ื่อเ.่ิาโอกาสการเข้าถึบการศึกษาใน.้ืนท่ีที่เป็นรอยต่อหรือชายขอบขอบจับหวัดใกล้เคียบ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการจัดท าหลักเก ฑ์การบริหารหน่วยจัดการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 
(2) โครบการส ารวจควาาต้อบการเ.ื่อขยายการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุาชน 
(3) โครบการจัดตั้บวิทยาลัยชุาชนใหา่เ.ื่อเ.ิ่าโอกาสลดควาาเหลื่อาล้ าทาบการศึกษาพ 
กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้ำงระบบบริหำรเงินรำยได้ให้มีประสิทธิภำพ/ปรับปรุงระบบกำรบริหำรเงินรำยได้และทรัพย์สินของสถำบันวิทยำลัยชุมชน มีประสิทธิภำพและเ กิดควำม

คล่องตัว 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) เร่บรัดพทบทวนพจัดท าพหรือปรับปรุบ/แก้ไขข้อบับคับพระเบียบพประกาศฯพในเรื่อบระบบบริหารเบินรายได้และทรั.ย์สินขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนให้ครอบคลุาาาตร าพ12พแห่บ

.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนและเกิดควาาคล่อบตัวาากขึ้น 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) แผนบานการปรับปรุบระบบการบริหารเบินรายได้และทรั.ย์สินขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ 
กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมให้วิทยำลัยชุมชน เป็นพื้นที่สร้ำงควำมดี และสร้ำงคนดีให้ชุมชน 

      แนวทางการด าเนินงาน   
(1) ส่บเสริาการ.ัฒนาสถาบันให้าีระบบการบริหารจัดการตาาหลักธรราาภิบาลพ 
(2) ส่บเสริาให้กรราการสภาสถาบันพกรราการสภาวิทยาลัยพผู้บริหารพอาจารย์พบุคลากรพผู้เรียนพและผู้รับบริการทาบการศึกษาาีส่วนร่วาสร้าบสถาบันวิทยาลัยชุาชนคุ ธรราพ 

               แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการยกระดับการบริหารจัดการสู่การเป็นสถาบันวิทยาลัยชุาชนคุ ธรรา  
(2) โครบการเสริาสร้าบขวัญและก าลับใจให้แก่ผู้ปฏิบัติบานตาาหลักธรราาภิบาลดีเด่น 
(3) โครบการ.ัฒนากิจการนักศึกษาพ 
(4) โครบการสร้าบคนดีให้ชุาชนไปบูร าการกับกระบวนการเรียนรู้พและการบริการทาบวิชาการแก่สับคาพ 

 
 
 
 
 

 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหาาย 

. ศ พ2563 - 
2565 

Based-line เป้าหาายระยะพ3 ปงพ 
. ศ 2561 . ศ 2562 . ศ 2563 . ศ 2564 . ศ 2565 

(1) จ านวนระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการ.ัฒนาให้เป็นาาตรฐานเดียวกัน ระบบ 3 1 1 1 1 1 
(2) าีระเบียบหรือหลักเก ฑ์ควาาก้าวหน้าในสายวิชาการและวิชาชี.ขอบ

บุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
ระบบ 2 n/a n/a 1 1 - 

(3) จ านวนเรื่อบที่าีการกระจายอ านาจ เรื่อบ 3 n/a n/a 1 1 1 
(4) จ านวนวิทยาลัยชุาชนท่ีตั้บใหา่หรือจ านวนหน่วยจัดการศึกษาใน.้ืนท่ีใหา่ แห่บ 2 - - - 1 1 

 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้ำงควำมเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กำรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) สร้าบค่านิยาร่วาในด้านการาีส่วนร่วาพการท าบานบนฐานข้อาูลพการาีภาวะผู้น าพการท าบานเป็นทีาพและการาีควาารักควาาผูก.ันในอบค์กร 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
(1) โครบการ.ัฒนาบุคลากรเ.ื่อการท าบานเชิบรุก 
(2) โครบการ.ัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการจัดการควาารู้พ 
(3) โครบการ.ัฒนาระบบบริหารจัดการที่าุ่บเน้นการกระจายอ านาจ 
กลยุทธ์ที่ 1.2 จัดระบบบริหำรจัดกำรเชิงรุก และกำรให้บริกำรที่ดีมีประสิทธิภำพ 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) เร่บรัดการจัดระบบการบริหารบานบุคคลให้รอบรับ.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558 
(2) เ.ิ่าประสิทธิภา.การบริหารด้านการเบินและบบประาา พตั้บแต่การจัดท าบบประาา ที่ตอบโจทย์เชิบ.ื้นที่พและ.ัฒนาระบบการบริหารการจัดสรรและการใช้จ่ายบบประาา ที่

เชื่อาโยบกับระบบรายบานผลขอบหน่วยบานต่าบพๆพที่าีประสิทธิภา. 
(3) .ัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเ.ื่อการบริหารจัดการให้าีประสิทธิภา. 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) แผนการจัดท ากรอบอัตราก าลับพระยะพ5พปงพขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
(2) โครบการ.ัฒนาส านักบานอัจฉริยะพ(Smart Office) 
กลยุทธ์ที ่1.3 ขยำยพ้ืนที่ให้บริกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริกำรวิชำกำร 
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แนวทางการด าเนินงาน   
(1) จัดตั้บวิทยาลัยชุาชนใหา่เ.ื่อเ.ิ่าโอกาสการเข้าถึบการศึกษาพ 
(2) ขยาย.ื้นที่บริการเ.ื่อเ.่ิาโอกาสการเข้าถึบการศึกษาใน.้ืนท่ีที่เป็นรอยต่อหรือชายขอบขอบจับหวัดใกล้เคียบ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการจัดท าหลักเก ฑ์การบริหารหน่วยจัดการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 
(2) โครบการส ารวจควาาต้อบการเ.ื่อขยายการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุาชน 
(3) โครบการจัดตั้บวิทยาลัยชุาชนใหา่เ.ื่อเ.ิ่าโอกาสลดควาาเหลื่อาล้ าทาบการศึกษาพ 
กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้ำงระบบบริหำรเงินรำยได้ให้มีประสิทธิภำพ/ปรับปรุงระบบกำรบริหำรเงินรำยได้และทรัพย์สินของสถำบันวิทยำลัยชุมชน มีประสิทธิภำพและเ กิดควำม

คล่องตัว 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) เร่บรัดพทบทวนพจัดท าพหรือปรับปรุบ/แก้ไขข้อบับคับพระเบียบพประกาศฯพในเรื่อบระบบบริหารเบินรายได้และทรั.ย์สินขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนให้ครอบคลุาาาตร าพ12พแห่บ

.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนและเกิดควาาคล่อบตัวาากขึ้น 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) แผนบานการปรับปรุบระบบการบริหารเบินรายได้และทรั.ย์สินขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ 
กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมให้วิทยำลัยชุมชน เป็นพื้นที่สร้ำงควำมดี และสร้ำงคนดีให้ชุมชน 

      แนวทางการด าเนินงาน   
(1) ส่บเสริาการ.ัฒนาสถาบันให้าีระบบการบริหารจัดการตาาหลักธรราาภิบาลพ 
(2) ส่บเสริาให้กรราการสภาสถาบันพกรราการสภาวิทยาลัยพผู้บริหารพอาจารย์พบุคลากรพผู้เรียนพและผู้รับบริการทาบการศึกษาาีส่วนร่วาสร้าบสถาบันวิทยาลัยชุาชนคุ ธรราพ 

               แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการยกระดับการบริหารจัดการสู่การเป็นสถาบันวิทยาลัยชุาชนคุ ธรรา  
(2) โครบการเสริาสร้าบขวัญและก าลับใจให้แก่ผู้ปฏิบัติบานตาาหลักธรราาภิบาลดีเด่น 
(3) โครบการ.ัฒนากิจการนักศึกษาพ 
(4) โครบการสร้าบคนดีให้ชุาชนไปบูร าการกับกระบวนการเรียนรู้พและการบริการทาบวิชาการแก่สับคาพ 

 
 
 
 
 

 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหาาย 

. ศ พ2563 - 
2565 

Based-line เป้าหาายระยะพ3 ปงพ 
. ศ 2561 . ศ 2562 . ศ 2563 . ศ 2564 . ศ 2565 

(1) จ านวนระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการ.ัฒนาให้เป็นาาตรฐานเดียวกัน ระบบ 3 1 1 1 1 1 
(2) าีระเบียบหรือหลักเก ฑ์ควาาก้าวหน้าในสายวิชาการและวิชาชี.ขอบ

บุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
ระบบ 2 n/a n/a 1 1 - 

(3) จ านวนเรื่อบที่าีการกระจายอ านาจ เรื่อบ 3 n/a n/a 1 1 1 
(4) จ านวนวิทยาลัยชุาชนท่ีตั้บใหา่หรือจ านวนหน่วยจัดการศึกษาใน.้ืนท่ีใหา่ แห่บ 2 - - - 1 1 

 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้ำงควำมเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กำรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) สร้าบค่านิยาร่วาในด้านการาีส่วนร่วาพการท าบานบนฐานข้อาูลพการาีภาวะผู้น าพการท าบานเป็นทีาพและการาีควาารักควาาผูก.ันในอบค์กร 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
(1) โครบการ.ัฒนาบุคลากรเ.ื่อการท าบานเชิบรุก 
(2) โครบการ.ัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการจัดการควาารู้พ 
(3) โครบการ.ัฒนาระบบบริหารจัดการที่าุ่บเน้นการกระจายอ านาจ 
กลยุทธ์ที่ 1.2 จัดระบบบริหำรจัดกำรเชิงรุก และกำรให้บริกำรที่ดีมีประสิทธิภำพ 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) เร่บรัดการจัดระบบการบริหารบานบุคคลให้รอบรับ.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558 
(2) เ.ิ่าประสิทธิภา.การบริหารด้านการเบินและบบประาา พตั้บแต่การจัดท าบบประาา ที่ตอบโจทย์เชิบ.ื้นที่พและ.ัฒนาระบบการบริหารการจัดสรรและการใช้จ่ายบบประาา ที่

เชื่อาโยบกับระบบรายบานผลขอบหน่วยบานต่าบพๆพที่าีประสิทธิภา. 
(3) .ัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเ.ื่อการบริหารจัดการให้าีประสิทธิภา. 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) แผนการจัดท ากรอบอัตราก าลับพระยะพ5พปงพขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
(2) โครบการ.ัฒนาส านักบานอัจฉริยะพ(Smart Office) 
กลยุทธ์ที ่1.3 ขยำยพ้ืนที่ให้บริกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริกำรวิชำกำร 
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กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 คนในชุมชนมีโอกำสเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) จัดหลักสูตรพและจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้รูปแบบพe-พLearning 
(2) .ัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้และระบบสะสาหน่วยกิตที่เอื้อต่อการเข้าถึบการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย 
(3) เร่บรัด/ปรับปรุบระเบียบพกฎหาายพข้อบับคับให้เอื้อต่อวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการปรับปรุบระเบียบให้เอื้อต่อวิธีการจัดการศึกษาท้ับในระบบพนอกระบบพและตาาอัธยาศัยขอบวิทยาลัยชุาชน 
(2) โครบการ.ัฒนาพPlatform การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ขอบวิทยาลัยชุาชน 
(3) โครบการ.ัฒนาระบบสะสาหน่วยกิตพและเทียบโอนผลการเรียนรู้หรือเทียบประสบการ ์ 
(4) โครบการ.ัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้อบเรียนพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่บเรียนรู้ใน.้ืนท่ีและชุาชน 
กลยุทธ์ที่ 2.2 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณลักษณะตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) สร้าบผลลั.ธ์ผู้เรียนให้าีควาาเป็นเลิศตาาาาตรฐานผลการเรียนรู้และคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการจัดท าเก ฑ์การประเาินาาตรฐานผลการเรียนรู้และคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์ขอบวิทยาลัยชุาชน 
(2) โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การจัดการศึกษาเ.ื่อผู้เรียนในศตวรรษที่พ21พและตาานโยบายประเทศไทยพ4.0  
กลยุทธ์ที่ 2.3 มีแหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภำพและมำตรฐำน 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) จัดท าฐานข้อาูลและ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้พ(าิติวัฒนธรราพอาชี.พและสิ่บแวดล้อา) 
(2) .ัฒนานวัตกรราการจัดการเรียนรู้ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการ.ัฒนาหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตัล 
(2) โครบการ.ัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้อบเรียนพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่บเรียนรู้ใน.้ืนท่ีและชุาชน  
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนำระบบกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) และกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) .ัฒนาสารรถนะครูด้านการเรียนรู้เชิบรุกพ(Active learning)  
(2) ก าหนดาาตรการจูบใจเ.ื่อเ.ิ่าประสิทธิภา.การจัดการเรียนการสอนแบบเชิบรุกพ(Active learning)พ(.ัฒนาสารรถนะผู้เรียนให้สร้าบควาารู้ด้วยตนเอบได้พหรือสร้าบควาารู้ร่วากับผู้อื่นได้) 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพชุมชน 
เป้ำประสงค์  

(1) รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีตอบสนอบโอกาสและควาาต้อบการขอบคนทุกช่วบวัยพ 
(2) รูปแบบการศึกษาในระบบพนอกระบบพและตาาอัธยาศัยขอบวิทยาลัยชุาชน 
(3) การเรียนการสอนแบบพe-learningพที่ครอบคลุาทั้บการจัดการศึกษาและบริการทาบวิชาการพ 
(4) ระบบการเรียนแบบสะสาหน่วยกิตพและเทียบโอนผลการเรียนรู้หรือเทียบประสบการ ์ 
(5) าีพPlatform การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ขอบวิทยาลัยชุาชน 

 
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหาาย 
. ศ พ2563 - 

2565 

Based-line เป้าหาายระยะพ3 ปงพ 
. ศ 2561 . ศ 2562 . ศ 2563 . ศ 2564 . ศ 2565 

(1) จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุบ/หลักสูตรใหา่ที่ตอบสนอบควาาต้อบการขอบคน
ทุกช่วบวัย 

       

อนุปริญญา หลักสตูร 15 8 9 3 4 8 
ประกาศนียบัตรสถาบัน/วิทยาลัย หลักสตูร 60 11 4 20 20 20 
สัาฤทธิบัตร หลักสตูร 31 n/a 4 6 10 15 

(2) จ านวนแหล่บเรียนรู้นอกห้อบเรียนที่าีประสิทธิภา.สาาารถให้บริการแก่
ประชาชาชนหรือผู้สนใจได้อย่าบท่ัวถึบ 

แห่บ 60 4 18 20 20 20 

(3) จ านวนหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล เรื่อบ 60 n/a 20 20 20 20 
(4) าีระบบการเรียนแบบสะสาหน่วยกิตพและเทียบโอนผลการเรียนรู้หรือ

เทียบประสบการ ์ 
ระบบ 1 n/a n/a 1 - - 

(5) จ านวนนวัตกรราการจัดการเรียนรู้ เรื่อบ 60 n/a 20 20 20 20 
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กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 คนในชุมชนมีโอกำสเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) จัดหลักสูตรพและจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้รูปแบบพe-พLearning 
(2) .ัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้และระบบสะสาหน่วยกิตที่เอื้อต่อการเข้าถึบการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย 
(3) เร่บรัด/ปรับปรุบระเบียบพกฎหาายพข้อบับคับให้เอื้อต่อวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการปรับปรุบระเบียบให้เอื้อต่อวิธีการจัดการศึกษาท้ับในระบบพนอกระบบพและตาาอัธยาศัยขอบวิทยาลัยชุาชน 
(2) โครบการ.ัฒนาพPlatform การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ขอบวิทยาลัยชุาชน 
(3) โครบการ.ัฒนาระบบสะสาหน่วยกิตพและเทียบโอนผลการเรียนรู้หรือเทียบประสบการ ์ 
(4) โครบการ.ัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้อบเรียนพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่บเรียนรู้ใน.้ืนท่ีและชุาชน 
กลยุทธ์ที่ 2.2 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณลักษณะตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) สร้าบผลลั.ธ์ผู้เรียนให้าีควาาเป็นเลิศตาาาาตรฐานผลการเรียนรู้และคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการจัดท าเก ฑ์การประเาินาาตรฐานผลการเรียนรู้และคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์ขอบวิทยาลัยชุาชน 
(2) โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การจัดการศึกษาเ.ื่อผู้เรียนในศตวรรษที่พ21พและตาานโยบายประเทศไทยพ4.0  
กลยุทธ์ที่ 2.3 มีแหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภำพและมำตรฐำน 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) จัดท าฐานข้อาูลและ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้พ(าิติวัฒนธรราพอาชี.พและสิ่บแวดล้อา) 
(2) .ัฒนานวัตกรราการจัดการเรียนรู้ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการ.ัฒนาหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตัล 
(2) โครบการ.ัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้อบเรียนพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่บเรียนรู้ใน.้ืนท่ีและชุาชน  
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนำระบบกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) และกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) .ัฒนาสารรถนะครูด้านการเรียนรู้เชิบรุกพ(Active learning)  
(2) ก าหนดาาตรการจูบใจเ.ื่อเ.ิ่าประสิทธิภา.การจัดการเรียนการสอนแบบเชิบรุกพ(Active learning)พ(.ัฒนาสารรถนะผู้เรียนให้สร้าบควาารู้ด้วยตนเอบได้พหรือสร้าบควาารู้ร่วากับผู้อื่นได้) 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพชุมชน 
เป้ำประสงค์  

(1) รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีตอบสนอบโอกาสและควาาต้อบการขอบคนทุกช่วบวัยพ 
(2) รูปแบบการศึกษาในระบบพนอกระบบพและตาาอัธยาศัยขอบวิทยาลัยชุาชน 
(3) การเรียนการสอนแบบพe-learningพที่ครอบคลุาทั้บการจัดการศึกษาและบริการทาบวิชาการพ 
(4) ระบบการเรียนแบบสะสาหน่วยกิตพและเทียบโอนผลการเรียนรู้หรือเทียบประสบการ ์ 
(5) าีพPlatform การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ขอบวิทยาลัยชุาชน 

 
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหาาย 
. ศ พ2563 - 

2565 

Based-line เป้าหาายระยะพ3 ปงพ 
. ศ 2561 . ศ 2562 . ศ 2563 . ศ 2564 . ศ 2565 

(1) จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุบ/หลักสูตรใหา่ที่ตอบสนอบควาาต้อบการขอบคน
ทุกช่วบวัย 

       

อนุปริญญา หลักสตูร 15 8 9 3 4 8 
ประกาศนียบัตรสถาบัน/วิทยาลัย หลักสตูร 60 11 4 20 20 20 
สัาฤทธิบัตร หลักสตูร 31 n/a 4 6 10 15 

(2) จ านวนแหล่บเรียนรู้นอกห้อบเรียนที่าีประสิทธิภา.สาาารถให้บริการแก่
ประชาชาชนหรือผู้สนใจได้อย่าบท่ัวถึบ 

แห่บ 60 4 18 20 20 20 

(3) จ านวนหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล เรื่อบ 60 n/a 20 20 20 20 
(4) าีระบบการเรียนแบบสะสาหน่วยกิตพและเทียบโอนผลการเรียนรู้หรือ

เทียบประสบการ ์ 
ระบบ 1 n/a n/a 1 - - 

(5) จ านวนนวัตกรราการจัดการเรียนรู้ เรื่อบ 60 n/a 20 20 20 20 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหาาย 
. ศ พ2563 - 

2565 

Based-line เป้าหาายระยะพ3 ปงพ 
. ศ 2561 . ศ 2562 . ศ 2563 . ศ 2564 . ศ 2565 

ระดับที่  5 ร้อยละ 20 ของผลงำนวิจัยท่ีน ำเสนอในเวทีระดับชำต/ิ
นำนำชำติ 

(2) จ านวนผลบานวิจัยที่น าไปใช้สร้าบคุ ค่าพหรือาูลค่าเ.ิ่าพและยกระดับการ
.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตและอาชี.ขอบคนในชุาชน 

เรื่อบ 60 24 n/a 20 20 20 

(3) จ านวนโจทย์วิจัยที่ตรบกับควาาต้อบการขอบชุาชนที่ได้จากกระบวนการ
จัดการควาารู้ 

เรื่อบ/
โครบการ 

120 n/a n/a 40 40 40 

(4) จ านวนผลบานวิจัยที่ได้รับการตี.ิา.์ในวารสารทาบวิชาการด้านการวิจัยที่
ได้รับการยอารับ 

เรื่อบ 60 3 n/a 20 20 20 

 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 3.1  สร้ำงศักยภำพกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์นวัตกรรมโดยใช้โจทย์วิจัยจำกชุมชน 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) .ัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยพได้แก่พการ.ัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยพ.ัฒนาระบบฐานข้อาูลด้านการวิจัยพจัดท าวารสารวิชาการพจัดให้าีเวทีน าเสนอผลบานวิจัยพและ

ระบบยกย่อบเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
(2) .ัฒนาโจทย์วิจัยที่าาจากควาาต้อบการขอบชุาชนโดยใช้กระบวนการจัดการควาารู้ 
(3) .ัฒนาบานวิจัยเ.ื่อสร้าบอบค์ควาารู้.ื้นฐานขอบสับคาและชุาชน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการจัดท าแผนการ.ัฒนาศักยภา.ครูและคนในชุาชนให้สาาารถท าการวิจัยแบบาีส่วนร่วาพและการสร้าบนวัตกรรา 
(2) โครบการ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรและคนในชุาชนพด้านการวิจัยพเช่นพการ.ัฒนาโจทย์วิจัยจากการจัดการควาารู้ร่วากับชุาชนพการท าวิจัยสายรับใช้ สับคาพการเขียน

โครบการวิจัยเ.ื่อขอทุนพการเขียนรายบานวิจัยพการเขียนบทควาาทาบวิชาการพการวิจัยแบบาีส่วนร่วาพการใช้โปรแกราวิเคราะห์ข้อาูลพฯลฯ 
(3) โครบการ.ัฒนาระบบและกลไกการเผยแ.ร่และตี.ิา.์ผลบานวิจัยในวารสารวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 3.2 กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจและยกระดับคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) สร้าบเครือข่ายนักวิจัยชุาชน 
(2) ส่บเสริาการน าผลบานวิจัยภายนอกาาใช้ประโยชน์เ.ื่อสร้าบาูลค่าเ.ิ่าทาบเศรษฐกิจและยกระดับคุ ภา.ชีวิตขอบคนในชุาชน 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการ.ัฒนาครูผู้สอนเ.ื่อ.ัฒนาการเรียนการสอนแบบพActive Learning 
กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพชีวิต และกำรมีงำนท ำให้กับผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) ส่บเสริาโอกาสการเรียนรู้ .ัฒนาคุ ภา.ชีวิต และการาีบานท าให้กับผู้สูบอายุและผู้.ิการ  
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการ.ัฒนาศักยภา.ผู้สูบอายุพ 
(2) โครบการ.ัฒนาศักยภา.คน.ิการพ 
(3) โครบการ.ัฒนาผู้ดูแลผู้.ิการ 
(4) โครบการ.ัฒนาโครบสร้าบ.ื้นฐานเ.ื่อรอบรับการจัดการศึกษาขอบผู้.ิการพ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิตในชุมชน 
เป้ำประสงค์ 

(1) แผนการ.ัฒนาศักยภา.ครูและคนในชุาชนให้สาาารถท าการวิจัยแบบาีส่วนร่วาพและการสร้าบนวัตกรรา 
(2) ผลบานวิจัยท่ีน าไปใช้สร้าบคุ ค่าหรือาูลค่าเ.ิ่าเ.ื่อการยกระดับการ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตและอาชี.ขอบคนในชุาชน 
(3) ผลการจัดการควาารู้ที่น าไปสู่การ.ัฒนาโจทย์วิจัยที่ตรบกับควาาต้อบการขอบชุาชน 

 
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหาาย 
. ศ พ2563 - 

2565 

Based-line เป้าหาายระยะพ3 ปงพ 
. ศ 2561 . ศ 2562 . ศ 2563 . ศ 2564 . ศ 2565 

(1) ระดับควาาส าเร็จขอบการน าแผนการ.ัฒนาศักยภา.ครูและคนในชุาชน
ให้สาาารถท าการวิจัยแบบาีส่วนร่วาพและการสร้าบนวัตกรราไปสู่การ
ปฏิบัติ 
ระดับที่ 1 ได้รับกำรจัดสรรทรัพยำกร 
ระดับที่ 2 มีกิจกรรม/โครงกำรพฒันำศักยภำพนักวิจัย 
ระดับที่ 3 ร้อยละ 70 ของโครงกำรวิจัยที่แล้วเสรจ็ในระยะเวลำที่ก ำหนด 
ระดับที่ 4 ร้อยละ 70 ของผลงำนวิจัยท่ีแล้วเสร็จน ำไปใช้ประโยชน์ 

ระดับ
ควาาส าเร็จ 

ระดับพ5 (scale 
5 ระดับ) 

3 3 4 4 5 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหาาย 
. ศ พ2563 - 

2565 

Based-line เป้าหาายระยะพ3 ปงพ 
. ศ 2561 . ศ 2562 . ศ 2563 . ศ 2564 . ศ 2565 

ระดับที่  5 ร้อยละ 20 ของผลงำนวิจัยท่ีน ำเสนอในเวทีระดับชำต/ิ
นำนำชำติ 

(2) จ านวนผลบานวิจัยที่น าไปใช้สร้าบคุ ค่าพหรือาูลค่าเ.ิ่าพและยกระดับการ
.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตและอาชี.ขอบคนในชุาชน 

เรื่อบ 60 24 n/a 20 20 20 

(3) จ านวนโจทย์วิจัยที่ตรบกับควาาต้อบการขอบชุาชนที่ได้จากกระบวนการ
จัดการควาารู้ 

เรื่อบ/
โครบการ 

120 n/a n/a 40 40 40 

(4) จ านวนผลบานวิจัยที่ได้รับการตี.ิา.์ในวารสารทาบวิชาการด้านการวิจัยที่
ได้รับการยอารับ 

เรื่อบ 60 3 n/a 20 20 20 

 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 3.1  สร้ำงศักยภำพกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์นวัตกรรมโดยใช้โจทย์วิจัยจำกชุมชน 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) .ัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยพได้แก่พการ.ัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยพ.ัฒนาระบบฐานข้อาูลด้านการวิจัยพจัดท าวารสารวิชาการพจัดให้าีเวทีน าเสนอผลบานวิจัยพและ

ระบบยกย่อบเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
(2) .ัฒนาโจทย์วิจัยที่าาจากควาาต้อบการขอบชุาชนโดยใช้กระบวนการจัดการควาารู้ 
(3) .ัฒนาบานวิจัยเ.ื่อสร้าบอบค์ควาารู้.ื้นฐานขอบสับคาและชุาชน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการจัดท าแผนการ.ัฒนาศักยภา.ครูและคนในชุาชนให้สาาารถท าการวิจัยแบบาีส่วนร่วาพและการสร้าบนวัตกรรา 
(2) โครบการ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรและคนในชุาชนพด้านการวิจัยพเช่นพการ.ัฒนาโจทย์วิจัยจากการจัดการควาารู้ร่วากับชุาชนพการท าวิจัยสายรับใช้ สับคาพการเขียน

โครบการวิจัยเ.ื่อขอทุนพการเขียนรายบานวิจัยพการเขียนบทควาาทาบวิชาการพการวิจัยแบบาีส่วนร่วาพการใช้โปรแกราวิเคราะห์ข้อาูลพฯลฯ 
(3) โครบการ.ัฒนาระบบและกลไกการเผยแ.ร่และตี.ิา.์ผลบานวิจัยในวารสารวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 3.2 กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจและยกระดับคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) สร้าบเครือข่ายนักวิจัยชุาชน 
(2) ส่บเสริาการน าผลบานวิจัยภายนอกาาใช้ประโยชน์เ.ื่อสร้าบาูลค่าเ.ิ่าทาบเศรษฐกิจและยกระดับคุ ภา.ชีวิตขอบคนในชุาชน 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการ.ัฒนาครูผู้สอนเ.ื่อ.ัฒนาการเรียนการสอนแบบพActive Learning 
กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพชีวิต และกำรมีงำนท ำให้กับผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) ส่บเสริาโอกาสการเรียนรู้ .ัฒนาคุ ภา.ชีวิต และการาีบานท าให้กับผู้สูบอายุและผู้.ิการ  
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการ.ัฒนาศักยภา.ผู้สูบอายุพ 
(2) โครบการ.ัฒนาศักยภา.คน.ิการพ 
(3) โครบการ.ัฒนาผู้ดูแลผู้.ิการ 
(4) โครบการ.ัฒนาโครบสร้าบ.ื้นฐานเ.ื่อรอบรับการจัดการศึกษาขอบผู้.ิการพ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิตในชุมชน 
เป้ำประสงค์ 

(1) แผนการ.ัฒนาศักยภา.ครูและคนในชุาชนให้สาาารถท าการวิจัยแบบาีส่วนร่วาพและการสร้าบนวัตกรรา 
(2) ผลบานวิจัยท่ีน าไปใช้สร้าบคุ ค่าหรือาูลค่าเ.ิ่าเ.ื่อการยกระดับการ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตและอาชี.ขอบคนในชุาชน 
(3) ผลการจัดการควาารู้ที่น าไปสู่การ.ัฒนาโจทย์วิจัยที่ตรบกับควาาต้อบการขอบชุาชน 

 
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหาาย 
. ศ พ2563 - 

2565 

Based-line เป้าหาายระยะพ3 ปงพ 
. ศ 2561 . ศ 2562 . ศ 2563 . ศ 2564 . ศ 2565 

(1) ระดับควาาส าเร็จขอบการน าแผนการ.ัฒนาศักยภา.ครูและคนในชุาชน
ให้สาาารถท าการวิจัยแบบาีส่วนร่วาพและการสร้าบนวัตกรราไปสู่การ
ปฏิบัติ 
ระดับที่ 1 ได้รับกำรจัดสรรทรัพยำกร 
ระดับที่ 2 มีกิจกรรม/โครงกำรพฒันำศักยภำพนักวิจัย 
ระดับที่ 3 ร้อยละ 70 ของโครงกำรวิจัยที่แล้วเสรจ็ในระยะเวลำที่ก ำหนด 
ระดับที่ 4 ร้อยละ 70 ของผลงำนวิจัยท่ีแล้วเสร็จน ำไปใช้ประโยชน์ 

ระดับ
ควาาส าเร็จ 

ระดับพ5 (scale 
5 ระดับ) 

3 3 4 4 5 
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กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กำรจัดกำรศึกษำ และกำรระดมทรัพยำกรท้ังในและต่ำงประเทศ 
แนวทางการด าเนินงานระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
(1) ออกระเบียบพข้อบับคับขอบสถาบันที่เอื้อให้เกิดการจัดการศึกษาร่วาหรือที่เช่ือาโยบเครือข่าย 
(2) แสวบหาควาาร่วาาือทาบวิชาการร่วากับเครือข่ายพในการ.ัฒนาการศึกษาตาาทิศทาบการ.ัฒนาขอบประเทศ  
(3) ส่บเสริาการระดาทรั.ยากรเ.ื่อการจัดการศึกษาร่วากับเครือข่าย 
(4) ส่บเสริาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาบวิชาการพการจัดการศึกษาพวิจัยพหรือบริการวิชาการพร่วากับต่าบประเทศ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการจัดท าระเบียบพข้อบับคับขอบสถาบันที่เอื้อให้เกิดการจัดการศึกษาร่วาหรือที่เช่ือาโยบเครือข่าย 
(2) โครบการประชุาเจรจาควาาร่วาาือทาบวิชาการกับประเทศในประเทศพและกลุ่าประเทศอาเซียน 
(3) โครบการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาร่วากับสถาบันการศึกษาในประเทศพและกลุ่าประเทศอาเซียน 
(4) โครบการ.ัฒนาควาาร่วาาือด้านวิชาการและวิชาชี.กับเครือข่ายทั้บในและต่าบประเทศ  
แนวทางการด าเนินงานระดับวิทยาลัยชุมชน 
(1) .ัฒนาหลักสูตร/จัดการศึกษา/บริการวิชาการร่วากับเครือข่ายสถาบันพอบค์กรเ.ื่อส่บเสริาการจัดการศึกษาที่เชื่อาโยบเครือข่ายและทักษะอาชี.ที่ได้าาตรฐานพเช่นพาาตรฐาน

ขอบกรา.ัฒนาฝงาือแรบานพาาตรฐานขอบสถาบันคุ วุฒิวิชาชี.พ(สคช )พาาตรฐานท่ีเป็นควาาร่วาาือระหว่าบประเทศพเป็นต้น 
(2) สร้าบและเชื่อาโยบเครือข่ายการจัดการศึกษา/บริการวิชาการูปแบบวิทยาลัยชุาชนท่ีได้าาตรฐานพเช่นพาาตรฐานขอบกรา.ัฒนาฝงาือแรบานพาาตรฐานขอบสถาบันคุ วุฒิวิชาชี.พ

(สคช )พาาตรฐานท่ีเป็นควาาร่วาาือระหว่าบประเทศพเป็นต้น 
(3) ส่บเสริาการระดาทรั.ยากรเ.ื่อการจัดการศึกษาร่วากับเครือข่าย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการควาาร่วาาือการจัดการศึกษาต่อเนื่อบกับสถาบันอุดาศึกษาใน.ื้นที ่
(2) โครบการควาาร่วาาือเ.ื่อ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบชุาชน 
(3) โครบการควาาร่วาาือทาบวิชาการและการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการส่บเสริาการน าผลบานวิจัยาาใช้เ.ื่อเสริาสร้าบาูลค่าเ.ิ่าทาบเศรษฐกิจและยกระดับคุ ภา.ชีวิตขอบคนในชุาชน 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
 
เป้ำประสงค์ 

(1) เครือข่ายควาาร่วาาือเ.ื่อการจัดการศึกษาในระดับสถาบันและระดับวิทยาลัย 
(2) เครือข่ายควาาร่วาาือด้านอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบชุาชน 
(3) โครบการหรือกิจกรราที่เกิดจากควาาร่วาาือขอบเครือข่ายเ.ื่อการ.ัฒนาควาาเข้าแข็บขอบชุาชนพ 

 
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหาาย 
. ศ พ2563 - 

2565 

Based-line เป้าหาายระยะพ3 ปงพ 
. ศ 2561 . ศ 2562 . ศ 2563 . ศ 2564 . ศ 2565 

(1) จ านวนเครือข่ายควาาร่วาาือเ.ื่อการจัดการศึกษาในระดับสถาบันและ
ระดับวิทยาลัย 
2561 = มสธ, ม.ศรีปทุม 
2562 = DE/ที่เกี่ยวเนื่องกับ Digital  

เครือข่าย 3 2 1 1 1 1 

(2) จ านวนเครือข่ายควาาร่วาาือด้านอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบชุาชน 
(วชช ละพ1 เครือข่าย/ปง) 

เครือข่าย 60 n/a n/a 20 20 20 

(3) จ านวนโครบการหรือกิจกรราที่เกิดจากควาาร่วาาือขอบเครือข่ายเ.ื่อการ
.ัฒนาควาาเข้าแข็บขอบชุาชน 
(วชช ละพ1 เรื่อบ/ปง) 

เรื่อบ/
โครบการ 

60 n/a n/a 20 20 20 

(4) จ านวนโครบการควาาร่วาาือด้านอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบชุาชนที่
ประสบควาาส าเร็จ 
(วชช ละพ1 เครือข่าย/ปง) 

เรื่อบ/
โครบการ 

60 n/a n/a 20 20 20 
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กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กำรจัดกำรศึกษำ และกำรระดมทรัพยำกรท้ังในและต่ำงประเทศ 
แนวทางการด าเนินงานระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
(1) ออกระเบียบพข้อบับคับขอบสถาบันที่เอื้อให้เกิดการจัดการศึกษาร่วาหรือที่เช่ือาโยบเครือข่าย 
(2) แสวบหาควาาร่วาาือทาบวิชาการร่วากับเครือข่ายพในการ.ัฒนาการศึกษาตาาทิศทาบการ.ัฒนาขอบประเทศ  
(3) ส่บเสริาการระดาทรั.ยากรเ.ื่อการจัดการศึกษาร่วากับเครือข่าย 
(4) ส่บเสริาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาบวิชาการพการจัดการศึกษาพวิจัยพหรือบริการวิชาการพร่วากับต่าบประเทศ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการจัดท าระเบียบพข้อบับคับขอบสถาบันที่เอื้อให้เกิดการจัดการศึกษาร่วาหรือที่เช่ือาโยบเครือข่าย 
(2) โครบการประชุาเจรจาควาาร่วาาือทาบวิชาการกับประเทศในประเทศพและกลุ่าประเทศอาเซียน 
(3) โครบการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาร่วากับสถาบันการศึกษาในประเทศพและกลุ่าประเทศอาเซียน 
(4) โครบการ.ัฒนาควาาร่วาาือด้านวิชาการและวิชาชี.กับเครือข่ายทั้บในและต่าบประเทศ  
แนวทางการด าเนินงานระดับวิทยาลัยชุมชน 
(1) .ัฒนาหลักสูตร/จัดการศึกษา/บริการวิชาการร่วากับเครือข่ายสถาบันพอบค์กรเ.ื่อส่บเสริาการจัดการศึกษาที่เชื่อาโยบเครือข่ายและทักษะอาชี.ที่ได้าาตรฐานพเช่นพาาตรฐาน

ขอบกรา.ัฒนาฝงาือแรบานพาาตรฐานขอบสถาบันคุ วุฒิวิชาชี.พ(สคช )พาาตรฐานท่ีเป็นควาาร่วาาือระหว่าบประเทศพเป็นต้น 
(2) สร้าบและเชื่อาโยบเครือข่ายการจัดการศึกษา/บริการวิชาการูปแบบวิทยาลัยชุาชนท่ีได้าาตรฐานพเช่นพาาตรฐานขอบกรา.ัฒนาฝงาือแรบานพาาตรฐานขอบสถาบันคุ วุฒิวิชาชี.พ

(สคช )พาาตรฐานท่ีเป็นควาาร่วาาือระหว่าบประเทศพเป็นต้น 
(3) ส่บเสริาการระดาทรั.ยากรเ.ื่อการจัดการศึกษาร่วากับเครือข่าย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการควาาร่วาาือการจัดการศึกษาต่อเนื่อบกับสถาบันอุดาศึกษาใน.ื้นที ่
(2) โครบการควาาร่วาาือเ.ื่อ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบชุาชน 
(3) โครบการควาาร่วาาือทาบวิชาการและการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการส่บเสริาการน าผลบานวิจัยาาใช้เ.ื่อเสริาสร้าบาูลค่าเ.ิ่าทาบเศรษฐกิจและยกระดับคุ ภา.ชีวิตขอบคนในชุาชน 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
 
เป้ำประสงค์ 

(1) เครือข่ายควาาร่วาาือเ.ื่อการจัดการศึกษาในระดับสถาบันและระดับวิทยาลัย 
(2) เครือข่ายควาาร่วาาือด้านอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบชุาชน 
(3) โครบการหรือกิจกรราที่เกิดจากควาาร่วาาือขอบเครือข่ายเ.ื่อการ.ัฒนาควาาเข้าแข็บขอบชุาชนพ 

 
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหาาย 
. ศ พ2563 - 

2565 

Based-line เป้าหาายระยะพ3 ปงพ 
. ศ 2561 . ศ 2562 . ศ 2563 . ศ 2564 . ศ 2565 

(1) จ านวนเครือข่ายควาาร่วาาือเ.ื่อการจัดการศึกษาในระดับสถาบันและ
ระดับวิทยาลัย 
2561 = มสธ, ม.ศรีปทุม 
2562 = DE/ที่เกี่ยวเนื่องกับ Digital  

เครือข่าย 3 2 1 1 1 1 

(2) จ านวนเครือข่ายควาาร่วาาือด้านอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบชุาชน 
(วชช ละพ1 เครือข่าย/ปง) 

เครือข่าย 60 n/a n/a 20 20 20 

(3) จ านวนโครบการหรือกิจกรราที่เกิดจากควาาร่วาาือขอบเครือข่ายเ.ื่อการ
.ัฒนาควาาเข้าแข็บขอบชุาชน 
(วชช ละพ1 เรื่อบ/ปง) 

เรื่อบ/
โครบการ 

60 n/a n/a 20 20 20 

(4) จ านวนโครบการควาาร่วาาือด้านอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบชุาชนที่
ประสบควาาส าเร็จ 
(วชช ละพ1 เครือข่าย/ปง) 

เรื่อบ/
โครบการ 

60 n/a n/a 20 20 20 
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กลยุทธ์ที ่2  ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรในชุมชน 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) สร้าบผู้ประกอบการรายใหา่ที่จะท าให้เกิดธุรกิจในการสร้าบาูลค่าเ.ิ่าทาบเศรษฐกิจขอบชุาชน 
(2) .ัฒนาผู้ประกอบการรายเดิาให้สาาารถด าเนินธุรกิจได้อย่าบาีประสิทธิภา.และประสิทธิผล 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการจัดการควาารู้จากฐานทรั.ยากรในชุาชนเ.ื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้าบสรรค์  

 

 

 

 

 

  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรสร้ำงผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนควำมเข้มแข็งของชมุชน  
 
เป้ำประสงค์ 

(1) ผู้น าการเปลี่ยนแปลบท้ับในวิทยาลัยและชุาชนท่ีขับเคลื่อนควาาเข้าแข็บขอบชุาชน 
(2) ผู้ประกอบการรายใหา่ 
(3) ผู้ประกอบการชุาชนาีรายได้เ.ิ่าขึ้น 

 
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหาาย 
. ศ พ2563 - 

2565 

Based-line เป้าหาายระยะพ3 ปงพ 
. ศ 2561 . ศ 2562 . ศ 2563 . ศ 2564 . ศ 2565 

(1) จ านวนกิจกรรา/โครบการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลบขอบชุาชนเป้าหาาย 
พพพพพพ(เฉลี่ยพวชช ละพ1 .ื้นที่/พ1 – 3 ปง) 

ชุาชน/.ื้น
ที 

60 60 n/a 20 20 20 

(2) จ านวนผู้ประกอบการรายใหา่ 
(เฉลี่ยพวชช ละพ1 ราย/พ1 – 3 ปง) 

ราย 20 n/a n/a 20 - - 

(3) จ านวนกลุ่าอาชี.ท่ีาีรายได้เ.ิ่าขึ้น 
(เฉลี่ยพวชช ละพ1 กลุ่า/พ1 – 3 ปง) 

กลุ่า 20 n/a n/a 20 - - 

หมำยเหตุ เป็นตัวช้ีวัดที่ท ำต่อเนื่องในระยะ 3 ปี  
 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที ่1 สร้ำงผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) สร้าบผู้น าการเปลี่ยนแปลบในชุาชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการ.ัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อบพ(Smart Farmer)พ 
(2) โครบการ.ัฒนาเกษตรกรรายั่บยืนพ 
(3) โครบการ.ัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลบและผู้ประกอบการในชุาชน  
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กลยุทธ์ที ่2  ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรในชุมชน 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) สร้าบผู้ประกอบการรายใหา่ที่จะท าให้เกิดธุรกิจในการสร้าบาูลค่าเ.ิ่าทาบเศรษฐกิจขอบชุาชน 
(2) .ัฒนาผู้ประกอบการรายเดิาให้สาาารถด าเนินธุรกิจได้อย่าบาีประสิทธิภา.และประสิทธิผล 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการจัดการควาารู้จากฐานทรั.ยากรในชุาชนเ.ื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้าบสรรค์  

 

 

 

 

 

  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรสร้ำงผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนควำมเข้มแข็งของชมุชน  
 
เป้ำประสงค์ 

(1) ผู้น าการเปลี่ยนแปลบท้ับในวิทยาลัยและชุาชนท่ีขับเคลื่อนควาาเข้าแข็บขอบชุาชน 
(2) ผู้ประกอบการรายใหา่ 
(3) ผู้ประกอบการชุาชนาีรายได้เ.ิ่าขึ้น 

 
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหาาย 
. ศ พ2563 - 

2565 

Based-line เป้าหาายระยะพ3 ปงพ 
. ศ 2561 . ศ 2562 . ศ 2563 . ศ 2564 . ศ 2565 

(1) จ านวนกิจกรรา/โครบการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลบขอบชุาชนเป้าหาาย 
พพพพพพ(เฉลี่ยพวชช ละพ1 .ื้นที่/พ1 – 3 ปง) 

ชุาชน/.ื้น
ที 

60 60 n/a 20 20 20 

(2) จ านวนผู้ประกอบการรายใหา่ 
(เฉลี่ยพวชช ละพ1 ราย/พ1 – 3 ปง) 

ราย 20 n/a n/a 20 - - 

(3) จ านวนกลุ่าอาชี.ท่ีาีรายได้เ.ิ่าขึ้น 
(เฉลี่ยพวชช ละพ1 กลุ่า/พ1 – 3 ปง) 

กลุ่า 20 n/a n/a 20 - - 

หมำยเหตุ เป็นตัวช้ีวัดที่ท ำต่อเนื่องในระยะ 3 ปี  
 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที ่1 สร้ำงผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
แนวทางการด าเนินงาน   
(1) สร้าบผู้น าการเปลี่ยนแปลบในชุาชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) โครบการ.ัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อบพ(Smart Farmer)พ 
(2) โครบการ.ัฒนาเกษตรกรรายั่บยืนพ 
(3) โครบการ.ัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลบและผู้ประกอบการในชุาชน  
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แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

วงเงิน  
(ล้ำนบำท) 

5. แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเท่ียว กีฬำ และวัฒนธรรม 6.9115 
โครบการที ่1 :พโครบการ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรด้านการท่อบเที่ยว 6 9115 

6. แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 2.1301 
โครบการที่พ1 :พโครบการการวิจัยและนวัตกรราเ.ื่อการสร้าบอบค์ควาารู้.ื้นฐานขอบประเทศ 2 1301 

7. แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึง 16.7502 
โครบการที่พ1 :พโครบการ.ัฒนาค ุภา.การศึกษาเด็กปฐาวัย 1 3000 
โครบการที่พ2 :พโครบการ.ัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้อบเรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่บเรียนรู้ใน.้ืนท่ีและชุาชน 15 4502 

8. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 8.7182 
โครบการที่พ1 :พโครบการ.ัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไา้ภาคตะวันออก 3 7182 
โครบการที่พ2 :พโครบการ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตผู้าีรายได้น้อยเ.ื่อลดควาาเหลื่อาล้ าทาบสับคา 3 0000 
โครบการที่พ3 :พโครบการยกระดับการท่อบเที่ยวเชิบประเ. ีวัฒนธรรา 2 0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสถำบันวิทยำลัยชุมชน 

 
2.1 ควำมน ำ 
 .ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558พาาตราพ5พให้สถาบันวิทยาลัยชุาชนเป็นส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตาากฎหาายว่าด้วยวิธีการบบประาา พ
และาี.ระราชบัญญัติบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา ที่แยกออกจากส านักบานค ะกรราการการอุดาศึกษาตั้บแต่ปงบบประาา พ. ศ พ2559พเป็นต้นาาพ 
 โครบสร้าบบบประาา ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนตาา.ระราชบัญญัติบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พสถาบันวิทยาลัยชุาชนได้รับจัดสรรบบประาา วบเบินทั้บสิ้นพจ านวนพ
710,649,000พบาทพภายใต้พ8พแผนบานพประกอบด้วยพ(1)พแผนบานบุคลากรภาครัฐ จ านวนพ1พผลผลิตพ(2)พแผนบาน.ื้นฐานพจ านวนพ3พผลผลิต/โครบการพ(3)พแผนบานยุทธศาสตร์พจ านวนพ1พผลผลิต/
โครบการพ(4)พแผนบานบูร าการพ(Agenda)พจ านวนพ6พผลผลิต/โครบการพและพ(5)พแผนบานบูร าการเชิบ.ื้นที่พ(Area) จ านวนพ3พผลผลิต/โครบการพซึ่บครอบคลุา.ันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุาชนท่ี
ก าหนดใน.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558พาาตราพ8พและาาตราพ9พประกอบด้วยพ(1)พจัดการศึกษาในระดับอุดาศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาพพ(2)พฝึกอบราด้านวิชาการหรือวิชาชี.พ(3)พ
วิจัยและบริการทาบวิชาการเ.ื่อการ.ัฒนาชุาชนพ(4)พทะนุบ ารุบศิลปะและวัฒนธรราท้อบถิ่นพ(5)พส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเ.ื่อสร้าบควาาเข้าแข็บขอบท้อบถิ่นและชุาชน  
 
ตำรำงที่ 1 วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสถำบันวิทยำลัยชุมชน จ ำแนกตำมแผนงำน ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

วงเงิน  
(ล้ำนบำท) 

รวมท้ังสิ้น 710.6490 
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ  248.9260 
2. แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 394.7063 
ผลผลติที่พ1 :พผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุาชน 383 7063 
ผลผลติที่พ2 :พผลบานท านุบ ารุบศลิปวัฒนธรรา 1 5000 
ผลผลติที่พ3 :พผลบานการให้บริการวิชาการ 9 5000 

3. แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมยั่งยืน 14.5067 
โครบการที่พ1 :พโครบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้บแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน.ื้นฐาน 14 5067 

4. แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 18.0000 
โครบการที่พ1 :พโครบการ.ัฒนาการศึกษาในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกจิจับหวัดชายแดนภาคใต ้ 7 3306 
โครบการที่พ1พ: โครบการศึกษาและ.ัฒนาเ.ื่อสร้าบชุาชนชายแดนใต้ต้นแบบ 10.6694 
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แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

วงเงิน  
(ล้ำนบำท) 

5. แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเท่ียว กีฬำ และวัฒนธรรม 6.9115 
โครบการที ่1 :พโครบการ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรด้านการท่อบเที่ยว 6 9115 

6. แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 2.1301 
โครบการที่พ1 :พโครบการการวิจัยและนวัตกรราเ.ื่อการสร้าบอบค์ควาารู้.ื้นฐานขอบประเทศ 2 1301 

7. แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึง 16.7502 
โครบการที่พ1 :พโครบการ.ัฒนาค ุภา.การศึกษาเด็กปฐาวัย 1 3000 
โครบการที่พ2 :พโครบการ.ัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้อบเรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่บเรียนรู้ใน.้ืนท่ีและชุาชน 15 4502 

8. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 8.7182 
โครบการที่พ1 :พโครบการ.ัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไา้ภาคตะวันออก 3 7182 
โครบการที่พ2 :พโครบการ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตผู้าีรายได้น้อยเ.ื่อลดควาาเหลื่อาล้ าทาบสับคา 3 0000 
โครบการที่พ3 :พโครบการยกระดับการท่อบเที่ยวเชิบประเ. ีวัฒนธรรา 2 0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสถำบันวิทยำลัยชุมชน 

 
2.1 ควำมน ำ 
 .ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558พาาตราพ5พให้สถาบันวิทยาลัยชุาชนเป็นส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตาากฎหาายว่าด้วยวิธีการบบประาา พ
และาี.ระราชบัญญัติบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา ที่แยกออกจากส านักบานค ะกรราการการอุดาศึกษาตั้บแต่ปงบบประาา พ. ศ พ2559พเป็นต้นาาพ 
 โครบสร้าบบบประาา ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนตาา.ระราชบัญญัติบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พสถาบันวิทยาลัยชุาชนได้รับจัดสรรบบประาา วบเบินทั้บสิ้นพจ านวนพ
710,649,000พบาทพภายใต้พ8พแผนบานพประกอบด้วยพ(1)พแผนบานบุคลากรภาครัฐ จ านวนพ1พผลผลิตพ(2)พแผนบาน.ื้นฐานพจ านวนพ3พผลผลิต/โครบการพ(3)พแผนบานยุทธศาสตร์พจ านวนพ1พผลผลิต/
โครบการพ(4)พแผนบานบูร าการพ(Agenda)พจ านวนพ6พผลผลิต/โครบการพและพ(5)พแผนบานบูร าการเชิบ.ื้นที่พ(Area) จ านวนพ3พผลผลิต/โครบการพซึ่บครอบคลุา.ันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุาชนท่ี
ก าหนดใน.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558พาาตราพ8พและาาตราพ9พประกอบด้วยพ(1)พจัดการศึกษาในระดับอุดาศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาพพ(2)พฝึกอบราด้านวิชาการหรือวิชาชี.พ(3)พ
วิจัยและบริการทาบวิชาการเ.ื่อการ.ัฒนาชุาชนพ(4)พทะนุบ ารุบศิลปะและวัฒนธรราท้อบถิ่นพ(5)พส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเ.ื่อสร้าบควาาเข้าแข็บขอบท้อบถิ่นและชุาชน  
 
ตำรำงที่ 1 วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสถำบันวิทยำลัยชุมชน จ ำแนกตำมแผนงำน ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร 

วงเงิน  
(ล้ำนบำท) 

รวมท้ังสิ้น 710.6490 
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ  248.9260 
2. แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 394.7063 
ผลผลติที่พ1 :พผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุาชน 383 7063 
ผลผลติที่พ2 :พผลบานท านุบ ารุบศลิปวัฒนธรรา 1 5000 
ผลผลติที่พ3 :พผลบานการให้บริการวิชาการ 9 5000 

3. แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมยั่งยืน 14.5067 
โครบการที่พ1 :พโครบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้บแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน.ื้นฐาน 14 5067 

4. แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 18.0000 
โครบการที่พ1 :พโครบการ.ัฒนาการศึกษาในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกจิจับหวัดชายแดนภาคใต ้ 7 3306 
โครบการที่พ1พ: โครบการศึกษาและ.ัฒนาเ.ื่อสร้าบชุาชนชายแดนใต้ต้นแบบ 10.6694 

50721_Sahyblock_001-174.indd   33 20/2/2562   14:14:01



แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน34

 

2. บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพวบเบินพ710 6490พล้านบาทพเาื่อจ าแนกตาาจ าแนกตาาแผนบานและบบรายจ่าย   
5 บบรายจ่ายพาีสัดส่วนดับนี้พคือพบบบุคลากรพพ29 79%พบบด าเนินบานพ39 12%พบบลบทุนพ17 22%พบบอุดหนุนพ2 51%พและบบรายจ่ายอื่นพ11 35%พดับแผนภา.ท่ีพ3 

 
แผนภำพที่ 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสถำบันวิทยำลัยชุมชนจ ำแนกตำมประเภทงบรำยจ่ำย 
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รวม บุคลำกรภำครัฐ พื้นฐำน ยุทธศำสตร์ บูรณำกำร บูรณำกำร
พัฒนำพื้นที่
ระดับภำค

งบบุคลำกร 211.7376 211.7376
งบด ำเนินงำน 278.0228 37.1884 240.8344
งบลงทุน 122.3715 122.3715
งบอุดหนุน 17.8368 1.2000 14.5067 2.1301
งบรำยจ่ำยอ่ืน 71.9621 30.3004 41.6617 8.7182

หน่วย : ล้ำนบำท

 

2.2 ภำพรวมของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 ของสถำบันวิทยำลัยชุมชน 
 

1. บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพวบเบินพ710 6490พล้านบาทพเาื่อจ าแนกตาาแผนบานพแล้วพาีสัดส่วนดับนี้คือพแผนบานบุคลากร
ภาครัฐพ35 03%พแผนบาน.้ืนฐานพ55 54%พแผนบานยุทธศาสตร์พ2 04%พแผนบานบูร าการพ6 16%พและแผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพ1 23%พดับแผนภา.ท่ีพ2 
 

 
แผนภำพที่ 2 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสถำบันวิทยำลัยชุมชน จ ำแนกตำมแผนงำน 

 
 
 

คชจ.บุคลำกรภำครัฐ
248.9260
35.03%

แผนงำนพื้นฐำน
394.7063
55.54%

แผนงำนยุทธศำสตร์
14.5067
2.04%

แผนงำนบูรณำกำร
43.7918
6.16%

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำ
พื้นที่ระดับภำค 

8.7182
1.23%

วงเงิน (ล้านบาท)
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2. บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพวบเบินพ710 6490พล้านบาทพเาื่อจ าแนกตาาจ าแนกตาาแผนบานและบบรายจ่าย   
5 บบรายจ่ายพาีสัดส่วนดับนี้พคือพบบบุคลากรพพ29 79%พบบด าเนินบานพ39 12%พบบลบทุนพ17 22%พบบอุดหนุนพ2 51%พและบบรายจ่ายอื่นพ11 35%พดับแผนภา.ท่ีพ3 

 
แผนภำพที่ 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสถำบันวิทยำลัยชุมชนจ ำแนกตำมประเภทงบรำยจ่ำย 

 
 
 
 

 -

 50.0000

 100.0000

 150.0000

 200.0000

 250.0000

 300.0000

รวม บุคลำกรภำครัฐ พื้นฐำน ยุทธศำสตร์ บูรณำกำร บูรณำกำร
พัฒนำพื้นที่
ระดับภำค

งบบุคลำกร 211.7376 211.7376
งบด ำเนินงำน 278.0228 37.1884 240.8344
งบลงทุน 122.3715 122.3715
งบอุดหนุน 17.8368 1.2000 14.5067 2.1301
งบรำยจ่ำยอ่ืน 71.9621 30.3004 41.6617 8.7182

หน่วย : ล้ำนบำท

 

2.2 ภำพรวมของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 ของสถำบันวิทยำลัยชุมชน 
 

1. บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพวบเบินพ710 6490พล้านบาทพเาื่อจ าแนกตาาแผนบานพแล้วพาีสัดส่วนดับนี้คือพแผนบานบุคลากร
ภาครัฐพ35 03%พแผนบาน.้ืนฐานพ55 54%พแผนบานยุทธศาสตร์พ2 04%พแผนบานบูร าการพ6 16%พและแผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพ1 23%พดับแผนภา.ท่ีพ2 
 

 
แผนภำพที่ 2 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสถำบันวิทยำลัยชุมชน จ ำแนกตำมแผนงำน 

 
 
 

คชจ.บุคลำกรภำครัฐ
248.9260
35.03%

แผนงำนพื้นฐำน
394.7063
55.54%

แผนงำนยุทธศำสตร์
14.5067
2.04%

แผนงำนบูรณำกำร
43.7918
6.16%

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำ
พื้นที่ระดับภำค 

8.7182
1.23%

วงเงิน (ล้านบาท)
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2.3 ตำรำงเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ และแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี สถำบั น
วิทยำลัยชุมชน และวงเงินงบประมำณตำมแผนกำรใช้จ่ำย พ.ศ. 2562 : ภำพรวมสถำบันวิทยำลัยชุมชน วงเงินงบประมำณ 710.6490 ล้ำนบำท 

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

แผนงำน
บุคลำกร
ภำครัฐ 

แผนงำนพืน้ฐำน แผนงำน
ยุทธศำสตร ์ แผนงำนบูรณำกำร (Agenda) แผนงำนบูรณำกำรเชิงพื้นที่ (Area) 

ผลผลิต รายการพคชจ 
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลติที่ 1 :พ
ผู้รับบริการ
การศึกษา 

ในวิทยาลัยชุาชน 

ผลผลติที่ 2 :พพ
ผลบานท านุบ ารุบพ
ศิลปวัฒนธรรา 

ผลผลติที่ 3 :พพ
ผลบานการ 

ให้บริการวิชาการ 

โครงกำรที่ 1 :พพ
โครบการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ับแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ัน

.ื้นฐาน 

โครงกำรที่ 1พ:พ
โครบการ.ัฒนา
การศึกษาในเขต
.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะ
กิจจับหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

โครงกำรที่ 2 :พ
โครบการศึกษาและ
.ัฒนาเ.ื่อสร้าบ
ชุาชนชายแดนใต้

ต้นแบบ 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการ.ัฒนา
ศักยภา.บุคลากร
ด้านการท่อบเท่ียว 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการการวิจัย
และนวัตกรราเ.ื่อ
การสร้าบอบค์

ควาารู้.ื้นฐานขอบ
ประเทศ 

โครงกำรที่ 1 :พพ
โครบการ.ัฒนา
คุ ภา.การศึกษา
เด็กปฐาวัย 

โครงกำรที่ 2พ:พพ
โครบการ.ัฒนา
เครือข่ายการ
เรียนรู้นอก

ห้อบเรียนพและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่านแหล่บเรียนรู้ใน
.ื้นท่ีและชุาชน 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการ

.ัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตร
และการค้าผลไา้
ภาคตะวันออก 

โครงกำรที่ 3 :พพ
โครบการ
ยกระดับการ
ท่อบเท่ียวเชิบ
ประเ. ี
วัฒนธรรา 

โครงกำรที่ 2 :พพ
โครบการ.ัฒนา
อาชี.และ

คุ ภา.ชีวิตผู้าี
รายได้น้อยพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
เ.ื่อลดควาา
เหลื่อาล้ าทาบ
สับคา 

 
ยุทธศำสตร์ชำติ 

20 ปี 
ยุทธศำสตร์ที่ 
3 :พด้านการ
.ัฒนาและ
เสริาสร้าบ
ศักยภา.คน 

ยทุธศำสตร์ที่ 3พ:พด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบศักยภา.คน ยุทธศำสตร์ที่ 3พ:พ
ด้านการ.ัฒนาและ
เสริาสร้าบศักยภา.

คน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1พ:พด้านควาาาั่นคบ ยุทธศำสตร์ที่ 2 :พด้านการสร้าบ
ควาาสาาารถในการแข่บขัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 :พด้านการ.ัฒนาและ
เสริาสร้าบศักยภา.คน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :พด้านการสร้าบ
ควาาสาาารถในการแข่บขัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3พ
:พด้านการ.ัฒนา
และเสริาสร้าบ 
ศักยภา.คน 

แผนปฏิรปู
ประเทศ 

- สับคา สับคา สับคา เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ สับคา สับคา สับคา 

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและ
สังคมห่งชำติ 

ฉบับ 12 

ยุทธศำสตร์ที่ 
1พ:พการสร้าบ
เสริาและ

.ัฒนาศักยภา.
ทุนานุษย์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1พ:พการสร้าบเสริาและ.ัฒนาศักยภา.ทุนานุษย์ ยุทธศำสตร์ที่ 1พ:พ
การสร้าบเสริาและ
.ัฒนาศักยภา.ทุน

านุษย์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5พ:พการเสริาสร้าบควาา
าั่นคบแห่บชาติเ.ื่อการ.ัฒนาประเทศสู่

ควาาาั่บค่ับและยั่บยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3พ:พ
การสร้าบควาา
เข้าแข็บทาบ
เศรษฐกิจและ
แข่บขันได้อย่าบ

ยั่บยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 8พ:พ 
การ.ัฒนา
วิทยาศาสตร์พ
เทคโนโลยีพวิจัยพ
และนวัตกรรา 

ยุทธศำสตร์ที่ 1พ:พการสร้าบเสริาและ
.ัฒนาศักยภา.ทุนานุษย์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 9พ:พการ.ัฒนาภาคพเาือบพและ.ื้นท่ีเศรษฐกิจ 

แผนงำน แผนบาน
บุคลากรภาครัฐ 

แผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบศักยภา.คน แผนบาน
ยุทธศาสตร์.ัฒนา
การศึกษาเ.ื่อ
ควาายั่บยืน 

แผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหา 

จับหวัดชายแดนภาคใต้ 

แผนบานบูร าการ
สร้าบรายได้จาก
การท่อบเท่ียวพกีฬาพ
และวัฒนธรรา 

แผนบานบูร าการ
วิจัยและนวัตกรรา 

แผนบานบูร าการยกระดับคุ ภา.
การศึกษาและการเรียนรู้ให้าีคุ ภา.เท่า

เทียาและท่ัวถึบ 

แผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นท่ีระดับภาค 

แผนกำรศกึษำ
แห่งชำต ิ

ยุทธศำสตร์ที่ 
6พ:พการ.ัฒนา
ประสิทธิภา.
ขอบระบบ
บริหารจัด
การศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 4พ:พการสร้าบโอกาสพควาาเสาอภาคพและควาาเท่า
เทียาทาบการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 :พ
การ.ัฒนา
ศักยภา.คน 

ทุกช่วบวัยพและการ
สร้าบสับคาแห่บการ

เรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1พ:พการจัดการศึกษาเ.ื่อ
ควาาาั่นคบขอบสับคาและประเทศชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4พ:พ 
การสร้าบโอกาสพ
ควาาเสาอภาคพ
และควาาเท่าเทียา
ทาบการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 2พ:พ 
การผลิตและ
.ัฒนาก าลับคนพ
การวิจัยพและ
นวัตกรราพเ.ื่อ
สร้าบขีด

ควาาสาาารถใน
การแข่บขันขอบ
ประเทศ 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3พ:พการ.ัฒนาศักยภา.คน
ทุกช่วบวัยพและการสร้าบสับคาแห่บการ

เรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 :พการสรา้บโอกาสพควาาเสาอภาคพ 
และควาาเท่าเทียาทาบการศึกษา 

 

3. บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพวบเบินพ710 6490พล้านบาทพจ าแนกตาาพ4พ.ันธกิจพและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรพาีสัดส่วนดับนี้พ
คือพด้านการจัดการศึกษาพ56 06%พด้านการวิจัย 0 31%พพด้านการบริการวิชาการพ8 42%พด้านการท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรราพ0 21%พและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรพ35 00%พ(กร ีที่ไา่รวาค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรพจะาีสัดส่วนพ4พ.ันธกิจพเท่ากับพจัดการศึกษาพ86 24%พ:พวิจัยพ0 48%พ:พบริการวิชาการพ12 95%พ:พท านุบ ารุบฯพ0 32%)พดับแผนภา.ที่พ4 
 

 
 
 

แผนภำพที่ 4 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสถำบันวิทยำลัยชุมชน จ ำแนกตำมพันธกิจ 
 
 
 
 

 
 

ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร
248.9260 
35.00%

กำรจัดกำรศึกษำ
398.7289 
56.06%

กำรวิจัย
2.2179 
0.31%

กำรบริกำรวิชำกำร
59.8799 
8.42%

ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

1.5000 
0.21%

วงเงิน (ล้านบาท)

กำรจัดกำรศึกษำ
398.7289 
86.24%

กำรวิจัย
2.2179 
0.48%

กำรบริกำรวิชำกำร
59.8799 
12.95%

ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

1.5000 …

วงเงิน (ล้านบาท)
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2.3 ตำรำงเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ และแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี สถำบั น
วิทยำลัยชุมชน และวงเงินงบประมำณตำมแผนกำรใช้จ่ำย พ.ศ. 2562 : ภำพรวมสถำบันวิทยำลัยชุมชน วงเงินงบประมำณ 710.6490 ล้ำนบำท 

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

แผนงำน
บุคลำกร
ภำครัฐ 

แผนงำนพืน้ฐำน แผนงำน
ยุทธศำสตร ์ แผนงำนบูรณำกำร (Agenda) แผนงำนบูรณำกำรเชิงพื้นที่ (Area) 

ผลผลติ รายการพคชจ 
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลติที่ 1 :พ
ผู้รับบริการ
การศึกษา 

ในวิทยาลัยชุาชน 

ผลผลติที่ 2 :พพ
ผลบานท านุบ ารุบพ
ศิลปวัฒนธรรา 

ผลผลติที่ 3 :พพ
ผลบานการ 

ให้บริการวิชาการ 

โครงกำรที่ 1 :พพ
โครบการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ับแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ัน

.ื้นฐาน 

โครงกำรที่ 1พ:พ
โครบการ.ัฒนา
การศึกษาในเขต
.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะ
กิจจับหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

โครงกำรที่ 2 :พ
โครบการศึกษาและ
.ัฒนาเ.ื่อสร้าบ
ชุาชนชายแดนใต้

ต้นแบบ 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการ.ัฒนา
ศักยภา.บุคลากร
ด้านการท่อบเท่ียว 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการการวิจัย
และนวัตกรราเ.ื่อ
การสร้าบอบค์

ควาารู้.ื้นฐานขอบ
ประเทศ 

โครงกำรที่ 1 :พพ
โครบการ.ัฒนา
คุ ภา.การศึกษา
เด็กปฐาวัย 

โครงกำรที่ 2พ:พพ
โครบการ.ัฒนา
เครือข่ายการ
เรียนรู้นอก

ห้อบเรียนพและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่านแหล่บเรียนรู้ใน
.ื้นท่ีและชุาชน 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการ

.ัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตร
และการค้าผลไา้
ภาคตะวันออก 

โครงกำรที่ 3 :พพ
โครบการ
ยกระดับการ
ท่อบเท่ียวเชิบ
ประเ. ี
วัฒนธรรา 

โครงกำรที่ 2 :พพ
โครบการ.ัฒนา
อาชี.และ

คุ ภา.ชีวิตผู้าี
รายได้น้อยพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
เ.ื่อลดควาา
เหลื่อาล้ าทาบ
สับคา 

 
ยุทธศำสตร์ชำติ 

20 ปี 
ยุทธศำสตร์ที่ 
3 :พด้านการ
.ัฒนาและ
เสริาสร้าบ
ศักยภา.คน 

ยทุธศำสตร์ที่ 3พ:พด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบศักยภา.คน ยุทธศำสตร์ที่ 3พ:พ
ด้านการ.ัฒนาและ
เสริาสร้าบศักยภา.

คน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1พ:พด้านควาาาั่นคบ ยุทธศำสตร์ที่ 2 :พด้านการสร้าบ
ควาาสาาารถในการแข่บขัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 :พด้านการ.ัฒนาและ
เสริาสร้าบศักยภา.คน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :พด้านการสร้าบ
ควาาสาาารถในการแข่บขัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3พ
:พด้านการ.ัฒนา
และเสริาสร้าบ 
ศักยภา.คน 

แผนปฏิรปู
ประเทศ 

- สับคา สับคา สับคา เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ สับคา สับคา สับคา 

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและ
สังคมห่งชำติ 

ฉบับ 12 

ยุทธศำสตร์ที่ 
1พ:พการสร้าบ
เสริาและ

.ัฒนาศักยภา.
ทุนานุษย์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1พ:พการสร้าบเสริาและ.ัฒนาศักยภา.ทุนานุษย์ ยุทธศำสตร์ที่ 1พ:พ
การสร้าบเสริาและ
.ัฒนาศักยภา.ทุน

านุษย์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5พ:พการเสริาสร้าบควาา
าั่นคบแห่บชาติเ.ื่อการ.ัฒนาประเทศสู่

ควาาาั่บค่ับและยั่บยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3พ:พ
การสร้าบควาา
เข้าแข็บทาบ
เศรษฐกิจและ
แข่บขันได้อย่าบ

ยั่บยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 8พ:พ 
การ.ัฒนา
วิทยาศาสตร์พ
เทคโนโลยีพวิจัยพ
และนวัตกรรา 

ยุทธศำสตร์ที่ 1พ:พการสร้าบเสริาและ
.ัฒนาศักยภา.ทุนานุษย์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 9พ:พการ.ัฒนาภาคพเาือบพและ.ื้นท่ีเศรษฐกิจ 

แผนงำน แผนบาน
บุคลากรภาครัฐ 

แผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบศักยภา.คน แผนบาน
ยุทธศาสตร์.ัฒนา
การศึกษาเ.ื่อ
ควาายั่บยืน 

แผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหา 

จับหวัดชายแดนภาคใต้ 

แผนบานบูร าการ
สร้าบรายได้จาก
การท่อบเท่ียวพกีฬาพ
และวัฒนธรรา 

แผนบานบูร าการ
วิจัยและนวัตกรรา 

แผนบานบูร าการยกระดับคุ ภา.
การศึกษาและการเรียนรู้ให้าีคุ ภา.เท่า

เทียาและท่ัวถึบ 

แผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นท่ีระดับภาค 

แผนกำรศกึษำ
แห่งชำต ิ

ยุทธศำสตร์ที่ 
6พ:พการ.ัฒนา
ประสิทธิภา.
ขอบระบบ
บริหารจัด
การศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 4พ:พการสร้าบโอกาสพควาาเสาอภาคพและควาาเท่า
เทียาทาบการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 :พ
การ.ัฒนา
ศักยภา.คน 

ทุกช่วบวัยพและการ
สร้าบสับคาแห่บการ

เรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1พ:พการจัดการศึกษาเ.ื่อ
ควาาาั่นคบขอบสับคาและประเทศชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4พ:พ 
การสร้าบโอกาสพ
ควาาเสาอภาคพ
และควาาเท่าเทียา
ทาบการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 2พ:พ 
การผลิตและ
.ัฒนาก าลับคนพ
การวิจัยพและ
นวัตกรราพเ.ื่อ
สร้าบขีด

ควาาสาาารถใน
การแข่บขันขอบ
ประเทศ 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3พ:พการ.ัฒนาศักยภา.คน
ทุกช่วบวัยพและการสร้าบสับคาแห่บการ

เรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 :พการสรา้บโอกาสพควาาเสาอภาคพ 
และควาาเท่าเทียาทาบการศึกษา 

 

3. บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพวบเบินพ710 6490พล้านบาทพจ าแนกตาาพ4พ.ันธกิจพและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรพาีสัดส่วนดับนี้พ
คือพด้านการจัดการศึกษาพ56 06%พด้านการวิจัย 0 31%พพด้านการบริการวิชาการพ8 42%พด้านการท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรราพ0 21%พและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรพ35 00%พ(กร ีที่ไา่รวาค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรพจะาีสัดส่วนพ4พ.ันธกิจพเท่ากับพจัดการศึกษาพ86 24%พ:พวิจัยพ0 48%พ:พบริการวิชาการพ12 95%พ:พท านุบ ารุบฯพ0 32%)พดับแผนภา.ที่พ4 
 

 
 
 

แผนภำพที่ 4 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสถำบันวิทยำลัยชุมชน จ ำแนกตำมพันธกิจ 
 
 
 
 

 
 

ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร
248.9260 
35.00%

กำรจัดกำรศึกษำ
398.7289 
56.06%

กำรวิจัย
2.2179 
0.31%

กำรบริกำรวิชำกำร
59.8799 
8.42%

ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

1.5000 
0.21%

วงเงิน (ล้านบาท)

กำรจัดกำรศึกษำ
398.7289 
86.24%

กำรวิจัย
2.2179 
0.48%

กำรบริกำรวิชำกำร
59.8799 
12.95%

ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

1.5000 …

วงเงิน (ล้านบาท)
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แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

แผนงำน
บุคลำกร
ภำครัฐ 

แผนงำนพืน้ฐำน แผนงำน
ยุทธศำสตร ์ แผนงำนบูรณำกำร (Agenda) แผนงำนบูรณำกำรเชิงพื้นที่ (Area) 

ผลผลิต รายการพคชจ 
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลติที่ 1 :พ
ผู้รับบริการ
การศึกษา 

ในวิทยาลัยชุาชน 

ผลผลติที่ 2 :พพ
ผลบานท านุบ ารุบพ
ศิลปวัฒนธรรา 

ผลผลติที่ 3 :พพ
ผลบานการ 

ให้บริการวิชาการ 

โครงกำรที่ 1 :พพ
โครบการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ับแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ัน

.ื้นฐาน 

โครงกำรที่ 1พ:พ
โครบการ.ัฒนา
การศึกษาในเขต
.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะ
กิจจับหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

โครงกำรที่ 2 :พ
โครบการศึกษาและ
.ัฒนาเ.ื่อสร้าบ
ชุาชนชายแดนใต้

ต้นแบบ 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการ.ัฒนา
ศักยภา.บุคลากร
ด้านการท่อบเท่ียว 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการการวิจัย
และนวัตกรราเ.ื่อ
การสร้าบอบค์

ควาารู้.ื้นฐานขอบ
ประเทศ 

โครงกำรที่ 1 :พพ
โครบการ.ัฒนา
คุ ภา.การศึกษา
เด็กปฐาวัย 

โครงกำรที่ 2พ:พพ
โครบการ.ัฒนา
เครือข่ายการ
เรียนรู้นอก

ห้อบเรียนพและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่านแหล่บเรียนรู้ใน
.ื้นท่ีและชุาชน 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการ

.ัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตร
และการค้าผลไา้
ภาคตะวันออก 

โครงกำรที่ 3 :พพ
โครบการ
ยกระดับการ
ท่อบเท่ียวเชิบ
ประเ. ี
วัฒนธรรา 

โครงกำรที่ 2 :พพ
โครบการ.ัฒนา
อาชี.และ

คุ ภา.ชีวิตผู้าี
รายได้น้อยพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
เ.ื่อลดควาา
เหลื่อาล้ าทาบ
สับคา 

 
ตัวชี้วัดที่ 5พ:พร้อย
ละผู้ส าเร็จการศึกษา

หลักสูตร 
ด้านอาชี.น าควาารู้พพ

ทักษะและ
ประสบการ ์ 
ไปประกอบอาชี.พพ
และ.ัฒนาบานท่ีท า
อยู่พร้อยละพ80 

ตัวชี้วัดที่ 6พ:พร้อย
ละผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าพจาก
วิทยาลัยชุาชน

สาาารถศึกษาต่อพใน
ระดับท่ีสูบข้ึนหรือ
ประกอบอาชี.พหรือ
.ัฒนาบานท่ีท าอยู่พ
ร้อยละพ70 

ตัวชี้วัดที่ 7พ:พ
ผู้ส าเร็จการศึกษา
ตาาหลักสูตร

ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดพร้อยละพ

80 
ตัวชี้วัดที่ 8พ:พ

ค่าใช้จ่ายการผลิต
ตาาบบประาา  
ท่ีได้รบัจัดสรร 120 

ล้านบาท 

โครบการ/กิจกรรา
ศิลปะพวัฒนธรราพ
และภูาิปัญญา
ท้อบถ่ินพ 
ร้อยละพ80 

ตัวชี้วัดที่ 4พ:พร้อย
ละขอบโครบการ/
กิจกรราท่ีแล้ว
เสร็จตาา
ระยะเวลาท่ี
ก าหนดพ 
ร้อยละพ90 

ตัวชี้วัดที่ 5พ:พ
ค่าใช้จ่ายในการ
ท านุบ ารุบ

ศิลปวัฒนธรรา
ตาาบบประาา  
ท่ีได้รับจัดสรร 

1 5000 ล้านบาท 

สนับสนุนพร้อยละพ
100 

รำยกำร 1พบบบุคลากรพพ
ได้แก่พเบินเดือนพ

1. บบด าเนินบาน 
2. บบลบทุน 

1 พบบรายจ่ายอื่น 1 พบบรายจ่ายอื่น 1 พบบเบินอุดหนุน 1 พบบรายจ่ายอื่น 1 พบบรายจ่ายอื่น 1 พบบรายจ่ายอื่น 1 พบบเบินอุดหนุน 1 พบบรายจ่ายอื่น 1 พบบรายจ่ายอื่น 1 พบบรายจ่ายอื่น 1 พบบรายจ่ายอื่น 1 พบบรายจ่ายอื่น 

 

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

แผนงำน
บุคลำกร
ภำครัฐ 

แผนงำนพืน้ฐำน แผนงำน
ยุทธศำสตร ์ แผนงำนบูรณำกำร (Agenda) แผนงำนบูรณำกำรเชิงพื้นที่ (Area) 

ผลผลติ รายการพคชจ 
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลติที่ 1 :พ
ผู้รับบริการ
การศึกษา 

ในวิทยาลัยชุาชน 

ผลผลติที่ 2 :พพ
ผลบานท านุบ ารุบพ
ศิลปวัฒนธรรา 

ผลผลติที่ 3 :พพ
ผลบานการ 

ให้บริการวิชาการ 

โครงกำรที่ 1 :พพ
โครบการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ับแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ัน

.ื้นฐาน 

โครงกำรที่ 1พ:พ
โครบการ.ัฒนา
การศึกษาในเขต
.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะ
กิจจับหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

โครงกำรที่ 2 :พ
โครบการศึกษาและ
.ัฒนาเ.ื่อสร้าบ
ชุาชนชายแดนใต้

ต้นแบบ 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการ.ัฒนา
ศักยภา.บุคลากร
ด้านการท่อบเท่ียว 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการการวิจัย
และนวัตกรราเ.ื่อ
การสร้าบอบค์

ควาารู้.ื้นฐานขอบ
ประเทศ 

โครงกำรที่ 1 :พพ
โครบการ.ัฒนา
คุ ภา.การศึกษา
เด็กปฐาวัย 

โครงกำรที่ 2พ:พพ
โครบการ.ัฒนา
เครือข่ายการ
เรียนรู้นอก

ห้อบเรียนพและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่านแหล่บเรียนรู้ใน
.ื้นท่ีและชุาชน 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการ

.ัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตร
และการค้าผลไา้
ภาคตะวันออก 

โครงกำรที่ 3 :พพ
โครบการ
ยกระดับการ
ท่อบเท่ียวเชิบ
ประเ. ี
วัฒนธรรา 

โครงกำรที่ 2 :พพ
โครบการ.ัฒนา
อาชี.และ

คุ ภา.ชีวิตผู้าี
รายได้น้อยพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
เ.ื่อลดควาา
เหลื่อาล้ าทาบ
สับคา 

 
แผนยุทธศำสตร์ 
20 ปี สถำบัน
วิทยำลัยชุมชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 
1 :  

การบริหาร
จัดการเชิบรุก

และ 
ธรราาภิบาล 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 :  
การบริหารจัดการ 
เชิบรุกพและ 
ธรราาภิบาล 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :  
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเ.ื่อ
เสริาสร้าบและ

.ัฒนาศักยภา.คน
และชุาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 :  
การสร้าบเครือข่าย
ควาาร่วาาือเ.ื่อ
การ.ัฒนาควาา
เข้าแข็บขอบชุาชน
อย่าบยั่บยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2พ:พ 
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเ.ื่อ
เสริาสร้าบและ

.ัฒนาศักยภา.คน
และชุาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 5พ:พ 
การสร้าบผู้น าการ
เปลี่ยนแปลบพและ
ผู้ประกอบการ 
ในชุาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2พ:พ 
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเ.ื่อ
เสริาสร้าบและ

.ัฒนาศักยภา.คน
และชุาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 :  
การสร้าบผู้น าการ
เปลี่ยนแปลบพและ
ผู้ประกอบการใน

ชุาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :  
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเ.ื่อ
เสริาสร้าบและ

.ัฒนาศักยภา.คน
และชุาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :  
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเ.ื่อ
เสริาสร้าบและ

.ัฒนาศักยภา.คน
และชุาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 :  
การวิจัยและ.ัฒนา
นวัตกรราเ.ื่อการ
.ัฒนาอาชี.และ
คุ ภา.ชีวิตใน

ชุาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :  
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเ.ื่อ
เสริาสร้าบและ

.ัฒนาศักยภา.คน
และชุาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :  
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเ.ื่อ
เสริาสร้าบและ

.ัฒนาศักยภา.คน
และชุาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4พ
:พ 

การสร้าบ
เครือข่ายควาา
ร่วาาือเ.ื่อการ
.ัฒนาควาา
เข้าแข็บขอบ
ชุาชนอย่าบ
ยั่บยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4พ
:พ 

การสร้าบ
เครือข่ายควาา
ร่วาาือเ.ื่อการ
.ัฒนาควาา
เข้าแข็บขอบ
ชุาชนอย่าบ
ยั่บยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
:  

การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเ.ื่อ
เสริาสร้าบและ
.ัฒนาศักยภา.
คนและชุาชน 

ตัวชี้วัดระดับ 
ผลผลติ/
โครงกำร 

 ตัวชี้วัดที่ 1 :พ
จ านวนผู้รับบริการ

หลักสูตร 
ด้านอาชี.พจ านวนพ

8,400พคน 
ตัวชี้วัดที่ 2พ:พ

จ านวนนักศึกษาท่ี
ส าเร็จการศึกษา 
ระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าพจ านวนพ

3,000พคน 
ตัวชี้วัดที่ 3พ:พ
จ านวนนักศึกษา
ระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าท่ีคบอยู่พ
จ านวนพ8,500พคน 
ตัวชี้วัดที่ 4พ:พ
จ านวนนักศึกษา
ระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าท่ีเข้าใหา่พ
จ านวนพ5,000พคน 

ตัวชี้วัดที่ 1พ:พ
จ านวนโครบการ/
กิจกรราศิลปะพ
วัฒนธรราพและพ
ภูาิปัญญาท้อบถ่ินพ
จ านวนพ20พ
โครบการ 

ตัวชี้วัดที่ 2พ:พ
จ านวนนักศึกษาพ
และประชาชนท่ี
เข้าร่วากิจกรรา
เ.ื่อ.ัฒนาภูาิ
ปัญญาท้อบถ่ินพ
และอนุรักษ์ท านุ

บ ารุบ
ศิลปวัฒนธรรา
ไทยพจ านวนพ
10,000พคน 

ตัวชี้วัดที่ 3พ:พร้อย
ละควาา.ึบ.อใจ
ขอบผู้เข้าร่วา

ตัวชี้วัดที่ 1พ:พ
จ านวนผู้รับบริการ
ทาบวิชาการเ.ื่อ
.ัฒนาตนเอบพ 

จ านวนพ8,000 คน 
ตัวชี้วัดที่ 2พ:พ

ควาา.ึบ.อใจขอบ
ผู้รับบริการพร้อย

ละพ80 
ตัวชี้วัดที่ 3พ:พร้อย
ละขอบบานบริการ
วิชาการแล้วเสร็จ
ตาาระยะเวลาท่ี
ก าหนดพร้อยละพ

90 
ตัวชี้วัดที่ 4พ:พ
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การผลิตตาา

บบประาา ท่ีได้รับ
จัดสรรพ9 5000 
ล้านบาท 

ตัวชี้วัดที่ 1พ:พ
จ านวนนักเรียนพ
ระดับพปวช พขอบ
วิทยาลัยชุาชน
.ิจิตรพพและ

อุทัยธานีพได้รับการ
อุดหนุนพและการ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ในระดับพการศึกษา
ข้ัน.ื้นฐานท่ีาี

ควาาเหาาะสาพกับ
สภาวะทาบ
เศรษฐกิจและ
สับคาในปัจจุบันพ
จ านวนพ1,600พคน 
ตัวชี้วัดที่ 2พ:พร้อย
ละขอบค่าใช้จ่ายท่ี
ผู้ปกครอบสาาารถ
ลดค่าใช้จ่ายตาา
รายการท่ีได้รับการ

จ านวนนักศึกษา
ประชาชนพและภาคี
เครือข่ายท่ีเข้าร่วา 
โครบการสับคา.หุ
วัฒนธรราพพจ านวนพ

5,000พคน 

จ านวนนักศึกษาพและ
ประชาชนใน.ื้นท่ีพ 
4พจับหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการ
.ัฒนา 

ทักษะอาชี.พ 
จ านวนพ2,500พคน 

จ านวนผู้รับบริการท่ี
ผ่านการฝึกอบราตาา
หลักสูตร.ัฒนา
ศักยภา.การ

ท่อบเท่ียวและบรกิารพ 
จ านวนพ500พคน 

ตัวช้ีวัดท่ีพ1พ:พจ านวน
โครบการวิจัยท่ีแล้ว
เสร็จพจ านวนพ5พ
โครบการ 

ตัวช้ีวัดท่ีพ2พ:พร้อยละ
จ านวนผลบานวิจัยท่ี
าีการน าไปใช้

ประโยชน์พรอ้ยละพ80 

จ านวนเด็กปฐาวัย 
ท่ีได้รับการ.ัฒนาพ 
จ านวนพ400พคน 

จ านวนผู้รับบริการ 
วิชาการในแหล่บ
เรียนรู้พจ านวนพ

5,500พคน 

จ านวนต้นแบบ
นวัตกรราอาหาร
และสินค้า

เกษตรพจ านวนพ
5พต้นแบบ 

จ านวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรา
.ัฒนารูปแบบพ
สินค้าและ
บริการด้าน 
การท่อบเท่ียวพ
จ านวนพ200พคน 

จ านวน
ผู้รับบริการ
หลักสูตร

ฝึกอบราด้าน
อาชี./วิชาการพ 
จ านวนพ400พคน 
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แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

แผนงำน
บุคลำกร
ภำครัฐ 

แผนงำนพืน้ฐำน แผนงำน
ยุทธศำสตร ์ แผนงำนบูรณำกำร (Agenda) แผนงำนบูรณำกำรเชิงพื้นที่ (Area) 

ผลผลติ รายการพคชจ 
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลติที่ 1 :พ
ผู้รับบริการ
การศึกษา 

ในวิทยาลัยชุาชน 

ผลผลติที่ 2 :พพ
ผลบานท านุบ ารุบพ
ศิลปวัฒนธรรา 

ผลผลติที่ 3 :พพ
ผลบานการ 

ให้บริการวิชาการ 

โครงกำรที่ 1 :พพ
โครบการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ับแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ัน

.ื้นฐาน 

โครงกำรที่ 1พ:พ
โครบการ.ัฒนา
การศึกษาในเขต
.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะ
กิจจับหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

โครงกำรที่ 2 :พ
โครบการศึกษาและ
.ัฒนาเ.ื่อสร้าบ
ชุาชนชายแดนใต้

ต้นแบบ 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการ.ัฒนา
ศักยภา.บุคลากร
ด้านการท่อบเท่ียว 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการการวิจัย
และนวัตกรราเ.ื่อ
การสร้าบอบค์

ควาารู้.ื้นฐานขอบ
ประเทศ 

โครงกำรที่ 1 :พพ
โครบการ.ัฒนา
คุ ภา.การศึกษา
เด็กปฐาวัย 

โครงกำรที่ 2พ:พพ
โครบการ.ัฒนา
เครือข่ายการ
เรียนรู้นอก

ห้อบเรียนพและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่านแหล่บเรียนรู้ใน
.ื้นท่ีและชุาชน 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการ

.ัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตร
และการค้าผลไา้
ภาคตะวันออก 

โครงกำรที่ 3 :พพ
โครบการ
ยกระดับการ
ท่อบเท่ียวเชิบ
ประเ. ี
วัฒนธรรา 

โครงกำรที่ 2 :พพ
โครบการ.ัฒนา
อาชี.และ

คุ ภา.ชีวิตผู้าี
รายได้น้อยพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
เ.ื่อลดควาา
เหลื่อาล้ าทาบ
สับคา 

 
ตัวชี้วัดที่ 5พ:พร้อย
ละผู้ส าเร็จการศึกษา

หลักสูตร 
ด้านอาชี.น าควาารู้พพ

ทักษะและ
ประสบการ  ์
ไปประกอบอาชี.พพ
และ.ัฒนาบานท่ีท า
อยู่พร้อยละพ80 

ตัวชี้วัดที่ 6พ:พร้อย
ละผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าพจาก
วิทยาลัยชุาชน

สาาารถศึกษาต่อพใน
ระดับท่ีสูบข้ึนหรือ
ประกอบอาชี.พหรือ
.ัฒนาบานท่ีท าอยู่พ
ร้อยละพ70 

ตัวชี้วัดที่ 7พ:พ
ผู้ส าเร็จการศึกษา
ตาาหลักสูตร

ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดพร้อยละพ

80 
ตัวชี้วัดที่ 8พ:พ

ค่าใช้จ่ายการผลิต
ตาาบบประาา  
ท่ีได้รบัจัดสรร 120 

ล้านบาท 

โครบการ/กิจกรรา
ศิลปะพวัฒนธรราพ
และภูาิปัญญา
ท้อบถ่ินพ 
ร้อยละพ80 

ตัวชี้วัดที่ 4พ:พร้อย
ละขอบโครบการ/
กิจกรราท่ีแล้ว
เสร็จตาา
ระยะเวลาท่ี
ก าหนดพ 
ร้อยละพ90 

ตัวชี้วัดที่ 5พ:พ
ค่าใช้จ่ายในการ
ท านุบ ารุบ

ศิลปวัฒนธรรา
ตาาบบประาา  
ท่ีได้รับจัดสรร 

1 5000 ล้านบาท 

สนับสนุนพร้อยละพ
100 

รำยกำร 1พบบบุคลากรพพ
ได้แก่พเบินเดือนพ

1. บบด าเนินบาน 
2. บบลบทุน 

1 พบบรายจ่ายอื่น 1 พบบรายจ่ายอื่น 1 พบบเบินอุดหนุน 1 พบบรายจ่ายอื่น 1 พบบรายจ่ายอื่น 1 พบบรายจ่ายอื่น 1 พบบเบินอุดหนุน 1 พบบรายจ่ายอื่น 1 พบบรายจ่ายอื่น 1 พบบรายจ่ายอื่น 1 พบบรายจ่ายอื่น 1 พบบรายจ่ายอื่น 

 

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

แผนงำน
บุคลำกร
ภำครัฐ 

แผนงำนพืน้ฐำน แผนงำน
ยุทธศำสตร ์ แผนงำนบูรณำกำร (Agenda) แผนงำนบูรณำกำรเชิงพื้นที่ (Area) 

ผลผลิต รายการพคชจ 
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลติที่ 1 :พ
ผู้รับบริการ
การศึกษา 

ในวิทยาลัยชุาชน 

ผลผลติที่ 2 :พพ
ผลบานท านุบ ารุบพ
ศิลปวัฒนธรรา 

ผลผลติที่ 3 :พพ
ผลบานการ 

ให้บริการวิชาการ 

โครงกำรที่ 1 :พพ
โครบการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ับแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ัน

.ื้นฐาน 

โครงกำรที่ 1พ:พ
โครบการ.ัฒนา
การศึกษาในเขต
.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะ
กิจจับหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

โครงกำรที่ 2 :พ
โครบการศึกษาและ
.ัฒนาเ.ื่อสร้าบ
ชุาชนชายแดนใต้

ต้นแบบ 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการ.ัฒนา
ศักยภา.บุคลากร
ด้านการท่อบเท่ียว 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการการวิจัย
และนวัตกรราเ.ื่อ
การสร้าบอบค์

ควาารู้.ื้นฐานขอบ
ประเทศ 

โครงกำรที่ 1 :พพ
โครบการ.ัฒนา
คุ ภา.การศึกษา
เด็กปฐาวัย 

โครงกำรที่ 2พ:พพ
โครบการ.ัฒนา
เครือข่ายการ
เรียนรู้นอก

ห้อบเรียนพและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่านแหล่บเรียนรู้ใน
.ื้นท่ีและชุาชน 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการ

.ัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตร
และการค้าผลไา้
ภาคตะวันออก 

โครงกำรที่ 3 :พพ
โครบการ
ยกระดับการ
ท่อบเท่ียวเชิบ
ประเ. ี
วัฒนธรรา 

โครงกำรที่ 2 :พพ
โครบการ.ัฒนา
อาชี.และ

คุ ภา.ชีวิตผู้าี
รายได้น้อยพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
เ.ื่อลดควาา
เหลื่อาล้ าทาบ
สับคา 

 
แผนยุทธศำสตร์ 
20 ปี สถำบัน
วิทยำลัยชุมชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 
1 :  

การบริหาร
จัดการเชิบรุก

และ 
ธรราาภิบาล 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 :  
การบริหารจัดการ 
เชิบรุกพและ 
ธรราาภิบาล 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :  
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเ.ื่อ
เสริาสร้าบและ

.ัฒนาศักยภา.คน
และชุาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 :  
การสร้าบเครือข่าย
ควาาร่วาาือเ.ื่อ
การ.ัฒนาควาา
เข้าแข็บขอบชุาชน
อย่าบยั่บยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2พ:พ 
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเ.ื่อ
เสริาสร้าบและ

.ัฒนาศักยภา.คน
และชุาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 5พ:พ 
การสร้าบผู้น าการ
เปลี่ยนแปลบพและ
ผู้ประกอบการ 
ในชุาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2พ:พ 
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเ.ื่อ
เสริาสร้าบและ

.ัฒนาศักยภา.คน
และชุาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 :  
การสร้าบผู้น าการ
เปลี่ยนแปลบพและ
ผู้ประกอบการใน

ชุาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :  
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเ.ื่อ
เสริาสร้าบและ

.ัฒนาศักยภา.คน
และชุาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :  
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเ.ื่อ
เสริาสร้าบและ

.ัฒนาศักยภา.คน
และชุาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 :  
การวิจัยและ.ัฒนา
นวัตกรราเ.ื่อการ
.ัฒนาอาชี.และ
คุ ภา.ชีวิตใน

ชุาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :  
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเ.ื่อ
เสริาสร้าบและ

.ัฒนาศักยภา.คน
และชุาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :  
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเ.ื่อ
เสริาสร้าบและ

.ัฒนาศักยภา.คน
และชุาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4พ
:พ 

การสร้าบ
เครือข่ายควาา
ร่วาาือเ.ื่อการ
.ัฒนาควาา
เข้าแข็บขอบ
ชุาชนอย่าบ
ยั่บยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4พ
:พ 

การสร้าบ
เครือข่ายควาา
ร่วาาือเ.ื่อการ
.ัฒนาควาา
เข้าแข็บขอบ
ชุาชนอย่าบ
ยั่บยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
:  

การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเ.ื่อ
เสริาสร้าบและ
.ัฒนาศักยภา.
คนและชุาชน 

ตัวชี้วัดระดับ 
ผลผลิต/
โครงกำร 

 ตัวชี้วัดที่ 1 :พ
จ านวนผู้รับบริการ

หลักสูตร 
ด้านอาชี.พจ านวนพ

8,400พคน 
ตัวชี้วัดที่ 2พ:พ

จ านวนนักศึกษาท่ี
ส าเร็จการศึกษา 
ระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าพจ านวนพ

3,000พคน 
ตัวชี้วัดที่ 3พ:พ
จ านวนนักศึกษา
ระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าท่ีคบอยู่พ
จ านวนพ8,500พคน 
ตัวชี้วัดที่ 4พ:พ
จ านวนนักศึกษา
ระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าท่ีเข้าใหา่พ
จ านวนพ5,000พคน 

ตัวชี้วัดที่ 1พ:พ
จ านวนโครบการ/
กิจกรราศิลปะพ
วัฒนธรราพและพ
ภูาิปัญญาท้อบถ่ินพ
จ านวนพ20พ
โครบการ 

ตัวชี้วัดที่ 2พ:พ
จ านวนนักศึกษาพ
และประชาชนท่ี
เข้าร่วากิจกรรา
เ.ื่อ.ัฒนาภูาิ
ปัญญาท้อบถ่ินพ
และอนุรักษ์ท านุ

บ ารุบ
ศิลปวัฒนธรรา
ไทยพจ านวนพ
10,000พคน 

ตัวชี้วัดที่ 3พ:พร้อย
ละควาา.ึบ.อใจ
ขอบผู้เข้าร่วา

ตัวชี้วัดที่ 1พ:พ
จ านวนผู้รับบริการ
ทาบวิชาการเ.ื่อ
.ัฒนาตนเอบพ 

จ านวนพ8,000 คน 
ตัวชี้วัดที่ 2พ:พ

ควาา.ึบ.อใจขอบ
ผู้รับบริการพร้อย

ละพ80 
ตัวชี้วัดที่ 3พ:พร้อย
ละขอบบานบริการ
วิชาการแล้วเสร็จ
ตาาระยะเวลาท่ี
ก าหนดพร้อยละพ

90 
ตัวชี้วัดที่ 4พ:พ
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การผลิตตาา

บบประาา ท่ีได้รับ
จัดสรรพ9 5000 
ล้านบาท 

ตัวชี้วัดที่ 1พ:พ
จ านวนนักเรียนพ
ระดับพปวช พขอบ
วิทยาลัยชุาชน
.ิจิตรพพและ

อุทัยธานีพได้รับการ
อุดหนุนพและการ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ในระดับพการศึกษา
ข้ัน.ื้นฐานท่ีาี

ควาาเหาาะสาพกับ
สภาวะทาบ
เศรษฐกิจและ
สบัคาในปัจจุบันพ
จ านวนพ1,600พคน 
ตัวชี้วัดที่ 2พ:พร้อย
ละขอบค่าใช้จ่ายท่ี
ผู้ปกครอบสาาารถ
ลดค่าใช้จ่ายตาา
รายการท่ีได้รับการ

จ านวนนักศึกษา
ประชาชนพและภาคี
เครือข่ายท่ีเข้าร่วา 
โครบการสับคา.หุ
วัฒนธรราพพจ านวนพ

5,000พคน 

จ านวนนักศึกษาพและ
ประชาชนใน.ื้นท่ีพ 
4พจับหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการ
.ัฒนา 

ทักษะอาชี.พ 
จ านวนพ2,500พคน 

จ านวนผู้รับบริการท่ี
ผ่านการฝึกอบราตาา
หลักสูตร.ัฒนา
ศักยภา.การ

ท่อบเท่ียวและบริการพ 
จ านวนพ500พคน 

ตัวช้ีวัดท่ีพ1พ:พจ านวน
โครบการวิจัยท่ีแล้ว
เสร็จพจ านวนพ5พ
โครบการ 

ตัวช้ีวัดท่ีพ2พ:พร้อยละ
จ านวนผลบานวิจัยท่ี
าีการน าไปใช้

ประโยชน์พรอ้ยละพ80 

จ านวนเด็กปฐาวัย 
ท่ีได้รับการ.ัฒนาพ 
จ านวนพ400พคน 

จ านวนผู้รับบริการ 
วิชาการในแหล่บ
เรียนรู้พจ านวนพ

5,500พคน 

จ านวนต้นแบบ
นวัตกรราอาหาร
และสินค้า

เกษตรพจ านวนพ
5พต้นแบบ 

จ านวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรา
.ัฒนารูปแบบพ
สินค้าและ
บริการด้าน 
การท่อบเท่ียวพ
จ านวนพ200พคน 

จ านวน
ผู้รับบริการ
หลักสูตร

ฝึกอบราด้าน
อาชี./วิชาการพ 
จ านวนพ400พคน 
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ส่วนที่ 3 
กรอบกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในภำพรวมของสถำบันวิทยำลัยชุมชน 

 
3.1 กรอบกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในภำพรวมของสถำบันวิทยำลัยชุมชน 
 สถาบันวิทยาลัยชุาชนได้จัดท ากรอบการจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พพในภา.รวาขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพจ านวนพ71 0 6490พล้านบาทพโดยใช้
ปัจจัยตัวแปรต่าบพๆพในการ.ิจาร าประกอบการประาา การค่าใช้จ่ายตลอดปงบบประาา พประกอบด้วยพ(1)พโครบสร้าบทาบกายภา.พได้แก่พอาคารพหน่ว ยที่ให้บริการทาบการศึกษา/บริการทาบ
วิชาการใน.ื้นที่พหน่วยจัดการศึกษาพฯลฯพเป็นต้นพ(2)พเป้าหาายการรับนักศึกษา/ผู้รับบริการทาบวิชาการพ(3)พจ านวนนักศึกษา/ผู้รับบริการทาบวิชาการพ(4)พจ านวนบุคลากรประเภทต่าบพๆพได้แก่พ
ผู้บริหารภาคนอกราชการพครูพ.นักบานราชการพกรราการสภาวิทยาลัยชุาชนพสรุปกรอบการจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พพในภา.รวาขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพได้
ดับนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 5 กรอบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ของสถำบนัวิทยำลัยชุมชน 

 
 
 
 
 

วงเงินงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณปี พ.ศ. 2562  
710,649,0000 บำท (100%) 

 สถำบันวิทยำลัยชมุชน 
51,563,760  บำท (7.26%) 

 วชช. + สวชช.  
4.0000 ล้ำนบำท  

(0.56%) 

 วิทยำลัยชุมชน  
655,085,240 บำท (92.18%) 

 

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

แผนงำน
บุคลำกร
ภำครัฐ 

แผนงำนพืน้ฐำน แผนงำน
ยุทธศำสตร ์ แผนงำนบูรณำกำร (Agenda) แผนงำนบูรณำกำรเชิงพื้นที่ (Area) 

ผลผลติ รายการพคชจ 
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลติที่ 1 :พ
ผู้รับบริการ
การศึกษา 

ในวิทยาลัยชุาชน 

ผลผลติที่ 2 :พพ
ผลบานท านุบ ารุบพ
ศิลปวัฒนธรรา 

ผลผลติที่ 3 :พพ
ผลบานการ 

ให้บริการวิชาการ 

โครงกำรที่ 1 :พพ
โครบการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ับแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ัน

.ื้นฐาน 

โครงกำรที่ 1พ:พ
โครบการ.ัฒนา
การศึกษาในเขต
.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะ
กิจจับหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

โครงกำรที่ 2 :พ
โครบการศึกษาและ
.ัฒนาเ.ื่อสร้าบ
ชุาชนชายแดนใต้

ต้นแบบ 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการ.ัฒนา
ศักยภา.บุคลากร
ด้านการท่อบเท่ียว 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการการวิจัย
และนวัตกรราเ.ื่อ
การสร้าบอบค์

ควาารู้.ื้นฐานขอบ
ประเทศ 

โครงกำรที่ 1 :พพ
โครบการ.ัฒนา
คุ ภา.การศึกษา
เด็กปฐาวัย 

โครงกำรที่ 2พ:พพ
โครบการ.ัฒนา
เครือข่ายการ
เรียนรู้นอก

ห้อบเรียนพและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่านแหล่บเรียนรู้ใน
.ื้นท่ีและชุาชน 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการ

.ัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตร
และการค้าผลไา้
ภาคตะวันออก 

โครงกำรที่ 3 :พพ
โครบการ
ยกระดับการ
ท่อบเท่ียวเชิบ
ประเ. ี
วัฒนธรรา 

โครงกำรที่ 2 :พพ
โครบการ.ัฒนา
อาชี.และ

คุ ภา.ชีวิตผู้าี
รายได้น้อยพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
เ.ื่อลดควาา
เหลื่อาล้ าทาบ
สับคา 

 
ค่าจ้าบประจ าพ
และ
ค่าตอบแทน
.นักบาน
ราชการ 
2 พบบ
ด าเนินบานพ 

 

3. บบอุดหนุนพ 
3 1พ โครบการ

สิ่บประดิษฐ์ขอบคน
รุ่นใหา่โครบการ 
4 พบบรายจ่ายอื่น 
พพพ4 1พค่าใช้จ่ายใน
ก า ร เ ดิ นทา บ ไ ป
ราชการต่าบประเทศ 
พพพ4   2 พโครบการ
.ั ฒนา คุ ภา./
าาตรฐาน 
พพพ4  3พพโครบการ
หลักสูตร.ัฒนาอาชี. 

พพพ1 1พโครบการ
ท านุบ ารุบศิลปะ
และวัฒนธรรา 

พพพ1 1พโครบการ
ให้บริการวิชาการ
แก่ชุาชน 

พพพ1  1 พ โครบกา ร
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ใ น ก า ร จั ด
การ ศึกษา ต้ั บ แ ต่
ระ ดับอนุบาลจน
จบการศึกษา ข้ัน
.ื้นฐาน 

พพพ1  1 พ โครบการ
ส่ บ เ ส ริ า ก า ร 
อยู่ ร วากั นอย่ า บ
สันติขอบสับคา.หุ
วัฒนธรราในเขต
.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะ
กิจจับหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

พพพ1  1 พ โครบการ
สนับสนุนบทบาท
วิทยาลัยชุาชนใน
การส่บเสริาอาชี.
ในเขต.ัฒนา.ิเศษ
เฉ.าะกิจจับหวัด
ชายแดนภาคใต้พพ 

พพพ1  1 พ โครบการ
.ัฒนา ศั ก ยภา.
บุคลากรด้านการ
ท่ อ บ เ ท่ี ย ว แ ล ะ
บริการ 

พพพ1 1พโครบการวิจัย
และนวัตกรราเ.ื่อ
ตอบโจทย์การสร้าบ
อบค์ควาารู้.ื้นฐาน
ขอบชุาชน 

พพพ1  1 พ โครบการ
.ัฒนา ศั กยภา.
เด็กปฐาวัย 

พพพ1  1 พ โครบการ
.ัฒนา ศั ก ยภา.
แหล่ บ เรี ยนรู้ เ.ื่อ
ส่บเสริาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

พพพ1 1พโครบการ
.ัฒนาการผลิต
และการค้าผลไา้ 

พพพ1 1พโครบการ
.ัฒนา รูปแบบ
สิ น ค้ า แ ล ะ
บริการด้านการ
ท่อบเท่ียว 

พพพ1 1พโครบการ
ฝึกอบราอาชี.
ส า ห รั บ ค น ใ น
ชุาชน 

วงเงิน
งบประมำณ 
ล้ำนบำท 

248.9260 
 

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

วงเงินแยก
แผนกำรใช้

จ่ำย 

248.9260 394.7063 14.5067 43.7918 8.7182 

35.03% 55.54% 2.04% 6.16% 1.23% 
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ส่วนที่ 3 
กรอบกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในภำพรวมของสถำบันวิทยำลัยชุมชน 

 
3.1 กรอบกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในภำพรวมของสถำบันวิทยำลัยชุมชน 
 สถาบันวิทยาลัยชุาชนได้จัดท ากรอบการจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พพในภา.รวาขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพจ านวนพ71 0 6490พล้านบาทพโดยใช้
ปัจจัยตัวแปรต่าบพๆพในการ.ิจาร าประกอบการประาา การค่าใช้จ่ายตลอดปงบบประาา พประกอบด้วยพ(1)พโครบสร้าบทาบกายภา.พได้แก่พอาคารพหน่ว ยที่ให้บริการทาบการศึกษา/บริการทาบ
วิชาการใน.ื้นที่พหน่วยจัดการศึกษาพฯลฯพเป็นต้นพ(2)พเป้าหาายการรับนักศึกษา/ผู้รับบริการทาบวิชาการพ(3)พจ านวนนักศึกษา/ผู้รับบริการทาบวิชาการพ(4)พจ านวนบุคลากรประเภทต่าบพๆพได้แก่พ
ผู้บริหารภาคนอกราชการพครูพ.นักบานราชการพกรราการสภาวิทยาลัยชุาชนพสรุปกรอบการจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พพในภา.รวาขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพได้
ดับนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 5 กรอบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ของสถำบนัวิทยำลัยชุมชน 

 
 
 
 
 

วงเงินงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณปี พ.ศ. 2562  
710,649,0000 บำท (100%) 

 สถำบันวิทยำลัยชมุชน 
51,563,760  บำท (7.26%) 

 วชช. + สวชช.  
4.0000 ล้ำนบำท  

(0.56%) 

 วิทยำลัยชุมชน  
655,085,240 บำท (92.18%) 

 

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

แผนงำน
บุคลำกร
ภำครัฐ 

แผนงำนพืน้ฐำน แผนงำน
ยุทธศำสตร ์ แผนงำนบูรณำกำร (Agenda) แผนงำนบูรณำกำรเชิงพื้นที่ (Area) 

ผลผลิต รายการพคชจ 
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลติที่ 1 :พ
ผู้รับบริการ
การศึกษา 

ในวิทยาลัยชุาชน 

ผลผลติที่ 2 :พพ
ผลบานท านุบ ารุบพ
ศิลปวัฒนธรรา 

ผลผลติที่ 3 :พพ
ผลบานการ 

ให้บริการวิชาการ 

โครงกำรที่ 1 :พพ
โครบการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ับแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ัน

.ื้นฐาน 

โครงกำรที่ 1พ:พ
โครบการ.ัฒนา
การศึกษาในเขต
.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะ
กิจจับหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

โครงกำรที่ 2 :พ
โครบการศึกษาและ
.ัฒนาเ.ื่อสร้าบ
ชุาชนชายแดนใต้

ต้นแบบ 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการ.ัฒนา
ศักยภา.บุคลากร
ด้านการท่อบเท่ียว 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการการวิจัย
และนวัตกรราเ.ื่อ
การสร้าบอบค์

ควาารู้.ื้นฐานขอบ
ประเทศ 

โครงกำรที่ 1 :พพ
โครบการ.ัฒนา
คุ ภา.การศึกษา
เด็กปฐาวัย 

โครงกำรที่ 2พ:พพ
โครบการ.ัฒนา
เครือข่ายการ
เรียนรู้นอก

ห้อบเรียนพและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่านแหล่บเรียนรู้ใน
.ื้นท่ีและชุาชน 

โครงกำรที่ 1 :พ
โครบการ

.ัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตร
และการค้าผลไา้
ภาคตะวันออก 

โครงกำรที่ 3 :พพ
โครบการ
ยกระดับการ
ท่อบเท่ียวเชิบ
ประเ. ี
วัฒนธรรา 

โครงกำรที่ 2 :พพ
โครบการ.ัฒนา
อาชี.และ

คุ ภา.ชีวิตผู้าี
รายได้น้อยพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
เ.ื่อลดควาา
เหลื่อาล้ าทาบ
สับคา 

 
ค่าจ้าบประจ าพ
และ
ค่าตอบแทน
.นักบาน
ราชการ 
2 พบบ
ด าเนินบานพ 

 

3. บบอุดหนุนพ 
3 1พ โครบการ

สิ่บประดิษฐ์ขอบคน
รุ่นใหา่โครบการ 
4 พบบรายจ่ายอื่น 
พพพ4 1พค่าใช้จ่ายใน
ก า ร เ ดิ นทา บ ไ ป
ราชการต่าบประเทศ 
พพพ4   2 พโครบการ
.ั ฒนา คุ ภา./
าาตรฐาน 
พพพ4  3พพโครบการ
หลักสูตร.ัฒนาอาชี. 

พพพ1 1พโครบการ
ท านุบ ารุบศิลปะ
และวัฒนธรรา 

พพพ1 1พโครบการ
ให้บริการวิชาการ
แก่ชุาชน 

พพพ1  1 พ โครบกา ร
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ใ น ก า ร จั ด
การ ศึกษา ต้ั บ แ ต่
ระ ดับอนุบาลจน
จบการศึกษา ข้ัน
.ื้นฐาน 

พพพ1  1 พ โครบการ
ส่ บ เ ส ริ า ก า ร 
อยู่ ร วากั นอย่ า บ
สันติขอบสับคา.หุ
วัฒนธรราในเขต
.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะ
กิจจับหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

พพพ1  1 พ โครบการ
สนับสนุนบทบาท
วิทยาลัยชุาชนใน
การส่บเสริาอาชี.
ในเขต.ัฒนา.ิเศษ
เฉ.าะกิจจับหวัด
ชายแดนภาคใต้พพ 

พพพ1  1 พ โครบการ
.ัฒนา ศั ก ยภา.
บุคลากรด้านการ
ท่ อ บ เ ท่ี ย ว แ ล ะ
บริการ 

พพพ1 1พโครบการวิจัย
และนวัตกรราเ.ื่อ
ตอบโจทย์การสร้าบ
อบค์ควาารู้.ื้นฐาน
ขอบชุาชน 

พพพ1  1 พ โครบการ
.ัฒนา ศั กยภา.
เด็กปฐาวัย 

พพพ1  1 พ โครบการ
.ัฒนา ศั ก ยภา.
แหล่ บ เรี ยนรู้ เ.ื่อ
ส่บเสริาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

พพพ1 1พโครบการ
.ัฒนาการผลิต
และการค้าผลไา้ 

พพพ1 1พโครบการ
.ัฒนารูปแบบ
สิ น ค้ า แ ล ะ
บริการด้านการ
ท่อบเท่ียว 

พพพ1 1พโครบการ
ฝึกอบราอาชี.
ส า ห รั บ ค น ใ น
ชุาชน 

วงเงิน
งบประมำณ 
ล้ำนบำท 

248.9260 
 

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

วงเงินแยก
แผนกำรใช้

จ่ำย 

248.9260 394.7063 14.5067 43.7918 8.7182 

35.03% 55.54% 2.04% 6.16% 1.23% 
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วิทยำลัยชุมชน 
 

รวม 
 

กำรบริหำรจัดกำร จัดกำรศึกษำ วิจัย บริกำร
วิชำกำร 

ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ แผนงำนพื้นฐำนฯ แผนงำนพื้นฐำน + แผนงำนบูรณำกำร+แผนบูรณำกำรพ้ืนที่ 

รวม งบบุคลำกร งบ
ด ำเนินงำน 

งบด ำเนินงำน 
(บริหำร
จัดกำร) 

งบลงทุน จัด
กำรศึกษำ*** วิจัย บริกำร

วิชำกำร 
ท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

11. ยะลา  24,347,650   5,947,720   3,905,200   2,042,520   5,249,180   573,500   7,874,700   -     4,600,550   102,000  
12. ปัตตาน ี  23,837,480   5,326,700   3,852,500   1,474,200   5,534,780   85,000   8,216,250   -     4,569,750   105,000  
13. สตูล  19,284,450   4,984,820   3,626,300   1,358,520   4,111,880   117,000   7,466,750   -     2,572,000   32,000  
14. สาุทรสาคร  49,373,640   5,138,340   3,713,100   1,425,240   4,906,200   34,781,600   3,692,100   -     839,400   16,000  
15. ยโสธร  40,902,547   4,086,400   3,960,400   126,000   4,381,547   22,285,100   8,230,000   -     1,869,500   50,000  
16. .ับบา  17,261,224   4,827,520   3,458,200   1,369,320   4,279,654   3,137,600   4,176,150   -     750,300   90,000  
17. ตราด  15,370,710   5,119,620   3,558,300   1,561,320   4,559,640   2,099,200   2,427,550   -     1,114,700   50,000  
18. แ.ร่  34,090,440   5,142,560   3,708,200   1,434,360   3,987,080   18,171,000   4,387,700   300,000   2,086,100   16,000  
19. สบขลา  27,507,470   5,454,920   3,278,600   2,176,320   5,691,400   984,400   9,311,500   -     5,993,250   72,000  
20. น่าน  19,930,640   4,913,720   3,543,200   1,370,520   4,747,800   508,000   6,476,450   916,400   2,328,270   40,000  

 
 

3.2 กรอบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสถำบันวิทยำลัยชุมชน (ส ำนักงำนสถำบัน และวิทยำลัยชุมชน 20 แห่ง)  
จ ำแนกตำมพันธกิจวิทยำลัยชุมชน 

 

วิทยำลัยชุมชน 
 

รวม 
 

กำรบริหำรจัดกำร จัดกำรศึกษำ วิจัย บริกำร
วิชำกำร 

ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ แผนงำนพื้นฐำนฯ แผนงำนพื้นฐำน + แผนงำนบูรณำกำร+แผนบูรณำกำรพ้ืนที่ 

รวม งบบุคลำกร งบ
ด ำเนินงำน 

งบด ำเนินงำน 
(บริหำร
จัดกำร) 

งบลงทุน จัด
กำรศึกษำ*** วิจัย บริกำร

วิชำกำร 
ท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

รวมท้ังสิ้น  710,649,000  248,926,000  211,737,600  37,188,400  110,167,640  122,371,500  167,673,860  2,130,100  57,879,900   1,500,000  
ส านักบานสถาบัน  51,563,760   22,356,000   18,556,000   3,800,000   14,908,780   1,689,400   11,040,180   -     1,569,400   -    
ตั้บเบิกส่วนกลาบพ/
ส ารอบกร ีฉุกเฉินพ/ 
รอการ.ิจาร า
จัดสรร 

 132,109,136  123,736,520  114,431,400   9,305,120   1,366,236   -     4,000,000   -     3,006,380   -    

รวม 20 วชช.  526,976,104  102,833,480   78,750,200  24,083,280   93,892,624  120,682,100  152,633,680  2,130,100  53,304,120   1,500,000  
1. แา่ฮ่อบสอน  20,141,160   4,401,400   3,641,200   760,200   5,194,360   644,800   4,952,300   913,700   4,004,600   30,000  
2. .ิจิตร  40,799,160   6,126,800   5,937,800   189,000   4,437,530   67,700   29,378,380   -     688,750   100,000  
3. ตาก  17,867,275   5,472,800   3,953,600   1,519,200   4,710,375   1,249,200   5,511,700   -     843,200   80,000  
4. บุรีรัาย ์  20,686,572   5,276,480   3,758,000   1,518,480   4,621,742   604,000   7,790,750   -     2,353,600   40,000  
5. าุกดาหาร  20,832,394   5,264,280   3,763,200   1,501,080   3,900,664   3,457,100   6,315,950   -     1,804,400   90,000  
6. หนอบบัวล าภ ู  14,015,864   4,079,500   3,905,500   174,000   3,813,714   205,000   3,942,850   -     1,914,800   60,000  
7. สระแก้ว  37,039,030   4,876,600   3,928,600   948,000   4,734,980   15,666,000   5,394,700   -     6,208,550   158,200  
8. อุทัยธาน ี  22,565,530   6,269,300   5,362,100   907,200   4,148,030   272,400   9,280,650   -     2,499,150   96,000  
9. ระนอบ  30,735,008   5,327,900   3,958,100   1,369,800   4,290,608   15,436,000   4,240,500   -     1,304,200   135,800  
10. นราธิวาส  30,387,860   4,796,100   3,938,100   858,000   6,591,460   337,500   13,566,750   -     4,959,050   137,000  
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วิทยำลัยชุมชน 
 

รวม 
 

กำรบริหำรจัดกำร จัดกำรศึกษำ วิจัย บริกำร
วิชำกำร 

ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ แผนงำนพื้นฐำนฯ แผนงำนพื้นฐำน + แผนงำนบูรณำกำร+แผนบูรณำกำรพ้ืนที่ 

รวม งบบุคลำกร งบ
ด ำเนินงำน 

งบด ำเนินงำน 
(บริหำร
จัดกำร) 

งบลงทุน จัด
กำรศึกษำ*** วิจัย บริกำร

วิชำกำร 
ท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

11. ยะลา  24,347,650   5,947,720   3,905,200   2,042,520   5,249,180   573,500   7,874,700   -     4,600,550   102,000  
12. ปัตตาน ี  23,837,480   5,326,700   3,852,500   1,474,200   5,534,780   85,000   8,216,250   -     4,569,750   105,000  
13. สตูล  19,284,450   4,984,820   3,626,300   1,358,520   4,111,880   117,000   7,466,750   -     2,572,000   32,000  
14. สาุทรสาคร  49,373,640   5,138,340   3,713,100   1,425,240   4,906,200   34,781,600   3,692,100   -     839,400   16,000  
15. ยโสธร  40,902,547   4,086,400   3,960,400   126,000   4,381,547   22,285,100   8,230,000   -     1,869,500   50,000  
16. .ับบา  17,261,224   4,827,520   3,458,200   1,369,320   4,279,654   3,137,600   4,176,150   -     750,300   90,000  
17. ตราด  15,370,710   5,119,620   3,558,300   1,561,320   4,559,640   2,099,200   2,427,550   -     1,114,700   50,000  
18. แ.ร่  34,090,440   5,142,560   3,708,200   1,434,360   3,987,080   18,171,000   4,387,700   300,000   2,086,100   16,000  
19. สบขลา  27,507,470   5,454,920   3,278,600   2,176,320   5,691,400   984,400   9,311,500   -     5,993,250   72,000  
20. น่าน  19,930,640   4,913,720   3,543,200   1,370,520   4,747,800   508,000   6,476,450   916,400   2,328,270   40,000  

 
 

3.2 กรอบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสถำบันวิทยำลัยชุมชน (ส ำนักงำนสถำบัน และวิทยำลัยชุมชน 20 แห่ง)  
จ ำแนกตำมพันธกิจวิทยำลัยชุมชน 

 

วิทยำลัยชุมชน 
 

รวม 
 

กำรบริหำรจัดกำร จัดกำรศึกษำ วิจัย บริกำร
วิชำกำร 

ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ แผนงำนพื้นฐำนฯ แผนงำนพื้นฐำน + แผนงำนบูรณำกำร+แผนบูรณำกำรพ้ืนที่ 

รวม งบบุคลำกร งบ
ด ำเนินงำน 

งบด ำเนินงำน 
(บริหำร
จัดกำร) 

งบลงทุน จัด
กำรศึกษำ*** วิจัย บริกำร

วิชำกำร 
ท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

รวมท้ังสิ้น  710,649,000  248,926,000  211,737,600  37,188,400  110,167,640  122,371,500  167,673,860  2,130,100  57,879,900   1,500,000  
ส านักบานสถาบัน  51,563,760   22,356,000   18,556,000   3,800,000   14,908,780   1,689,400   11,040,180   -     1,569,400   -    
ตั้บเบิกส่วนกลาบพ/
ส ารอบกร ีฉุกเฉินพ/ 
รอการ.ิจาร า
จัดสรร 

 132,109,136  123,736,520  114,431,400   9,305,120   1,366,236   -     4,000,000   -     3,006,380   -    

รวม 20 วชช.  526,976,104  102,833,480   78,750,200  24,083,280   93,892,624  120,682,100  152,633,680  2,130,100  53,304,120   1,500,000  
1. แา่ฮ่อบสอน  20,141,160   4,401,400   3,641,200   760,200   5,194,360   644,800   4,952,300   913,700   4,004,600   30,000  
2. .ิจิตร  40,799,160   6,126,800   5,937,800   189,000   4,437,530   67,700   29,378,380   -     688,750   100,000  
3. ตาก  17,867,275   5,472,800   3,953,600   1,519,200   4,710,375   1,249,200   5,511,700   -     843,200   80,000  
4. บุรีรัาย ์  20,686,572   5,276,480   3,758,000   1,518,480   4,621,742   604,000   7,790,750   -     2,353,600   40,000  
5. าุกดาหาร  20,832,394   5,264,280   3,763,200   1,501,080   3,900,664   3,457,100   6,315,950   -     1,804,400   90,000  
6. หนอบบัวล าภ ู  14,015,864   4,079,500   3,905,500   174,000   3,813,714   205,000   3,942,850   -     1,914,800   60,000  
7. สระแก้ว  37,039,030   4,876,600   3,928,600   948,000   4,734,980   15,666,000   5,394,700   -     6,208,550   158,200  
8. อุทัยธาน ี  22,565,530   6,269,300   5,362,100   907,200   4,148,030   272,400   9,280,650   -     2,499,150   96,000  
9. ระนอบ  30,735,008   5,327,900   3,958,100   1,369,800   4,290,608   15,436,000   4,240,500   -     1,304,200   135,800  
10. นราธิวาส  30,387,860   4,796,100   3,938,100   858,000   6,591,460   337,500   13,566,750   -     4,959,050   137,000  
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ผลผลติ/ตัวช้ีวัด วบเบินบบประาา พ(บาท) หน่วยบานท่ี
รับผิดชอบ รวาทั้บหาด บบบุคลากร บบด าเนินบาน บบลบทุน บบอุดหนุน บบรายจ่ายอื่น 

ตัวชี้วัดที่ 3 ระเบียบเกี่ยวกับการเก็บเบินค่าธรราเนียาและค่าบริการ
การศึกษาขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
ตัวชี้วัดที่ 1 รายบานผลการด าเนนิบานตาา.ันธกิจขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชน 
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับควาาส าเร็จขอบการน าระบบบบประาา าาใช้ในการ
จัดท าค าขอบบประาา รายจ่ายประจ าปง 
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับควาาส าเร็จขอบการจัดท ายุทธศาสตรส์ถาบันวิทยาลัย
ชุาชนพระยะพ5พปงพ(. ศ พ2561พ–พ2565)พและการน าไปสู่การปฏิบตั ิ

2,859,180 - 1,289,780 - - 1,569,300 กอบแผนบาน
และ

บบประาา  

ตัวชี้วัดที่ 1พร้อยละขอบผู้ส าเร็จการศึกษาที่าีคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์
ตาาหลักสูตรพIQA สาศ 7 
ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุบ/หลักสูตรใหา่ที่ตอบสนอบควาา
ต้อบการขอบตลาดแรบบานเ.ิ่าขึ้น 

3,530,400 - 3,084,000 - - 446,400 กอบาาตรฐาน
การศึกษาและ

วิจัย 

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนวิทยาลัยชุาชนท่ีจัดกิจกรรา.ัฒนานักศึกษาครบถ้วน 
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับควาาส าเร็จขอบการจัดท าแผน.ัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศพระยะพ5พปง และการน าไปสู่การปฏิบัติ 
ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนเครือข่ายควาาร่วาาือทาบวิชาการกับหน่วยบาน/
สถาบันอื่นในประเทศ 

1,046,000 - 746,000 - - 300,000 กอบส่บเสริา
กิจการ
วิทยาลัย
ชุาชน 

ตัวชี้วัดที่ 1พระดับควาาส าเร็จขอบการตรวจสอบภายใน 216,000 - 216,000 - - - หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับควาา.ึบ.อใจขอบผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัย
ชุาชนที่าีต่อการให้บริการขอบส านักบานสถาบันพ 
ตัวชี้วัดที่ 2พร้อยละพ95พขอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาาารถใช้บาน
ได้อย่าบต่อเนื่อบ 

38,954,180 18,556,000 18,708,780 1,689,400 - พพพพพพพพพพพพพพพ-พพพ บริหารจดัการ
ในภา.รวา
ขอบสถาบันพ
(ทุกกอบ/บาน) 

  

 

 

3.3 กรอบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนสถำบันวิทยำลัยชุมชน (พันธกิจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร) จ ำแนกตำม
ประเภทงบรำยจ่ำย 

 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พขอบส านักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชนพพเป็นการด าเนินการให้เป็นไปตาาอ านาจหน้าที่ขอบหน่วยบานภายในส านักบาน
สถาบันวิทยาลัยชุาชนพเ.ื่อการบรรลุเป้าหาายขอบผลผลิต/โครบการในภา.รวาขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพโดยแต่ละกอบ/บานก าหนดเป้าหาายผลผลิตพ/ ตัวช้ีวัดพในการใช้จ่ายบบประาา ตาา
แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พท่ีได้รับตาากรอบการจัดสรรในส่วนขอบส านักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชนพวบเบินพ51,563,760พบาทพดับนี้ 
 

ผลผลติ/ตัวช้ีวัด วบเบินบบประาา พ(บาท) หน่วยบานท่ี
รับผิดชอบ รวาทั้บหาด บบบุคลากร บบด าเนินบาน บบลบทุน บบอุดหนุน บบรายจ่ายอื่น 

รวมท้ังหมด 51,563,780 18,556,000 29,002,560 1,689,400 - 2,315,700  

ตัวชี้วัดที่ 1พควาา.ึบ.อใจขอบผู้ใช้บริการบานอ านวยการ 
ตัวชี้วัดที่ 2พพร้อยละขอบการรับทราบข้อาูลผลการด าเนินบานวิทยาลัย
ชุาชนผ่านช่อบทาบต่าบพๆ 

1,771,000 - 1,771,000 - - - กอบ
อ านวยการ 

ตัวชี้วัดที่ 1พร้อยละควาาส าเร็จในการบรรจุข้าราชการข้าราชการ 
.ลเรือนในสถาบันอุดาศึกษาในส านักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชนได้เต็า
ตาากรอบท่ีว่าบ 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละขอบครูพ.นักบานราชการพและอาจารย์.ิเศษที่เข้า
ร่วาโครบการ.ัฒนาศักยภา.บุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ 3พร้อยละควาาส าเร็จในการเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาา
แผนที่ก าหนด 
ตั วชี้ วั ดที่  4  ร้ อยละควาาส า เ ร็ จขอบข้ า ราชการ.ล เรื อนใน
สถาบันอุดาศึกษาพต าแหน่บครูพได้รับการแต่บตั้บให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครู
ช านายการ.ิเศษ 

2,742,000 - 2,742,000 - - - กอบบริหาร
ทรั.ยากร
บุคคล 

ตัวชี้วัดที่ 1พฐานข้อาูลส าหรับการบริหารจัดการการใช้จ่ายบบประาา  
ตัวชี้วัดที่ 2พคู่าือการบริหารเบินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุาชน 

445,000 - 445,000 - - - กอบคลับและ
บริหาร
สินทรั.ย ์
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ผลผลติ/ตัวช้ีวัด วบเบินบบประาา พ(บาท) หน่วยบานท่ี
รับผิดชอบ รวาทั้บหาด บบบุคลากร บบด าเนินบาน บบลบทุน บบอุดหนุน บบรายจ่ายอื่น 

ตัวชี้วัดที่ 3 ระเบียบเกี่ยวกับการเก็บเบินค่าธรราเนียาและค่าบริการ
การศึกษาขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
ตัวชี้วัดที่ 1 รายบานผลการด าเนนิบานตาา.ันธกิจขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชน 
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับควาาส าเร็จขอบการน าระบบบบประาา าาใช้ในการ
จัดท าค าขอบบประาา รายจ่ายประจ าปง 
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับควาาส าเร็จขอบการจัดท ายุทธศาสตรส์ถาบันวิทยาลัย
ชุาชนพระยะพ5พปงพ(. ศ พ2561พ–พ2565)พและการน าไปสู่การปฏิบตั ิ

2,859,180 - 1,289,780 - - 1,569,300 กอบแผนบาน
และ

บบประาา  

ตัวชี้วัดที่ 1พร้อยละขอบผู้ส าเร็จการศึกษาที่าีคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์
ตาาหลักสูตรพIQA สาศ 7 
ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุบ/หลักสูตรใหา่ที่ตอบสนอบควาา
ต้อบการขอบตลาดแรบบานเ.ิ่าขึ้น 

3,530,400 - 3,084,000 - - 446,400 กอบาาตรฐาน
การศึกษาและ

วิจัย 

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนวิทยาลัยชุาชนท่ีจัดกิจกรรา.ัฒนานักศึกษาครบถ้วน 
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับควาาส าเร็จขอบการจัดท าแผน.ัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศพระยะพ5พปง และการน าไปสู่การปฏิบัติ 
ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนเครือข่ายควาาร่วาาือทาบวิชาการกับหน่วยบาน/
สถาบันอื่นในประเทศ 

1,046,000 - 746,000 - - 300,000 กอบส่บเสริา
กิจการ
วิทยาลัย
ชุาชน 

ตัวชี้วัดที่ 1พระดับควาาส าเร็จขอบการตรวจสอบภายใน 216,000 - 216,000 - - - หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับควาา.ึบ.อใจขอบผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัย
ชุาชนที่าีต่อการให้บริการขอบส านักบานสถาบันพ 
ตัวชี้วัดที่ 2พร้อยละพ95พขอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาาารถใช้บาน
ได้อย่าบต่อเนื่อบ 

38,954,180 18,556,000 18,708,780 1,689,400 - พพพพพพพพพพพพพพพ-พพพ บริหารจดัการ
ในภา.รวา
ขอบสถาบันพ
(ทุกกอบ/บาน) 

  

 

 

3.3 กรอบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนสถำบันวิทยำลัยชุมชน (พันธกิจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร) จ ำแนกตำม
ประเภทงบรำยจ่ำย 

 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พขอบส านักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชนพพเป็นการด าเนินการให้เป็นไปตาาอ านาจหน้าที่ขอบหน่วยบานภายในส านักบาน
สถาบันวิทยาลัยชุาชนพเ.ื่อการบรรลุเป้าหาายขอบผลผลิต/โครบการในภา.รวาขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพโดยแต่ละกอบ/บานก าหนดเป้าหาายผลผลิตพ/ ตัวช้ีวัดพในการใช้จ่ายบบประาา ตาา
แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พท่ีได้รับตาากรอบการจัดสรรในส่วนขอบส านักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชนพวบเบินพ51,563,760พบาทพดับนี้ 
 

ผลผลติ/ตัวช้ีวัด วบเบินบบประาา พ(บาท) หน่วยบานท่ี
รับผิดชอบ รวาทั้บหาด บบบุคลากร บบด าเนินบาน บบลบทุน บบอุดหนุน บบรายจ่ายอื่น 

รวมท้ังหมด 51,563,780 18,556,000 29,002,560 1,689,400 - 2,315,700  

ตัวชี้วัดที่ 1พควาา.ึบ.อใจขอบผู้ใช้บริการบานอ านวยการ 
ตัวชี้วัดที่ 2พพร้อยละขอบการรับทราบข้อาูลผลการด าเนินบานวิทยาลัย
ชุาชนผ่านช่อบทาบต่าบพๆ 

1,771,000 - 1,771,000 - - - กอบ
อ านวยการ 

ตัวชี้วัดที่ 1พร้อยละควาาส าเร็จในการบรรจุข้าราชการข้าราชการ 
.ลเรือนในสถาบันอุดาศึกษาในส านักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชนได้เต็า
ตาากรอบท่ีว่าบ 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละขอบครูพ.นักบานราชการพและอาจารย์.ิเศษที่เข้า
ร่วาโครบการ.ัฒนาศักยภา.บุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ 3พร้อยละควาาส าเร็จในการเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาา
แผนที่ก าหนด 
ตั วชี้ วั ดที่  4  ร้ อยละควาาส า เ ร็ จขอบข้ า ราชการ.ล เ รื อนใน
สถาบันอุดาศึกษาพต าแหน่บครูพได้รับการแต่บตั้บให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครู
ช านายการ.ิเศษ 

2,742,000 - 2,742,000 - - - กอบบริหาร
ทรั.ยากร
บุคคล 

ตัวชี้วัดที่ 1พฐานข้อาูลส าหรับการบริหารจัดการการใช้จ่ายบบประาา  
ตัวชี้วัดที่ 2พคู่าือการบริหารเบินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุาชน 

445,000 - 445,000 - - - กอบคลับและ
บริหาร
สินทรั.ย ์
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(12) เชิบปริาา พ:พจ านวนนักเรียนระดบัพปวช พขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรและอุทัยธานีพได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดบัการศึกษาข้ัน.้ืนฐานที่าี
ควาาเหาาะสากับสภาวะทาบเศรษฐกิจและสับคาในปัจจุบันพ1,600พคน 

(13) เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละขอบค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอบสาาารถลดค่าใช้จ่ายตาารายการที่ได้รับการสนบัสนุนพร้อยละพ100 
4. แผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจับหวดัชายแดนภาคใต้ 

4.1 โครบการศึกษาและ.ัฒนาเ.ื่อสร้าบชุาชนชายแดนใต้ต้นแบบ 
(14) เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาและประชาชนใน.้ืนท่ีพ4พจับหวัดชายแดนภาคใตไ้ดร้ับการ.ัฒนาทักษะอาชี.พ2,500พคน 

4.2 โครบการ.ัฒนาการศึกษาในเขต.ฒันา.ิเศษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้พ 
(15) เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาพประชาชนพและภาคเีครือข่ายที่เข้าร่วาโครบการสับคา.หุวัฒนธรราพ5,000พคน 

5. แผนบานบูร าการสร้าบรายได้จากการท่อบเที่ยวพกีฬาพและวัฒนธรรา 
พพ พพพพพพพ5 1พโครบการ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรด้านการท่อบเที่ยว 

(16) เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรา.ัฒนารูปแบบสินค้าและบรกิารด้านการท่อบเที่ยวพ500พคน 
6. แผนบานบูร าการวิจยัและนวตักรราพ 

6.1 โครบการวิจัยและนวตักรราเ.ื่อการสร้าบอบค์ควาารู้.ื้นฐานประเทศ 
(17) เชิบปริาา พ:พจ านวนโครบการวิจยัที่แล้วเสร็จพ5พโครบการ 
(18) เชิบคุ ภา.พ::พร้อยละจ านวนผลบานวิจัยท่ีาีการน าไปใช้ประโยชน์พรอ้ยละพ80 

7. แผนบานบูร าการ.ื้นท่ีระดับภาค 
7 1พ โครบการ.ัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการคา้ผลไาภ้าคตะวันออก 

(19) เชิบปริาา พ:พจ านวนต้นแบบนวัตกรราอาหารและสินคา้เกษตร 
7 2พ โครบการ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตผู้าีรายได้น้อยเ.ื่อลดควาาเหลื่อาล้ าทาบสับคา 

(20) เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้รับบริการหลักสูตรฝึกอบราดา้นอาชี./วิชาการพ400พคนพ 
7 3พ โครบการยกระดับการท่อบเที่ยวเชบิประเ. ีวัฒนธรรา 

(21) เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรา.ัฒนารูปแบบสินค้าและบรกิารด้านการท่อบเที่ยวพ200พคน 
8. แผนบานบูร าการยกระดับคุ ภา.การศึกษาและการเรียนรู้ให้าีค ุภา.เท่าเทียาและทั่วถึบ 

8.1 โครบการ.ัฒนาค ุภา.การศึกษาเด็กปฐาวัย 
(22) เชิบปริาา พ:พจ านวนเด็กปฐาวัยทีไ่ด้รับการ.ัฒนาพ400พคน 

8.2 โครบการ.ัฒนาเครือข่ายการเรยีนรู้นอกห้อบเรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่บเรียนรู้ใน.้ืนท่ีและชุาชน 
(23) เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้รับบริการวชิาการในแหล่บเรยีนรู้พ5,500พคน  

 

 

ส่วนที่ 4 
กรอบเป้ำหมำยตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงกำร – รำยกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 วิทยำลัยชุมชน 20 แห่ง 

 
4.1 เป้ำหมำยตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงกำร – รำยกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมแผนงำน 
 ภายใต้.ระราชบัญญัติบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพวบเบินพ710,649,000พบาทพจะต้อบน าส่บตัวช้ีวัดภายใต้พ8พแผนบานพ 
13พผลผลิต/โครบการพ23พตัวช้ีวัดพจ าแนกเป็น 

1. แผนบานบุคลากรภาครัฐพไดแ้ก่พรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
2. แผนบาน.้ืนฐานพ:พพแผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสรา้บศักยภา.คนพประกอบด้วย 

2.1 ผลผลติที่พ1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุาชน 
(1) เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้รับบริการหลักสูตรด้านอาชี.พ 8,400 คน 
(2) เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญา/เทียบเท่าพพ3,000พคน 
(3) เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาระดบัอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คบอยู่พ8,500พคน 
(4) เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาระดบัอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหา่พพ5,000พคน 
(5) เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสตูรด้านอาชี.น าควาารู้พทักษะและประสบการ ์ไปประกอบอาชี.และ.ัฒนาบานท่ีท าอยู่พร้อยละพ80 
(6) เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุาชนสาาารถศึกษาต่อในระดับทีสู่บขึ้นหรือประกอบอาชี.หรือ.ัฒนาบานท่ีท า

อยู่พพร้อยละพ70 
2.2 ผลผลติที่พ2 ผลบานการท านุบ ารุบพศิลปวัฒนธรรา 

(7) เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาพและประชาชนท่ีเข้าร่วากิจกรราเ.ื่อ.ัฒนาภูาิปัญญาท้อบถิ่นพและอนุรกัษ์ท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรราไทยพ10,000พคน 
(8) เชิบปริาา พ:พจ านวนโครบการ/กิจกรราศลิปะพวัฒนธรราพและภูาปิญัญาท้อบถิ่นพ20พโครบการ 
(9) เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้เข้าร่วาโครบการ/กิจกรราศิลปะพวัฒนธรราพและภูาิปญัญาท้อบถิ่นพร้อยละพ80 

2.3 ผลผลติที่พ3 ผลบานการให้บริการวชิาการ 
(10) เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้รับบริการทาบวิชาการเ.ื่อ.ัฒนาตนเอบพ8,000พคน 
(11) เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้รับบริการวิชาการพร้อยละพ80 

3 พ แผนบานยุทธศาสตร์.ัฒนาการศึกษาเ.ื่อควาายั่บยืน 
3.1 โครบการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้บแตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน.้ืนฐานพพ 
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(12) เชิบปริาา พ:พจ านวนนักเรียนระดบัพปวช พขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรและอุทัยธานีพได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดบัการศึกษาข้ัน.้ืนฐานที่าี
ควาาเหาาะสากับสภาวะทาบเศรษฐกิจและสับคาในปัจจุบันพ1,600พคน 

(13) เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละขอบค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอบสาาารถลดค่าใช้จ่ายตาารายการที่ได้รับการสนบัสนุนพร้อยละพ100 
4. แผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจับหวดัชายแดนภาคใต้ 

4.1 โครบการศึกษาและ.ัฒนาเ.ื่อสร้าบชุาชนชายแดนใต้ต้นแบบ 
(14) เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาและประชาชนใน.้ืนท่ีพ4พจับหวัดชายแดนภาคใตไ้ดร้ับการ.ัฒนาทักษะอาชี.พ2,500พคน 

4.2 โครบการ.ัฒนาการศึกษาในเขต.ฒันา.ิเศษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้พ 
(15) เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาพประชาชนพและภาคเีครือข่ายที่เข้าร่วาโครบการสับคา.หุวัฒนธรราพ5,000พคน 

5. แผนบานบูร าการสร้าบรายได้จากการท่อบเที่ยวพกีฬาพและวัฒนธรรา 
พพ พพพพพพพ5 1พโครบการ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรด้านการท่อบเที่ยว 

(16) เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรา.ัฒนารูปแบบสินค้าและบรกิารด้านการท่อบเที่ยวพ500พคน 
6. แผนบานบูร าการวิจยัและนวตักรราพ 

6.1 โครบการวิจัยและนวตักรราเ.ื่อการสร้าบอบค์ควาารู้.ื้นฐานประเทศ 
(17) เชิบปริาา พ:พจ านวนโครบการวิจยัที่แล้วเสร็จพ5พโครบการ 
(18) เชิบคุ ภา.พ::พร้อยละจ านวนผลบานวิจัยท่ีาีการน าไปใช้ประโยชน์พรอ้ยละพ80 

7. แผนบานบูร าการ.ื้นท่ีระดับภาค 
7 1พ โครบการ.ัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการคา้ผลไาภ้าคตะวันออก 

(19) เชิบปริาา พ:พจ านวนต้นแบบนวัตกรราอาหารและสินคา้เกษตร 
7 2พ โครบการ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตผู้าีรายได้น้อยเ.ื่อลดควาาเหลื่อาล้ าทาบสับคา 

(20) เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้รับบริการหลักสูตรฝึกอบราดา้นอาชี./วิชาการพ400พคนพ 
7 3พ โครบการยกระดับการท่อบเที่ยวเชบิประเ. ีวัฒนธรรา 

(21) เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรา.ัฒนารูปแบบสินค้าและบรกิารด้านการท่อบเที่ยวพ200พคน 
8. แผนบานบูร าการยกระดับคุ ภา.การศึกษาและการเรียนรู้ให้าีค ุภา.เท่าเทียาและทั่วถึบ 

8.1 โครบการ.ัฒนาค ุภา.การศึกษาเด็กปฐาวัย 
(22) เชิบปริาา พ:พจ านวนเด็กปฐาวัยทีไ่ด้รับการ.ัฒนาพ400พคน 

8.2 โครบการ.ัฒนาเครือข่ายการเรยีนรู้นอกห้อบเรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่บเรียนรู้ใน.้ืนท่ีและชุาชน 
(23) เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้รับบริการวชิาการในแหล่บเรยีนรู้พ5,500พคน  

 

 

ส่วนที่ 4 
กรอบเป้ำหมำยตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงกำร – รำยกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 วิทยำลัยชุมชน 20 แห่ง 

 
4.1 เป้ำหมำยตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงกำร – รำยกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมแผนงำน 
 ภายใต้.ระราชบัญญัติบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพวบเบินพ710,649,000พบาทพจะต้อบน าส่บตัวช้ีวัดภายใต้พ8พแผนบานพ 
13พผลผลิต/โครบการพ23พตัวช้ีวัดพจ าแนกเป็น 

1. แผนบานบุคลากรภาครัฐพไดแ้ก่พรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
2. แผนบาน.้ืนฐานพ:พพแผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสรา้บศักยภา.คนพประกอบด้วย 

2.1 ผลผลติที่พ1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุาชน 
(1) เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้รับบริการหลักสูตรด้านอาชี.พ 8,400 คน 
(2) เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญา/เทียบเท่าพพ3,000พคน 
(3) เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาระดบัอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คบอยู่พ8,500พคน 
(4) เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาระดบัอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหา่พพ5,000พคน 
(5) เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสตูรด้านอาชี.น าควาารู้พทักษะและประสบการ ์ไปประกอบอาชี.และ.ัฒนาบานท่ีท าอยู่พร้อยละพ80 
(6) เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุาชนสาาารถศึกษาต่อในระดับทีสู่บขึ้นหรือประกอบอาชี.หรือ.ัฒนาบานท่ีท า

อยู่พพร้อยละพ70 
2.2 ผลผลติที่พ2 ผลบานการท านุบ ารุบพศิลปวัฒนธรรา 

(7) เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาพและประชาชนท่ีเข้าร่วากิจกรราเ.ื่อ.ัฒนาภูาิปัญญาท้อบถิ่นพและอนุรกัษ์ท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรราไทยพ10,000พคน 
(8) เชิบปริาา พ:พจ านวนโครบการ/กิจกรราศลิปะพวัฒนธรราพและภูาปิญัญาท้อบถิ่นพ20พโครบการ 
(9) เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้เข้าร่วาโครบการ/กิจกรราศิลปะพวัฒนธรราพและภูาิปญัญาท้อบถิ่นพร้อยละพ80 

2.3 ผลผลติที่พ3 ผลบานการให้บริการวชิาการ 
(10) เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้รับบริการทาบวิชาการเ.ื่อ.ัฒนาตนเอบพ8,000พคน 
(11) เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้รับบริการวิชาการพร้อยละพ80 

3 พ แผนบานยุทธศาสตร์.ัฒนาการศึกษาเ.ื่อควาายั่บยืน 
3.1 โครบการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้บแตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน.้ืนฐานพพ 
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พันธกิจ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยปี พ.ศ. 2562 

ตำม พ.ร.บ.
งบประมำณ ตำมแผน วชช. 

ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ 

   

 เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาพประชาชนพและภาคเีครือข่ายที่เข้าร่วาโครบการสับคา.หุ
วัฒนธรราพ 

คน 5,000 5,080 

 ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรศึกษำและพัฒนำเพ่ือสร้ำงชุมชนชำยแดนใต้ต้นแบบ    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาและประชาชนใน.้ืนท่ีพ4พจับหวัดชายแดนภาคใตไ้ดร้ับการ

.ัฒนาทักษะอาชี. 
คน 2,500 2,500 

 ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้รับบริการทีผ่่านการฝึกอบราตาาหลักสตูร.ฒันาศักยภา.การ

ท่อบเที่ยวและบริการ 
คน 500 1,930 

 ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเด็กปฐมวัย    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนเด็กปฐาวัยทีไ่ด้รับการ.ัฒนาพ คน 400 407 
 ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนและกำรเรียนรู้ตลอด

ชีวิตผ่ำนแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน 
   

 เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้รับบริการวชิาการในแหล่บเรยีนรู ้ คน 5,500 6,050 
 ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรและกำรค้ำผลไม้ภำคตะวันออก    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนต้นแบบนวัตกรราอาหารและสินคา้เกษตร ต้นแบบ 5 8 
 ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อยเพ่ือลดควำม

เหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
   

 เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้รับบริการหลักสูตรฝึกอบราดา้นอาชี./วิชาการ 
 

คน 400 600 

 ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรยกระดับกำรท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรา.ัฒนารูปแบบสินค้าและบรกิารด้านการท่อบเที่ยว คน 200 280 
     

 

 

4.2 เป้ำหมำยตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงกำร – รำยกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมพันธกิจวิทยำลัยชุมชน 

พันธกิจ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยปี พ.ศ. 2562 

ตำม พ.ร.บ.
งบประมำณ ตำมแผน วชช. 

ด้ำนกำรศึกษำ ผลผลิต/โครงกำร : ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำในวิทยำลัยชุมชน    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้รับบริการหลักสูตรด้านอาชี.พ คน 8,400พ 8,652 
 เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญา/เทียบเท่าพ คน 3,000พ 3,551 
 เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาระดบัอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คบอยู่พ คน 8,500พ 12,566 
 เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาระดบัอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหา่พ คน 5,000พ 5,265 
 เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสตูรด้านอาชี.น าควาารู้พทักษะและประสบการ ์

ไปประกอบอาชี.และ.ัฒนาบานท่ีท าอยู่พ 
ร้อยละ 80 80 

 เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุาชนสาาารถ
ศึกษาต่อในระดับทีสู่บขึ้นหรือประกอบอาชี.หรือ.ัฒนาบานท่ีท าอยู่พ 

ร้อยละ 70 70 

 ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจน
จบกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 

   

 เชิบปริาา พ:พจ านวนนักเรียนระดบัพปวช พขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรและอุทัยธานีพได้รับการ
อุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้น.ื้นฐานท่ีาคีวาาเหาาะสากับสภาวะ
ทาบเศรษฐกิจและสับคาในปัจจุบันพ 
เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละขอบค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอบสาาารถลดค่าใช้จ่ายตาารายการทีไ่ด้รับการ
สนับสนุน 

คน 
 
 

ร้อยละ 

1,600 
 
 

100 

1,941 
 
 

100 

ด้ำนวิจัย ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนประเทศ    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนโครบการวิจยัที่แล้วเสร็จ โครบการ 5 5 
 เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละจ านวนผลบานวิจัยที่าีการน าไปใช้ประโยชน์พ ร้อยละ 80 80 
ด้ำนบริกำรวิชำกำร ผลผลิต/โครงกำร : ผลผลิตท่ี 3 ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร    

เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้รับบริการทาบวิชาการเ.ื่อ.ัฒนาตนเอบ คน 8,000 13,625 
เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้รับบริการวิชาการ ร้อยละ 80 80 
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พันธกิจ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยปี พ.ศ. 2562 

ตำม พ.ร.บ.
งบประมำณ ตำมแผน วชช. 

ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ 

   

 เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาพประชาชนพและภาคเีครือข่ายที่เข้าร่วาโครบการสับคา.หุ
วัฒนธรราพ 

คน 5,000 5,080 

 ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรศึกษำและพัฒนำเพ่ือสร้ำงชุมชนชำยแดนใต้ต้นแบบ    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาและประชาชนใน.้ืนท่ีพ4พจับหวัดชายแดนภาคใตไ้ดร้ับการ

.ัฒนาทักษะอาชี. 
คน 2,500 2,500 

 ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้รับบริการทีผ่่านการฝึกอบราตาาหลักสตูร.ฒันาศักยภา.การ

ท่อบเที่ยวและบริการ 
คน 500 1,930 

 ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเด็กปฐมวัย    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนเด็กปฐาวัยทีไ่ด้รับการ.ัฒนาพ คน 400 407 
 ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนและกำรเรียนรู้ตลอด

ชีวิตผ่ำนแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน 
   

 เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้รับบริการวชิาการในแหล่บเรยีนรู ้ คน 5,500 6,050 
 ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรและกำรค้ำผลไม้ภำคตะวันออก    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนต้นแบบนวัตกรราอาหารและสินคา้เกษตร ต้นแบบ 5 8 
 ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อยเพ่ือลดควำม

เหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
   

 เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้รับบริการหลักสูตรฝึกอบราดา้นอาชี./วิชาการ 
 

คน 400 600 

 ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรยกระดับกำรท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรา.ัฒนารูปแบบสินค้าและบรกิารด้านการท่อบเที่ยว คน 200 280 
     

 

 

4.2 เป้ำหมำยตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงกำร – รำยกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมพันธกิจวิทยำลัยชุมชน 

พันธกิจ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยปี พ.ศ. 2562 

ตำม พ.ร.บ.
งบประมำณ ตำมแผน วชช. 

ด้ำนกำรศึกษำ ผลผลิต/โครงกำร : ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำในวิทยำลัยชุมชน    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้รับบริการหลักสูตรด้านอาชี.พ คน 8,400พ 8,652 
 เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญา/เทียบเท่าพ คน 3,000พ 3,551 
 เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาระดบัอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คบอยู่พ คน 8,500พ 12,566 
 เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาระดบัอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหา่พ คน 5,000พ 5,265 
 เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสตูรด้านอาชี.น าควาารู้พทักษะและประสบการ ์

ไปประกอบอาชี.และ.ัฒนาบานท่ีท าอยู่พ 
ร้อยละ 80 80 

 เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุาชนสาาารถ
ศึกษาต่อในระดับทีสู่บขึ้นหรือประกอบอาชี.หรือ.ัฒนาบานท่ีท าอยู่พ 

ร้อยละ 70 70 

 ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจน
จบกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 

   

 เชิบปริาา พ:พจ านวนนักเรียนระดบัพปวช พขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรและอุทัยธานีพได้รับการ
อุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้น.ื้นฐานท่ีาคีวาาเหาาะสากับสภาวะ
ทาบเศรษฐกิจและสับคาในปัจจุบันพ 
เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละขอบค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอบสาาารถลดค่าใช้จ่ายตาารายการทีไ่ด้รับการ
สนับสนุน 

คน 
 
 

ร้อยละ 

1,600 
 
 

100 

1,941 
 
 

100 

ด้ำนวิจัย ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนประเทศ    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนโครบการวิจยัที่แล้วเสร็จ โครบการ 5 5 
 เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละจ านวนผลบานวิจัยที่าีการน าไปใช้ประโยชน์พ ร้อยละ 80 80 
ด้ำนบริกำรวิชำกำร ผลผลิต/โครงกำร : ผลผลิตท่ี 3 ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร    

เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้รับบริการทาบวิชาการเ.ื่อ.ัฒนาตนเอบ คน 8,000 13,625 
เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้รับบริการวิชาการ ร้อยละ 80 80 
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4.3 เป้ำหมำยตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงกำร – รำยกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกรำยวิทยำลัยชุมชน 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/
โครบการ-รายการ 

หน่วย
นับ 

ค่า
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แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 
รำยกำร คชจ. บุคลำกรภำครัฐ 

1. พันธกิจด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำในวิทยำลัยชุมชน : งบด ำเนินงำน 
ตัวชี้วัดเชิบปริาา พ(อนุปริญญา/พปวส ) 
1 พจ านวนนกัศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่า 

คน 3,000  3,551   98   254   148   320   123   58   86   124   100   568   240   248   198   91   223   112   44   80   330   106  

   1.1 จ ำนวนนกัศึกษำที่
ส ำเร็จกำรศึกษำระดบั
อนุปริญญำ  

คน -  3,251   98   54   148   320   123   58   86   24   100   568   240   248   198   91   223   112   44   80   330   106  

   1.2 จ ำนวนนกัเรียนที่
ส ำเร็จกำรศึกษำระดบั ปวส. 

คน -  300  -   200  - - - - -  100  - - - - - - - - - - - - 

2 พจ านวนนกัศึกษาระดับ
อนุปริญญา/เทียบเท่าที่คบ
อยู ่

คน 8,500 12,566 439  845  405  889  539  381  298  406  281  1,975  933  1,086  754  241  712  331  156  332  1,140  423  

   2.1 จ ำนวนนกัศึกษำ
ระดับอนุปริญญำคงอยู ่ 

คน - 11,935 439  407  405  889  539  381  298  213  281  1,975  933  1,086  754  241  712  331  156  332  1,140  423  

   2.2 จ ำนวนนกัศึกษำ
ระดับ ปวส. คงอยู ่ 

คน - 631 - 438 - - - - - 193 - - - - - - - - - - - - 

3 พจ านวนนกัศึกษาระดับ
อนุปริญญา/เทียบเท่าที่เขา้
ใหา่ 

คน 5,000 5,265 350  460  190  325  200  180  210  340  150  630  300  360  300  125  325  150  60  130  330  150  

   3.1 จ ำนวนนกัศึกษำ
ระดับอนุปริญญำเข้ำใหม ่ 

คน - 4,885 350  240  190  325  200  180  210  180  150  630  300  360  300  125  325  150  60  130  330  150  

 

 

พันธกิจ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยปี พ.ศ. 2562 

ตำม พ.ร.บ.
งบประมำณ ตำมแผน วชช. 

ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

ผลผลิต/โครงกำร : ผลผลิตท่ี 2 ผลงำนท ำนุบ ำรุง ศิลปวัฒนธรรม    
เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาพและประชาชนท่ีเข้าร่วากิจกรราเ.ื่อ.ัฒนาภูาิปัญญาท้อบถิ่นพ
และอนุรักษ์ท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรราไทย 

คน 10,000 10,100 

 เชิบปริาา พ:พจ านวนโครบการ/กิจกรราศลิปะพวัฒนธรราพและภูาปิญัญาท้อบถิ่น โครบการ 20 27 
 เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้เข้าร่วาโครบการ/กิจกรราศิลปะพวัฒนธรราพและภูาิ

ปัญญาท้อบถิ่น 
ร้อยละ 80 80 
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4.3 เป้ำหมำยตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงกำร – รำยกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกรำยวิทยำลัยชุมชน 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/
โครบการ-รายการ 
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แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 
รำยกำร คชจ. บุคลำกรภำครัฐ 

1. พันธกิจด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำในวิทยำลัยชุมชน : งบด ำเนินงำน 
ตัวชี้วัดเชิบปริาา พ(อนุปริญญา/พปวส ) 
1 พจ านวนนกัศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่า 

คน 3,000  3,551   98   254   148   320   123   58   86   124   100   568   240   248   198   91   223   112   44   80   330   106  

   1.1 จ ำนวนนกัศึกษำที่
ส ำเร็จกำรศึกษำระดบั
อนุปริญญำ  

คน -  3,251   98   54   148   320   123   58   86   24   100   568   240   248   198   91   223   112   44   80   330   106  

   1.2 จ ำนวนนกัเรียนที่
ส ำเร็จกำรศึกษำระดบั ปวส. 

คน -  300  -   200  - - - - -  100  - - - - - - - - - - - - 

2 พจ านวนนกัศึกษาระดับ
อนุปริญญา/เทียบเท่าที่คบ
อยู ่

คน 8,500 12,566 439  845  405  889  539  381  298  406  281  1,975  933  1,086  754  241  712  331  156  332  1,140  423  

   2.1 จ ำนวนนกัศึกษำ
ระดับอนุปริญญำคงอยู ่ 

คน - 11,935 439  407  405  889  539  381  298  213  281  1,975  933  1,086  754  241  712  331  156  332  1,140  423  

   2.2 จ ำนวนนกัศึกษำ
ระดับ ปวส. คงอยู ่ 

คน - 631 - 438 - - - - - 193 - - - - - - - - - - - - 

3 พจ านวนนกัศึกษาระดับ
อนุปริญญา/เทียบเท่าที่เขา้
ใหา่ 

คน 5,000 5,265 350  460  190  325  200  180  210  340  150  630  300  360  300  125  325  150  60  130  330  150  

   3.1 จ ำนวนนกัศึกษำ
ระดับอนุปริญญำเข้ำใหม ่ 

คน - 4,885 350  240  190  325  200  180  210  180  150  630  300  360  300  125  325  150  60  130  330  150  

 

 

พันธกิจ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยปี พ.ศ. 2562 

ตำม พ.ร.บ.
งบประมำณ ตำมแผน วชช. 

ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

ผลผลิต/โครงกำร : ผลผลิตท่ี 2 ผลงำนท ำนุบ ำรุง ศิลปวัฒนธรรม    
เชิบปริาา พ:พจ านวนนักศึกษาพและประชาชนท่ีเข้าร่วากิจกรราเ.ื่อ.ัฒนาภูาิปัญญาท้อบถิ่นพ
และอนุรักษ์ท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรราไทย 

คน 10,000 10,100 

 เชิบปริาา พ:พจ านวนโครบการ/กิจกรราศลิปะพวัฒนธรราพและภูาปิญัญาท้อบถิ่น โครบการ 20 27 
 เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้เข้าร่วาโครบการ/กิจกรราศิลปะพวัฒนธรราพและภูาิ

ปัญญาท้อบถิ่น 
ร้อยละ 80 80 
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ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/
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   7.3 จ ำนวนผู้รับบริกำร
หลักสูตรพัฒนำอำชพีที่ผ่ำน
กำรรับรองมำตรฐำนฯ 

คน - 504 - 112 28 - - - 56 84 28 - - - 56 - - - - 140 - - 

-ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำในวิทยำลยัชุมชน : งบรำยจ่ำยอ่ืน โครงกำรพัฒนำคุณภำพ/มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ วชช. 
โครบการ.ัฒนาคุ ภา.
าาตรฐานการจัดการศึกษา 
(ไา่นับรวาตัวชี้วัด) 

โครบบาน - 221 12 11 7 18 6 9 10 18 13 14 14 10 9 10 10 12 6 9 11 12 

ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำในวิทยำลัยชุมชน : งบเงินอุดหนุน โครงกำรสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
8 พจ านวนโครบบานที่ได้รับ
การสนับสนันค่าใช้จ่ายใน
โครบการสิ่บประดิษฐ์คนรุ่น
ใหา่ 

โครบบาน 30 50 - 25 - - - - - 25 - - - - - - - - - - - - 

โครงกำรที่ 1 โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแตร่ะดบัอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : งบเงินอุดหนุน  
9 พจ านวนนกัศึกษาพระดับพ
ปวช พขอบพวชช .ิจิตรพและ
อุทัยธานีพได้รับการอุดหนุนพ
และการชว่ยเหลือต
ค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษา
ขั้น.ื้นฐานที่าีควาา
เหาาะสาพกบัสภาวะทาบ
เศรษฐกิจและสับคาใน
ปัจจุบันพ 

คน 1,600 1,941 - 1,632 - - - - - 309 - - - - - - - - - - - - 

   9.1  จ ำนวนนักศึกษำ
ระดับ ปวช. คงอยู ่

คน - 1,371 - 1,162 - - - - - 209 - - - - - - - - - - - - 

  9.2 จ ำนวนนักศึกษำระดับ 
ปวช. เข้ำใหม ่

คน - 570 - 470 - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - 
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   3.2 จ ำนวนนกัศึกษำ
ระดับ ปวส. เขำ้ใหม่  

คน - 380 - 220 - - - - - 160 - - - - - - - - - - - - 

4 พผู้ส าเร็จการสึกษาตาา
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชิบคุ ภา.พ(อนปุริญญา/พปวส ) 
5 พร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษา
การศึกษาหลักสูตรด้านอาชี.
น าควาารู้พทักษะและ
ประสบการ ์ไปประกอบ
อาชี.พและ.ัฒนาบานที่ท าอยู่ 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

6 พร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/เทียบเทา่พ
จากวิทยาลยัชุาชนสาาารถ
ศึกษาต่อพในระดับที่สูบขึ้น
หรือประกอบอาช.ีพหรือ
.ัฒนาบานที่ท าอยู่พ 

ร้อยละ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำในวิทยำลัยชุมชน : งบรำยจ่ำยอ่ืน โครงกำรจัดหลักสตูรพัฒนำอำชีพ 
7 พจ านวนผู้รับบริการ
หลักสูตรพด้านอาชี. 

คน 8,400 8,652                     

   7.1 จ ำนวนผู้รับบริกำร
หลักสูตรประกำศนียบัตร
สถำบัน/วชช.  

คน - 700                     

   7.2 จ ำนวนผู้รับบริกำร
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (45 
ชั่วโมงขึ้นไป) 

คน - 7,448 308 672 364 504 672 308 252 840 364 280 336 308 364 224 392 280 112 252 140 476 
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   7.3 จ ำนวนผู้รับบริกำร
หลักสูตรพัฒนำอำชพีที่ผ่ำน
กำรรับรองมำตรฐำนฯ 

คน - 504 - 112 28 - - - 56 84 28 - - - 56 - - - - 140 - - 

-ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำในวิทยำลยัชุมชน : งบรำยจ่ำยอ่ืน โครงกำรพัฒนำคุณภำพ/มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ วชช. 
โครบการ.ัฒนาคุ ภา.
าาตรฐานการจัดการศึกษา 
(ไา่นับรวาตัวชี้วัด) 

โครบบาน - 221 12 11 7 18 6 9 10 18 13 14 14 10 9 10 10 12 6 9 11 12 

ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำในวิทยำลัยชุมชน : งบเงินอุดหนุน โครงกำรสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
8 พจ านวนโครบบานที่ได้รับ
การสนับสนันค่าใช้จ่ายใน
โครบการสิ่บประดิษฐ์คนรุ่น
ใหา่ 

โครบบาน 30 50 - 25 - - - - - 25 - - - - - - - - - - - - 

โครงกำรที่ 1 โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแตร่ะดบัอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : งบเงินอุดหนุน  
9 พจ านวนนกัศึกษาพระดับพ
ปวช พขอบพวชช .ิจิตรพและ
อุทัยธานีพได้รับการอุดหนุนพ
และการชว่ยเหลือต
ค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษา
ขั้น.ื้นฐานที่าีควาา
เหาาะสาพกบัสภาวะทาบ
เศรษฐกิจและสับคาใน
ปัจจุบันพ 

คน 1,600 1,941 - 1,632 - - - - - 309 - - - - - - - - - - - - 

   9.1  จ ำนวนนักศึกษำ
ระดับ ปวช. คงอยู ่

คน - 1,371 - 1,162 - - - - - 209 - - - - - - - - - - - - 

  9.2 จ ำนวนนักศึกษำระดับ 
ปวช. เข้ำใหม ่

คน - 570 - 470 - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - 
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   3.2 จ ำนวนนกัศึกษำ
ระดับ ปวส. เขำ้ใหม่  

คน - 380 - 220 - - - - - 160 - - - - - - - - - - - - 

4 พผู้ส าเร็จการสึกษาตาา
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

ตัวชี้วัดเชิบคุ ภา.พ(อนปุริญญา/พปวส ) 
5 พร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษา
การศึกษาหลักสูตรด้านอาชี.
น าควาารู้พทักษะและ
ประสบการ ์ไปประกอบ
อาชี.พและ.ัฒนาบานที่ท าอยู่ 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

6 พร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/เทียบเทา่พ
จากวิทยาลยัชุาชนสาาารถ
ศึกษาต่อพในระดับที่สูบขึ้น
หรือประกอบอาช.ีพหรือ
.ัฒนาบานที่ท าอยู่พ 

ร้อยละ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำในวิทยำลัยชุมชน : งบรำยจ่ำยอ่ืน โครงกำรจัดหลักสตูรพัฒนำอำชีพ 
7 พจ านวนผู้รับบริการ
หลักสูตรพด้านอาชี. 

คน 8,400 8,652                     

   7.1 จ ำนวนผู้รับบริกำร
หลักสูตรประกำศนียบัตร
สถำบัน/วชช.  

คน - 700                     

   7.2 จ ำนวนผู้รับบริกำร
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (45 
ชั่วโมงขึ้นไป) 

คน - 7,448 308 672 364 504 672 308 252 840 364 280 336 308 364 224 392 280 112 252 140 476 
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แก่ชุาชนพพ(คก .ัฒนา
หลักสูตร) 
14 พควาา.ึบ.อใจขอบ
ผู้รับบริการวิชาการพพ 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

15 พร้อยละขอบบานบริการ
แล้วเสร็จตาาระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

แผนงำนบูรณำกำรขบัเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต ้: งบรำยจ่ำยอ่ืน โครงกำรส่งเสริมกำรอยู่รวมกันอย่ำงสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
15 พจ านวนนักศึกษาพ
ประชาชนพและภาคี
เครือข่ายที่เข้าร่วาโครบการ
สับคา.หุวัฒนธรรา 

คน 5,000 5,080 - - - - - - - - - 1,100 1,100 1,100 - - - - - - 1,780 - 

แผนงำนบูรณำกำรขบัเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต ้: งบรำยจ่ำยอ่ืน โครงกำรสนับสนุนบทบำทวิทยำลยัชุมชนในกำรส่งเสรมิอำชีพในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ 
17 พจ านวนนักศึกษาและ
ประชาชนใน.ื้นที่พ4 จับหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการ
.ัฒนาทักษะอาชี. 

คน 2,500 2500 - - - - - - - - - 625 625 625 - - - - - - 625 - 

แผนงำนบูรณำกำรกำรสรำ้งรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว กีฬำ และวัฒนธรรม : งบรำยจ่ำยอ่ืน โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวและบริกำร 
18 พจ านวนผู้รับบริการที่
ผ่านการฝึกอบราตาา
หลักสูตร.ัฒนาศักยภา.การ
ท่อบเที่ยวและบริการ 

คน 500 1,930 170 60 60 - - - 120 50 90 40 60 75 720 50 - 105 60 50 120 100 

แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคณุภำพเทำ่เทียมและทั่วถึง : งบรำยจ่ำยอ่ืน โครงกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรยีนรู้เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวติ : งบรำยจ่ำยอ่ืน โครงกำรพัฒนำศักยภำพเด็กปฐมวัย 
 19 พจ านวนเด็กปฐาวัยที่
ได้รับการ.ัฒนา 

พคนพ 400 407 - 14 14 15 40 14 40 14 14 14 14 - 15 - 50 14 40 40 40 15 
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10. ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่
ผู้ปกครองสามารถลด
ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ
การสนับสนุน 

ร้อยละ 100 100 - 100 - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - 

2. พันธกิจด้านการวิจัย 
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม : งบเงินอุดหนุน โครงการวิจัยและนวตักรรมทีต่อบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานชุมชน 
11. จ านวนโครงการวจิัยที่
แล้วเสร็จ  

โครงการ 5 5 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 

12. ร้อยละจ านวน
ผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 80 80 80 - - - - - - - - - - - - - - - - 80 - 80 

3. พันธกิจด้านการบริการวชิาการ 
ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ : งบรายจ่ายอ่ืน โครงการให้บริการวิชาการแก่ชมุชน 
13. จ านวนผู้รับบริการทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง   

คน 8,000 13,625 1,645 880 850 925 495 425 575 620 500 345 330 375 600 570 550 450 505 705 1,115 1,165 

13.1 จ านวนผู้รับบริการทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง  
(หลักสูตรฝึกอบรม < 45 
ชั่วโมง) 

คน 6,500  11,920   1,345   800   850   850   420   350   500   600   425   270   300   300   525   400   475   350   400   630   1,040   1,090  

13.2 จ านวนผู้รับบริการทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง  
(คก.วิจัยชุมชน)  

คน 1,500 1,675 300 80 - 75 75 75 75 20 75 75 30 75 75 140 75 100 105 75 75 75 

13.3 จ านวนหลักสูตรที่
ได้รับการพัฒนา : งปม.
ภายใต้คก.ให้บริการวิชาการ

หลักสูตร - 40 1 - 1 6 - 3 2 3 - 8 - - 5 9 - 1 - - 1 - 
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แก่ชุาชนพพ(คก .ัฒนา
หลักสูตร) 
14 พควาา.ึบ.อใจขอบ
ผู้รับบริการวิชาการพพ 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

15 พร้อยละขอบบานบริการ
แล้วเสร็จตาาระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

แผนงำนบูรณำกำรขบัเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต ้: งบรำยจ่ำยอ่ืน โครงกำรส่งเสริมกำรอยู่รวมกันอย่ำงสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
15 พจ านวนนักศึกษาพ
ประชาชนพและภาคี
เครือข่ายที่เข้าร่วาโครบการ
สับคา.หุวัฒนธรรา 

คน 5,000 5,080 - - - - - - - - - 1,100 1,100 1,100 - - - - - - 1,780 - 

แผนงำนบูรณำกำรขบัเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต ้: งบรำยจ่ำยอ่ืน โครงกำรสนับสนุนบทบำทวิทยำลยัชุมชนในกำรส่งเสรมิอำชีพในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ 
17 พจ านวนนักศึกษาและ
ประชาชนใน.ื้นที่พ4 จับหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการ
.ัฒนาทักษะอาชี. 

คน 2,500 2500 - - - - - - - - - 625 625 625 - - - - - - 625 - 

แผนงำนบูรณำกำรกำรสรำ้งรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว กีฬำ และวัฒนธรรม : งบรำยจ่ำยอ่ืน โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวและบริกำร 
18 พจ านวนผู้รับบริการที่
ผ่านการฝึกอบราตาา
หลักสูตร.ัฒนาศักยภา.การ
ท่อบเที่ยวและบริการ 

คน 500 1,930 170 60 60 - - - 120 50 90 40 60 75 720 50 - 105 60 50 120 100 

แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคณุภำพเทำ่เทียมและทั่วถึง : งบรำยจ่ำยอ่ืน โครงกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรยีนรู้เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวติ : งบรำยจ่ำยอ่ืน โครงกำรพัฒนำศักยภำพเด็กปฐมวัย 
 19 พจ านวนเด็กปฐาวัยที่
ได้รับการ.ัฒนา 

พคนพ 400 407 - 14 14 15 40 14 40 14 14 14 14 - 15 - 50 14 40 40 40 15 

 

 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/
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10. ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่
ผู้ปกครองสามารถลด
ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ
การสนับสนุน 

ร้อยละ 100 100 - 100 - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - 

2. พันธกิจด้านการวิจัย 
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม : งบเงินอุดหนุน โครงการวิจัยและนวตักรรมทีต่อบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานชุมชน 
11. จ านวนโครงการวจิัยที่
แล้วเสร็จ  

โครงการ 5 5 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 

12. ร้อยละจ านวน
ผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 80 80 80 - - - - - - - - - - - - - - - - 80 - 80 

3. พันธกิจด้านการบริการวชิาการ 
ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ : งบรายจ่ายอ่ืน โครงการให้บริการวิชาการแก่ชมุชน 
13. จ านวนผู้รับบริการทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง   

คน 8,000 13,625 1,645 880 850 925 495 425 575 620 500 345 330 375 600 570 550 450 505 705 1,115 1,165 

13.1 จ านวนผู้รับบริการทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง  
(หลักสูตรฝึกอบรม < 45 
ชั่วโมง) 

คน 6,500  11,920   1,345   800   850   850   420   350   500   600   425   270   300   300   525   400   475   350   400   630   1,040   1,090  

13.2 จ านวนผู้รับบริการทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง  
(คก.วิจัยชุมชน)  

คน 1,500 1,675 300 80 - 75 75 75 75 20 75 75 30 75 75 140 75 100 105 75 75 75 

13.3 จ านวนหลักสูตรที่
ได้รับการพัฒนา : งปม.
ภายใต้คก.ให้บริการวิชาการ

หลักสูตร - 40 1 - 1 6 - 3 2 3 - 8 - - 5 9 - 1 - - 1 - 
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25 พจ านวนนักศึกษาพและ
ประชาชนที่เข้าร่วากิจกรรา
เ.ื่อ.ัฒนาภูาิปญัญาท้อบถิ่นพ
และอนุรักษ์ท านุบ ารุบ
ศิลปวัฒนธรราไทย 

คน 10,000 10,100 300 770 400 250 400 500 620 1,200 960 650 350 400 500 200 200 250 500 250 900 500 

26 พร้อยละควาา.ึบ.อใจ
ขอบผู้เข้าร่วาโครบการ/
กิจกรราศิลปะพวัฒนธรราพ
และภูาิปัญญาท้อบถิ่น 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

26 พร้อยละขอบโครบการ/
กิจกรราที่แล้วเสร็จตาา
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ร้อยละ 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
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แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคณุภาพเทา่เทียมและทั่วถึง : งบรายจ่ายอ่ืน โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรยีนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ : งบรายจ่ายอ่ืน โครงการพัฒนาศักยภาพแหลง่เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 20. จ านวนผู้รับบรกิาร
วิชาการในแหล่งเรียนรู้  

 คน  5,500 6,050 1,700 - - 100 100 150 500 900 100 100 - - 100 100 100 150 300 800 50 800 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค : งบรายจา่ยอ่ืน โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ 
21. จ านวนต้นแบบ
นวัตกรรมอาหารและสินค้า
เกษตร  

ต้นแบบ 5 8 - - - - - - 3 - - - - - - - - - 5 - - - 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค : งบรายจา่ยอ่ืน โครงการพัฒนารปูแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
22. จ านวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมพัฒนา รูปแบบ
สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว 

คน 200 280 - - - 70 70 70 - - - - - - - - 70 - - - - - 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค : งบรายจา่ยอ่ืน โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรบัคนในชุมชน 
23. จ านวนผู้รับบริการ
หลักสูตรฝึกอบรมด้าน
อาชีพ/วิชาการ 

คน 400 600 - - - 150 150 150 - - - - - - - - 150 - - - - - 

4. พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
ผลผลิตที่ 2 ผลงานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม : งบรายจ่ายอ่ืน โครงการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
24. จ านวนโครงการ/
กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม 
และ ภูมปิัญญาท้องถิ่น  

โครงการ 20 27 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25. จ านวนนักศึกษา และ
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาภูมิปญัญาท้องถิ่น 

คน 10,000 10,100 300 770 400 250 400 500 620 1,200 960 650 350 400 500 200 200 250 500 250 900 500 

50721_Sahyblock_001-174.indd   56 20/2/2562   14:14:11



แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 57

 

 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/
โครบการ-รายการ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาพ
. ร บ  

ค่า
เป้าหาา
ยตาา
แผนพ
วชช  

แา
่ฮ่อ

บส
อน

 

.ิจ
ิตร

 

ตา
ก 

บุร
ีรัา
ย์ 

าุก
ดา
หา

ร 

หน
อบ
บัว

ล า
ภ ู

สร
ะแ
ก้ว

 

อุท
ัยธ
าน

 ี

ระ
นอ

บ 

นร
าธ
ิวา
ส 

ยะ
ลา

 

ปัต
ตา
นี 

สต
ูล 

สา
ุทร

สา
คร

 

ยโส
ธร

 

.ับ
บา 

ตร
าด

 

แ.
ร ่

สบ
ขล

า 

น่า
น 

25 พจ านวนนักศึกษาพและ
ประชาชนที่เข้าร่วากิจกรรา
เ.ื่อ.ัฒนาภูาิปญัญาท้อบถิ่นพ
และอนุรักษ์ท านุบ ารุบ
ศิลปวัฒนธรราไทย 

คน 10,000 10,100 300 770 400 250 400 500 620 1,200 960 650 350 400 500 200 200 250 500 250 900 500 

26 พร้อยละควาา.ึบ.อใจ
ขอบผู้เข้าร่วาโครบการ/
กิจกรราศิลปะพวัฒนธรราพ
และภูาิปัญญาท้อบถิ่น 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

26 พร้อยละขอบโครบการ/
กิจกรราที่แล้วเสร็จตาา
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ร้อยละ 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
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แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคณุภาพเทา่เทียมและทั่วถึง : งบรายจ่ายอ่ืน โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรยีนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ : งบรายจ่ายอ่ืน โครงการพัฒนาศักยภาพแหลง่เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 20. จ านวนผู้รับบรกิาร
วิชาการในแหล่งเรียนรู้  

 คน  5,500 6,050 1,700 - - 100 100 150 500 900 100 100 - - 100 100 100 150 300 800 50 800 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค : งบรายจา่ยอ่ืน โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ 
21. จ านวนต้นแบบ
นวัตกรรมอาหารและสินค้า
เกษตร  

ต้นแบบ 5 8 - - - - - - 3 - - - - - - - - - 5 - - - 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค : งบรายจา่ยอ่ืน โครงการพัฒนารปูแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
22. จ านวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมพัฒนา รูปแบบ
สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว 

คน 200 280 - - - 70 70 70 - - - - - - - - 70 - - - - - 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค : งบรายจา่ยอ่ืน โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรบัคนในชุมชน 
23. จ านวนผู้รับบริการ
หลักสูตรฝึกอบรมด้าน
อาชีพ/วิชาการ 

คน 400 600 - - - 150 150 150 - - - - - - - - 150 - - - - - 

4. พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
ผลผลิตที่ 2 ผลงานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม : งบรายจ่ายอ่ืน โครงการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
24. จ านวนโครงการ/
กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม 
และ ภูมปิัญญาท้องถิ่น  

โครงการ 20 27 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25. จ านวนนักศึกษา และ
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาภูมิปญัญาท้องถิ่น 

คน 10,000 10,100 300 770 400 250 400 500 620 1,200 960 650 350 400 500 200 200 250 500 250 900 500 

50721_Sahyblock_001-174.indd   57 20/2/2562   14:14:11



แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน58

 

 

 ให้ค ะกรราการบริหารโครบการพาีอ านาจหน้าท่ีดับนี้พ 
1. .ิจาร าก าหนดหลักเก ฑ์พและกรอบการจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจ าปงให้สอดคล้อบกับตัวช้ีวัดพเป้าหาายผลผลิตพและกิจกรราตาา.ระราชบัญญัติ บบประาา รายจ่าย

ประจ าปงพ. ศ พ2562 
2. .ิจาร าพกลั่นกรอบพและคัดเลือกแผนบานพโครบการพหรือกิจกรราขอบแต่ละวิทยาลัยชุาชนท่ีาีควาาเหาาะสาเ.ื่อจัดสรรบบประาา ให้แต่ละวิทยาลัยชุาชนด าเนินการตาา.ันธ

กิจวิทยาลัยชุาชนท่ีก าหนดไว้ใน.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558พและเป้าหาายขอบแผนกลยุทธ์การศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 
3. .ิจาร าวบเบินบบประาา แต่ละแผนบานพโครบการหรือกิจกรราที่ได้รับการคัดเลือกอย่าบเหาาะสาและสอดคล้อบกับวบเบินท่ีได้รับจัดสรรในภา.รวาขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
4. ก ากับพติดตาาพประเาินผลพและรายบานผลการบริหารโครบการให้บรรลุเป้าหาายผลผลิตพและตัวช้ีวัดตาา.ระราชบัญญัติบบประาา รายจ่ายประจ าปงพ. ศ พ2562 
5. ใหค้ าปรึกษาพและข้อเสนอแนะการด าเนินบานแก่วิทยาลัยชุาชน 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นพๆพตาาที่ได้รับาอบหาาย 

  

 

 

ส่วนที่ 5 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรตำมพันธกิจวิทยำลัยชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
การบริหารบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พให้สาาารถบรรลุเป้าหาายตัวช้ีวัดผลผลิตโครบการตาาโครบสร้าบบบประาา ได้พสถาบันวิ ทยาลัยชุาชนได้แต่บตั้บค ะ
กรราการบริหารโครบการพประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พเ.ื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรขอบวิทยาลัยชุาชนาีส่วนร่วาในการด าเนินบานในทุกกระบวนการในลักษ ะพPDCA โดยาีอบค์ประกอบ
ขอบค ะกรราการประกอบด้วย 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  ให้ค ะกรราการอ านวยการาีอ านาจหน้าที่ส่บเสริาพสนับสนุนพและให้ค าแนะน าปรึกษาพหรือเสนอแนะในการบริหารโครบการที่ได้รับจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจ าปง

บบประาา พ. ศ พ2562พเป็นไปอย่าบาีประสิทธิภา.และประสทิธิผลพตอบสนอบการจัดการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนให้เป็นไปตาาเจตนารา แ์ห่บ.ระราชบัญญัตสิถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558 

2. คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรระดับรำยกำร ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย  
2.1 ค ะกรราการบริหารโครบการภายใต้แผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบศักยภา.คนพและแผนบานยุทธศาสตร์.ัฒนาการศึกษาเ.ื่อควาายั่บยืน 

2.1.1 ค ะกรราการบริหารโครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 
2.1.2 ค ะกรราการบริหารโครบการจัดหลักสูตรอาชี. 
2.1.3 ค ะกรราการบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทาบไปราชการต่าบประเทศช่ัวคราว 
2.1.4 ค ะกรราการบริหารโครบการท านุบ ารุบศิลปะและวัฒนธรรา 
2.1.5 ค ะกรราการบริหารโครบการให้บริการวิชาการแก่ชุาชน 
2.1.6 ค ะกรราการบริหารค่าใช้จ่ายรายการรายจ่ายลบทุน 
2.1.7 ค ะกรราการบริหารการจัดการศึกษาหลักสูตรพปวช พ(การจัดการศึกษาข้ัน.้ืนฐานพ(เรียนฟรีพ15พปง)พและพโครบการสิ่บประดิษฐ์ขอบคนรุ่นใหา่) 

2.2 ค ะกรราการบริหารโครบการภายใต้แผนบานบูร าการ 
2.2.1 ค ะกรราการบริหารแผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจับหวัดชายแดนภาคใต้พ 
2.2.2 ค ะกรราการบริหารแผนบานบูร าการวิจัยและนวัตกรรา 
2.2.3 ค ะกรราการบริหารแผนบานบูร าการสร้าบรายได้จากการท่อบเที่ยวพกีฬาพและวัฒนธรรา 
2.2.4 ค ะกรราการบริหารแผนบานบูร าการยกระดับคุ ภา.การศึกษาและการเรียนรู้ให้าีคุ ภา.เท่าเทียาและทั่วถึบ 
2.2.5 ค ะกรราการบริหารแผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาค 
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 ให้ค ะกรราการบริหารโครบการพาีอ านาจหน้าท่ีดับนี้พ 
1. .ิจาร าก าหนดหลักเก ฑ์พและกรอบการจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจ าปงให้สอดคล้อบกับตัวช้ีวัดพเป้าหาายผลผลิตพและกิจกรราตาา.ระราชบัญญัติ บบประาา รายจ่าย

ประจ าปงพ. ศ พ2562 
2. .ิจาร าพกลั่นกรอบพและคัดเลือกแผนบานพโครบการพหรือกิจกรราขอบแต่ละวิทยาลัยชุาชนท่ีาีควาาเหาาะสาเ.ื่อจัดสรรบบประาา ให้แต่ละวิทยาลัยชุาชนด าเนินการตาา.ันธ

กิจวิทยาลัยชุาชนท่ีก าหนดไว้ใน.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558พและเป้าหาายขอบแผนกลยุทธ์การศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 
3. .ิจาร าวบเบินบบประาา แต่ละแผนบานพโครบการหรือกิจกรราที่ได้รับการคัดเลือกอย่าบเหาาะสาและสอดคล้อบกับวบเบินท่ีได้รับจัดสรรในภา.รวาขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
4. ก ากับพติดตาาพประเาินผลพและรายบานผลการบริหารโครบการให้บรรลุเป้าหาายผลผลิตพและตัวช้ีวัดตาา.ระราชบัญญัติบบประาา รายจ่ายประจ าปงพ. ศ พ2562 
5. ใหค้ าปรึกษาพและข้อเสนอแนะการด าเนินบานแก่วิทยาลัยชุาชน 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นพๆพตาาที่ได้รับาอบหาาย 

  

 

 

ส่วนที่ 5 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรตำมพันธกิจวิทยำลัยชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
การบริหารบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พให้สาาารถบรรลุเป้าหาายตัวช้ีวัดผลผลิตโครบการตาาโครบสร้าบบบประาา ได้พสถาบันวิ ทยาลัยชุาชนได้แต่บตั้บค ะ
กรราการบริหารโครบการพประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พเ.ื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรขอบวิทยาลัยชุาชนาีส่วนร่วาในการด าเนินบานในทุกกระบวนการในลักษ ะพPDCA โดยาีอบค์ประกอบ
ขอบค ะกรราการประกอบด้วย 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  ให้ค ะกรราการอ านวยการาีอ านาจหน้าที่ส่บเสริาพสนับสนุนพและให้ค าแนะน าปรึกษาพหรือเสนอแนะในการบริหารโครบการที่ได้รับจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจ าปง

บบประาา พ. ศ พ2562พเป็นไปอย่าบาีประสิทธิภา.และประสทิธิผลพตอบสนอบการจัดการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนให้เป็นไปตาาเจตนารา แ์ห่บ.ระราชบัญญัตสิถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558 

2. คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรระดับรำยกำร ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย  
2.1 ค ะกรราการบริหารโครบการภายใต้แผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบศักยภา.คนพและแผนบานยุทธศาสตร์.ัฒนาการศึกษาเ.ื่อควาายั่บยืน 

2.1.1 ค ะกรราการบริหารโครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 
2.1.2 ค ะกรราการบริหารโครบการจัดหลักสูตรอาชี. 
2.1.3 ค ะกรราการบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทาบไปราชการต่าบประเทศช่ัวคราว 
2.1.4 ค ะกรราการบริหารโครบการท านุบ ารุบศิลปะและวัฒนธรรา 
2.1.5 ค ะกรราการบริหารโครบการให้บริการวิชาการแก่ชุาชน 
2.1.6 ค ะกรราการบริหารค่าใช้จ่ายรายการรายจ่ายลบทุน 
2.1.7 ค ะกรราการบริหารการจัดการศึกษาหลักสูตรพปวช พ(การจัดการศึกษาข้ัน.้ืนฐานพ(เรียนฟรีพ15พปง)พและพโครบการสิ่บประดิษฐ์ขอบคนรุ่นใหา่) 

2.2 ค ะกรราการบริหารโครบการภายใต้แผนบานบูร าการ 
2.2.1 ค ะกรราการบริหารแผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจับหวัดชายแดนภาคใต้พ 
2.2.2 ค ะกรราการบริหารแผนบานบูร าการวิจัยและนวัตกรรา 
2.2.3 ค ะกรราการบริหารแผนบานบูร าการสร้าบรายได้จากการท่อบเที่ยวพกีฬาพและวัฒนธรรา 
2.2.4 ค ะกรราการบริหารแผนบานบูร าการยกระดับคุ ภา.การศึกษาและการเรียนรู้ให้าีคุ ภา.เท่าเทียาและทั่วถึบ 
2.2.5 ค ะกรราการบริหารแผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาค 
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กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 

1. การ.ัฒนาาาตรฐานการจัดท าหลักสูตรการจัดการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 
2. การ.ัฒนาผู้สอนประจ าพผู้สอน.ิเศษพและวิทยากรฝึกอบราขอบวิทยาลัยชุาชนในด้าน

ควาารู้พทักษะพและเจตคติในการจัดการศึกษาตาาหลักสูตรขอบวิทยาลัยชุาชน 
3. การ.ัฒนากิจการนักศึกษา 
4. การประกันคุ ภา.การจัดการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 
5. การติดตาาและประเาินผลคุ ภา.การจัดการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 

1. ส ำนักงำนสถำบัน 
1.1 การประกันค ุภา.การศึกษาภายในตาา.ันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ 
1.2 การ.ัฒนา/ปรับปรุบหลักสูตรอนุปริญญาตาากรอบาาตรฐานค ุวุฒิ

ระดับอุดาศึกษา(TQF) 
1.3 การ.ัฒนาระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุาชน 
1.4 การ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุาชน 

2. วิทยำลัยชุมชน 
2 1 .ัฒนานักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าพ(อนุปริญญา/ปวส ) 
2 2 การ.ัฒนานักศึกษาตาาคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์ตาากรอบพTQFพ 
2 3 .ัฒนาผู้สอน/วิทยากร 
2 4 การปรับปรุบและ.ัฒนาหลักสตูรใหา ่
2 5 การ.ัฒนาสื่อพและแหล่บเรียนรู ้
2 6 การวิจัยเ.ื่อ.ัฒนาการจดัการเรียนการสอน 
2 7 ประกันค ุภา.การศึกษาภายใน 
2 8 นิเทศการจัดการศึกษา 
2 9 ติดตาาผูส้ าเร็จการศึกษา/ผูฝ้ึกอบรา  

   หมำยเหตุ วชช.จัดล ำดับควำมส ำคัญภำยใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
ผลผลิต  
1. วิทยาลัยชุาชนาีการ.ัฒนาหลักสตูรที่าุ่บเน้นไปท่ีควาาต้อบการขอบชุาชนพและเป็นหลักสูตรที่ได้าาตรฐานพ 
2. บุคลากรสายผู้สอนทั้บผูส้อนประจ าพผู้สอน.ิเศษพและวิทยากรฝึกอบราได้รับการ.ัฒนา 
3. วิทยาลัยชุาชนาีค ุภา.ตาาเก ฑ์การประกันคุ ภา.การศึกษาภายใน  
4. าีสื่อพนวัตกรราด้านการจดัการเรยีนการสอนพและเอกสารเผยแ.ร่ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. วิทยาลัยชุาชนจัดการศึกษาได้อย่าบาีคุ ภา.ตาาเก ฑ์าาตรฐานหลักสูตรและาาตรฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อบพ 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนน าควาารู้ไปใช้ในการประกอบอาชี. 

 

 

5.1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพ/มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำวิทยำลัยชุมชน 
หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร  
ตาา.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558พาาตราพ8พเ.ื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาในระดับอุดาศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาพให้สถาบันเป็นสถานศึกษาซึ่บจัดการศึกษา

โดยวิทยาลัยชุาชนพาีวัตถุประสบค์เ.ื่อให้การศึกษาพวิจัยพให้บริการทาบวิชาการพทะนุบ ารุบศิลปะและวัฒนธรราพและส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชีวิตพเ.ื่อสร้าบควาาเข้าแข็บขอบท้อบถิ่นและชุาชนพการ
.ัฒนาที่ยั่บยืนพเสริาสร้าบศักยภา.บุคคลพตอบสนอบและสอดคล้อบต่อควาาต้อบการและการประกอบอาชี.ขอบท้อบถิ่นและชุาชนซึ่บน าไปสู่การ.ัฒน าประเทศพในการนี้พเ.ื่อให้สถาบันวิทยาลัย
ชุาชนจัดการศึกษาเป็นไปตาาเก ฑ์าาตรฐานที่ก าหนดขอบหน่วยบานต่าบพๆพที่เกี่ยวข้อบพและสอดคล้อบกับควาาต้อบการ.ัฒนาก าลับคนทั้บระดับชุาชนพระดับจับหวัดพระดับกลุ่าจับหวัดพหรือ
ระดับประเทศ/ภูาิภาคพจึบจ าเป็นต้อบจัดท าโครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ 

วัตถุประสงค ์
1. เ.ื่อส่บเสริาการ.ัฒนาาาตรฐานการจัดการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 
2. เ.ื่อส่บเสริาการ.ัฒนาหลักสูตรจากควาาต้อบการขอบชุาชนและเอื้อต่อการ.ัฒนาชุาชนเข้าแข็บ 
3. เ.ื่อติดตาาการบริหารจัดการศึกษาด้วยกระบวนการประกันค ุภา.การศึกษา 
4. เ.ื่อส่บเสริาการ.ัฒนาศักยภา.ขอบบุคลากรขอบวิทยาลัยชุาชนใหา้ีควาาสาาารถและทักษะในการจดัการศึกษา 
กลุ่มเป้ำหมำย :  
1. ผู้ขาดโอกาสเข้าถึบการศึกษาระดับอุดาศึกษาจากสถาบันอุดาศึกษาที่าีอยู่ในปัจจุบันพและผู้ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาในท้อบถิ่นเข้าสู่การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีพและ

ประชาชนในท้อบถิ่นที่าีควาาต้อบการ.ัฒนาอาชี.พและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิต 
2. นักศึกษาพบุคลากรพผู้สอนประจ าพผู้สอน.ิเศษพและวิทยากรฝึกอบราขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
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กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 

1. การ.ัฒนาาาตรฐานการจัดท าหลักสูตรการจัดการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 
2. การ.ัฒนาผู้สอนประจ าพผู้สอน.ิเศษพและวิทยากรฝึกอบราขอบวิทยาลัยชุาชนในด้าน

ควาารู้พทักษะพและเจตคติในการจัดการศึกษาตาาหลักสูตรขอบวิทยาลัยชุาชน 
3. การ.ัฒนากิจการนักศึกษา 
4. การประกันคุ ภา.การจัดการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 
5. การติดตาาและประเาินผลคุ ภา.การจัดการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 

1. ส ำนักงำนสถำบัน 
1.1 การประกันค ุภา.การศึกษาภายในตาา.ันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ 
1.2 การ.ัฒนา/ปรับปรุบหลักสูตรอนุปริญญาตาากรอบาาตรฐานค ุวุฒิ

ระดับอุดาศึกษา(TQF) 
1.3 การ.ัฒนาระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุาชน 
1.4 การ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุาชน 

2. วิทยำลัยชุมชน 
2 1 .ัฒนานักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าพ(อนุปริญญา/ปวส ) 
2 2 การ.ัฒนานักศึกษาตาาคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์ตาากรอบพTQFพ 
2 3 .ัฒนาผู้สอน/วิทยากร 
2 4 การปรับปรุบและ.ัฒนาหลักสตูรใหา ่
2 5 การ.ัฒนาสื่อพและแหล่บเรียนรู ้
2 6 การวิจัยเ.ื่อ.ัฒนาการจดัการเรียนการสอน 
2 7 ประกันค ุภา.การศึกษาภายใน 
2 8 นิเทศการจัดการศึกษา 
2 9 ติดตาาผูส้ าเร็จการศึกษา/ผูฝ้ึกอบรา  

   หมำยเหตุ วชช.จัดล ำดับควำมส ำคัญภำยใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
ผลผลิต  
1. วิทยาลัยชุาชนาีการ.ัฒนาหลักสตูรที่าุ่บเน้นไปท่ีควาาต้อบการขอบชุาชนพและเป็นหลักสูตรที่ได้าาตรฐานพ 
2. บุคลากรสายผู้สอนทั้บผูส้อนประจ าพผู้สอน.ิเศษพและวิทยากรฝึกอบราได้รับการ.ัฒนา 
3. วิทยาลัยชุาชนาีค ุภา.ตาาเก ฑ์การประกันคุ ภา.การศึกษาภายใน  
4. าีสื่อพนวัตกรราด้านการจดัการเรยีนการสอนพและเอกสารเผยแ.ร่ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. วิทยาลัยชุาชนจัดการศึกษาได้อย่าบาีคุ ภา.ตาาเก ฑ์าาตรฐานหลักสูตรและาาตรฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อบพ 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนน าควาารู้ไปใช้ในการประกอบอาชี. 

 

 

5.1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพ/มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำวิทยำลัยชุมชน 
หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร  
ตาา.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558พาาตราพ8พเ.ื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาในระดับอุดาศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาพให้สถาบันเป็นสถานศึกษาซึ่บจัดการศึกษา

โดยวิทยาลัยชุาชนพาีวัตถุประสบค์เ.ื่อให้การศึกษาพวิจัยพให้บริการทาบวิชาการพทะนุบ ารุบศิลปะและวัฒนธรราพและส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชีวิตพเ.ื่อสร้าบควาาเข้าแข็บขอบท้อบถิ่นและชุาชนพการ
.ัฒนาที่ยั่บยืนพเสริาสร้าบศักยภา.บุคคลพตอบสนอบและสอดคล้อบต่อควาาต้อบการและการประกอบอาชี.ขอบท้อบถิ่นและชุาชนซึ่บน าไปสู่การ.ัฒน าประเทศพในการนี้พเ.ื่อให้สถาบันวิทยาลัย
ชุาชนจัดการศึกษาเป็นไปตาาเก ฑ์าาตรฐานที่ก าหนดขอบหน่วยบานต่าบพๆพที่เกี่ยวข้อบพและสอดคล้อบกับควาาต้อบการ.ัฒนาก าลับคนทั้บระดับชุาชนพระดับจับหวัดพระดับกลุ่าจับหวัดพหรือ
ระดับประเทศ/ภูาิภาคพจึบจ าเป็นต้อบจัดท าโครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ 

วัตถุประสงค ์
1. เ.ื่อส่บเสริาการ.ัฒนาาาตรฐานการจัดการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 
2. เ.ื่อส่บเสริาการ.ัฒนาหลักสูตรจากควาาต้อบการขอบชุาชนและเอื้อต่อการ.ัฒนาชุาชนเข้าแข็บ 
3. เ.ื่อติดตาาการบริหารจัดการศึกษาด้วยกระบวนการประกันค ุภา.การศึกษา 
4. เ.ื่อส่บเสริาการ.ัฒนาศักยภา.ขอบบุคลากรขอบวิทยาลัยชุาชนใหา้ีควาาสาาารถและทักษะในการจดัการศึกษา 
กลุ่มเป้ำหมำย :  
1. ผู้ขาดโอกาสเข้าถึบการศึกษาระดับอุดาศึกษาจากสถาบันอุดาศึกษาที่าีอยู่ในปัจจุบันพและผู้ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาในท้อบถิ่นเข้าสู่การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีพและ

ประชาชนในท้อบถิ่นที่าีควาาต้อบการ.ัฒนาอาชี.พและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิต 
2. นักศึกษาพบุคลากรพผู้สอนประจ าพผู้สอน.ิเศษพและวิทยากรฝึกอบราขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
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4. สถาบันวิทยาลยัชุาชนสรุปผลการด าเนินบานเาื่อสิ้นปงบบประาา พ 
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พา ีค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ผลผลิต : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำในวิทยำลัยชุมชน 
รำยกำร : โครงกำรพัฒนำคุณภำพ/มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยชุมชน 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- ร้อยละขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีาี
การ.ัฒนาหลักสูตรตาา
รูปแบบการจดัการศึกษาเ.ื่อ
ชุาชนพและเ.ื่ออาชี.พ 

ร้อยละ 80 - - - - - - - 80 - 

- ร้อยละขอบครผููส้อนประจ าพ
ผู้สอน.ิเศษพและวิทยากร
ฝึกอบราที่เข้าร่วาการ.ัฒนา
ทักษะการเรยีนการสอนพ 

ร้อยละ 80 - - - - - - - 80 - 

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- รายจ่ายประจ า  
แผนการเบิกจ่ายบบประาา 
ให้สอดคล้อบตาาาาตรการ
เ.ิา่ประสิทธิภา.การเบิกจ่าย
บบประาา  

 10 0000  3 30  2 20  2 20  2 3  

 
กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล  
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ 

 
 

 

 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุาชนพน าควาารู้และทักษะที่ได้ไป.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตและาุ่บ.ัฒนาท้อบถิ่นขอบตนให้เข้าแข็บและยั่บยืน 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
-  -พวิทยาลัยชุาชนท่ีาีการ.ัฒนาหลกัสูตรตาารูปแบบการจัดการศึกษาเ.ื่อชุาชนพและเ.ื่ออาชี.พร้อยละพ80พ 

-พผู้สอนประจ าพผูส้อน.ิเศษพและวทิยากรฝึกอบราที่เข้าร่วาการ.ัฒนาทักษะพการเรียนการสอนพร้อยละพ80 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
1. ร้อยละขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีาีการ.ัฒนาหลักสตูรตาารูปแบบการจดั

การศึกษาเ.ื่อชุาชนและเ.ื่ออาชี.พร้อยละพ80พ 
2. ร้อยละขอบผูส้อนประจ าพผูส้อน.ิเศษพและวิทยากรฝึกอบราทีเ่ข้าร่วาการ

.ัฒนาทักษะการเรียนการสอนพรอ้ยละพ80 

-พการประเาินควาา.ึบ.อใจขอบนักศึกษาท่ีาีต่อคุ ภา.การจดัการเรียนการสอนและสิ่บสนับสนุนการเรียนรู้พ 
ผลการประเาินไา่ต่ ากว่าพ3 51พจากคะแนนเต็าพ5 
-พการเตรยีาควาา.ร้อาให้นักศึกษาระดับอนุปริญญาเข้าสู่กระบวนการเรยีนการสอนพโดยนักศึกษาช้ันปงท่ีพ1พ
คะแนนเฉลีย่สะสาไาต่ ากว่าพ2 00พ 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ 
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 10,000,000 บำท 
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนพ20 แห่บทั้บวบเบินพ100% จ านวนพ10,000,000พบาทพเ.ื่อด าเนินตาากิจกรราการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนพโดยให้อยู่ใน

ขอบข่ายเ.ื่อการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนในภา.รวาพ 
2. หลักเก ฑ์การ.ิจาร าจัดสรรบบประาา  

2.1 40%พขอบบบประาา ทีไ่ด้รับจัดสรรพ(จ านวนพ4,000,000พบาท)พจัดสรรใหเ้ท่ากันทุกวิทยาลัยชุาชนพ(จ านวนพ200,000พบาท/วิทยาลัย)พ 
2.2 60%พ.ิจาร าจัดสรรตาาผลส าเรจ็หรือการบรรลุเป้าหาายการด าเนินบานในปงบบประาา พ. ศ พ2561พได้แก่พ 

(1) จ านวนนักศึกษา/ผูร้ับบริการทุกผลผลิตพ40%พ 
(2) ผลการประเาินตาาค ารับรอบการปฏิบัติราชการพ30%พ 
(3) ผลการใช้จ่ายบบประาา โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพ 30%พพ 

2.3 เป็นโครบการที่าีวัตถุประสบค์เ.ื่อการ.ัฒนาคุ ภา.การจดัการศึกษาทุกรูปแบบขอบวิทยาลัยชุาชนพาีควาาเป็นไปได้ขอบการด าเนินโครบการในทุกาิต ิ
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
1. วิทยาลัยชุาชนปรับแผนปฏิบตัิบานและแผนการใช้จ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาวบเบินท่ีไดร้ับจัดสรรพรายบานต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
2. การใช้จ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบราชการพและสาาารถถัวเฉลี่ยจ่ายระหว่าบกิจกรราขอบวิทยาลัยชุาชนได้พและรายบานผลการใช้จ่ายบบประาา ต่อสถาบันวทิยาลัย

ชุาชนทุกสิ้นเดือนพภายในวันท่ีพ10พขอบเดือนถัดไป 
3. วิทยาลัยชุาชนรายบานควาาก้าวหน้า/ผลการด าเนินบานทุกเดือนและเาื่อเสร็จสิ้นโครบการพต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชน 

50721_Sahyblock_001-174.indd   62 20/2/2562   14:14:12



แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 63

 

 

4. สถาบันวิทยาลยัชุาชนสรุปผลการด าเนินบานเาื่อสิ้นปงบบประาา พ 
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พา ีค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ผลผลิต : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำในวิทยำลัยชุมชน 
รำยกำร : โครงกำรพัฒนำคุณภำพ/มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยชุมชน 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- ร้อยละขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีาี
การ.ัฒนาหลักสูตรตาา
รูปแบบการจดัการศึกษาเ.ื่อ
ชุาชนพและเ.ื่ออาชี.พ 

ร้อยละ 80 - - - - - - - 80 - 

- ร้อยละขอบครผููส้อนประจ าพ
ผู้สอน.ิเศษพและวิทยากร
ฝึกอบราที่เข้าร่วาการ.ัฒนา
ทักษะการเรยีนการสอนพ 

ร้อยละ 80 - - - - - - - 80 - 

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- รายจ่ายประจ า  
แผนการเบิกจ่ายบบประาา 
ให้สอดคล้อบตาาาาตรการ
เ.ิา่ประสิทธิภา.การเบิกจ่าย
บบประาา  

 10 0000  3 30  2 20  2 20  2 3  

 
กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล  
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ 

 
 

 

 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุาชนพน าควาารู้และทักษะที่ได้ไป.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตและาุ่บ.ัฒนาท้อบถิ่นขอบตนให้เข้าแข็บและยั่บยืน 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
-  -พวิทยาลัยชุาชนท่ีาีการ.ัฒนาหลกัสูตรตาารูปแบบการจัดการศึกษาเ.ื่อชุาชนพและเ.ื่ออาชี.พร้อยละพ80พ 

-พผู้สอนประจ าพผูส้อน.ิเศษพและวทิยากรฝึกอบราที่เข้าร่วาการ.ัฒนาทักษะพการเรียนการสอนพร้อยละพ80 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
1. ร้อยละขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีาีการ.ัฒนาหลักสตูรตาารูปแบบการจดั

การศึกษาเ.ื่อชุาชนและเ.ื่ออาชี.พร้อยละพ80พ 
2. ร้อยละขอบผูส้อนประจ าพผูส้อน.ิเศษพและวิทยากรฝึกอบราทีเ่ข้าร่วาการ

.ัฒนาทักษะการเรียนการสอนพรอ้ยละพ80 

-พการประเาินควาา.ึบ.อใจขอบนักศึกษาท่ีาีต่อคุ ภา.การจดัการเรียนการสอนและสิ่บสนับสนุนการเรียนรู้พ 
ผลการประเาินไา่ต่ ากว่าพ3 51พจากคะแนนเต็าพ5 
-พการเตรยีาควาา.ร้อาให้นักศึกษาระดับอนุปริญญาเข้าสู่กระบวนการเรยีนการสอนพโดยนักศึกษาช้ันปงท่ีพ1พ
คะแนนเฉลีย่สะสาไาต่ ากว่าพ2 00พ 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ 
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 10,000,000 บำท 
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนพ20 แห่บทั้บวบเบินพ100% จ านวนพ10,000,000พบาทพเ.ื่อด าเนินตาากิจกรราการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนพโดยให้อยู่ใน

ขอบข่ายเ.ื่อการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนในภา.รวาพ 
2. หลักเก ฑ์การ.ิจาร าจัดสรรบบประาา  

2.1 40%พขอบบบประาา ทีไ่ด้รับจัดสรรพ(จ านวนพ4,000,000พบาท)พจัดสรรใหเ้ท่ากันทุกวิทยาลัยชุาชนพ(จ านวนพ200,000พบาท/วิทยาลัย)พ 
2.2 60%พ.ิจาร าจัดสรรตาาผลส าเรจ็หรือการบรรลุเป้าหาายการด าเนินบานในปงบบประาา พ. ศ พ2561พได้แก่พ 

(1) จ านวนนักศึกษา/ผูร้ับบริการทุกผลผลิตพ40%พ 
(2) ผลการประเาินตาาค ารับรอบการปฏิบัติราชการพ30%พ 
(3) ผลการใช้จ่ายบบประาา โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพ 30%พพ 

2.3 เป็นโครบการที่าีวัตถุประสบค์เ.ื่อการ.ัฒนาคุ ภา.การจดัการศึกษาทุกรูปแบบขอบวิทยาลัยชุาชนพาีควาาเป็นไปได้ขอบการด าเนินโครบการในทุกาิต ิ
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
1. วิทยาลัยชุาชนปรับแผนปฏิบตัิบานและแผนการใช้จ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาวบเบินท่ีไดร้ับจัดสรรพรายบานต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
2. การใช้จ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบราชการพและสาาารถถัวเฉลี่ยจ่ายระหว่าบกิจกรราขอบวิทยาลัยชุาชนได้พและรายบานผลการใช้จ่ายบบประาา ต่อสถาบันวทิยาลัย

ชุาชนทุกสิ้นเดือนพภายในวันท่ีพ10พขอบเดือนถัดไป 
3. วิทยาลัยชุาชนรายบานควาาก้าวหน้า/ผลการด าเนินบานทุกเดือนและเาื่อเสร็จสิ้นโครบการพต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
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กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
ปลายพ(า 6)พหรือเทียบเท่าพตาาระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุาชนว่าด้วยการจัดการศึกษาตาา
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2560 
 ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุาชนพหาายถึบพประกาศนียบัตรที่ได้จากการศึกษาตาา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุาชนพตาาระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุาชนว่าด้วยการจัด
การศึกษาตาาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2561 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุาชนและหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุาชนพตาาเก ฑ์าาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุาชนพ. ศ 2560พาี
จ านวนไา่น้อยกว่าพ18พหรือพ36พหรือพ60พหน่วยกิต 
 หลักสูตรพัฒนำอำชีพพหาายถึบพหลักสูตรฝึกอบราด้านวิชาการและด้านอาชี.พ
ระยะเวลาตั้บแต่พ45พช่ัวโาบขึ้นไปพ 

ผลผลิต 
 ประชาชนที่เข้าร่วา.ัฒนาศักยภา.ด้านอาชี.ได้รับการยกระดับควาารู้พทักษะพประสบการ ์พเ.ื่อการาีอาชี.และการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพและ
ฝึกอบราด้านอาชี. 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ประชาชนได้รับการส่บเสริาการ.ัฒนาอาชี.พจนเกิดกระบวนการเรียนรู้พาีทักษะพาีคุ ลักษ ะที่ดีพและาีศักยภา.ในการปรับปรุบพ.ัฒน าต่อยอดเ.ื่อสร้าบบานพสร้าบอาชี.พเ.ิ่า

รายได้พและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพส่บผลต่อการ.ัฒนาเศรษฐกิจและสับคาโดยรวา 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนผู้รับบริการหลักสูตรประกาศนียบัตรพหรือหลักสูตร.ัฒนาทักษะอาชี.พ8,400พคน -พผู้รับบริการหลักสูตรประกาศนียบัตรพพพพพพพพพจ านวนพพพพพ500พคน 

-พผู้รับบริการหลักสูตร.ัฒนาอาชี.พพพพพพพพพพพพพพจ านวนพพ7,900พคนพ 
พพพพพพพ*พหลักสูตร.ัฒนาอาชี.พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพจ านวนพ7,000พคนพ 
พพพพพพพ*พหลักสูตร.ัฒนาอาชี.ท่ีสาาารถรับรอบาาตรฐานพพพพพพพจ านวนพพพพ900พคนพ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
- ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านอาชี.น าควาารู้พทักษะและประสบการ ไ์ปประกอบอาชี.
และ.ัฒนาบานท่ีท าอยู่พร้อยละพ80 

ผู้ส าเร็จการศึกษาและผ่านการฝึกอบราพสาาารถน าควาารู้พทักษะพและประสบการ ์ไปใช้
ประกอบอาชี.พและ.ัฒนาบานท่ีท าอยู่พร้อยละพ80 

 

 

5.2 โครงกำรจัดหลักสูตรพัฒนำอำชีพ 
หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร   
การจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุาชนตาาแผนกลยุทธ์การศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนระยะพ5 ปงพ(. ศ พ2558 –พ2562)พาีเป้าหาายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพในพTrack ชุาชนพ:พ

Track อาชี.พ:พTrack อนุปริญญาพในระยะพ5 ปงพให้ไดส้ัดส่วนพ30 :พ50 :พ20 โดยการจดัหลักสูตร.ัฒนาอาชี.พเน้นการจัดการศึกษาตาารูปแบบในพTrack อาชี.พในสาขาวิชาที่สอดคล้อบกับควาา
ต้อบการและปญัหาขอบชุาชนด้านต่าบพๆพพท่ีาีลักษ ะหลักสูตรที่หลากหลายพาาีาตรฐานทาบวิชาการที่จะน าไปสู่การเทยีบโอนหน่วยกติกับการศึกษาในระบบได้ในอนาคต 

วัตถุประสงค ์
1. จัดการศึกษาในหลักสตูรและสาขาวิชาที่สอดคล้อบกับควาาต้อบการและปัญหาขอบชุาชนด้านต่าบพๆพทั้บด้านวิชาการและอาชี.ตาาหลกัสูตรที่หลากหลายพยดืหยุ่นสอดคล้อบกับ

ควาาต้อบการขอบชุาชน 
2. ส่บเสริาให้าีการ.ัฒนาอาชี.และขอบบุคคลในชุาชนอย่าบต่อเนื่อบตลอดชีวิต 
กลุ่มเป้ำหมำย : ประชาชนหรือชุาชนในจับหวัดที่าีวิทยาลัยชุาชนตับ้อยู่ในพ20 แห่บพท่ีต้อบการ.ัฒนาสารรถนะด้านอาชี.และค ุภา.ชีวิต 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
1. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพ 
2. การจัดการศึกษาหลักสูตร.ัฒนาอาชี.พ45พช่ัวโาบพขึ้นไป 

 

1. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพจ านวนพ500พคนพ 
2. จัดการศึกษาหลักสูตร.ัฒนาอาชี.พจ านวนพ7,900พคนพจ าแนกเป็นพ 

(1)พหลักสูตร.ัฒนาอาชี.พ7,000พคนพ 
(2)พหลักสูตร.ัฒนาอาชี.ท่ีสาาารถรับรอบาาตรฐานฯพ900พคนพ 

3. การติดตาาประเาินผลการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตร.ัฒนาอาชี.พหรือ
การติดตาาผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร.ัฒนาทักษะอาชี. 

หมำยเหตุ  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรพหาายถึบพหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุาชน
ที่เกิดจาการ.ัฒนาขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนหรือหลักสูตรที่วิทยาลัยชุาชน.ัฒนาพและ 
าีการรับรอบคุ วุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาจากส านักบานค ะกรราการข้าราชการ.ลเรือนพ(ก . )พพ
หาายถึบพประกาศนียบัตรที่ได้จากการศึกษาตาาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัย
ชุาชนพ 
 ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุาชนพหาายถึบพประกาศนียบัตรที่ได้จากการศึกษา
ตาาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุาชนพหลับจากจบหลักสูตราัธยาศึกษาตอน
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แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 65

 

 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
ปลายพ(า 6)พหรือเทียบเท่าพตาาระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุาชนว่าด้วยการจัดการศึกษาตาา
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2560 
 ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุาชนพหาายถึบพประกาศนียบัตรที่ได้จากการศึกษาตาา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุาชนพตาาระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุาชนว่าด้วยการจัด
การศึกษาตาาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2561 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุาชนและหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุาชนพตาาเก ฑ์าาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุาชนพ. ศ 2560พาี
จ านวนไา่น้อยกว่าพ18พหรือพ36พหรือพ60พหน่วยกิต 
 หลักสูตรพัฒนำอำชีพพหาายถึบพหลักสูตรฝึกอบราด้านวิชาการและด้านอาชี.พ
ระยะเวลาตั้บแต่พ45พช่ัวโาบขึ้นไปพ 

ผลผลิต 
 ประชาชนที่เข้าร่วา.ัฒนาศักยภา.ด้านอาชี.ได้รับการยกระดับควาารู้พทักษะพประสบการ ์พเ.ื่อการาีอาชี.และการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพและ
ฝึกอบราด้านอาชี. 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ประชาชนได้รับการส่บเสริาการ.ัฒนาอาชี.พจนเกิดกระบวนการเรียนรู้พาีทักษะพาีคุ ลักษ ะที่ดีพและาีศักยภา.ในการปรับปรุบพ.ัฒน าต่อยอดเ.ื่อสร้าบบานพสร้าบอาชี.พเ.ิ่า

รายได้พและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพส่บผลต่อการ.ัฒนาเศรษฐกิจและสับคาโดยรวา 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนผู้รับบริการหลักสูตรประกาศนียบัตรพหรือหลักสูตร.ัฒนาทักษะอาชี.พ8,400พคน -พผู้รับบริการหลักสูตรประกาศนียบัตรพพพพพพพพพจ านวนพพพพพ500พคน 

-พผู้รับบริการหลักสูตร.ัฒนาอาชี.พพพพพพพพพพพพพพจ านวนพพ7,900พคนพ 
พพพพพพพ*พหลักสูตร.ัฒนาอาชี.พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพจ านวนพ7,000พคนพ 
พพพพพพพ*พหลักสูตร.ัฒนาอาชี.ท่ีสาาารถรับรอบาาตรฐานพพพพพพพจ านวนพพพพ900พคนพ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
- ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านอาชี.น าควาารู้พทักษะและประสบการ ไ์ปประกอบอาชี.
และ.ัฒนาบานท่ีท าอยู่พร้อยละพ80 

ผู้ส าเร็จการศึกษาและผ่านการฝึกอบราพสาาารถน าควาารู้พทักษะพและประสบการ ์ไปใช้
ประกอบอาชี.พและ.ัฒนาบานท่ีท าอยู่พร้อยละพ80 

 

 

5.2 โครงกำรจัดหลักสูตรพัฒนำอำชีพ 
หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร   
การจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุาชนตาาแผนกลยุทธ์การศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนระยะพ5 ปงพ(. ศ พ2558 –พ2562)พาีเป้าหาายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพในพTrack ชุาชนพ:พ

Track อาชี.พ:พTrack อนุปริญญาพในระยะพ5 ปงพให้ไดส้ัดส่วนพ30 :พ50 :พ20 โดยการจดัหลักสูตร.ัฒนาอาชี.พเน้นการจัดการศึกษาตาารูปแบบในพTrack อาชี.พในสาขาวิชาที่สอดคล้อบกับควาา
ต้อบการและปญัหาขอบชุาชนด้านต่าบพๆพพท่ีาีลักษ ะหลักสูตรที่หลากหลายพาาีาตรฐานทาบวิชาการที่จะน าไปสู่การเทยีบโอนหน่วยกติกับการศึกษาในระบบได้ในอนาคต 

วัตถุประสงค ์
1. จัดการศึกษาในหลักสตูรและสาขาวิชาที่สอดคล้อบกับควาาต้อบการและปัญหาขอบชุาชนด้านต่าบพๆพทั้บด้านวิชาการและอาชี.ตาาหลกัสูตรที่หลากหลายพยดืหยุ่นสอดคล้อบกับ

ควาาต้อบการขอบชุาชน 
2. ส่บเสริาให้าีการ.ัฒนาอาชี.และขอบบุคคลในชุาชนอย่าบต่อเนื่อบตลอดชีวิต 
กลุ่มเป้ำหมำย : ประชาชนหรือชุาชนในจับหวัดที่าีวิทยาลัยชุาชนตับ้อยู่ในพ20 แห่บพท่ีต้อบการ.ัฒนาสารรถนะด้านอาชี.และค ุภา.ชีวิต 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
1. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพ 
2. การจัดการศึกษาหลักสูตร.ัฒนาอาชี.พ45พช่ัวโาบพขึ้นไป 

 

1. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพจ านวนพ500พคนพ 
2. จัดการศึกษาหลักสูตร.ัฒนาอาชี.พจ านวนพ7,900พคนพจ าแนกเป็นพ 

(1)พหลักสูตร.ัฒนาอาชี.พ7,000พคนพ 
(2)พหลักสูตร.ัฒนาอาชี.ท่ีสาาารถรับรอบาาตรฐานฯพ900พคนพ 

3. การติดตาาประเาินผลการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตร.ัฒนาอาชี.พหรือ
การติดตาาผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร.ัฒนาทักษะอาชี. 

หมำยเหตุ  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรพหาายถึบพหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุาชน
ที่เกิดจาการ.ัฒนาขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนหรือหลักสูตรที่วิทยาลัยชุาชน.ัฒนาพและ 
าีการรับรอบคุ วุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาจากส านักบานค ะกรราการข้าราชการ.ลเรือนพ(ก . )พพ
หาายถึบพประกาศนียบัตรที่ได้จากการศึกษาตาาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัย
ชุาชนพ 
 ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุาชนพหาายถึบพประกาศนียบัตรที่ได้จากการศึกษา
ตาาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุาชนพหลับจากจบหลักสูตราัธยาศึกษาตอน
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2.4 วิทยาลัยชุาชนด าเนินการจัดการศกึษาหลักสตูรฝึกอบราด้านอาชี.พให้เป็นไปตาาข้อตกลบกระทรวบการคลับที่เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตร.ัฒนาทักษะ
และเสราิสร้าบประสบการ ์ด้านอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบวิทยาลัยชุาชนพ 

2.5 วิทยาลัยชุาชนรายบานผลการจัดหลักสตูรทุกเดือนพและตดิตาาผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบราพและรายบานต่อสถาบันวิทยาลัยชาุชน 
3. สถาบันวิทยาลยัชุาชนติดตาาควาาก้าวหน้า/ผลการด าเนินบานพและจัดท าสรุปผลการด าเนินบานตาาโครบการ 

  
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พ
าิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ผลผลิต : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำในวิทยำลัยชุมชน 
รำยกำร : โครงกำรจัดหลักสูตรพัฒนำอำชีพ 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- จ านวนผู้รับบริการหลักสูตร
ประกาศนียบตัรเ.ื่อ.ัฒนา
อาชี. 

คน 240        240  

- จ านวนผู้รับบริการหลักสูตร
ฝึกอบราด้านอาชี. 

คน 8,160        8,160  

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- รายจ่ายประจ า  
แผนการเบิกจ่าย
บบประาา ให้สอดคล้อบ
ตาาาาตรการเ.ิ่า
ประสิทธิภา.การเบิกจ่าย
บบประาา  

 9 0004  2 9701  1 9800  1 9800  2 0703  

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล  
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ  

 

 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 9,004,000 บำท 
1. จัดสรรไว้ท่ีส านักบานสถาบันเ.ื่อการบริหารจัดการโครบการในภา.รวาพวบเบินพ46,400พบาทพ(0 52%) จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนพ20พแห่บพวบเบินพ8,540,000พบาทพ(94 85%) 
2. หลักเก ฑ์การ.ิจาร าจัดสรรบบประาา พ8,540,000พบาท 

2.1 หลักสตูรประกาศนียบตัรระดับสถาบันพหรือระดับวิทยาลยัพใช้เก ฑก์ารจัดสรรเหาือนกับหลักสตูรอนุปริญญาพส าหรับการเบิกจ่ายให้เปน็ไปตาาข้อตกลบกับ
กราบัญชีกลาบพตาาหนับสือกราบญัชีกลาบพด่วนท่ีสุดพที่พกคพ0406 4/37138พลบวันท่ีพ30พกันยายนพ2556พเรื่อบการเบิกจ่ายเบินค่าตอบแทนขอบข้าราชการครูวิทยาลยัชุาชนพ 

2.2 หลักสตูร.ัฒนาอาชี.ทุกประเภทพใช้เก ฑ์การจดัสรรเหาือนกับหลกัสูตรฝึกอบราพ 
(1) ค่าตอบแทนผูส้อนพ(300บาท/ช่ัวโาบ)พ=พพจ านวนกลุ่าพx จ านวนช่ัวโาบพx 300พบาท 
(2) ค่าวัสดฝุึกพ=พจ านวนผู้รบับริการพx จ านวนช่ัวโาบพx 5พบาท 
(3) ค่าสาธาร ูปโภคพ=พจ านวนผูร้ับบริการพx จ านวนช่ัวโาบพx 5พบาท 

2.3 ส าหรับการเบิกจา่ยให้เป็นไปตาาข้อตกลบกับกราบญัชีกลาบพตาาหนับสือกราบัญชีกลาบพด่วนที่สุดพท่ีพกคพ0406 4/37268พลบวันท่ีพ30พกันยายนพ2556พเรื่อบพขอทบทวน
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสตูร.ัฒนาทักษะและเสริาสร้าบประสบการ ด์้านอาชี.และค ุภา.ชีวิตขอบบุคลากรวิทยาลยัชุาชนพ 

3. เน้นการจัดหลักสูตรสอดคล้อบกับยุทธศาสตร์และเป็นโครบการ.ัฒนาหลักสตูรประกาศนยีบัตรทีาุ่่บสูก่าร.ัฒนาอาชี.พาีวัตถุประสบค์และกระบวนการบริหารโครบการที่ชัดเจน
และาีควาาเป็นไปได้ในด าเนินการพเป็นโครบการทีส่าาารถน าไปสู่การ.ัฒนาอาชี.ได้จริบพและาผีลผลติพผลลั.ธ์พผลกระทบขอบโครบการาุ่บสู่การ.ัฒนาอาชี. 

แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
1. หลักสตูรประกาศนียบตัรเ.ื่อ.ัฒนาอาชี. 

1.1 วิทยาลัยชุาชนเสนอโครบการ.ัฒนาหลักสตูรประกาศนยีบัตรใหา่ที่สอดคล้อบกับควาาต้อบการ/บริบทขอบ.ื้นที่พพ(กร ีที่ยับไา่าหีลักสูตรประกาศนียบัตร)พ 
1.2 วิทยาลัยชุาชนเสนอแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรเ.ื่อ.ัฒนาวิชาชี. 
1.3 สถาบันวิทยาลยัชุาชนตรวจสอบาาตรฐานขอบแผนการจัดการศึกษาหลักสตูรประกาศนียบตัรที่วิทยาลยัชุาชนเสนอ 
1.4 จัดสรรบบประาา ให้วิทยาลยัชุาชนด าเนินการตาาเป้าหาายทีผ่่านการตรวจสอบาาตรฐานพ 
1.5 วิทยาลัยชุาชนด าเนินการจัดการศกึษาหลักสตูรประกาศนียบตัรพและเบิกจ่ายคา่ตอบแทนผูส้อนโดยอิบตาาหลักเก ฑ์การจัดการศึกษาหลักสตูรอนุปรญิญา 
1.6 วิทยาลัยชุาชนติดตาาผลผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
1.7 วิทยาลัยชุาชนรายบานผลการด าเนินบานและจัดการศึกษาหลักสตูรประกาศนียบตัรต่อผู้อ านวยการวทิยาลัยชุาชนพสภาวิทยาลัยชุาชนพและสถาบันวิทยาลัยชุาชน 

2. หลักสตูร.ัฒนาอาชี.พ(หลักสตูรฝกึอบราด้านอาชี.) 
2.1 วิทยาลัยชุาชนเสนอแผนการจัดหลักสูตรฝึกอบราดา้นวิชาการหรือด้านอาชี. 
2.2 สถาบันวิทยาลยัชุาชนตรวจสอบแผนการจดัหลักสูตรฝึกอบราพ 
2.3 จัดสรรบบประาา ให้วิทยาลยัชุาชนด าเนินการ 
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2.4 วิทยาลัยชุาชนด าเนินการจัดการศกึษาหลักสตูรฝึกอบราด้านอาชี.พให้เป็นไปตาาข้อตกลบกระทรวบการคลับที่เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตร.ัฒนาทักษะ
และเสราิสร้าบประสบการ ์ด้านอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบวิทยาลัยชุาชนพ 

2.5 วิทยาลัยชุาชนรายบานผลการจัดหลักสตูรทุกเดือนพและตดิตาาผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบราพและรายบานต่อสถาบันวิทยาลัยชาุชน 
3. สถาบันวิทยาลยัชุาชนติดตาาควาาก้าวหน้า/ผลการด าเนินบานพและจัดท าสรุปผลการด าเนินบานตาาโครบการ 

  
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พ
าิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ผลผลิต : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำในวิทยำลัยชุมชน 
รำยกำร : โครงกำรจัดหลักสูตรพัฒนำอำชีพ 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- จ านวนผู้รับบริการหลักสูตร
ประกาศนียบตัรเ.ื่อ.ัฒนา
อาชี. 

คน 240        240  

- จ านวนผู้รับบริการหลักสูตร
ฝึกอบราด้านอาชี. 

คน 8,160        8,160  

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- รายจ่ายประจ า  
แผนการเบิกจ่าย
บบประาา ให้สอดคล้อบ
ตาาาาตรการเ.ิ่า
ประสิทธิภา.การเบิกจ่าย
บบประาา  

 9 0004  2 9701  1 9800  1 9800  2 0703  

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล  
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ  

 

 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 9,004,000 บำท 
1. จัดสรรไว้ท่ีส านักบานสถาบันเ.ื่อการบริหารจัดการโครบการในภา.รวาพวบเบินพ46,400พบาทพ(0 52%) จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนพ20พแห่บพวบเบินพ8,540,000พบาทพ(94 85%) 
2. หลักเก ฑ์การ.ิจาร าจัดสรรบบประาา พ8,540,000พบาท 

2.1 หลักสตูรประกาศนียบตัรระดับสถาบันพหรือระดับวิทยาลยัพใช้เก ฑก์ารจัดสรรเหาือนกับหลักสตูรอนุปริญญาพส าหรับการเบิกจ่ายให้เปน็ไปตาาข้อตกลบกับ
กราบัญชีกลาบพตาาหนับสือกราบญัชีกลาบพด่วนท่ีสุดพที่พกคพ0406 4/37138พลบวันท่ีพ30พกันยายนพ2556พเรื่อบการเบิกจ่ายเบินค่าตอบแทนขอบข้าราชการครูวิทยาลยัชุาชนพ 

2.2 หลักสตูร.ัฒนาอาชี.ทุกประเภทพใช้เก ฑ์การจดัสรรเหาือนกับหลกัสูตรฝึกอบราพ 
(1) ค่าตอบแทนผูส้อนพ(300บาท/ช่ัวโาบ)พ=พพจ านวนกลุ่าพx จ านวนช่ัวโาบพx 300พบาท 
(2) ค่าวัสดฝุึกพ=พจ านวนผู้รบับริการพx จ านวนช่ัวโาบพx 5พบาท 
(3) ค่าสาธาร ูปโภคพ=พจ านวนผูร้ับบริการพx จ านวนช่ัวโาบพx 5พบาท 

2.3 ส าหรับการเบิกจา่ยให้เป็นไปตาาข้อตกลบกับกราบญัชีกลาบพตาาหนับสือกราบัญชีกลาบพด่วนที่สุดพท่ีพกคพ0406 4/37268พลบวันท่ีพ30พกันยายนพ2556พเรื่อบพขอทบทวน
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสตูร.ัฒนาทักษะและเสริาสร้าบประสบการ ด์้านอาชี.และค ุภา.ชีวิตขอบบุคลากรวิทยาลยัชุาชนพ 

3. เน้นการจัดหลักสูตรสอดคล้อบกับยุทธศาสตร์และเป็นโครบการ.ัฒนาหลักสตูรประกาศนยีบัตรทีาุ่่บสูก่าร.ัฒนาอาชี.พาีวัตถุประสบค์และกระบวนการบริหารโครบการที่ชัดเจน
และาีควาาเป็นไปได้ในด าเนินการพเป็นโครบการทีส่าาารถน าไปสู่การ.ัฒนาอาชี.ได้จริบพและาผีลผลติพผลลั.ธ์พผลกระทบขอบโครบการาุ่บสู่การ.ัฒนาอาชี. 

แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
1. หลักสตูรประกาศนียบตัรเ.ื่อ.ัฒนาอาชี. 

1.1 วิทยาลัยชุาชนเสนอโครบการ.ัฒนาหลักสตูรประกาศนยีบัตรใหา่ที่สอดคล้อบกับควาาต้อบการ/บริบทขอบ.ื้นที่พพ(กร ีที่ยับไา่าหีลักสูตรประกาศนียบัตร)พ 
1.2 วิทยาลัยชุาชนเสนอแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรเ.ื่อ.ัฒนาวิชาชี. 
1.3 สถาบันวิทยาลยัชุาชนตรวจสอบาาตรฐานขอบแผนการจัดการศึกษาหลักสตูรประกาศนียบตัรที่วิทยาลยัชุาชนเสนอ 
1.4 จัดสรรบบประาา ให้วิทยาลยัชุาชนด าเนินการตาาเป้าหาายทีผ่่านการตรวจสอบาาตรฐานพ 
1.5 วิทยาลัยชุาชนด าเนินการจัดการศกึษาหลักสตูรประกาศนียบตัรพและเบิกจ่ายคา่ตอบแทนผูส้อนโดยอิบตาาหลักเก ฑ์การจัดการศึกษาหลักสตูรอนุปรญิญา 
1.6 วิทยาลัยชุาชนติดตาาผลผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
1.7 วิทยาลัยชุาชนรายบานผลการด าเนินบานและจัดการศึกษาหลักสตูรประกาศนียบตัรต่อผู้อ านวยการวทิยาลัยชุาชนพสภาวิทยาลัยชุาชนพและสถาบันวิทยาลัยชุาชน 

2. หลักสตูร.ัฒนาอาชี.พ(หลักสตูรฝกึอบราด้านอาชี.) 
2.1 วิทยาลัยชุาชนเสนอแผนการจัดหลักสูตรฝึกอบราดา้นวิชาการหรือด้านอาชี. 
2.2 สถาบันวิทยาลยัชุาชนตรวจสอบแผนการจดัหลักสูตรฝึกอบราพ 
2.3 จัดสรรบบประาา ให้วิทยาลยัชุาชนด าเนินการ 
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ผลผลิต  
1. ชุดการควาารู้เกี่ยวกับศิลปะพวัฒนธรราและภูาิปัญญาท้อบถิ่นพพเช่นพศิลปวัฒนธรรา/ภูาิปัญญาด้านการแต่บกายพ(ยะลาพระนอบพ.ับบาพสตูลพแา่ฮ่อบสอน)พภูาิปัญญาด้านอาหารพ

(.ับบาพสตูลพปัตตานี)พการแสดบ.้ืนบ้านพ(แา่ฮ่อบสอนพยโสธรพสาุทรสาคร)พวัฒนธรราชนเผ่าพ(าุกดาหารพสระแก้ว)พพพเป็นต้น 
2. จ านวนผู้รับบริการที่เข้าร่วาโครบการ/กิจกรรา 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ผู้เข้าร่วาโครบการ/กิจกรราาีควาารู้พควาาเข้าใจพและาีควาาตระหนักในคุ ค่าศิลปะพวัฒนธรราและภูาิปัญญาท้อบถิ่น 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนนักศึกษาพและประชาชนท่ีเข้าร่วากิจกรราเ.ื่อ.ัฒนาภาูิปัญญาท้อบถิ่นพและ
อนุรักษ์ท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรราไทยพ10,000พคน 

- จ านวนโครบการ/กิจกรราศลิปะพวฒันธรราพและภูาปิัญญาท้อบถิ่นพ20พโครบการ 
 

โครงกำรที่ด ำเนินกำรโดยวิทยำลัยชุมชน/หรือจัดนักศกึษำเข้ำร่วมกิจกรรมกับชมุชน 
1. จ านวนนักศึกษาพและประชาชนท่ีเข้าร่วากิจกรราเ.ื่อ.ัฒนาภาูิปัญญาท้อบถิ่นพและ
อนุรักษ์ท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรราไทยพไา่น้อยกว่าพ10,000พคน 
2. จ านวนโครบการ/กิจกรราศลิปะพวฒันธรราพและภูาปิัญญาท้อบถิ่นพไา่น้อยกว่าพ20พ
โครบการ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
- ร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้เข้าร่วาโครบการ/กิจกรราศลิปะพวัฒนธรราพและภาูิปัญญา
ท้อบถิ่นพร้อยละพ80 

 

1. ผู้เข้าร่วาโครบการ/กิจกรราศิลปะพวัฒนธรราพและภูาิปญัญาท้อบถิ่นพที่วิทยาลัยชุาชน
ด าเนินการพไา่น้อยกว่าร้อยละพ80พาีควาา.ึบ.อใจไา่น้อยกว่าพ3 51พคะแนน 

2. ร้อยละขอบโครบการที่บรรลุวตัถุประสบคโ์ครบการร้อยละพ100 
3. าีชดุควาารู้ศลิปวัฒนธรราขอบชุาชนท้อบถิ่นพ 
4. าีแหล่บเรียนรู/้สื่อรูปแบบต่าบพๆพที่เผยแ.ร่ศลิปวัฒนธรราขอบชุาชนท้อบถิ่น 

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ  
- โครบการ/กิจกรราที่แล้วเสร็จตาาระยะเวลาที่ก าหนดพร้อยละพ90พ - โครบการ/กิจกรราที่แล้วเสร็จตาาระยะเวลาที่ก าหนดพไา่น้อยกว่ารอ้ยละพ90พ 
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน  
- ค่าใช้จ่ายการท านุบ ารุบศลิปวัฒนธรราตาาบบประาา ที่ไดร้ับจดัสรรพ1 5000พล้านบาท - ค่าใช้จ่ายการท านุบ ารุบศลิปวัฒนธรราตาาบบประาา ที่ไดร้ับจดัสรรพ1 5000พล้านบาท 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ 
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน  1,500,000 บำท 

 

 

5.3 โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หมำยถึง กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้และกำรจัดกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในด้านการส่บเสริาพอนุรักษ์พฟื้นฟูพสืบสานพศิลปวัฒนธรราประเ. ีพพ
และการสร้าบาูลค่าเ.ิ่าจากศิลปวัฒนธรราประเ. ีท้อบถิ่น 

หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร  
.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558พาาตราพ8พพเ.ื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาในระดับอุดาศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาพให้สถาบันเป็นสถานศึกษาซึ่บจัดการศึกษาโดย

วิทยาลัยชุาชนพาีวัตถุประสบค์เ.ื่อให้การศึกษาพวิจัยพให้บริการทาบวิชาการพทะนุบ ารุบศิลปะและวัฒนธรราพและส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชี วิตพเ.ื่อสร้าบควาาเข้าแข็บขอบท้อบถิ่นและชุาชนพการ
.ัฒนาที่ยั่บยืนพเสริาสร้าบศักยภา.บุคคลพตอบสนอบและสอดคล้อบต่อควาาต้อบการและการประกอบอาชี.ขอบท้อบถิ่นและชุาชนซึ่บน าไปสู่การ.ัฒนาประเทศพและาาตรา  31 ในการด าเนินการ
ตาาาาตรา 8 และาาตรา 9 ให้าีวิทยาลัยซึ่บเป็นส่วนราชการในสถาบันพาีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับอุดาศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาพฝึกอบราด้านวิชาการหรือด้านวิชาชี.วิจัยพและบริการทาบวิชาการพ
เ.ื่อการ.ัฒนาชุาชนพพ 

วัตถุประสงค ์
1. เ.ื่อทะนุพบ ารุบพศิลปะพและวัฒนธรราขอบชุาชนท้อบถิ่นพ 
2. เ.ื่อส่บเสริาบทบาทวิทยาลยัชุาชนในการศึกษาพรวบรวาพและจดักระบวนการเรียนรู้เ.ื่อสืบสานพถ่ายทอดพและเผยแ.รศ่ิลปวัฒนธรราขอบชุาชนท้อบถิ่นในจับหวัดที่วิทยาลัย

ชุาชนตั้บอยู่ 
3. เ.ื่อส่บเสริาการสรา้บาูลค่าเ.ิ่าจากศิลปะพวัฒนธรราขอบชุาชนท้อบถิ่นที่าีอยู่ในรูปแบบต่าบพๆ 
กลุ่มเป้ำหมำย : นักศึกษาพประชาชนพชุาชนพท้อบถิ่นพในจับหวัดที่วิทยาลัยชุาชนตั้บอยู่พ20พจับหวัดพจ านวนพ10,000 คน 
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
1 พคัดเลือกชุาชน/กลุ่าเป้าหาาย 
2 พศึกษาพรวบรวาพวิเคราะห์ศักยภา.ทาบศิลปวัฒนธรราขอบชุาชนพร่วากับชุาชน 
3 พการจัดเวทีคืนข้อาูลชุาชนและจัดท าแผนการด าเนินโครบการฯร่วากับชุาชน 
4  .ัฒนาชุดควาารู้ศิลปวัฒนธรราขอบชุาชนท้อบถิ่นร่วากับชุาชน 
5 พจัดกระบวนการเรียนรู้เ.ื่อสืบสานพถ่ายทอดพและการสร้าบาูลค่าเ.ิ่าจากพชุดควาารู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรราขอบชุาชนท้อบถิ่นพผ่านกิจกรราขอบชุาชนตาาฤดูกาลพและเทศกาลต่าบพๆ 
6 พจัดท าสื่อรูปแบบต่าบพๆพเ.ื่อเผยแ.ร่ศิลปวัฒนธรราขอบชุาชนท้อบถิ่นไปยับกลุ่าเป้าหาาย
ในโรบเรียนพและประชาชนในชุาชน 
7 พติดตาาและประเาินผลแบบาีส่วนร่วาและรายบานผลฯ 
8 พสรุปผลการด าเนินบานเ.ื่อ.ัฒนาการด าเนินบานในปงต่อไป 

กิจกรรม/โครงกำรที่วิทยำลัยชุมชนเข้ำร่วมกับชุมชน 
1 พการประสานบานเข้าร่วากิจกรราชุาชน 
2  การส่บเสริาให้บุคลากรและนักศึกษาพเข้าใจในศิลปวัฒนธรราขอบท้อบถิ่นพเรียนรู้และ
ปรับตัวได ้
3 พติดตาาและประเาินผลแบบาสีว่นร่วาและรายบานผลฯ 
4 พสรุปผลการด าเนินบานเ.ื่อ.ัฒนาการด าเนินบานในปงต่อไป 
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ผลผลิต  
1. ชุดการควาารู้เกี่ยวกับศิลปะพวัฒนธรราและภูาิปัญญาท้อบถิ่นพพเช่นพศิลปวัฒนธรรา/ภูาิปัญญาด้านการแต่บกายพ(ยะลาพระนอบพ.ับบาพสตูลพแา่ฮ่อบสอน)พภูาิปัญญาด้านอาหารพ

(.ับบาพสตูลพปัตตานี)พการแสดบ.้ืนบ้านพ(แา่ฮ่อบสอนพยโสธรพสาุทรสาคร)พวัฒนธรราชนเผ่าพ(าุกดาหารพสระแก้ว)พพพเป็นต้น 
2. จ านวนผู้รับบริการที่เข้าร่วาโครบการ/กิจกรรา 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ผู้เข้าร่วาโครบการ/กิจกรราาีควาารู้พควาาเข้าใจพและาีควาาตระหนักในคุ ค่าศิลปะพวัฒนธรราและภูาิปัญญาท้อบถิ่น 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนนักศึกษาพและประชาชนท่ีเข้าร่วากิจกรราเ.ื่อ.ัฒนาภาูิปัญญาท้อบถิ่นพและ
อนุรักษ์ท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรราไทยพ10,000พคน 

- จ านวนโครบการ/กิจกรราศลิปะพวฒันธรราพและภูาปิัญญาท้อบถิ่นพ20พโครบการ 
 

โครงกำรที่ด ำเนินกำรโดยวิทยำลัยชุมชน/หรือจัดนักศกึษำเข้ำร่วมกิจกรรมกับชมุชน 
1. จ านวนนักศึกษาพและประชาชนท่ีเข้าร่วากิจกรราเ.ื่อ.ัฒนาภาูิปัญญาท้อบถิ่นพและ
อนุรักษ์ท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรราไทยพไา่น้อยกว่าพ10,000พคน 
2. จ านวนโครบการ/กิจกรราศลิปะพวฒันธรราพและภูาปิัญญาท้อบถิ่นพไา่น้อยกว่าพ20พ
โครบการ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
- ร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้เข้าร่วาโครบการ/กิจกรราศลิปะพวัฒนธรราพและภาูิปัญญา
ท้อบถิ่นพร้อยละพ80 

 

1. ผู้เข้าร่วาโครบการ/กิจกรราศิลปะพวัฒนธรราพและภูาิปญัญาท้อบถิ่นพที่วิทยาลัยชุาชน
ด าเนินการพไา่น้อยกว่าร้อยละพ80พาีควาา.ึบ.อใจไา่น้อยกว่าพ3 51พคะแนน 

2. ร้อยละขอบโครบการที่บรรลุวตัถุประสบคโ์ครบการร้อยละพ100 
3. าีชดุควาารู้ศลิปวัฒนธรราขอบชุาชนท้อบถิ่นพ 
4. าีแหล่บเรียนรู/้สื่อรูปแบบต่าบพๆพที่เผยแ.ร่ศลิปวัฒนธรราขอบชุาชนท้อบถิ่น 

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ  
- โครบการ/กิจกรราที่แล้วเสร็จตาาระยะเวลาที่ก าหนดพร้อยละพ90พ - โครบการ/กิจกรราที่แล้วเสร็จตาาระยะเวลาที่ก าหนดพไา่น้อยกว่ารอ้ยละพ90พ 
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน  
- ค่าใช้จ่ายการท านุบ ารุบศลิปวัฒนธรราตาาบบประาา ที่ไดร้ับจดัสรรพ1 5000พล้านบาท - ค่าใช้จ่ายการท านุบ ารุบศลิปวัฒนธรราตาาบบประาา ที่ไดร้ับจดัสรรพ1 5000พล้านบาท 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ 
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน  1,500,000 บำท 

 

 

5.3 โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หมำยถึง กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้และกำรจัดกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในด้านการส่บเสริาพอนุรักษ์พฟื้นฟูพสืบสานพศิลปวัฒนธรราประเ. ีพพ
และการสร้าบาูลค่าเ.ิ่าจากศิลปวัฒนธรราประเ. ีท้อบถิ่น 

หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร  
.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558พาาตราพ8พพเ.ื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาในระดับอุดาศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาพให้สถาบันเป็นสถานศึกษาซึ่บจัดการศึกษาโดย

วิทยาลัยชุาชนพาีวัตถุประสบค์เ.ื่อให้การศึกษาพวิจัยพให้บริการทาบวิชาการพทะนุบ ารุบศิลปะและวัฒนธรราพและส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชี วิตพเ.ื่อสร้าบควาาเข้าแข็บขอบท้อบถิ่นและชุาชนพการ
.ัฒนาที่ยั่บยืนพเสริาสร้าบศักยภา.บุคคลพตอบสนอบและสอดคล้อบต่อควาาต้อบการและการประกอบอาชี.ขอบท้อบถิ่นและชุาชนซึ่บน าไปสู่การ.ัฒนาประเทศพและาาตรา  31 ในการด าเนินการ
ตาาาาตรา 8 และาาตรา 9 ให้าีวิทยาลัยซึ่บเป็นส่วนราชการในสถาบันพาีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับอุดาศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาพฝึกอบราด้านวิชาการหรือด้านวิชาชี.วิจัยพและบริการทาบวิชาการพ
เ.ื่อการ.ัฒนาชุาชนพพ 

วัตถุประสงค ์
1. เ.ื่อทะนุพบ ารุบพศิลปะพและวัฒนธรราขอบชุาชนท้อบถิ่นพ 
2. เ.ื่อส่บเสริาบทบาทวิทยาลยัชุาชนในการศึกษาพรวบรวาพและจดักระบวนการเรียนรู้เ.ื่อสืบสานพถ่ายทอดพและเผยแ.รศ่ิลปวัฒนธรราขอบชุาชนท้อบถิ่นในจับหวัดที่วิทยาลัย

ชุาชนตั้บอยู่ 
3. เ.ื่อส่บเสริาการสรา้บาูลค่าเ.ิ่าจากศิลปะพวัฒนธรราขอบชุาชนท้อบถิ่นที่าีอยู่ในรูปแบบต่าบพๆ 
กลุ่มเป้ำหมำย : นักศึกษาพประชาชนพชุาชนพท้อบถิ่นพในจับหวัดที่วิทยาลัยชุาชนตั้บอยู่พ20พจับหวัดพจ านวนพ10,000 คน 
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
1 พคัดเลือกชุาชน/กลุ่าเป้าหาาย 
2 พศึกษาพรวบรวาพวิเคราะห์ศักยภา.ทาบศิลปวัฒนธรราขอบชุาชนพร่วากับชุาชน 
3 พการจัดเวทีคืนข้อาูลชุาชนและจัดท าแผนการด าเนินโครบการฯร่วากับชุาชน 
4  .ัฒนาชุดควาารู้ศิลปวัฒนธรราขอบชุาชนท้อบถิ่นร่วากับชุาชน 
5 พจัดกระบวนการเรียนรู้เ.ื่อสืบสานพถ่ายทอดพและการสร้าบาูลค่าเ.ิ่าจากพชุดควาารู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรราขอบชุาชนท้อบถิ่นพผ่านกิจกรราขอบชุาชนตาาฤดูกาลพและเทศกาลต่าบพๆ 
6 พจัดท าสื่อรูปแบบต่าบพๆพเ.ื่อเผยแ.ร่ศิลปวัฒนธรราขอบชุาชนท้อบถิ่นไปยับกลุ่าเป้าหาาย
ในโรบเรียนพและประชาชนในชุาชน 
7 พติดตาาและประเาินผลแบบาีส่วนร่วาและรายบานผลฯ 
8 พสรุปผลการด าเนินบานเ.ื่อ.ัฒนาการด าเนินบานในปงต่อไป 

กิจกรรม/โครงกำรที่วิทยำลัยชุมชนเข้ำร่วมกับชุมชน 
1 พการประสานบานเข้าร่วากิจกรราชุาชน 
2  การส่บเสริาให้บุคลากรและนักศึกษาพเข้าใจในศิลปวัฒนธรราขอบท้อบถิ่นพเรียนรู้และ
ปรับตัวได ้
3 พติดตาาและประเาินผลแบบาสีว่นร่วาและรายบานผลฯ 
4 พสรุปผลการด าเนินบานเ.ื่อ.ัฒนาการด าเนินบานในปงต่อไป 
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ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

- จ านวนโครบการ/กิจกรรา
ศิลปะพวัฒนธรราพและภูาิ
ปัญญาท้อบถิ่น 

โครบการ 20        20  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ            
- ร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบ
ผู้เข้าร่วาโครบการ/กิจกรรา
ศิลปะพวัฒนธรราพและภูาิ
ปัญญาท้อบถิ่น 

ร้อยละ 80        80  

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- รายจ่ายประจ า  
แผนการเบิกจ่ายบบประาา 
ให้สอดคล้อบตาาาาตรการ
เ.ิาประสิทธิภา.การเบิกจ่าย
บบประาา  

 1 5000  0 4950  1 0050      

 
กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ 

  

 

 

1. จัดสรรบบประาา ให้วิทยาลยัชุาชนท้ับวบเบินพ100% เ.ื่อด าเนินบานกิจกรรา/โครบการหรือจัดนักศึกษาเข้าร่วากิจกรราทีเ่กี่ยวเนื่อบกับการท านุบ ารุบศลิปะและวัฒนธรรา
ร่วากับชุาชนพพ 

2. หลักเก ฑ์การ.ิจาร ากิจกรรา/โครบการพ 
2.1 .ิจาร าจัดสรรใหส้ าหรับการกิจกรรา/โครบการที่จัดให้นักศึกษาหรือประชาชนท่ีเข้าร่วากจิกรราหรอืร่วาด าเนินการท านุบ ารุบศลิปวฒันธรราร่วากับชุาชนพและาี

กิจกรราการประเาินผลส าเร็จขอบโครบการที่จะส่บผลต่อบุคคลพกลุา่พหรือชุาชน 
2.2 .ิจาร า/จัดสรรตาาเป้าหาายผู้รบับริการพเฉลี่ยพ150พบาท/คนพ 
2.3 น าผลการใช้จ่ายบบประาา โครบการท านุบ ารุบศลิปะและวัฒนธรราพในปงบบประาา พ. ศ พ2561พ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาใช้ประกอบการ.ิจาร า 
2.4 กร ีที่การเสนอขอบบประาา ในภา.รวาขอบพ20พวิทยาลัยชุาชนเกินวบเบินท่ีได้รับจัดสรรพวบเบินจะลดลบตาาสัดส่วนพซึ่บจะท าให้ค่าใช้จ่ายรายหัวต่ ากว่าพ150พบาทพ/

คนพและวิทยาลัยชุาชนสาาารถบริหารจดัการจากวบเบินท่ีได้รับการ.ิจาร าเ.ื่อการบรรลเุป้าหาายขอบโครบการ 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
1. จัดท าแผนการปฏิบตัิบานและแผนการใช้จ่ายบบประาา ใหส้อดคลอ้บกับเป้าหาายการเบิกจ่ายขอบรฐับาล 
2. ก ากับพติดตาาพการด าเนินบานและการเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาแผน 
3. การจัดโครบการพ:พการเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบราฯพและ/หรือพข้อตกลบขอบกระทรวบการคลับ 
4. กิจกรรา/โครบการพท่ีด าเนินการโดยวิทยาลัยชุาชน/หรือจัดนักศึกษาเข้าร่วากิจกรรากับชุาชนพ.ิจาร าบบประาา ขอบกิจกรรา/โครบการพตาาจ านวนเป้าหาายตัวช้ีวัดพ 

 
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ผลผลิต : ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม 
รำยกำร : โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- จ านวนนักศึกษาพและ
ประชาชนท่ีเข้าร่วากิจกรรา
เ.ื่อ.ัฒนาภูาิปัญญาท้อบถิ่นพ
และอนุรักษ์ท านุบ ารุบ
ศิลปวัฒนธรราไทย 

คน 10,000        10,000  
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ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

- จ านวนโครบการ/กิจกรรา
ศิลปะพวัฒนธรราพและภูาิ
ปัญญาท้อบถิ่น 

โครบการ 20        20  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ            
- ร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบ
ผู้เข้าร่วาโครบการ/กิจกรรา
ศิลปะพวัฒนธรราพและภูาิ
ปัญญาท้อบถิ่น 

ร้อยละ 80        80  

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- รายจ่ายประจ า  
แผนการเบิกจ่ายบบประาา 
ให้สอดคล้อบตาาาาตรการ
เ.ิาประสิทธิภา.การเบิกจ่าย
บบประาา  

 1 5000  0 4950  1 0050      

 
กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ 

  

 

 

1. จัดสรรบบประาา ให้วิทยาลยัชุาชนท้ับวบเบินพ100% เ.ื่อด าเนินบานกิจกรรา/โครบการหรือจัดนักศึกษาเข้าร่วากิจกรราทีเ่กี่ยวเนื่อบกับการท านุบ ารุบศลิปะและวัฒนธรรา
ร่วากับชุาชนพพ 

2. หลักเก ฑ์การ.ิจาร ากิจกรรา/โครบการพ 
2.1 .ิจาร าจัดสรรใหส้ าหรับการกิจกรรา/โครบการที่จัดให้นักศึกษาหรือประชาชนท่ีเข้าร่วากจิกรราหรอืร่วาด าเนินการท านุบ ารุบศลิปวฒันธรราร่วากับชุาชนพและาี

กิจกรราการประเาินผลส าเร็จขอบโครบการที่จะส่บผลต่อบุคคลพกลุา่พหรือชุาชน 
2.2 .ิจาร า/จัดสรรตาาเป้าหาายผู้รบับริการพเฉลี่ยพ150พบาท/คนพ 
2.3 น าผลการใช้จ่ายบบประาา โครบการท านุบ ารุบศลิปะและวัฒนธรราพในปงบบประาา พ. ศ พ2561พ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาใช้ประกอบการ.ิจาร า 
2.4 กร ีที่การเสนอขอบบประาา ในภา.รวาขอบพ20พวิทยาลัยชุาชนเกินวบเบินท่ีได้รับจัดสรรพวบเบินจะลดลบตาาสัดส่วนพซึ่บจะท าให้ค่าใช้จ่ายรายหัวต่ ากว่าพ150พบาทพ/

คนพและวิทยาลัยชุาชนสาาารถบริหารจดัการจากวบเบินท่ีได้รับการ.ิจาร าเ.ื่อการบรรลเุป้าหาายขอบโครบการ 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
1. จัดท าแผนการปฏิบตัิบานและแผนการใช้จ่ายบบประาา ใหส้อดคลอ้บกับเป้าหาายการเบิกจ่ายขอบรฐับาล 
2. ก ากับพติดตาาพการด าเนินบานและการเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาแผน 
3. การจัดโครบการพ:พการเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบราฯพและ/หรือพข้อตกลบขอบกระทรวบการคลับ 
4. กิจกรรา/โครบการพท่ีด าเนินการโดยวิทยาลัยชุาชน/หรือจัดนักศึกษาเข้าร่วากิจกรรากับชุาชนพ.ิจาร าบบประาา ขอบกิจกรรา/โครบการพตาาจ านวนเป้าหาายตัวช้ีวัดพ 

 
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ผลผลิต : ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม 
รำยกำร : โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- จ านวนนักศึกษาพและ
ประชาชนท่ีเข้าร่วากิจกรรา
เ.ื่อ.ัฒนาภูาิปัญญาท้อบถิ่นพ
และอนุรักษ์ท านุบ ารุบ
ศิลปวัฒนธรราไทย 

คน 10,000        10,000  
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ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนผู้รับบริการทาบวิชาการเ.ื่อ.ัฒนาตนเอบพ8,000พคน จ านวนประชาชนท่ีรับบริการวิชาการพ8,000พคนพพพจ าแนกเป็น 

1. จัดหลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชี.พ/พ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพท่ีาีจ านวนช่ัวโาบไา่ถึบพ
45 ช่ัวโาบพพเป้าหาายพจ านวนพ6,500พคน 

2. จัดท าโครบการวิจัยชุาชนพ(.ัฒนาหลักสตูรใหา่พๆพพหรือวิจัย.ัฒนาเ.ื่อต่อยอดหรือ
ยกระดับบานบริการวิชาการด้านอาชี.พ/.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตในลักษ ะพArea-
based / Project-based/ Problem-based)พพเป้าหาายพจ านวนพ1,500พคน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
- ร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้รับบรกิารวิชาการพร้อยละพ80 - ผู้รับบริการวิชาการไา่น้อยกว่าร้อยละพ80พาีควาา.ึบ.อใจไา่น้อยกว่าพ3 51พคะแนน 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 9,500,000 บำท (เป้ำหมำย 8,000 คน) 

 กำรบริกำรวิชำกำรพหาายถึบพการให้ควาารู้ด้านวิชาการและอาชี.พโดยใช้รูปแบบการฝึกอบราพหรือการจัดการเรยีนรู้พหรือโครบการวิจยัชุาชนพ 
1. จัดสรรบบประาา ให้วิทยาลยัชุาชนท้ับวบเบินพ100% เ.ื่อด าเนินบานกิจกรราพดับต่อไปนี้พ 

1.1 จัดหลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชี.พ/พ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพท่ีาีจ านวนช่ัวโาบไา่ถึบพ45 ช่ัวโาบพ 
(1) เป้าหาายพ6,500พคนพ 
(2) วบเบินพ7,500,000พบาทพ(79%) 

1.2 จัดท าโครบการวิจัยชุาชนพ(.ัฒนาหลักสตูรใหา่พๆพพหรือวิจัย.ัฒนาเ.ื่อต่อยอดหรือยกระดับบานบริการวิชาการด้านอาชี.พ/.ัฒนาค ุภา.ชีวิตในลักษ ะพArea-based 
/ Project-based/ Problem-based)พ 
(1) เป้าหาายพ1,500พคนพ 
(2) วบเบินพ2,000,000พบาทพ(21%) 

2. พหลักเก ฑ์การ.ิจาร า/จดัสรรพ 
2.1 หลักสตูรบริการวิชาการด้านอาชี.พ/พ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพท่ีาีจ านวนช่ัวโาบไา่ถึบพ45 ช่ัวโาบพใช้เก ฑ์การจัดสรรเหาือนกับหลักสตูรฝึกอบราพ 

(1) ค่าตอบแทนผูส้อนพ(300บาท/ช่ัวโาบ)พ=พพจ านวนกลุ่าพx จ านวนช่ัวโาบพx 300พบาท 
(2) ค่าวัสดฝุึกพ=พจ านวนผู้รบับริการพx จ านวนช่ัวโาบพx 5พบาท 
(3) ค่าสาธาร ูปโภคพ=พจ านวนผูร้ับบริการพx จ านวนช่ัวโาบพx 5พบาท 

 

 

5.4 โครงกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
กำรบริกำรวิชำกำร หาายถึบพการให้ควาารู้ด้านวิชาการและอาชี.พโดยใช้รูปแบบการฝึกอบราพหรือการจัดการเรยีนรู้พภายใต้กิจกรราดับต่อไปนี้พ 
1. กิจกรราการบริการวิชาการที่เป็นหลักสตูรฝึกอบราเ.ื่อการ.ัฒนาอาชี.พ(ระยะสั้นเดิา)พท่ีาีจ านวนช่ัวโาบไา่ถึบพ45 ช่ัวโาบ     
2. กิจกรราการบริการวิชาการที่เป็นการส่บเสริาการจัดการควาารู้เ.ื่อเสราิสร้าบควาาเขา้แข็บชุาชนพ 
หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร .ระราชบัญญัตสิถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558 าาตรา 31 ในการด าเนินการตาาาาตรา 8 และาาตรา 9 ให้าีวิทยาลัยซึ่บเป็น

ส่วนราชการในสถาบันพาีหน้าท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดาศึกษาทีต่่ ากว่าปริญญาพฝึกอบราด้านวิชาการหรือด้านวิชาชี.วิจัยพและบริการทาบวิชาการพเ.ื่อการ.ัฒนาชุาชน 
วัตถุประสงค ์
1. เ.ื่อ.ัฒนาทักษะและเสริาสร้าบประสบการ ์ด้านคุ ภา.ชีวิตตาาควาาต้อบการขอบปัจเจกบุคคลและชุาชนในลักษ ะขอบการตอบสนอบที่รวดเร็ว 
2. เ.ื่อบริการวิชาการแก่ชุาชนพภายนอกสถาบันการศึกษาพและบริการบุคคลภายนอกท่ีเข้าาาใช้บริการในสถาบันการศึกษา 
กลุ่มเป้ำหมำย : ประชาชนในจับหวัดที่าีวิทยาลัยชุาชนตั้บอยู ่
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
1. บริการวิชาการเ.ื่อ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิต 
2. การจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชนในลักษ ะเชิบ.ื้นที่พ(Area-based)พ

ในาิติต่าบพๆพอาทิพด้านเกษตรพด้านอาหาร.ื้นบ้าน/.ื้นเาือบพด้านผ้า.ื้นเาือบพฯลฯ 

1. การให้บริการวิชาการแก่ชุาชน 
1.1 การบริการวิชาการที่เป็นหลักสูตรฝึกอบราเ.ื่อการ.ัฒนาอาชี.พ(ระยะสั้นเดิา)พท่ีาี

จ านวนช่ัวโาบไา่ถึบพ45 ช่ัวโาบ 
1.2 การบริการทาบวิชาการร่วากับหน่วยบานต่าบพๆพใน.ื้นที่/จับหวัด 

2. จัดท าโครบการวิจัยชุาชนพ(.ัฒนาหลักสูตรใหา่พๆพพหรือวิจัย.ัฒนาเ.ื่อต่อยอดหรือ
ยกระดับบานบริการวิชาการด้านอาชี.พ/.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตในลักษ ะพArea-based / 
Project-based/ Problem-based)  

3. การ.ัฒนาหลักสูตรใหา่พๆ 
 

ผลผลิต  
จ านวนประชาชนท่ีอยู่ใน.้ืนท่ีชุาชนที่ได้รับการบริการวิชาการจากวิทยาลัยชุาชน 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ประชาชนท่ีได้รบับริการวิชาการาคีุ ภา.ชีวิตที่ดีขึ้น 
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ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนผู้รับบริการทาบวิชาการเ.ื่อ.ัฒนาตนเอบพ8,000พคน จ านวนประชาชนท่ีรับบริการวิชาการพ8,000พคนพพพจ าแนกเป็น 

1. จัดหลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชี.พ/พ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพท่ีาีจ านวนช่ัวโาบไา่ถึบพ
45 ช่ัวโาบพพเป้าหาายพจ านวนพ6,500พคน 

2. จัดท าโครบการวิจัยชุาชนพ(.ัฒนาหลักสตูรใหา่พๆพพหรือวิจัย.ัฒนาเ.ื่อต่อยอดหรือ
ยกระดับบานบริการวิชาการด้านอาชี.พ/.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตในลักษ ะพArea-
based / Project-based/ Problem-based)พพเป้าหาายพจ านวนพ1,500พคน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
- ร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้รับบรกิารวิชาการพร้อยละพ80 - ผู้รับบริการวิชาการไา่น้อยกว่าร้อยละพ80พาีควาา.ึบ.อใจไา่น้อยกว่าพ3 51พคะแนน 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 9,500,000 บำท (เป้ำหมำย 8,000 คน) 

 กำรบริกำรวิชำกำรพหาายถึบพการให้ควาารู้ด้านวิชาการและอาชี.พโดยใช้รูปแบบการฝึกอบราพหรือการจัดการเรยีนรู้พหรือโครบการวิจยัชุาชนพ 
1. จัดสรรบบประาา ให้วิทยาลยัชุาชนท้ับวบเบินพ100% เ.ื่อด าเนินบานกิจกรราพดับต่อไปนี้พ 

1.1 จัดหลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชี.พ/พ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพท่ีาีจ านวนช่ัวโาบไา่ถึบพ45 ช่ัวโาบพ 
(1) เป้าหาายพ6,500พคนพ 
(2) วบเบินพ7,500,000พบาทพ(79%) 

1.2 จัดท าโครบการวิจัยชุาชนพ(.ัฒนาหลักสตูรใหา่พๆพพหรือวิจัย.ัฒนาเ.ื่อต่อยอดหรือยกระดับบานบริการวิชาการด้านอาชี.พ/.ัฒนาค ุภา.ชีวิตในลักษ ะพArea-based 
/ Project-based/ Problem-based)พ 
(1) เป้าหาายพ1,500พคนพ 
(2) วบเบินพ2,000,000พบาทพ(21%) 

2. พหลักเก ฑ์การ.ิจาร า/จดัสรรพ 
2.1 หลักสตูรบริการวิชาการด้านอาชี.พ/พ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพท่ีาีจ านวนช่ัวโาบไา่ถึบพ45 ช่ัวโาบพใช้เก ฑ์การจัดสรรเหาือนกับหลักสตูรฝึกอบราพ 

(1) ค่าตอบแทนผูส้อนพ(300บาท/ช่ัวโาบ)พ=พพจ านวนกลุ่าพx จ านวนช่ัวโาบพx 300พบาท 
(2) ค่าวัสดฝุึกพ=พจ านวนผู้รบับริการพx จ านวนช่ัวโาบพx 5พบาท 
(3) ค่าสาธาร ูปโภคพ=พจ านวนผูร้ับบริการพx จ านวนช่ัวโาบพx 5พบาท 

 

 

5.4 โครงกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
กำรบริกำรวิชำกำร หาายถึบพการให้ควาารู้ด้านวิชาการและอาชี.พโดยใช้รูปแบบการฝึกอบราพหรือการจัดการเรยีนรู้พภายใต้กิจกรราดับต่อไปนี้พ 
1. กิจกรราการบริการวิชาการที่เป็นหลักสตูรฝึกอบราเ.ื่อการ.ัฒนาอาชี.พ(ระยะสั้นเดิา)พท่ีาีจ านวนช่ัวโาบไา่ถึบพ45 ช่ัวโาบ     
2. กิจกรราการบริการวิชาการที่เป็นการส่บเสริาการจัดการควาารู้เ.ื่อเสราิสร้าบควาาเขา้แข็บชุาชนพ 
หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร .ระราชบัญญัตสิถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558 าาตรา 31 ในการด าเนินการตาาาาตรา 8 และาาตรา 9 ให้าีวิทยาลัยซึ่บเป็น

ส่วนราชการในสถาบันพาีหน้าท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดาศึกษาทีต่่ ากว่าปริญญาพฝึกอบราด้านวิชาการหรือด้านวิชาชี.วิจัยพและบริการทาบวิชาการพเ.ื่อการ.ัฒนาชุาชน 
วัตถุประสงค ์
1. เ.ื่อ.ัฒนาทักษะและเสริาสร้าบประสบการ ์ด้านคุ ภา.ชีวิตตาาควาาต้อบการขอบปัจเจกบุคคลและชุาชนในลักษ ะขอบการตอบสนอบที่รวดเร็ว 
2. เ.ื่อบริการวิชาการแก่ชุาชนพภายนอกสถาบันการศึกษาพและบริการบุคคลภายนอกท่ีเข้าาาใช้บริการในสถาบันการศึกษา 
กลุ่มเป้ำหมำย : ประชาชนในจับหวัดที่าีวิทยาลัยชุาชนตั้บอยู ่
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
1. บริการวิชาการเ.ื่อ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิต 
2. การจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชนในลักษ ะเชิบ.ื้นที่พ(Area-based)พ

ในาิติต่าบพๆพอาทิพด้านเกษตรพด้านอาหาร.ื้นบ้าน/.ื้นเาือบพด้านผ้า.ื้นเาือบพฯลฯ 

1. การให้บริการวิชาการแก่ชุาชน 
1.1 การบริการวิชาการที่เป็นหลักสูตรฝึกอบราเ.ื่อการ.ัฒนาอาชี.พ(ระยะสั้นเดิา)พท่ีาี

จ านวนช่ัวโาบไา่ถึบพ45 ช่ัวโาบ 
1.2 การบริการทาบวิชาการร่วากับหน่วยบานต่าบพๆพใน.ื้นที่/จับหวัด 

2. จัดท าโครบการวิจัยชุาชนพ(.ัฒนาหลักสูตรใหา่พๆพพหรือวิจัย.ัฒนาเ.ื่อต่อยอดหรือ
ยกระดับบานบริการวิชาการด้านอาชี.พ/.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตในลักษ ะพArea-based / 
Project-based/ Problem-based)  

3. การ.ัฒนาหลักสูตรใหา่พๆ 
 

ผลผลิต  
จ านวนประชาชนท่ีอยู่ใน.้ืนท่ีชุาชนที่ได้รับการบริการวิชาการจากวิทยาลัยชุาชน 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ประชาชนท่ีได้รบับริการวิชาการาคีุ ภา.ชีวิตที่ดีขึ้น 
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แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ผลผลิต : ผลงำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
รำยกำร : โครงกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- จ านวนผู้รับบริการทาบ
วิชาการเ.ื่อ.ัฒนาตนเอบ 

คน 8,000          

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ   พ         
- ร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบ
ผู้รับบริการวิชาการพ 

ร้อยละ 80 - - - - - - - 80 - 

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- รายจ่ายประจ า  
แผนการเบิกจ่ายบบประาา 
ให้สอดคล้อบตาาาาตรการ
เ.ิาประสิทธิภา.การเบิกจ่าย
บบประาา  

 9 5000  3 1350  6 3650      

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ 
 

 

ส าหรับการเบิกจา่ยให้เป็นไปตาาข้อตกลบกับกราบญัชีกลาบพตาาหนับสือกราบัญชีกลาบพด่วนที่สุดพท่ีพกคพ0406 4/37268พลบวันท่ีพ30พกันยายนพ2556พเรื่อบพขอ
ทบทวนการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดัหลักสูตร.ัฒนาทักษะและเสริาสร้าบประสบการ ด์้านอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบบุคลากรวิทยาลัยชุาชนพ 

2.2 โครบการวิจัยชุาชนพใช้เก ฑ์การจดัสรรตาาหลักเก ฑ์ขอบการด าเนนิโครบการวิจัยพส าหรับกิจกรราการถ่ายทอดอบค์ควาารู/้หลักสตูร/นวัตกรราที่ได้จากการวิจัยพใช้
เก ฑ์การจัดสรร/เบิกจ่ายตาาข้อตกลบกับกราบญัชีกลาบดับข้อพ2 1พ 

2.3 น าผลการเบิกจ่ายบบประาา โครบการบริการวิชาการแก่ชุาชนพและโครบการวิจัยที่สาาารถน าไปใช้ในการ.ัฒนาชุาชนและสับคาพในปงบบประาา พ. ศ พ2561พ พสิ้น
เดือนสิบหาคาพาาใช้ประกอบการ.ิจาร า 

3. จัดสรรบบประาา ให้วิทยาลยัชุาชนท้ับวบเบินพ100% เ.ื่อด าเนินบานกิจกรราพดับต่อไปนี ้
3.1 จัดหลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชี.พ/พ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพท่ีาีจ านวนช่ัวโาบไา่ถึบพ45 ช่ัวโาบพเป้าหาายพ6,500พคนพวบเบินพ7,500,000พบาทพ(79%) 
3.2 จัดท าโครบการวิจัยชุาชนพ(.ัฒนาหลักสตูรใหา่พๆพพหรือวิจัย.ัฒนาเ.ื่อต่อยอดหรือกยกระดับบานบริการวิชาการด้านอาชี.พ/.ัฒนาค ุภา.ชีวิตในลักษ ะพArea-based / 

Project-based/ Problem-based)พเป้าหาายพ1,500พคนพวบเบินพ2,000,000พบาทพ(21%) 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
1. ศึกษาควาาต้อบการขอบชุาชน/ปญัหาขอบชุาชนท้อบถิ่น 
2. การ.ัฒนาหลักสูตรเดาิ/หลักสตูรใหา่ 
3. จัดให้บริการทาบวิชาการแก่ชุาชนตาาแผนทีไ่ดร้ับอนุาัติพ 
4. ติดตาาและประเาินผลการฝึกอบรา 
5. ก ากับพติดตาาพการด าเนินบานและการเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาแผน 
6. สรุปประเาินผลการด าเนินบานเ.ือ่วาบแผนการด าเนินบานในปงบบประาา ต่อไป 
7. หลักสตูรฝึกอบราพใช้เก ฑ์การฝกึอบราพ(ค่าตอบแทนผูส้อนพค่าวัสดุฝึกอบราพค่าสาธาร ปูโภค) 
8. การจัดโครบการพ:พการเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบราฯพและ/หรือพข้อตกลบขอบกระทรวบการคลับ 
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แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ผลผลิต : ผลงำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
รำยกำร : โครงกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- จ านวนผู้รับบริการทาบ
วิชาการเ.ื่อ.ัฒนาตนเอบ 

คน 8,000          

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ   พ         
- ร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบ
ผู้รับบริการวิชาการพ 

ร้อยละ 80 - - - - - - - 80 - 

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- รายจ่ายประจ า  
แผนการเบิกจ่ายบบประาา 
ให้สอดคล้อบตาาาาตรการ
เ.ิาประสิทธิภา.การเบิกจ่าย
บบประาา  

 9 5000  3 1350  6 3650      

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ 
 

 

ส าหรับการเบิกจา่ยให้เป็นไปตาาข้อตกลบกับกราบญัชีกลาบพตาาหนับสือกราบัญชีกลาบพด่วนที่สุดพท่ีพกคพ0406 4/37268พลบวันท่ีพ30พกันยายนพ2556พเรื่อบพขอ
ทบทวนการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดัหลักสูตร.ัฒนาทักษะและเสริาสร้าบประสบการ ด์้านอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบบุคลากรวิทยาลัยชุาชนพ 

2.2 โครบการวิจัยชุาชนพใช้เก ฑ์การจดัสรรตาาหลักเก ฑ์ขอบการด าเนนิโครบการวิจัยพส าหรับกิจกรราการถ่ายทอดอบค์ควาารู/้หลักสตูร/นวัตกรราที่ได้จากการวิจัยพใช้
เก ฑ์การจัดสรร/เบิกจ่ายตาาข้อตกลบกับกราบญัชีกลาบดับข้อพ2 1พ 

2.3 น าผลการเบิกจ่ายบบประาา โครบการบริการวิชาการแก่ชุาชนพและโครบการวิจัยที่สาาารถน าไปใช้ในการ.ัฒนาชุาชนและสับคาพในปงบบประาา พ. ศ พ2561พ พสิ้น
เดือนสิบหาคาพาาใช้ประกอบการ.ิจาร า 

3. จัดสรรบบประาา ให้วิทยาลยัชุาชนท้ับวบเบินพ100% เ.ื่อด าเนินบานกิจกรราพดับต่อไปนี ้
3.1 จัดหลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชี.พ/พ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพท่ีาีจ านวนช่ัวโาบไา่ถึบพ45 ช่ัวโาบพเป้าหาายพ6,500พคนพวบเบินพ7,500,000พบาทพ(79%) 
3.2 จัดท าโครบการวิจัยชุาชนพ(.ัฒนาหลักสตูรใหา่พๆพพหรือวิจัย.ัฒนาเ.ื่อต่อยอดหรือกยกระดับบานบริการวิชาการด้านอาชี.พ/.ัฒนาค ุภา.ชีวิตในลักษ ะพArea-based / 

Project-based/ Problem-based)พเป้าหาายพ1,500พคนพวบเบินพ2,000,000พบาทพ(21%) 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
1. ศึกษาควาาต้อบการขอบชุาชน/ปญัหาขอบชุาชนท้อบถิ่น 
2. การ.ัฒนาหลักสูตรเดาิ/หลักสตูรใหา่ 
3. จัดให้บริการทาบวิชาการแก่ชุาชนตาาแผนทีไ่ดร้ับอนุาัติพ 
4. ติดตาาและประเาินผลการฝึกอบรา 
5. ก ากับพติดตาาพการด าเนินบานและการเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาแผน 
6. สรุปประเาินผลการด าเนินบานเ.ือ่วาบแผนการด าเนินบานในปงบบประาา ต่อไป 
7. หลักสตูรฝึกอบราพใช้เก ฑ์การฝกึอบราพ(ค่าตอบแทนผูส้อนพค่าวัสดุฝึกอบราพค่าสาธาร ปูโภค) 
8. การจัดโครบการพ:พการเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบราฯพและ/หรือพข้อตกลบขอบกระทรวบการคลับ 
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กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
   - ค่าใช้จ่ายรายหัวพพช้ันปงท่ีพ 1 -พ3พพภาคเรียนท่ีพ1/2562พพ(   พคนพxพ230พบาท)พ 
4) ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน  
   - ค่าใช้จ่ายรายหัวพช้ันปงท่ีพ1 -พ3พพภาคเรียนท่ีพ1/2562พ(   พคนพxพ900พบาท)พพ 
5) ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
   - ค่าใช้จ่ายรายหัวพพช้ันปงท่ีพ1 -พ3พพภาคเรยีนทีพ่2/2561พพ(   พคนพxพ475พบาท)พพ 
   - ค่าใช้จ่ายรายหัวพพช้ันปงท่ีพ1 -พ3พพภาคเรยีนที่พ1/2562พพ(   พคนพxพ475พบาท)พพ 

ผลผลิต 
นักเรียนระดับพปวช พขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและวิทยาลัยชุาชนอุทัยธานีพ 
1. ได้รับการศึกษาไา่เสียค่าใช้จ่ายพ 
2. ได้รับการสนบัสนุนต าราเรียนพชุดนักเรียนพอุปกร ์การเรียนพไา่ต้อบเสียค่าใช้จ่ายจ าเป็นให้แก่สถานศกึษา 
ผลลัพธ์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

  ผู้ปกครอบนักศึกษาได้รับการบรรเทาภาระค่าครอบชี.พเนื่อบจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่อบหนับสือแบบเรียนพอุปกร ์การเรียนพเครื่อบแบบนักศึกษาพกิจกรรา.ัฒนาคุ ภา.ผู้เรียนพสาาารถ
น าเบินส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันในเรื่อบอื่นๆพได้พเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทาบหนึ่บ 

ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนนักเรียนระดับพปวช พขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจติรพและอุทัยธานีพไดร้ับการอุดหนุนและการ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศกึษาขั้น.ื้นฐานที่าีควาาเหาาะสากับสภาวะทาบเศรษฐกิจและ
สับคาในปจัจุบันพ1,600พคน 

- จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการสนบัสนุนการศึกษาขั้น.้ืนฐานวิทยาลัยชาุชน.ิจิตรพและ
อุทัยธานพี1,600พพพคน 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 14,506,700  บำท (เป้ำหมำย 1,600 คน) 
1. จัดสรรบบประาา ให้วิทยาลัยชุาชนทั้บวบเบิน 100%พ 
2. .ิจาร าจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักศึกษาตาาหลักเก ฑ์ขอบกระทรวบศึกษาธิการ 
3. จัดสรรให้ตาาจ านวนนักศึกษารายบานแผนการจัดการเรียนการสอนพ พภาคเรียนที่พ2/2561พและภาคเรียนที่พ1/2562พขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและ
อุทัยธานีที่ผ่านการกลั่นกรอบจากกอบาาตรฐานการศึกษาและวิจัยเรียบร้อยแล้ว 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

 

5.5 โครงกำรสนับสนนุค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
หลักกำรและเหตุผล/ควำมส ำคญัของโครงกำร    
เป็นการด าเนินการตาานโยบายรัฐบาลพข้อพ1 3 1พให้ทุกคนาีโอกาสได้รับการศึกษาฟรีพ15พปงพโดยสนับสนุนต าราในวิชาหลักให้แก่ทุกโรบเรียนพจัดให้าีชุดนักเรียนและอุปกร ์การ

เรียนฟรีให้ทันปงการศึกษาพ2552พและสนบัสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆพเ.ื่อชดเชยรายการต่าบๆพที่โรบเรียนเกบ็จากผู้ปกครอบ 
วิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานีพได้รับโอนาาจากวิทยาลัยการอาชี.โ.ทะเลพจับหวัด.ิจิตรพและวิทยาลัยการอาชี.บ้านไร่พจับหวัดอุทัยธานีพซึ่บาีภารกิจหลักด้านการจัดการเรียน

การสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชี.พ(ปวช )พและประกาศนียบัตรวิชาชี.ช้ันสูบพ(ปวส )พเาื่อวิทยาลัยการอาชี.ท้ับสอบแห่บโอนาาเป็นวิทยาลัยชุาชนพจึบาีควาาจ าเป็นที่ต้อบด าเนินบานพปวช /ปวส พ
ตาาภารกิจวิทยาลัยการอาชี.เดิาที่วิทยาลัยชุาชนท้ับสอบแห่บได้รับโอนพ.ร้อาทั้บด าเนินบานภารกิจวิทยาลัยชุาชนควบคู่กันไปพดับนั้นพนักเรียนพปวช พในวิทยาลัยชุาชนจึบได้รับสิทธิ์ในการรับการ
สนับสนุนโอกาสได้รับการจัดการศึกษาตั้บแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น.้ืนฐาน 

วัตถุประสงค ์
1. จัดการศึกษาระดับพปวช พให้แก่ประชาชนได้ศึกษาโดยไา่เสียค่าใช้จ่ายพตาาประเภทสาขาวิชาที่สอดคล้อบกับควาาต้อบการพและปัญหาขอบชุาชนพทั้บด้านวิชาการพวิชาชี.พและคุ ธรรา

จริยธรราพซึ่บบริหารจัดการโดยชุาชนาีส่วนร่วา 
2. สนับสนุนให้าีการจัดหาต าราเรียนพชุดนักเรียนพอุปกร ์การเรียนที่จ าเป็นให้แก่ผู้เรียนตาาควาาเหาาะสาพ รวาทั้บสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นแก่ผู้เรียนตาาควาาเหาาะสาพ

รวาทั้บสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นแก่สถานศึกษาเ.ื่อลดค่าใช้จ่ายขอบผู้ปกครอบ 
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชนใน.้ืนท่ีพจ านวนพ1,600พคนพจากวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานีพ 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 14,506,700 บำท รวมงบประมำณทั้งสิ้น 14,506,700 บำท  

จัดสรรเป็นคา่ใช้จ่ายรายหัวนักศึกษาตาาหลักเก ฑ์ขอบ
กระทรวบศึกษาธิการในรายการ 
1 พค่าจัดการเรียนการสอน 

 สาขาอุตสาหกรราพเทอาละพ3,250พบาท 
 สาขา.า ิชยกรราพเทอาละพ2,450พบาท 

2 พค่าหนับสือเรียนพ 
3. ค่าอุปกร ์การเรียนพ 
4 พค่าเครื่อบแบบนักเรียนพ 
5 พค่ากิจกรรา.ัฒนาผูเ้รยีนพ 

1)  ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (จ ำนวนนกัศึกษำ x อัตรำรำยหัวตำมประเภทวิชำ)   
-พพประเภทวิชาอตุสาหกรราพพช้ันปงท่ีพ1-3 ภาคเรียนที่พ2/2561พพ(  พคนพX 3,250พบาท)พพ 
-พพประเภทวิชา.า ิชยกรราพช้ันปงท่ีพ1-3 ภาคเรียนที่พ2/2561พพ(   พคนพX 2,450พบาท)พพ 
-พพประเภทวิชาอตุสาหกรราพช้ันปงท่ีพ1-3 พภาคเรียนที่พ1/2562พพ(   พคนพX 3,250พบาท)พพ 
-พพประเภทวิชา.า ิชยกรราพช้ันปงท่ีพ1-3 ภาคเรียนที่พ1/2562พพ(   คนพX 2,450พบาท)พพ 

2) ค่ำหนังสือเรียน  
    - ค่าหนับสือเรียนพภาคเรียนท่ีพ2/2561พ(   พพคนพxพ1,000พบาท)พ 
    - ค่าหนับสือเรียนพภาคเรียนท่ีพ1/2562พ(   พพคนพxพ 1,000พบาท)พ 
3) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  
    - ค่าใช้จ่ายรายหัวพพช้ันปงท่ีพ1 -พ3พพภาคเรียนท่ีพ2/2561พ(   พคนพxพ230พบาท)พพ 
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กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
   - ค่าใช้จ่ายรายหัวพพช้ันปงท่ีพ 1 -พ3พพภาคเรียนท่ีพ1/2562พพ(   พคนพxพ230พบาท)พ 
4) ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน  
   - ค่าใช้จ่ายรายหัวพช้ันปงท่ีพ1 -พ3พพภาคเรียนท่ีพ1/2562พ(   พคนพxพ900พบาท)พพ 
5) ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
   - ค่าใช้จ่ายรายหัวพพช้ันปงท่ีพ1 -พ3พพภาคเรยีนทีพ่2/2561พพ(   พคนพxพ475พบาท)พพ 
   - ค่าใช้จ่ายรายหัวพพช้ันปงท่ีพ1 -พ3พพภาคเรยีนที่พ1/2562พพ(   พคนพxพ475พบาท)พพ 

ผลผลิต 
นักเรียนระดับพปวช พขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและวิทยาลัยชุาชนอุทัยธานีพ 
1. ได้รับการศึกษาไา่เสียค่าใช้จ่ายพ 
2. ได้รับการสนบัสนุนต าราเรียนพชุดนักเรียนพอุปกร ์การเรียนพไา่ต้อบเสียค่าใช้จ่ายจ าเป็นให้แก่สถานศกึษา 
ผลลัพธ์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

  ผู้ปกครอบนักศึกษาได้รับการบรรเทาภาระค่าครอบชี.พเนื่อบจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่อบหนับสือแบบเรียนพอุปกร ์การเรียนพเครื่อบแบบนักศึกษาพกิจกรรา.ัฒนาคุ ภา.ผู้เรียนพสาาารถ
น าเบินส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันในเรื่อบอื่นๆพได้พเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทาบหนึ่บ 

ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนนักเรียนระดับพปวช พขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจติรพและอุทัยธานีพไดร้ับการอุดหนุนและการ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศกึษาขั้น.ื้นฐานที่าีควาาเหาาะสากับสภาวะทาบเศรษฐกิจและ
สับคาในปจัจุบันพ1,600พคน 

- จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการสนบัสนุนการศึกษาขั้น.้ืนฐานวิทยาลัยชาุชน.ิจิตรพและ
อุทัยธานีพ1,600พพพคน 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 14,506,700  บำท (เป้ำหมำย 1,600 คน) 
1. จัดสรรบบประาา ให้วิทยาลัยชุาชนทั้บวบเบิน 100%พ 
2. .ิจาร าจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักศึกษาตาาหลักเก ฑ์ขอบกระทรวบศึกษาธิการ 
3. จัดสรรให้ตาาจ านวนนักศึกษารายบานแผนการจัดการเรียนการสอนพ พภาคเรียนที่พ2/2561พและภาคเรียนที่พ1/2562พขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและ
อุทัยธานีที่ผ่านการกลั่นกรอบจากกอบาาตรฐานการศึกษาและวิจัยเรียบร้อยแล้ว 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

 

5.5 โครงกำรสนับสนนุค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
หลักกำรและเหตุผล/ควำมส ำคญัของโครงกำร    
เป็นการด าเนินการตาานโยบายรัฐบาลพข้อพ1 3 1พให้ทุกคนาีโอกาสได้รับการศึกษาฟรีพ15พปงพโดยสนับสนุนต าราในวิชาหลักให้แก่ทุกโรบเรียนพจัดให้าีชุดนักเรียนและอุปกร ์การ

เรียนฟรีให้ทันปงการศึกษาพ2552พและสนบัสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆพเ.ื่อชดเชยรายการต่าบๆพที่โรบเรียนเกบ็จากผู้ปกครอบ 
วิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานีพได้รับโอนาาจากวิทยาลัยการอาชี.โ.ทะเลพจับหวัด.ิจิตรพและวิทยาลัยการอาชี.บ้านไร่พจับหวัดอุทัยธานีพซึ่บาีภารกิจหลักด้านการจัดการเรียน

การสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชี.พ(ปวช )พและประกาศนียบัตรวิชาชี.ช้ันสูบพ(ปวส )พเาื่อวิทยาลัยการอาชี.ท้ับสอบแห่บโอนาาเป็นวิทยาลัยชุาชนพจึบาีควาาจ าเป็นที่ต้อบด าเนินบานพปวช /ปวส พ
ตาาภารกิจวิทยาลัยการอาชี.เดิาที่วิทยาลัยชุาชนท้ับสอบแห่บได้รับโอนพ.ร้อาทั้บด าเนินบานภารกิจวิทยาลัยชุาชนควบคู่กันไปพดับนั้นพนักเรียนพปวช พในวิทยาลัยชุาชนจึบได้รับสิทธิ์ในการรับการ
สนับสนุนโอกาสได้รับการจัดการศึกษาตั้บแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น.้ืนฐาน 

วัตถุประสงค ์
1. จัดการศึกษาระดับพปวช พให้แก่ประชาชนได้ศึกษาโดยไา่เสียค่าใช้จ่ายพตาาประเภทสาขาวิชาที่สอดคล้อบกับควาาต้อบการพและปัญหาขอบชุาชนพทั้บด้านวิชาการพวิชาชี.พและคุ ธรรา

จริยธรราพซึ่บบริหารจัดการโดยชุาชนาีส่วนร่วา 
2. สนับสนุนให้าีการจัดหาต าราเรียนพชุดนักเรียนพอุปกร ์การเรียนที่จ าเป็นให้แก่ผู้เรียนตาาควาาเหาาะสาพ รวาทั้บสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นแก่ผู้เรียนตาาควาาเหาาะสาพ

รวาทั้บสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นแก่สถานศึกษาเ.ื่อลดค่าใช้จ่ายขอบผู้ปกครอบ 
กลุ่มเป้ำหมำย : เยาวชนใน.้ืนท่ีพจ านวนพ1,600พคนพจากวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานีพ 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 14,506,700 บำท รวมงบประมำณทั้งสิ้น 14,506,700 บำท  

จัดสรรเป็นคา่ใช้จ่ายรายหัวนักศึกษาตาาหลักเก ฑ์ขอบ
กระทรวบศึกษาธิการในรายการ 
1 พค่าจัดการเรียนการสอน 

 สาขาอุตสาหกรราพเทอาละพ3,250พบาท 
 สาขา.า ิชยกรราพเทอาละพ2,450พบาท 

2 พค่าหนับสือเรียนพ 
3. ค่าอุปกร ์การเรียนพ 
4 พค่าเครื่อบแบบนักเรียนพ 
5 พค่ากิจกรรา.ัฒนาผูเ้รยีนพ 

1)  ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (จ ำนวนนกัศึกษำ x อัตรำรำยหัวตำมประเภทวิชำ)   
-พพประเภทวิชาอตุสาหกรราพพช้ันปงท่ีพ1-3 ภาคเรียนที่พ2/2561พพ(  พคนพX 3,250พบาท)พพ 
-พพประเภทวิชา.า ิชยกรราพช้ันปงท่ีพ1-3 ภาคเรียนที่พ2/2561พพ(   พคนพX 2,450พบาท)พพ 
-พพประเภทวิชาอตุสาหกรราพช้ันปงท่ีพ1-3 พภาคเรียนที่พ1/2562พพ(   พคนพX 3,250พบาท)พพ 
-พพประเภทวิชา.า ิชยกรราพช้ันปงท่ีพ1-3 ภาคเรียนที่พ1/2562พพ(   คนพX 2,450พบาท)พพ 

2) ค่ำหนังสือเรียน  
    - ค่าหนับสือเรียนพภาคเรียนท่ีพ2/2561พ(   พพคนพxพ1,000พบาท)พ 
    - ค่าหนับสือเรียนพภาคเรียนท่ีพ1/2562พ(   พพคนพxพ 1,000พบาท)พ 
3) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  
    - ค่าใช้จ่ายรายหัวพพช้ันปงท่ีพ1 -พ3พพภาคเรียนท่ีพ2/2561พ(   พคนพxพ230พบาท)พพ 
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5.6 โครงกำรสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร  
การจัดท าโครบบานช้ินนี ้เป็นการศกึษาขั้น.้ืนฐานที่เกี่ยวข้อบและส าคัญต่อการด ารบชีวิตขอบานุษย์พท่ีสาาารถน าไปสู่การ.ัฒนาศักยภา.ขอบผู้เรียนและผู้ที่จะศึกษาได้ในอนาคต ทั้บ

ด้านสับคา เศรษฐกิจพและในด้านการประกอบอาชี. ซึ่บจะเห็นได้ว่าการ.ัฒนาด้านต่าบพๆ เหล่านีจ้ะตอ้บอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น.้ืนฐานทั้บสิ้นในปัจจุบันรัฐบาลจึบให้การสนับสนุนการ
.ัฒนาก าลับคนด้านวิทยาศาสตร์เป็นส าคัญ โดยส่บเสริาให้โรบเรียนาีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยการสืบเสาะหาควาารูด้้วยตนเอบสาาารถคดิ วิเคราะห์และทดลอบปฏิบัติอย่าบาีเหตุผลด้วย
กระบวนการทาบวิทยาศาสตร ์ส่บเสริาควาาคิดริเริ่าสร้าบสรรค ์ท าให้นักเรียนาเีจตคติทาบวิทยาศาสตร์ดีขึ้นพสนใจเรียนวิทยาศาสตร ์ 
และน าควาารูไ้ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

วัตถุประสงค์  สนับสนุนกิจกรรา.ัฒนาทักษะพศักยภา.นักเรียน/นกัศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชี.พ(ปวช )พช้ันปงท่ีพ3 ก่อนเข้าสูต่ลาดแรบบานขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจติรพและ
วิทยาลัยชุาชนอุทัยธานีพผ่านกระบวนการ/กิจกรราการคิดพสร้าบสรรค์พสิ่บประดิษฐ์คนรุ่นใหา่โดยใช้อบค์ควาารู้และทักษะในสาขาวิชาชี.ท่ีเลือกเรียน 

กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้เรยีนระดับพปวช พ3พในวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานี 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
1. นักเรียนพปวช พช้ันปงสุดท้ายขอบวทิยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานพีแบ่บกลุ่าเสนอ

โครบบาน 
2. ด าเนินการจัดท าโครบบานตาาแผนท่ีก าหนด 
3. น าเสนอโครบบานในช้ันเรียนพและจัดแสดบาหกรราวิชาการขอบวิทยาลัยชุาชน 

1. นักศึกษาน าเสนอโครบการสิ่บประดิษฐ์ 
2. นักศึกษาจัดโครบการที่ได้รับอนุาตัิ 
3. น าเสนอโครบการเ.ื่อประเาินผลพเป็นการจัดนิทรรศการเ.ื่อแสดบผลบานพได้แก่พ

กิจกรราาหกรราวิชาการพและกิจกรราประกวดสิ่บประดิษฐ ์
ผลผลิต 
1. นักเรียนท่ีก าลับจะจบหลักสตูรระดับพปวช พจากวิทยาลัยชุาชนทั้บพ2 แห่บพได้เข้าร่วากจิกรราพกระบวนการพ.ัฒนาทักษะศักยภา.ในการคิดสร้าบสรรค์สิ่บประดิษฐ์คนรุ่นใหา่ 
2. จ านวนโครบบานขอบนักเรียนระดบัพปวช พท่ีคิด.ัฒนาพสร้าบสรรค์โดยนักเรียนพปวช พขอบพวชช พ2 แห่บ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาพระดับพปวช พจากวิทยาลัยชุาชนทั้บพ2พแห่บพผ่านกระบวนการ.ัฒนาทักษะพศักยภา.ในการคิดสร้าบสรรคส์ิ่บประดิษฐ์คนรุ่นใหา ่
2. วิทยาลัยชุาชนท้ับพ2พแห่บพาีประสบการ ์พและ.ัฒนาบานเ.ื่อรอบรบัการจัดการศึกษาระดับพปวช พให้าีทักษะพสารรถนะอาชี.อย่าบเป็นรูปธรรา 
 
 
 
 
 

 

 

1. วิทยาลัยชุาชนรายบานแผนการจดัการเรียนการสอนพเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
2. สถาบันวิทยาลยัชุาชนตรวจสอบแผนการจดัการเรียนการสอนพตาาหลักเก ฑ์/าาตรฐานที่ก าหนดพ 
3. สถาบันวิทยาลยัชุาชนขออนุาัติจดัสรรบบประาา ค่าใช้จ่ายตาาแผนการจัดการเรยีนการสอนให้แก่วิทยาลัยชุาชนตาาหลักเก ฑ์ 
4. วิทยาลัยชุาชนด าเนินการจัดการเรียนการสอนพและเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบที่ก าหนดพ 
5. วิทยาลัยชุาชนรายบานผลการด าเนินบานและการใช้จ่ายบบประาา พทุกไตราาสและเาื่อสิ้นปงบบประาา ต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รำยไตรมำส  ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

โครงกำรที่ 1 : โครงกำรสนับสนนุค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
1. แผนกำรปฏิบัติงำน                       
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ                       
- จ านวนนักเรียนระดับพปวช พขอบ
วิทยาลยัชุาชน.ิจิตรพและ
อุทัยธานีพได้รับการอดุหนุนและ
การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับ
การศึกษาขั้น.ื้นฐานทีา่ีควาา
เหาาะสากับสภาวะทาบ
เศรษฐกิจและสับคาในปัจจุบันพ
1,600พคน 

คน 1,600         1,600   

2.แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- รายจ่ายประจ า  
แผนการเบิกจ่ายบบประาา 
ให้สอดคล้อบตาาาาตรการ
เ.ิาประสิทธิภา.การเบิกจ่าย
บบประาา  

 14 5067  4 9164  3 7200  3 6908  2 1795  

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล  ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ  
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5.6 โครงกำรสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร  
การจัดท าโครบบานช้ินนี ้เป็นการศกึษาขั้น.้ืนฐานที่เกี่ยวข้อบและส าคัญต่อการด ารบชีวิตขอบานุษย์พท่ีสาาารถน าไปสู่การ.ัฒนาศักยภา.ขอบผู้เรียนและผู้ที่จะศึกษาได้ในอนาคต ทั้บ

ด้านสับคา เศรษฐกิจพและในด้านการประกอบอาชี. ซึ่บจะเห็นได้ว่าการ.ัฒนาด้านต่าบพๆ เหล่านีจ้ะตอ้บอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น.้ืนฐานทั้บสิ้นในปัจจุบันรัฐบาลจึบให้การสนับสนุนการ
.ัฒนาก าลับคนด้านวิทยาศาสตร์เป็นส าคัญ โดยส่บเสริาให้โรบเรียนาีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยการสืบเสาะหาควาารูด้้วยตนเอบสาาารถคดิ วิเคราะห์และทดลอบปฏิบัติอย่าบาีเหตุผลด้วย
กระบวนการทาบวิทยาศาสตร ์ส่บเสริาควาาคิดริเริ่าสร้าบสรรค ์ท าให้นักเรียนาเีจตคติทาบวิทยาศาสตร์ดีขึ้นพสนใจเรียนวิทยาศาสตร ์ 
และน าควาารูไ้ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

วัตถุประสงค์  สนับสนุนกิจกรรา.ัฒนาทักษะพศักยภา.นักเรียน/นกัศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชี.พ(ปวช )พช้ันปงท่ีพ3 ก่อนเข้าสูต่ลาดแรบบานขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจติรพและ
วิทยาลัยชุาชนอุทัยธานีพผ่านกระบวนการ/กิจกรราการคิดพสร้าบสรรค์พสิ่บประดิษฐ์คนรุ่นใหา่โดยใช้อบค์ควาารู้และทักษะในสาขาวิชาชี.ท่ีเลือกเรียน 

กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้เรยีนระดับพปวช พ3พในวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานี 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
1. นักเรียนพปวช พช้ันปงสุดท้ายขอบวทิยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานพีแบ่บกลุ่าเสนอ

โครบบาน 
2. ด าเนินการจัดท าโครบบานตาาแผนท่ีก าหนด 
3. น าเสนอโครบบานในช้ันเรียนพและจัดแสดบาหกรราวิชาการขอบวิทยาลัยชุาชน 

1. นักศึกษาน าเสนอโครบการสิ่บประดิษฐ์ 
2. นักศึกษาจัดโครบการที่ได้รับอนุาตัิ 
3. น าเสนอโครบการเ.ื่อประเาินผลพเป็นการจัดนิทรรศการเ.ื่อแสดบผลบานพได้แก่พ

กิจกรราาหกรราวิชาการพและกิจกรราประกวดสิ่บประดิษฐ ์
ผลผลิต 
1. นักเรียนท่ีก าลับจะจบหลักสตูรระดับพปวช พจากวิทยาลัยชุาชนทั้บพ2 แห่บพได้เข้าร่วากจิกรราพกระบวนการพ.ัฒนาทักษะศักยภา.ในการคิดสร้าบสรรค์สิ่บประดิษฐ์คนรุ่นใหา่ 
2. จ านวนโครบบานขอบนักเรียนระดบัพปวช พท่ีคิด.ัฒนาพสร้าบสรรค์โดยนักเรียนพปวช พขอบพวชช พ2 แห่บ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาพระดับพปวช พจากวิทยาลัยชุาชนทั้บพ2พแห่บพผ่านกระบวนการ.ัฒนาทักษะพศักยภา.ในการคิดสร้าบสรรคส์ิ่บประดิษฐ์คนรุ่นใหา ่
2. วิทยาลัยชุาชนท้ับพ2พแห่บพาีประสบการ ์พและ.ัฒนาบานเ.ื่อรอบรบัการจัดการศึกษาระดับพปวช พให้าีทักษะพสารรถนะอาชี.อย่าบเป็นรูปธรรา 
 
 
 
 
 

 

 

1. วิทยาลัยชุาชนรายบานแผนการจดัการเรียนการสอนพเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
2. สถาบันวิทยาลยัชุาชนตรวจสอบแผนการจดัการเรียนการสอนพตาาหลักเก ฑ์/าาตรฐานที่ก าหนดพ 
3. สถาบันวิทยาลยัชุาชนขออนุาัติจดัสรรบบประาา ค่าใช้จ่ายตาาแผนการจัดการเรยีนการสอนให้แก่วิทยาลัยชุาชนตาาหลักเก ฑ์ 
4. วิทยาลัยชุาชนด าเนินการจัดการเรียนการสอนพและเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบที่ก าหนดพ 
5. วิทยาลัยชุาชนรายบานผลการด าเนินบานและการใช้จ่ายบบประาา พทุกไตราาสและเาื่อสิ้นปงบบประาา ต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รำยไตรมำส  ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

โครงกำรที่ 1 : โครงกำรสนับสนนุค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
1. แผนกำรปฏิบัติงำน                       
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ                       
- จ านวนนักเรียนระดับพปวช พขอบ
วิทยาลยัชุาชน.ิจิตรพและ
อุทัยธานีพได้รับการอดุหนุนและ
การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับ
การศึกษาขั้น.ื้นฐานทีา่ีควาา
เหาาะสากบัสภาวะทาบ
เศรษฐกิจและสับคาในปัจจุบันพ
1,600พคน 

คน 1,600         1,600   

2.แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- รายจ่ายประจ า  
แผนการเบิกจ่ายบบประาา 
ให้สอดคล้อบตาาาาตรการ
เ.ิาประสิทธิภา.การเบิกจ่าย
บบประาา  

 14 5067  4 9164  3 7200  3 6908  2 1795  

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล  ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ  
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แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ผลผลิต : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำในวิทยำลัยชุมชน 
รำยกำร : โครงกำรสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- จ านวนโครบบานขอบนักศึกษาระดบัพปวช  โครบบาน 40    40      
2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- รายจ่ายประจ า  1 2000    1 2000      

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล   
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนด 

  

 

ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนโครบบานขอบนักศึกษาระดบัพปวช พ40พโครบบาน -พจ านวนโครบบานขอบนักศึกษาระดับพปวช พขอบพวชช .ิจิตรพและอุทัยธานีพจ านวนพ40พโครบบาน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
- พผู้เรียนสาาารถพคิดเป็นพท าเป็นพแก้ปัญหาได้พใช้อย่าบเหาาะสาพพร้อยละพ80 ผู้เรยีนสาาารถพคิดเป็นพท าเป็นพแก้ปัญหาได้พใช้อย่าบเหาาะสาพร้อยละพ100 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 1,200,000 บำท 
1. จัดสรรบบประาา ให้วิทยาลยัชุาชนท้ับวบเบินพ100% 
2. หลักเก ฑ์การ.ิจาร าจัดสรรบบประาา  

2 1พ.ิจาร าจัดสรรตาาจ านวนโครบการที่วิทยาลยัชุาชนเสนอในแผนปฏิบัตริาชการประจ าปงพพ(40พโครบการ) 
2 2พจัดสรรตาาจ านวนโครบการพๆพละพ30,000 บาทพ 
2 3พกร ีทีก่ารเสนอขอบบประาา ในภา.รวาพเกินวบเบินที่ได้รับจัดสรรพวบเบินจะลดลบตาาสัดส่วนพซึ่บจะท าให้บบประาา ท่ีได้รับจัดสรรน้อยกว่าพ

30,000พบาท/โครบการ 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
1. การวาบแผน 

1 1พก าหนดหรือเลือกโครบการที่จะท าพผู้เรยีนควรส ารวจควาาสนใจพควาา.ร้อาและควาาถนัดขอบตนเอบในด้านต่าบพๆพแล้วจึบเลือกโครบการที่เหาาะสากับตนเอบาากทีสุ่ด 
1 2พนักศึกษาเสนอโครบร่าบโครบบาน 

2. ประเาินผลโครบบานท่ีควรไดร้ับการสนับสนุนบบประาา พโดย.ิจาร าจากพวัตถุประสบค์พเปา้หาายพบบประาา ที่ใช้พและระยะเวลาทีส่าาารถแล้วเสร็จทันเวลาพ 
3. จัดสรรบบประาา ให้โครบบานท่ีผ่านการ.ิจาร าไปด าเนินการ 
4. จัดบานาหกรราวิชาการเ.ื่อน าเสนอผลการด าเนินบานขอบโครบบานพ 
5. วิทยาลัยชุาชนรายบานผลการด าเนินบานและการใช้จ่ายบบประาา ต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยชุาชนพสภาวิทยาลัยชุาชนพและสถาบันวทิยาลัยชุาชนเาื่อเสรจ็สิ้นโครบการพ 
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แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ผลผลิต : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำในวิทยำลัยชุมชน 
รำยกำร : โครงกำรสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- จ านวนโครบบานขอบนักศึกษาระดบัพปวช  โครบบาน 40    40      
2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- รายจ่ายประจ า  1 2000    1 2000      

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล   
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนด 

  

 

ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนโครบบานขอบนักศึกษาระดบัพปวช พ40พโครบบาน -พจ านวนโครบบานขอบนักศึกษาระดับพปวช พขอบพวชช .ิจิตรพและอุทัยธานีพจ านวนพ40พโครบบาน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
- พผู้เรียนสาาารถพคิดเป็นพท าเป็นพแก้ปัญหาได้พใช้อย่าบเหาาะสาพพร้อยละพ80 ผู้เรยีนสาาารถพคิดเป็นพท าเป็นพแก้ปัญหาได้พใช้อย่าบเหาาะสาพร้อยละพ100 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 1,200,000 บำท 
1. จัดสรรบบประาา ให้วิทยาลยัชุาชนท้ับวบเบินพ100% 
2. หลักเก ฑ์การ.ิจาร าจัดสรรบบประาา  

2 1พ.ิจาร าจัดสรรตาาจ านวนโครบการที่วิทยาลยัชุาชนเสนอในแผนปฏิบัตริาชการประจ าปงพพ(40พโครบการ) 
2 2พจัดสรรตาาจ านวนโครบการพๆพละพ30,000 บาทพ 
2 3พกร ีทีก่ารเสนอขอบบประาา ในภา.รวาพเกินวบเบินที่ได้รับจัดสรรพวบเบินจะลดลบตาาสัดส่วนพซึ่บจะท าให้บบประาา ท่ีได้รับจัดสรรน้อยกว่าพ

30,000พบาท/โครบการ 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
1. การวาบแผน 

1 1พก าหนดหรือเลือกโครบการที่จะท าพผู้เรยีนควรส ารวจควาาสนใจพควาา.ร้อาและควาาถนัดขอบตนเอบในด้านต่าบพๆพแล้วจึบเลือกโครบการที่เหาาะสากับตนเอบาากทีสุ่ด 
1 2พนักศึกษาเสนอโครบร่าบโครบบาน 

2. ประเาินผลโครบบานท่ีควรไดร้ับการสนับสนุนบบประาา พโดย.ิจาร าจากพวัตถุประสบค์พเปา้หาายพบบประาา ที่ใช้พและระยะเวลาทีส่าาารถแล้วเสร็จทันเวลาพ 
3. จัดสรรบบประาา ให้โครบบานท่ีผ่านการ.ิจาร าไปด าเนินการ 
4. จัดบานาหกรราวิชาการเ.ื่อน าเสนอผลการด าเนินบานขอบโครบบานพ 
5. วิทยาลัยชุาชนรายบานผลการด าเนินบานและการใช้จ่ายบบประาา ต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยชุาชนพสภาวิทยาลัยชุาชนพและสถาบันวทิยาลัยชุาชนเาื่อเสรจ็สิ้นโครบการพ 
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ผลผลิต  นักศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้พจ านวนพ5,000พคนพได้เข้าร่วาโครบการเ.ือ่น าควาารู้และประสบการ ไ์ปใช้ในการด ารบชีวิต 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักศึกษาวิทยาลัยชุาชนที่เข้าร่วาโครบการสาาารถน าควาารู้และประสบการ ์ไปใช้ในการด ารบชีวิตในสับคาได้อย่าบาีควาาสุขพพ 
2. นักศึกษาาีควาาภาคภูาิใจในควาาเป็นไทยพ 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนที่สอดคล้อบกับค าขอบบประาา  
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
จ านวนนักศึกษาพประชาชนพและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วาโครบการสับคา.หุวัฒนธรรา 
จ านวนพ5,000พคน 

เป้าหาายปงบบประาา พ. ศ พ2562พรวาพ5,080พคนพจ าแนกรายวิทยาลัยพได้ดับนี ้
วิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพ1,100พคนพ 
วิทยาลัยชุาชนยะลาพ1,100พคน 
วิทยาลัยชุาชนปัตตานีพ1,100พคน 
วิทยาลัยชุาชนสบขลาพ1,780พคน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ร้อยละขอบจ านวนนักศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้าีค ุภา.ชีวิตดีขึ้นพร้อยละพ80 
หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 7,330,600 บำท 
1. จัดสรรบบประาา ให้วิทยาลยัชุาชนท้ับวบเบินพ100% จ านวนพ7,330,600พบาท 
2. .ิจาร าจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกิจจับหวดัชายแดนภาคใต้พจ านวนพ4พวิทยาลัยชุาชนพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพปัตตานีพยะลาพและสบขลาพาี

หลักเก ฑ์การ.ิจาร ากิจกรรา/โครบการพพดับนี ้
2.1 วัตถุประสบค์ขอบโครบการที่สอดคล้อบกับภารกิจท่ีก าหนดไว้ในค าขอบบประาา  ควาาท้าทายหรือควาาน่าสนใจพขอบกิจกรราที่จะประสบควาาส าเร็จ 
2.2 าีกิจกรราการติดตาาพประเาินผลในาิติเชิบคุ ภา.พและน าเสนอผลลั.ธ์ขอบโครบการที่าผีลกระทบตอ่บุคคลพกลุ่าพหรือชุาชนพ(กร ีตัวอย่าบที่ดี) 
2.3 การเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาตาาระเบียบกระทรวบการคลบั 
2.4 น าผลการเบิกจ่ายบบประาา พในปงบบประาา พ. ศ พ2561พ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาใช้ประกอบการ.จิาร า 

แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
1. ก าหนดแผนและปฏิทินบานให้ชัดเจน 
2. บริหารบบประาา /พโครบการใหย้ดึระเบียบกฎหาายที่เกี่ยวข้อบ 
3. ให้าีการประเาินผลโครบการให้สอดคล้อบกับวัตถุประสบค ์
4. ให้าีการสรุปผลและรายบานพเาื่อสิน้สุดปงบบประาา พ.ร้อาข้อเสนอแนะในการจัดท าค าขอบบประาา ในปงถัดไป 

 

5.7 โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ รำยกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรอยู่รวมกันอย่ำงสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร  
สถาบันวิทยาลัยชุาชนาีหน้าที่รับผดิชอบการจัดการศึกษาระดับอุดาศกึษาต่ ากว่าปรญิญารปูแบบวิทยาลยัชุาชนพและาีวิทยาลัยชุาชนในสับกัดพจ านวนพ20พแห่บพโดยาีวิทยาลัยชุาชนที่ตั้บอยู่ในเขต

.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใตพ้จ านวนพ5พแห่บพประกอบด้วยพวิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพปัตตานีพยะลาพสตูลพและสบขลาพาี.ันธกิจในจัดการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาในทุกสาขาวิชาที่สอดคล้อบกบั
ควาาต้อบการขอบชุาชนที่วิทยาลัยชุาชนตั้บอยู่พและนอกจากนี้พยับาี.ันธกิจที่าีควาาส าคัญไา่ยิ่บหย่อนกว่า.ันธกิจแรกพคือพการให้การฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบสาาชิกในชุาชนพอันน าไปสู่
ควาาสาาารถทาบเศรษฐกิจและสบัคาขอบชุาชนพรัฐบาลได้เล็บเห็นควาาส าคัญขอบกลไกทาบการศกึษาที่จะช่วยบรรเทาปัญหาควาารุนแรบใน.ื้นที่โดยการสบ่เสริาและสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุาชนให้เป็นกลไกใน
การส่บเสริาด้านอาชี.และการอยู่ร่วากันในสับคา.หุวัฒนธรราในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้าาอย่าบต่อเนื่อบ 

วัตถุประสงค ์
1. ส่บเสริานักศึกษาในวิทยาลัยชุาชนให้าีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรราพอาชี.พและควาาเป็นอยู่ขอบผู้คนในสับคาต่าบวัฒนธรรา 
2. ส่บเสริาให้นักศึกษาในวิทยาลัยชุาชนได้รับประสบการ ์ตรบและเรียนรู้จากการปฏิบัติบานในชุาชนเข้าแข็บพโดยเฉ.าะการปลูกฝับเชิบคุ ธรราพจริยธรราที่เกิดขึ้นในชุาชน 
3. ส่บเสริานักศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้ให้รู้รักสาาัคคีพและาีทัศนคติเชิบบวกต่อสถาบันชาติพศาสน์พและ.ระาหากษัตริย์ 
กลุ่มเป้ำหมำย : จ านวนนักศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วาโครบการพ 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
กิจกรราที่พ1พกิจกรราค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาบสับคา.หุวัฒนธรราพ 
ด าเนินการโดยให้ควาารู้ที่ถูกต้อบในเรื่อบการอยู่ร่วากันในสับคา.หุวัฒนธรราพโดยพกอบอ านวยการ
รักษาควาาาั่นคบภายในราชอา าจักรพ(กอ ราน )พหรือหน่วยบานที่เกี่ยวข้อบพและจัดให้นักศึกษาใช้
ชีวิตร่วากับนักศึกษาวิทยาลัยชุาชนในภาคเหนือพภาคตะวันออกเฉียบเหนือพและภาคกลาบพ 
กิจกรราที่พ2พกิจกรรา.ัฒนาทักษะผู้น านักศึกษาผ่านค่ายผู้น านักศึกษาพ 
จะด าเนินการจัดให้ควาารู้ด้านต่าบพๆ พคุ ธรราพจริยธรราพแก่ผู้น านักศึกษาพเ.ื่อให้สาาารถถ่ายทอด
ให้กับนักศึกษาคนอื่นต่อไป 
กิจกรราที่พ3พกิจกรราาหกรราวิชาการสร้าบบานสร้าบอาชี.พ(เสริาสร้าบเอกลักษ ์ขอบชาติ)พ 
ด าเนินการจัดการแข่บขันวิชาการทั้บด้านวิชาการพและวิชาชี.พเ.ื่อแสดบถึบอบค์ควาารู้พศิลปะและ
วัฒนธรราพในแต่ละจับหวัดพประกอบด้วยวิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพยะลาพปัตตานีพสบขลาพซึ่บเป็นอยู่ในพ
4พจับหวัดชายแดนภาคใต้พร่วากับวิทยาลัยชุาชน.ับบาพสตูลพและระนอบพ 

วิทยาลัยชาุชนพ4พแห่บพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพปัตตานีพยะลาพและสบขลาเ.ื่อด าเนิน
กิจกรราที่เกีย่วเนื่อบกับการสร้าบควาารู้พควาาเข้าใจพและทัศนคติในการอยู่ร่วากันอย่าบสันติ
ในสับคา.หุวัฒนธรราให้แก่กลุ่าเป้าหาายพในเรื่อบดับต่อไปนี ้
o การส่บเสริาทัศนคติเชิบบวกด้านการควาาาั่นคบใน.ื้นที่ 
o การอยู่ร่วากันอย่าบสันติในสับคา.หุวัฒนธรรา 
o กิจกรรากีฬาสานสัา.ันธ์ 
o กิจกรราาหกรราวิชาการ 
o การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ค่ายผู้น านกัศึกษา 
ฯลฯ 
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ผลผลิต  นักศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้พจ านวนพ5,000พคนพได้เข้าร่วาโครบการเ.ือ่น าควาารู้และประสบการ ไ์ปใช้ในการด ารบชีวิต 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักศึกษาวิทยาลัยชุาชนที่เข้าร่วาโครบการสาาารถน าควาารู้และประสบการ ์ไปใช้ในการด ารบชีวิตในสับคาได้อย่าบาีควาาสุขพพ 
2. นักศึกษาาีควาาภาคภูาิใจในควาาเป็นไทยพ 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนที่สอดคล้อบกับค าขอบบประาา  
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
จ านวนนักศึกษาพประชาชนพและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วาโครบการสับคา.หุวัฒนธรรา 
จ านวนพ5,000พคน 

เป้าหาายปงบบประาา พ. ศ พ2562พรวาพ5,080พคนพจ าแนกรายวิทยาลัยพได้ดับนี ้
วิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพ1,100พคนพ 
วิทยาลัยชุาชนยะลาพ1,100พคน 
วิทยาลัยชุาชนปัตตานีพ1,100พคน 
วิทยาลัยชุาชนสบขลาพ1,780พคน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ร้อยละขอบจ านวนนักศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้าีค ุภา.ชีวิตดีขึ้นพร้อยละพ80 
หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 7,330,600 บำท 
1. จัดสรรบบประาา ให้วิทยาลยัชุาชนท้ับวบเบินพ100% จ านวนพ7,330,600พบาท 
2. .ิจาร าจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกิจจับหวดัชายแดนภาคใต้พจ านวนพ4พวิทยาลัยชุาชนพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพปัตตานีพยะลาพและสบขลาพาี

หลักเก ฑ์การ.ิจาร ากิจกรรา/โครบการพพดับนี ้
2.1 วัตถุประสบค์ขอบโครบการที่สอดคล้อบกับภารกิจท่ีก าหนดไว้ในค าขอบบประาา  ควาาท้าทายหรือควาาน่าสนใจพขอบกิจกรราที่จะประสบควาาส าเร็จ 
2.2 าีกิจกรราการติดตาาพประเาินผลในาิติเชิบคุ ภา.พและน าเสนอผลลั.ธ์ขอบโครบการที่าผีลกระทบตอ่บุคคลพกลุ่าพหรือชุาชนพ(กร ีตัวอย่าบที่ดี) 
2.3 การเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาตาาระเบียบกระทรวบการคลบั 
2.4 น าผลการเบิกจ่ายบบประาา พในปงบบประาา พ. ศ พ2561พ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาใช้ประกอบการ.จิาร า 

แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
1. ก าหนดแผนและปฏิทินบานให้ชัดเจน 
2. บริหารบบประาา /พโครบการใหย้ดึระเบียบกฎหาายที่เกี่ยวข้อบ 
3. ให้าีการประเาินผลโครบการให้สอดคล้อบกับวัตถุประสบค ์
4. ให้าีการสรุปผลและรายบานพเาื่อสิน้สุดปงบบประาา พ.ร้อาข้อเสนอแนะในการจัดท าค าขอบบประาา ในปงถัดไป 

 

5.7 โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ รำยกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรอยู่รวมกันอย่ำงสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร  
สถาบันวิทยาลัยชุาชนาีหน้าที่รับผดิชอบการจัดการศึกษาระดับอุดาศกึษาต่ ากว่าปรญิญารปูแบบวิทยาลยัชุาชนพและาีวิทยาลัยชุาชนในสับกัดพจ านวนพ20พแห่บพโดยาีวิทยาลัยชุาชนที่ตั้บอยู่ในเขต

.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใตพ้จ านวนพ5พแห่บพประกอบด้วยพวิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพปัตตานีพยะลาพสตูลพและสบขลาพาี.ันธกิจในจัดการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาในทุกสาขาวิชาที่สอดคล้อบกบั
ควาาต้อบการขอบชุาชนที่วิทยาลัยชุาชนตั้บอยู่พและนอกจากนี้พยับาี.ันธกิจที่าีควาาส าคัญไา่ยิ่บหย่อนกว่า.ันธกิจแรกพคือพการให้การฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบสาาชิกในชุาชนพอันน าไปสู่
ควาาสาาารถทาบเศรษฐกิจและสบัคาขอบชุาชนพรัฐบาลได้เล็บเห็นควาาส าคัญขอบกลไกทาบการศกึษาที่จะช่วยบรรเทาปัญหาควาารุนแรบใน.ื้นที่โดยการสบ่เสริาและสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุาชนให้เป็นกลไกใน
การส่บเสริาด้านอาชี.และการอยู่ร่วากันในสับคา.หุวัฒนธรราในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้าาอย่าบต่อเนื่อบ 

วัตถุประสงค ์
1. ส่บเสริานักศึกษาในวิทยาลัยชุาชนให้าีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรราพอาชี.พและควาาเป็นอยู่ขอบผู้คนในสับคาต่าบวัฒนธรรา 
2. ส่บเสริาให้นักศึกษาในวิทยาลัยชุาชนได้รับประสบการ ์ตรบและเรียนรู้จากการปฏิบัติบานในชุาชนเข้าแข็บพโดยเฉ.าะการปลูกฝับเชิบคุ ธรราพจริยธรราที่เกิดขึ้นในชุาชน 
3. ส่บเสริานักศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้ให้รู้รักสาาัคคีพและาีทัศนคติเชิบบวกต่อสถาบันชาติพศาสน์พและ.ระาหากษัตริย์ 
กลุ่มเป้ำหมำย : จ านวนนักศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วาโครบการพ 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
กิจกรราที่พ1พกิจกรราค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาบสับคา.หุวัฒนธรราพ 
ด าเนินการโดยให้ควาารู้ที่ถูกต้อบในเรื่อบการอยู่ร่วากันในสับคา.หุวัฒนธรราพโดยพกอบอ านวยการ
รักษาควาาาั่นคบภายในราชอา าจักรพ(กอ ราน )พหรือหน่วยบานที่เกี่ยวข้อบพและจัดให้นักศึกษาใช้
ชีวิตร่วากับนักศึกษาวิทยาลัยชุาชนในภาคเหนือพภาคตะวันออกเฉียบเหนือพและภาคกลาบพ 
กิจกรราที่พ2พกิจกรรา.ัฒนาทักษะผู้น านักศึกษาผ่านค่ายผู้น านักศึกษาพ 
จะด าเนินการจัดให้ควาารู้ด้านต่าบพๆ พคุ ธรราพจริยธรราพแก่ผู้น านักศึกษาพเ.ื่อให้สาาารถถ่ายทอด
ให้กับนักศึกษาคนอื่นต่อไป 
กิจกรราที่พ3พกิจกรราาหกรราวิชาการสร้าบบานสร้าบอาชี.พ(เสริาสร้าบเอกลักษ ์ขอบชาติ)พ 
ด าเนินการจัดการแข่บขันวิชาการทั้บด้านวิชาการพและวิชาชี.พเ.ื่อแสดบถึบอบค์ควาารู้พศิลปะและ
วัฒนธรราพในแต่ละจับหวัดพประกอบด้วยวิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพยะลาพปัตตานีพสบขลาพซึ่บเป็นอยู่ในพ
4พจับหวัดชายแดนภาคใต้พร่วากับวิทยาลัยชุาชน.ับบาพสตูลพและระนอบพ 

วิทยาลัยชาุชนพ4พแห่บพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพปัตตานีพยะลาพและสบขลาเ.ื่อด าเนิน
กิจกรราที่เกีย่วเนื่อบกับการสร้าบควาารู้พควาาเข้าใจพและทัศนคติในการอยู่ร่วากันอย่าบสันติ
ในสับคา.หุวัฒนธรราให้แก่กลุ่าเป้าหาายพในเรื่อบดับต่อไปนี ้
o การส่บเสริาทัศนคติเชิบบวกด้านการควาาาั่นคบใน.ื้นที ่
o การอยู่ร่วากันอย่าบสันติในสับคา.หุวัฒนธรรา 
o กิจกรรากีฬาสานสัา.ันธ์ 
o กิจกรราาหกรราวิชาการ 
o การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ค่ายผู้น านกัศึกษา 
ฯลฯ 
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5.8 โครงกำรศึกษำและพัฒนำเพ่ือสร้ำงชุมชนชำยแดนต้นแบบ รำยกำร : โครงกำรสนับสนนุบทบำทวิทยำลัยชุมชนในกำรส่งเสริมอำชพีในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจงัหวัดชำยแดน
ภำคใต้ 

หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร  
สถาบันวิทยาลัยชุาชนาีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับอุดาศึกษาต่ ากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุาชนพและาีวิทยาลัยชุาชนในสับกัดพจ านวนพ20พแห่บพโดยาีวิทยาลัยชุาชนที่ตั้บอยู่

ในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้พจ านวนพ5พแห่บพประกอบด้วยพวิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพปัตตานีพยะลาพสตูลพและสบขลาพาี.ันธกิจในจัดการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาในทุกสาขาวิชาที่
สอดคล้อบกับควาาต้อบการขอบชุาชนที่วิทยาลัยชุาชนตั้บอยู่พและนอกจากนี้พยับาี.ันธกิจที่าีควาาส าคัญไา่ยิ่บหย่อนกว่า.ันธกิจแรกพคือพการให้การฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบสาาชิกใน
ชุาชนพอันน าไปสู่ควาาสาาารถทาบเศรษฐกิจและสับคาขอบชุาชนพรัฐบาลได้เล็บเห็นควาาส าคัญขอบกลไกทาบการศึกษาที่จะช่วยบรรเทาปัญหาควาารุนแรบใน.ื้นที่โดยการส่บเสริาและสนับสนุนบทบาท
วิทยาลัยชุาชนให้เป็นกลไกในการส่บเสริาด้านอาชี.พและการอยู่ร่วากันในสับคา.หุวัฒนธรราในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้าาอย่าบต่อเนื่อบพ 

วัตถุประสงค์ เ.ื่อส่บเสราิและสนบัสนุนวิทยาลยัชุาชนให้เป็นกลไกในการจัดการศึกษาเ.ื่อสร้าบหรือ.ัฒนาทักษะอาชี.พและยกระดับคุ ภา.ชีวิตทีส่อดคล้อบกับควาาต้อบการขอบ
ชุาชนในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกจิจับหวัดชายแดนภาคใต ้

กลุ่มเป้ำหมำย : นักศึกษาหรือประชาชนใน.้ืนท่ีพ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้พพ 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
1 พการจัดการศึกษาหลักสูตร.ัฒนาทักษะอาชี.พ 
2 พด าเนินการโครบการในลักษ ะพArea –พBased  
3 พการติ ดตาาพประ เาิน พและรายบานผลการ
ด าเนินบาน 

จัดหลักสูตรอบราอาชี.ได้ทั้บพ2พลักษ ะพโดยพ 
1. ชุมชนเดิม 
กิจกรราที่พ1พน าผลการประเาินในปงบบประาา พ. ศ พ2561พาาทบทวนร่วากับชุาชนเ.ื่อก าหนดควาาต้อบการในการ.ัฒนาเ.ิ่าเติาพ
น าไปสู่การ.ัฒนาหลักสูตรใหา่/พกิจกรราใหา่ในการยกระดับการเรียนรู้น าไปสู่การ.ัฒนาอาชี.หรือสับคา 
กิจกรราที่พ2พจัดโครบการฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาทักษะอาชี.ตาาควาาต้อบการขอบประชาชนใน.้ืนท่ี 
กิจกรราที่พ3พติดตาาพประเาินผลการด าเนินบานโครบการอย่าบเป็นระบบเ.ื่อให้ได้สารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือ 
2. ชุมชนใหม่ 
กิจกรราที่พ1พส ารวจควาาต้อบการขอบชุาชนใน.ื้นที่เป้าหาายตาากระบวนการศึกษาชุาชน 
กิจกรราที่พ2พวิเคราะห์ปัญหาพจัดกิจกรราในการ.ัฒนาคนพโดยใช้ศักยภา.หรือทรั.ยากรขอบ.ื้นที่าาใช้เป็นฐานในการ.ัฒนาอาชี. 
กิจกรราที่พ3พจัดท าหลักสูตรใหา่หรือปรับปรุบหลักสูตรเดิาให้สอดคล้อบกับควาาต้อบการ.ัฒนาอาชี. 
กิจกรราที่พ4พจัดโครบการฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาทักษะอาชี.ตาาควาาต้อบการขอบประชาชนใน.้ืนท่ี 
กิจกรราที่พ5พติดตาาพประเาินผลการด าเนินบานโครบการอย่าบเป็นระบบเ.ื่อให้ได้สารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือ 

ผลผลิต 
นักศึกษาหรือประชาชนใน.้ืนท่ีพ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้ทีเ่ข้ารับบริการ.ัฒนาทักษะอาชี.พ2,500พคน 

 

5. การเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบราพการจัดบานพและการประชุาระหว่าบประเทศพ. ศ พ    พและ/หรือพข้อตกลบขอบ
กระทรวบการคลับ 

แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พ
าี ค ) 

ไตราาสพ3 (พเา ย -พ
าิ ย ) 

ไตราาสพ4 (พก ค -พ
ก ย ) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ผลผลิต : โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
รำยกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรอยู่รวมกันอย่ำงสันติของสังคมพหวุัฒนธรรมในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- จ านวนนักศึกษาพประชาชนพและภาคีเครือข่ายที่
เข้าร่วาโครบการสับคา.หุวัฒนธรราพ 

คน 5,000        5,000  

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- รายจ่ายประจ า   7 3306  2 4995  1 6262  1 6262  1 5787  

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพพ  
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5.8 โครงกำรศึกษำและพัฒนำเพ่ือสร้ำงชุมชนชำยแดนต้นแบบ รำยกำร : โครงกำรสนับสนนุบทบำทวิทยำลัยชุมชนในกำรส่งเสริมอำชพีในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจงัหวัดชำยแดน
ภำคใต้ 

หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร  
สถาบันวิทยาลัยชุาชนาีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับอุดาศึกษาต่ ากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุาชนพและาีวิทยาลัยชุาชนในสับกัดพจ านวนพ20พแห่บพโดยาีวิทยาลัยชุาชนที่ตั้บอยู่

ในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้พจ านวนพ5พแห่บพประกอบด้วยพวิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพปัตตานีพยะลาพสตูลพและสบขลาพาี.ันธกิจในจัดการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาในทุกสาขาวิชาที่
สอดคล้อบกับควาาต้อบการขอบชุาชนที่วิทยาลัยชุาชนตั้บอยู่พและนอกจากนี้พยับาี.ันธกิจที่าีควาาส าคัญไา่ยิ่บหย่อนกว่า.ันธกิจแรกพคือพการให้การฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบสาาชิกใน
ชุาชนพอันน าไปสู่ควาาสาาารถทาบเศรษฐกิจและสับคาขอบชุาชนพรัฐบาลได้เล็บเห็นควาาส าคัญขอบกลไกทาบการศึกษาที่จะช่วยบรรเทาปัญหาควาารุนแรบใน.ื้นที่โดยการส่บเสริาและสนับสนุนบทบาท
วิทยาลัยชุาชนให้เป็นกลไกในการส่บเสริาด้านอาชี.พและการอยู่ร่วากันในสับคา.หุวัฒนธรราในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้าาอย่าบต่อเนื่อบพ 

วัตถุประสงค์ เ.ื่อส่บเสราิและสนบัสนุนวิทยาลยัชุาชนให้เป็นกลไกในการจัดการศึกษาเ.ื่อสร้าบหรือ.ัฒนาทักษะอาชี.พและยกระดับคุ ภา.ชีวิตทีส่อดคล้อบกับควาาต้อบการขอบ
ชุาชนในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกจิจับหวัดชายแดนภาคใต ้

กลุ่มเป้ำหมำย : นักศึกษาหรือประชาชนใน.้ืนท่ีพ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้พพ 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
1 พการจัดการศึกษาหลักสูตร.ัฒนาทักษะอาชี.พ 
2 พด าเนินการโครบการในลักษ ะพArea –พBased  
3 พการติ ดตาาพประ เาิน พและรายบานผลการ
ด าเนินบาน 

จัดหลักสูตรอบราอาชี.ได้ทั้บพ2พลักษ ะพโดยพ 
1. ชุมชนเดิม 
กิจกรราที่พ1พน าผลการประเาินในปงบบประาา พ. ศ พ2561พาาทบทวนร่วากับชุาชนเ.ื่อก าหนดควาาต้อบการในการ.ัฒนาเ.ิ่าเติาพ
น าไปสู่การ.ัฒนาหลักสูตรใหา่/พกิจกรราใหา่ในการยกระดับการเรียนรู้น าไปสู่การ.ัฒนาอาชี.หรือสับคา 
กิจกรราที่พ2พจัดโครบการฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาทักษะอาชี.ตาาควาาต้อบการขอบประชาชนใน.้ืนท่ี 
กิจกรราที่พ3พติดตาาพประเาินผลการด าเนินบานโครบการอย่าบเป็นระบบเ.ื่อให้ได้สารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือ 
2. ชุมชนใหม่ 
กิจกรราที่พ1พส ารวจควาาต้อบการขอบชุาชนใน.ื้นที่เป้าหาายตาากระบวนการศึกษาชุาชน 
กิจกรราที่พ2พวิเคราะห์ปัญหาพจัดกิจกรราในการ.ัฒนาคนพโดยใช้ศักยภา.หรือทรั.ยากรขอบ.ื้นที่าาใช้เป็นฐานในการ.ัฒนาอาชี. 
กิจกรราที่พ3พจัดท าหลักสูตรใหา่หรือปรับปรุบหลักสูตรเดิาให้สอดคล้อบกับควาาต้อบการ.ัฒนาอาชี. 
กิจกรราที่พ4พจัดโครบการฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาทักษะอาชี.ตาาควาาต้อบการขอบประชาชนใน.้ืนท่ี 
กิจกรราที่พ5พติดตาาพประเาินผลการด าเนินบานโครบการอย่าบเป็นระบบเ.ื่อให้ได้สารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือ 

ผลผลิต 
นักศึกษาหรือประชาชนใน.้ืนท่ีพ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้ทีเ่ข้ารับบริการ.ัฒนาทักษะอาชี.พ2,500พคน 

 

5. การเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบราพการจัดบานพและการประชุาระหว่าบประเทศพ. ศ พ    พและ/หรือพข้อตกลบขอบ
กระทรวบการคลับ 

แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พ
าี ค ) 

ไตราาสพ3 (พเา ย -พ
าิ ย ) 

ไตราาสพ4 (พก ค -พ
ก ย ) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ผลผลิต : โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
รำยกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรอยู่รวมกันอย่ำงสันติของสังคมพหวุัฒนธรรมในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- จ านวนนักศึกษาพประชาชนพและภาคีเครือข่ายที่
เข้าร่วาโครบการสับคา.หุวัฒนธรราพ 

คน 5,000        5,000  

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- รายจ่ายประจ า   7 3306  2 4995  1 6262  1 6262  1 5787  

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพพ  
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1. สาาารถออกแบบการจัดกจิกรราในลักษ ะต่าบพๆพเช่นพproject-based  area-based  problem-based  
2. ยึดเป้าหาายตาาค าขอบบประาา  
3. ให้าีการประเาินผลโครบการให้สอดคล้อบกับวัตถุประสบค ์
4. ให้าีการสรุปผลและรายบานพเาื่อสิน้สุดปงบบประาา พ.ร้อาข้อเสนอแนะในการจัดท าค าขอบบประาา ในปงถัดไป 

 
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ผลผลิต : โครงกำรศึกษำและพัฒนำเพ่ือสร้ำงชุมชนชำยแดนต้นแบบ 
รำยกำร : โครงกำรสนับสนนุบทบำทวิทยำลัยชุมชนในกำรส่งเสริมอำชีพในเชตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- จ านวนนักศึกษาหรือ
ประชาชนใน.้ืนท่ีพ5 จับหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับ
บริการ.ัฒนาทักษะอาชี.พ 

คน 2,500  - - - - - - 2,500  

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- รายจ่ายประจ า   10 6694  3 6005  2 3488  2 3488  2 3713  

 
กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ 
 

 

 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักศึกษาวิทยาลัยชุาชนที่เข้าร่วาโครบการสาาารถน าควาารู้และประสบการ ์ไปใช้ในการด ารบชีวิตในสับคาได้อย่าบาีควาาสุข   
2. นักศึกษาาีควาาภาคภูาิใจในควาาเป็นไทยพ 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนนักศึกษาและประชาชนใน.้ืนท่ีพ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้ไดร้ับการ.ัฒนาทักษะ
อาชี. จ านวนพ2,500พคน 

 
 
 

เป้าหาายปงบบประาา พ. ศ พ2562พรวาพ2,500พคนพจ าแนกรายวิทยาลัยพได้ดับนี ้
วิทยาลยัชุาชนนราธิวาสพ625 คนพ 
วิทยาลยัชุาชนยะลาพ625 คน 
วิทยาลยัชุาชนปัตตานีพ625 คน 
วิทยาลยัชุาชนสบขลาพ625 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
- ร้อยละขอบจ านวนนักศึกษาหรือประชาชนท่ีเข้ารับบริการารีายได้เ.ิา่ขึ้นพร้อยละพ80 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 10,669,400 บำท 
1. จัดสรรไว้ท่ีส านักบานสถาบันพส าหรับโครบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการ.ัฒนาทักษะอาชี.และการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชนและการการติดตาา

ประเาินผลโครบการในภา.รวาพวบเบินพ369,400พบาท 
2. .ิจาร าจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกิจจับหวดัชายแดนภาคใต้พจ านวนพ4พวิทยาลัยชุาชนพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพปัตตานีพยะลาพและสบขลาพเ.ื่อ

ด าเนินการตาากิจกรราท่ีก าหนดพวบเบินพ10,300,000พบาท 
3. หลักเก ฑ์การ.ิจาร าโครบการ 

3.1 วัตถุประสบค์ขอบโครบการที่สอดคล้อบกับภารกิจท่ีก าหนดไว้ในค าขอบบประาา  ควาาท้าทายหรือควาาน่าสนใจพขอบกิจกรราที่จะประสบควาาส าเร็จ 
3.2 การจัดอบราอาชี.พให้ควาาส าคญักับกลุ่าเป้าหาาย/ครัวเรือนท่ีารีายได้น้อยพเฉลี่ยน้อยกว่าเก ฑ์พจปฐ พหรือผู้ลบทะเบียนเป็นผู้ารีายได้น้อยตาาโครบการสวัสดิการแห่บรัฐพ

หรือใน.้ืนท่ีเป้าหาายขอบพกอ ราน พเป็นล าดับต้นพ 
3.3 าีกิจกรราการติดตาาพประเาินผลในาิติเชิบคุ ภา.พและน าเสนอผลลั.ธ์ขอบโครบการที่าผีลกระทบตอ่บุคคลพกลุ่าพหรือชุาชนพ(กร ีตัวอย่าบที่ดี) 
3.4 การเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับ 
3.5 น าผลการเบิกจ่ายบบประาา พในปงบบประาา พ. ศ พ2561พ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาใช้ประกอบการ.จิาร า 

แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
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1. สาาารถออกแบบการจัดกจิกรราในลักษ ะต่าบพๆพเช่นพproject-based  area-based  problem-based  
2. ยึดเป้าหาายตาาค าขอบบประาา  
3. ให้าีการประเาินผลโครบการให้สอดคล้อบกับวัตถุประสบค ์
4. ให้าีการสรุปผลและรายบานพเาื่อสิน้สุดปงบบประาา พ.ร้อาข้อเสนอแนะในการจัดท าค าขอบบประาา ในปงถัดไป 

 
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ผลผลิต : โครงกำรศึกษำและพัฒนำเพ่ือสร้ำงชุมชนชำยแดนต้นแบบ 
รำยกำร : โครงกำรสนับสนนุบทบำทวิทยำลัยชุมชนในกำรส่งเสริมอำชีพในเชตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- จ านวนนักศึกษาหรือ
ประชาชนใน.้ืนท่ีพ5 จับหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับ
บริการ.ัฒนาทักษะอาชี.พ 

คน 2,500  - - - - - - 2,500  

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- รายจ่ายประจ า   10 6694  3 6005  2 3488  2 3488  2 3713  

 
กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ 
 

 

 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักศึกษาวิทยาลัยชุาชนที่เข้าร่วาโครบการสาาารถน าควาารู้และประสบการ ์ไปใช้ในการด ารบชีวิตในสับคาได้อย่าบาีควาาสุข   
2. นักศึกษาาีควาาภาคภูาิใจในควาาเป็นไทยพ 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนนักศึกษาและประชาชนใน.้ืนท่ีพ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้ไดร้ับการ.ัฒนาทักษะ
อาชี. จ านวนพ2,500พคน 

 
 
 

เป้าหาายปงบบประาา พ. ศ พ2562พรวาพ2,500พคนพจ าแนกรายวิทยาลัยพได้ดับนี ้
วิทยาลยัชุาชนนราธิวาสพ625 คนพ 
วิทยาลยัชุาชนยะลาพ625 คน 
วิทยาลยัชุาชนปัตตานีพ625 คน 
วิทยาลยัชุาชนสบขลาพ625 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
- ร้อยละขอบจ านวนนักศึกษาหรือประชาชนท่ีเข้ารับบริการารีายได้เ.ิา่ขึ้นพร้อยละพ80 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 10,669,400 บำท 
1. จัดสรรไว้ท่ีส านักบานสถาบันพส าหรับโครบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการ.ัฒนาทักษะอาชี.และการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชนและการการติดตาา

ประเาินผลโครบการในภา.รวาพวบเบินพ369,400พบาท 
2. .ิจาร าจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกิจจับหวดัชายแดนภาคใต้พจ านวนพ4พวิทยาลัยชุาชนพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพปัตตานีพยะลาพและสบขลาพเ.ื่อ

ด าเนินการตาากิจกรราท่ีก าหนดพวบเบินพ10,300,000พบาท 
3. หลักเก ฑ์การ.ิจาร าโครบการ 

3.1 วัตถุประสบค์ขอบโครบการที่สอดคล้อบกับภารกิจท่ีก าหนดไว้ในค าขอบบประาา  ควาาท้าทายหรือควาาน่าสนใจพขอบกิจกรราที่จะประสบควาาส าเร็จ 
3.2 การจัดอบราอาชี.พให้ควาาส าคญักับกลุ่าเป้าหาาย/ครัวเรือนท่ีารีายได้น้อยพเฉลี่ยน้อยกว่าเก ฑ์พจปฐ พหรือผู้ลบทะเบียนเป็นผู้ารีายได้น้อยตาาโครบการสวัสดิการแห่บรัฐพ

หรือใน.้ืนท่ีเป้าหาายขอบพกอ ราน พเป็นล าดับต้นพ 
3.3 าีกิจกรราการติดตาาพประเาินผลในาิติเชิบคุ ภา.พและน าเสนอผลลั.ธ์ขอบโครบการที่าผีลกระทบตอ่บุคคลพกลุ่าพหรือชุาชนพ(กร ีตัวอย่าบที่ดี) 
3.4 การเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับ 
3.5 น าผลการเบิกจ่ายบบประาา พในปงบบประาา พ. ศ พ2561พ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาใช้ประกอบการ.จิาร า 

แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
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 าีหลักสูตรฝึกอบราใหา่ที่ได้รับการปรับปรุบหรือ.ัฒนาพที่ตอบสนอบธุรกิจการท่อบเที่ยวและบริการพทั้บทักษะ.ื้นฐานพทักษะเฉ.าะกลุ่าท่อบเที่ยวพและทักษะด้านการบริหารจัดการพ
น าไปจัดการศึกษาและฝึกอบราประชาชนกลุ่าเป้าหาายที่อยู่ในจับหวัดที่วิทยาลัยชุาชนตั้บอยู่พและสาาารถน าควาารู้/ทักษะไปประกอบอาชี.พสร้าบบานพสร้าบรายได้และาีคุ ภา.ชีวิตที่ดีขึ้น 

ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนผู้รับบริการทีผ่่านการฝึกอบราตาาหลักสูตร.ัฒนาศักยภา.การท่อบเที่ยวและ
บริการพจ านวนพ500พคน 

- จ านวนหลักสตูรที่เกีย่วเนื่อบกับการ.ัฒนาบุคลากรด้านการท่อบเที่ยวและบริการพจ านวนพ5พ
หลักสตูร 

- จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาศักยภา.การท่อบเที่ยวและบรกิารพจ านวนพ500พคนพ 
- ร้อยละพ80 ขอบผู้รับบริการสาาารถน าควาารู้/ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชี.พสร้าบบานพ
สร้าบรายได้และาีค ุภา.ชีวิตที่ดขีึ้น 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
- ร้อยละพ80 ขอบผู้รับบริการสาาารถน าควาารู้/ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชี.พสร้าบบานพ
สร้าบรายได้และาีค ุภา.ชีวิตที่ดขีึ้น 

- ร้อยละพ80 ขอบผู้รับบริการสาาารถน าควาารู้/ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชี.พสร้าบบานพ
สร้าบรายได้และาีค ุภา.ชีวิตที่ดขีึ้น 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 6,911,500 บำท 
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนท้ับวบเบิน 
2. .ิจาร าจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชน 16 แห่บพท่ีเสนอขอรับจัดสรรตาาล าดับควาาส าคญัพดับนี้พ(กลุ่าวิทยาลัยชุาชนท่ีรับผดิชอบหลักพ10พวิทยาลัยชุาชนพได้แก่พ.ิจติรพอุทัยธานีพ

ระนอบพนราธิวาสพยะลาพปตัตานีพสตูลพตราดพสบขลาพน่านพกลุา่กลุา่วิทยาลัยชุาชนท่ีรับผดิชอบรอบพ6พวิทยาลัยชุาชนพได้แก่พแาฮ่่อบสอพตากพสระแก้วพสาุทรสาครพ.ับบาพแ.ร่)1พ 
2.1 ด าเนินโครบการต่อเนื่อบในาิติด้านการจัดการท่อบเที่ยวโดยชุาชนพการท่อบเที่ยวเชิบวัฒนธรราพภายใตโ้ครบการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชน 
2.2 หลักสตูรฝึกอบราาัคคุเทศก์พทุกประเภท 
2.3 อบราสารรถนะด้านภาษาและการบริการพ 
2.4 อบราด้านจริยธรราและจรรยาบรร เกีย่วกับการจดัการท่อบเที่ยว/บริการ 

แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
                                                      
1พส าหรับวิทยาลัยชุาชนพ4พแห่บในกลุ่าภาคตะวันออกเฉียบเหนือพคือพวิทยาลัยชุาชนบุรีราัย์พาุกดาหารพหนอบบัวล าภูพและยโสธรพไดร้ับจดัสรรบบประาา ในาิติด้านการทอ่บเที่ยวพจากแผนบาน
บูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพโครบการยกระดับการท่อบเที่ยวเชิบประเ. ีวัฒนธรรา 

5.9 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียว รำยกำร : โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียวและบริกำร 
หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร   
สถาบันวิทยาลยัชุาชน เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาพหลักสูตร.ัฒนาทักษะอาชี.และคุ ภา.ชีวิตที่ตอบสนอบควาาต้อบการขอบชุาชนพและบทบาทในการ

.ัฒนาบุคลากรด้านการท่อบเที่ยว เป็นศักยภา.และควาา.ร้อาที่วิทยาลัยชุาชนจะด าเนินการในแต่ละ.ื้นที่จับหวัดที่วิทยาลัยชุาชนตั้บอยู่พ20 จับหวัดพสาาารถตอบสนอบยทุธศาสตร์การ.ัฒนา
ประเทศตาานโยบายรัฐบาล โดยในปงบบประาา พ..ศ. 2562 สถาบันวิทยาลัยชาุชนจะเน้นการด าเนินการ.ัฒนาหลักสูตรฝึกอบราเกี่ยวกับทักษะ.ื้นฐานพทักษะเฉ.าะกลุา่ท่อบเที่ยวพทักษะด้าน
การบริหารจัดการพและน าหลักสูตรที่ไดไ้ปจัดการศึกษาพและ.ัฒนาทักษะอาชี.ให้กับประชาชนกลุ่าเป้าหาายในจับหวัดที่าีวิทยาลัยชุาชนตั้บอยู่พและ.ื้นที่ใกล้เคียบพเ.ื่อช่วยแก้ปัญหาควาาขาด
แคลนแรบบานด้านการท่อบเที่ยวใน.้ืนท่ี โดยการด าเนินการใหเ้ป็นไปตาาบริบทและศักยภา.ขอบ.ื้นที่น้ันพๆ 

วัตถุประสงค ์
1. เ.ื่อ.ัฒนาหลักสูตรฝึกอบราที่เกี่ยวเนื่อบกับการ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรด้านการท่อบเที่ยวและบริการ ทั้บทักษะ.้ืนฐานพทักษะเฉ.าะกลุ่าท่อบเที่ยวพและ

ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
2. เ.ื่อสนับสนุนการ.ัฒนาบุคลากรให้าีศักยภา.และขีดควาาสาาารถในการแข่บขันบานด้านการท่อบเที่ยวและบริการพขอบจับหวัด/กลุ่าจบัหวัด 
3. เ.ื่อผลิตบุคลากรผู้ประกอบดา้นการท่อบเที่ยวท่ีได้าาตรฐานพตอบสนอบตลาดแรบบานตาายุทธศาสตรก์ารยกระดับควาาสาาารถในการแข่บขันด้านการท่อบเที่ยวระดับประเทศ 
กลุ่มเป้ำหมำย : ประชาชนท่ัวไปพจ านวนพ500 คนพ 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
1. ด าเนินการฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรด้านการท่อบเที่ยวและบริการผา่นกลไก
การจัดการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 
1.1 อบราให้อบค์ควาารูเ้กี่ยวกับแหล่บท่อบเที่ยวขอบชุาชนท้อบถิ่นพ 
1.2 อบราสารรถนะด้านภาษาและการบริการพ 
1.3 อบราด้านจริยธรราและจรรยาบรร เกีย่วกับการจดัการท่อบเที่ยว/บริการ 

2. การก ากับพติดตาาประเาินผลโครบการ 

 

ผลผลิต 
1. จ านวนหลักสตูรที่เกีย่วเนื่อบกับการ.ัฒนาบุคลากรด้านการท่อบเที่ยวและบริการพจ านวนพ5 หลักสตูร 
2. จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาศักยภา.การท่อบเที่ยวและบรกิารพจ านวนพ500 คนพ 
3. ร้อยละพ80 ขอบผู้รับบริการสาาารถน าควาารู้/ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชี.พสร้าบบานพสร้าบรายได้และาีคุ ภา.ชีวิตที่ดีขึ้น  
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
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 าีหลักสูตรฝึกอบราใหา่ที่ได้รับการปรับปรุบหรือ.ัฒนาพที่ตอบสนอบธุรกิจการท่อบเที่ยวและบริการพทั้บทักษะ.ื้นฐานพทักษะเฉ.าะกลุ่าท่อบเที่ยวพและทักษะด้านการบริหารจัดการพ
น าไปจัดการศึกษาและฝึกอบราประชาชนกลุ่าเป้าหาายที่อยู่ในจับหวัดที่วิทยาลัยชุาชนตั้บอยู่พและสาาารถน าควาารู้/ทักษะไปประกอบอาชี.พสร้าบบานพสร้าบรายได้และาีคุ ภา.ชีวิตที่ดีขึ้น 

ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนผู้รับบริการทีผ่่านการฝึกอบราตาาหลักสูตร.ัฒนาศักยภา.การท่อบเที่ยวและ
บริการพจ านวนพ500พคน 

- จ านวนหลักสตูรที่เกีย่วเนื่อบกับการ.ัฒนาบุคลากรด้านการท่อบเที่ยวและบริการพจ านวนพ5พ
หลักสตูร 

- จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาศักยภา.การท่อบเที่ยวและบรกิารพจ านวนพ500พคนพ 
- ร้อยละพ80 ขอบผู้รับบริการสาาารถน าควาารู้/ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชี.พสร้าบบานพ
สร้าบรายได้และาีค ุภา.ชีวิตที่ดขีึ้น 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
- ร้อยละพ80 ขอบผู้รับบริการสาาารถน าควาารู้/ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชี.พสร้าบบานพ
สร้าบรายได้และาีค ุภา.ชีวิตที่ดขีึ้น 

- ร้อยละพ80 ขอบผู้รับบริการสาาารถน าควาารู้/ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชี.พสร้าบบานพ
สร้าบรายได้และาีค ุภา.ชีวิตที่ดขีึ้น 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 6,911,500 บำท 
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนท้ับวบเบิน 
2. .ิจาร าจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชน 16 แห่บพท่ีเสนอขอรับจัดสรรตาาล าดับควาาส าคญัพดับนี้พ(กลุ่าวิทยาลัยชุาชนท่ีรับผดิชอบหลักพ10พวิทยาลัยชุาชนพได้แก่พ.ิจติรพอุทัยธานีพ

ระนอบพนราธิวาสพยะลาพปตัตานีพสตูลพตราดพสบขลาพน่านพกลุา่กลุา่วิทยาลัยชุาชนท่ีรับผดิชอบรอบพ6พวิทยาลัยชุาชนพได้แก่พแาฮ่่อบสอพตากพสระแก้วพสาุทรสาครพ.ับบาพแ.ร่)1พ 
2.1 ด าเนินโครบการต่อเนื่อบในาิติด้านการจัดการท่อบเที่ยวโดยชุาชนพการท่อบเที่ยวเชิบวัฒนธรราพภายใตโ้ครบการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชน 
2.2 หลักสตูรฝึกอบราาัคคุเทศก์พทุกประเภท 
2.3 อบราสารรถนะด้านภาษาและการบริการพ 
2.4 อบราด้านจริยธรราและจรรยาบรร เกีย่วกับการจดัการท่อบเที่ยว/บริการ 

แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
                                                      
1พส าหรับวิทยาลัยชุาชนพ4พแห่บในกลุ่าภาคตะวันออกเฉียบเหนือพคือพวิทยาลัยชุาชนบุรีราัย์พาุกดาหารพหนอบบัวล าภูพและยโสธรพไดร้ับจดัสรรบบประาา ในาิติด้านการทอ่บเที่ยวพจากแผนบาน
บูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพโครบการยกระดับการท่อบเที่ยวเชิบประเ. ีวัฒนธรรา 

5.9 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียว รำยกำร : โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียวและบริกำร 
หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร   
สถาบันวิทยาลยัชุาชน เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาพหลักสูตร.ัฒนาทักษะอาชี.และคุ ภา.ชีวิตที่ตอบสนอบควาาต้อบการขอบชุาชนพและบทบาทในการ

.ัฒนาบุคลากรด้านการท่อบเที่ยว เป็นศักยภา.และควาา.ร้อาที่วิทยาลัยชุาชนจะด าเนินการในแต่ละ.ื้นที่จับหวัดที่วิทยาลัยชุาชนตั้บอยู่พ20 จับหวัดพสาาารถตอบสนอบยทุธศาสตร์การ.ัฒนา
ประเทศตาานโยบายรัฐบาล โดยในปงบบประาา พ..ศ. 2562 สถาบันวิทยาลัยชาุชนจะเน้นการด าเนินการ.ัฒนาหลักสูตรฝึกอบราเกี่ยวกับทักษะ.ื้นฐานพทักษะเฉ.าะกลุา่ท่อบเที่ยวพทักษะด้าน
การบริหารจัดการพและน าหลักสูตรที่ไดไ้ปจัดการศึกษาพและ.ัฒนาทักษะอาชี.ให้กับประชาชนกลุ่าเป้าหาายในจับหวัดที่าีวิทยาลัยชุาชนตั้บอยู่พและ.ื้นที่ใกล้เคียบพเ.ื่อช่วยแก้ปัญหาควาาขาด
แคลนแรบบานด้านการท่อบเที่ยวใน.้ืนท่ี โดยการด าเนินการใหเ้ป็นไปตาาบริบทและศักยภา.ขอบ.ื้นที่น้ันพๆ 

วัตถุประสงค ์
1. เ.ื่อ.ัฒนาหลักสูตรฝึกอบราที่เกี่ยวเนื่อบกับการ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรด้านการท่อบเที่ยวและบริการ ทั้บทักษะ.้ืนฐานพทักษะเฉ.าะกลุ่าท่อบเที่ยวพและ

ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
2. เ.ื่อสนับสนุนการ.ัฒนาบุคลากรให้าีศักยภา.และขีดควาาสาาารถในการแข่บขันบานด้านการท่อบเที่ยวและบริการพขอบจับหวัด/กลุ่าจบัหวัด 
3. เ.ื่อผลิตบุคลากรผู้ประกอบดา้นการท่อบเที่ยวท่ีได้าาตรฐานพตอบสนอบตลาดแรบบานตาายุทธศาสตรก์ารยกระดับควาาสาาารถในการแข่บขันด้านการท่อบเที่ยวระดับประเทศ 
กลุ่มเป้ำหมำย : ประชาชนท่ัวไปพจ านวนพ500 คนพ 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
1. ด าเนินการฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรด้านการท่อบเที่ยวและบริการผา่นกลไก
การจัดการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 
1.1 อบราให้อบค์ควาารูเ้กี่ยวกับแหล่บท่อบเที่ยวขอบชุาชนท้อบถิ่นพ 
1.2 อบราสารรถนะด้านภาษาและการบริการพ 
1.3 อบราด้านจริยธรราและจรรยาบรร เกีย่วกับการจดัการท่อบเที่ยว/บริการ 

2. การก ากับพติดตาาประเาินผลโครบการ 

 

ผลผลิต 
1. จ านวนหลักสตูรที่เกีย่วเนื่อบกับการ.ัฒนาบุคลากรด้านการท่อบเที่ยวและบริการพจ านวนพ5 หลักสตูร 
2. จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาศักยภา.การท่อบเที่ยวและบรกิารพจ านวนพ500 คนพ 
3. ร้อยละพ80 ขอบผู้รับบริการสาาารถน าควาารู้/ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชี.พสร้าบบานพสร้าบรายได้และาีคุ ภา.ชีวิตที่ดีขึ้น  
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
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5.10 โครงกำรกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนของประเทศ รำยกำร : โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์กำรสร้ำงองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนของชมุชน 
หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร 
สถาบันวิทยาลยัชาุชนด าเนินบานตาาพ4พ.ันธกิจพคือพการจัดการศึกษาในระดับอุดาศึกษาท่ีต่ ากว่าปรญิญา ฝึกอบราดา้นวิชาการหรือดา้นวิชาชี. วิจัยพและบริการวิชาการเ.ื่อ

.ัฒนาชุาชน ทะนุบ ารุบศลิปะและวัฒนธรราท้อบถิ่นพและส่บเสราิการเรียนรู้ตลอดชีวิตพเ.ื่อสร้าบควาาเข้าแข็บขอบท้อบถิ่นและชุาชน 
การด าเนินบานตาา.ันธกิจด้านการวิจัยในปงบบประาา พ. ศ พ2562 เป็นการวิจัยและ.ัฒนาแบบาสี่วนร่วาในการสร้าบอบค์ควาารู้.ร้อาทั้บสร้าบกลไกการจดักระบวนการเรียนรู้พ

หรือแหล่บเรียนรูสู้่ชุาชนพและน าอบค์ควาารู้พการท่อบเที่ยววิถีไทยพและผลิตภั ฑ์ชุาชนพไปใช้ประโยชน์ 
วัตถุประสงค์ 
1. เ.ื่อด าเนินโครบการวิจัยและสร้าบอบค์ควาารู้.ื้นฐานในการตอบโจทย์ขอบประเทศในาิติการยกระดับแหล่บเรียนรู้สู่ชุาชนพและน าอบค์ควาารู้พการท่อบเที่ยววิถีไทยพและ

ผลิตภ ัฑ์ชุาชน 
กลุ่มเป้ำหมำย  
.ื้นที่ในจับหวัดที่วิทยาลัยชุาชนที่ได้รับจัดสรรบบประาา โครบการวจิัยพได้แก่พแาฮ่่อบสอนพแ.ร่พและนา่นพ 
 กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
-พด าเนินบานตาาแผนบานโครบการวิจัยที่ได้รับจัดสรรบบประาา พจ านวนพ5 โครบการพ -พด าเนินบานตาาแผนบานโครบการวิจัยที่ได้รับจดัสรรบบประาา พจ านวนพ5 โครบการพให้แล้ว

เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดพและน าไปใช้ประโยชน์ 
ผลผลิต 
จ านวนโครบการวิจยัที่แล้วเสร็จพจ านวนพ5พโครบการ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ได้ผลบานวิจัยและ.ัฒนาแบบาีส่วนร่วาในการสร้าบอบค์ควาารู้.้ืนฐานขอบสับคา 
2. ได้กลไกการจัดกระบวนการเรียนรู้พหรือแหล่บเรียนรู้สู่ชุาชนพให้ชุาชน 
3. าีเอกสารเผยแ.ร่อบค์ควาารู้พการท่อบเที่ยววิถีไทยพและผลิตภั ฑ์ชุาชน 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนโครบการวิจยัที่แล้วเสร็จพจ านวนพ5พโครบการ - จ านวนโครบการวิจยัที่แล้วเสร็จพจ านวนพ5พโครบการ 

(1) วชช แา่ฮ่อบสอนพ2 โครบการ 
(2) วชช แ.ร่พ1 โครบการ 

 

 

1. หลักสตูรฝึกอบราพ:พใช้เก ฑ์การฝึกอบราพ(ค่าตอบแทนผู้สอนพค่าวัสดุฝึกอบราพค่าสาธาร ูปโภค) 
2. การจัดโครบการพ:พการเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบราฯพและ/หรือพข้อตกลบขอบกระทรวบการคลับ 
 
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

โครงกำร : โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียว 
รำยกำร : โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียวและบริกำร 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- จ านวนผู้รับบริการทีผ่่านการ
ฝึกอบราตาาหลักสตูร.ัฒนา
ศักยภา.การท่อบเที่ยวและ
บริการ 

คน 500        500  

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- บบรายจ่ายอื่น  7 3306  2 4995  1 6262  1 6262  1 5787  

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ 
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5.10 โครงกำรกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนของประเทศ รำยกำร : โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์กำรสร้ำงองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนของชมุชน 
หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร 
สถาบันวิทยาลยัชาุชนด าเนินบานตาาพ4พ.ันธกิจพคือพการจัดการศึกษาในระดับอุดาศึกษาท่ีต่ ากว่าปรญิญา ฝึกอบราดา้นวิชาการหรือดา้นวิชาชี. วิจัยพและบริการวิชาการเ.ื่อ

.ัฒนาชุาชน ทะนุบ ารุบศลิปะและวัฒนธรราท้อบถิ่นพและส่บเสราิการเรียนรู้ตลอดชีวิตพเ.ื่อสร้าบควาาเข้าแข็บขอบท้อบถิ่นและชุาชน 
การด าเนินบานตาา.ันธกิจด้านการวิจัยในปงบบประาา พ. ศ พ2562 เป็นการวิจัยและ.ัฒนาแบบาสี่วนร่วาในการสร้าบอบค์ควาารู้.ร้อาทั้บสร้าบกลไกการจดักระบวนการเรียนรู้พ

หรือแหล่บเรียนรูสู้่ชุาชนพและน าอบค์ควาารู้พการท่อบเที่ยววิถีไทยพและผลิตภั ฑ์ชุาชนพไปใช้ประโยชน์ 
วัตถุประสงค์ 
1. เ.ื่อด าเนินโครบการวิจัยและสร้าบอบค์ควาารู้.ื้นฐานในการตอบโจทย์ขอบประเทศในาิติการยกระดับแหล่บเรียนรู้สู่ชุาชนพและน าอบค์ควาารู้พการท่อบเที่ยววิถีไทยพและ

ผลิตภ ัฑ์ชุาชน 
กลุ่มเป้ำหมำย  
.ื้นที่ในจับหวัดที่วิทยาลัยชุาชนที่ได้รับจัดสรรบบประาา โครบการวจิัยพได้แก่พแาฮ่่อบสอนพแ.ร่พและนา่นพ 
 กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
-พด าเนินบานตาาแผนบานโครบการวิจัยที่ได้รับจัดสรรบบประาา พจ านวนพ5 โครบการพ -พด าเนินบานตาาแผนบานโครบการวิจัยที่ได้รับจดัสรรบบประาา พจ านวนพ5 โครบการพให้แล้ว

เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดพและน าไปใช้ประโยชน์ 
ผลผลิต 
จ านวนโครบการวิจยัที่แล้วเสร็จพจ านวนพ5พโครบการ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ได้ผลบานวิจัยและ.ัฒนาแบบาีส่วนร่วาในการสร้าบอบค์ควาารู้.้ืนฐานขอบสับคา 
2. ได้กลไกการจัดกระบวนการเรียนรู้พหรือแหล่บเรียนรู้สู่ชุาชนพให้ชุาชน 
3. าีเอกสารเผยแ.ร่อบค์ควาารู้พการท่อบเที่ยววิถีไทยพและผลิตภั ฑ์ชุาชน 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนโครบการวิจยัที่แล้วเสร็จพจ านวนพ5พโครบการ - จ านวนโครบการวิจยัที่แล้วเสร็จพจ านวนพ5พโครบการ 

(1) วชช แา่ฮ่อบสอนพ2 โครบการ 
(2) วชช แ.ร่พ1 โครบการ 

 

 

1. หลักสตูรฝึกอบราพ:พใช้เก ฑ์การฝึกอบราพ(ค่าตอบแทนผู้สอนพค่าวัสดุฝึกอบราพค่าสาธาร ูปโภค) 
2. การจัดโครบการพ:พการเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบราฯพและ/หรือพข้อตกลบขอบกระทรวบการคลับ 
 
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

โครงกำร : โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียว 
รำยกำร : โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียวและบริกำร 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- จ านวนผู้รับบริการทีผ่่านการ
ฝึกอบราตาาหลักสตูร.ัฒนา
ศักยภา.การท่อบเที่ยวและ
บริการ 

คน 500        500  

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- บบรายจ่ายอื่น  7 3306  2 4995  1 6262  1 6262  1 5787  

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ 
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5.11 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเด็กปฐมวัย รำยกำร : โครงกำรพัฒนำศักยภำพเด็กปฐมวัย 
หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร   

 การจัดประสบการ ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐาวัยนับว่าเป็นกระบวนการส าคัญอย่าบยิ่บการจัดประสบการ ์การเรียนรู้จะต้อบาุ่บเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญพผ่านกระบวนการเล่นพาุ่บให้
เด็กได้เรียนรู้จากประสบการ ์ตรบพลบาือปฏิบัติจริบพพเรียนรู้ผ่านสัาผัสทั้บพ5พพได้เคลื่อนไหวพพสับเกตพพทดลอบพพและคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอบให้เหาาะกับวัยพพาี.ัฒนาการควาา.ร้อาทาบด้านร่าบกายพ
อารา ์-จิตใจพพสับคาและสติปัญญาพเปิดโอกาสให้เด็กได้าีปฏิสัา.ันธ์กับเ.ื่อนพครูพพสื่อพพแหล่บเรียนรู้ที่หลากหลายพพในข ะเดียวกันการจัดสภา.แวดล้อาท้ับภายในและภายนอกห้อบเรียนต้อบเอื้อ
ต่อการเรียนรู้พพาุ่บเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่าบาีควาาสุขพพาีการสอดแทรกคุ ธรราพจริยธรราพพเ.่ือส่บเสริาลักษ ะนิสัยที่ดีพและสาาารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้พ 
 การจัดประสบการ ์ที่ส่บเสริาให้เด็กปฐาวัยสาาารถหาควาารู้จากแหล่บเรียนรู้ที่อยู่รอบตัวโดยวิธีที่เหาาะสาเด็กปฐาวัยจะสร้าบอบค์ควาารู้ด้วยตนเอบจากประสบการ ์จริบเ.ราะ
เด็กปฐาวัยาีธรราชาติขอบควาาอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกรอบตัวอยู่ตลอดเวลาพสิ่บที่เป็น.้ืนฐานท าให้เด็กประสบควาาส าเร็จในการแสวบหาควาารู้คือควาาสาาารถในการค้นหาควาารู้ดว้ยการ
ลบาือกระท าอย่าบเป็นระบบจนเกิดควาาเข้าใจพการสืบค้นจากเรื่อบต่าบพๆพตาาควาาสนใจขอบเด็กจากแหล่บเรียนรู้อาจท าให้เด็กได้ค าตอบจากค าถาาพหรือคลายควาาสบสัยหรือได้รับควาารู้ใหา่ที่
ไา่เคยรู้าาก่อนพท าให้เด็กาีควาาสุขพรู้สึกสนุกสนานพตื่นเต้นพตลอดเวลาพและท าให้เด็กรู้สึกภูาิใจเาื่อสาาารถหาค าตอบในสิ่บท่ีตนเอบอยากรู้ได้ส าเร็จด้วยตนเอบ 
พพพพพพพพพ แนวการจัดการศึกษาตาาาาตรฐานการศึกษาชาติพกล่าวถึบพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญพผู้เรียนต้อบเห็นแบบอย่าบท่ีดีพได้ฝึกการคิดพได้เรียนรู้จากประสบการ ์
ตรบที่หลากหลายพตรบตาาควาาต้อบการพพและาีควาาสุขในการเรียนรู้พครูพค าจารย์พพรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลพเตรียาการสอนและใช้สื่อท่ีผสาผสานควาารู้สากลกับภูาิปัญญาไทยพจัดบรรยากาศ
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้พจัดหาและ.ัฒนาแหล่บการเรียนรู้ที่หลากหลายพเ.ื่อ.ัฒนาควาาคิดขอบผู้เรียนอย่าบเป็นระบบและสร้าบสรรค์พ(ส านักบานเลขาธิการสภาการศึกษาพ2548:พ3-9)พ 
 เป้าหาายการจัดการเรียนรู้ต้อบาุ่บเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอบเป็นส าคัญพเ.ื่อให้นักเรียนาีทักษะในการแสวบหาควาารู้จา กแหล่บการเรียนรู้พและสื่อต่าบๆพอย่าบ
กว้าบขวาบพสาาารถน าควาารู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในห้อบเรียนและชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่าบดีพเกิดคุ ลักษ ะใฝ่รู้พใฝ่เรียนพเรียนรู้ได้ด้วยตนเอบพเป็นบุคคลแห่บการเรียนรู้และรักการเรียนรู้
ตลอดชีวิตพการศึกษาค้นคว้าดับกล่าวสาาารถศึกษาได้จากแหล่บการเรียนรู้ทั้บในสถานศึกษาและท้อบถิ่นพอีกทั้บการบูร าการภูาิ ปัญญาท้อบถิ่นพที่สืบทอดต่อกันาาจากอดีตถึบปัจจุบันกับแหล่บ
เรียนรู้ที่ได้ออกแบบข้ึนพถือว่าเป็นการจัดประสบการ ์การเรียนรู้ที่าีคุ ค่าพเป็นการปลูกฝับให้เด็กๆได้เรียนรู้พได้สัาผัสถึบภูาิปัญญาในท้อบถิ่นพ 
 ดับนั้นพวิทยาลัยชุาชนในฐานะที่เป็นสถานศึกษาที่อยู่ในชุาชนและเปิดโอกาสทาบการศึกษาส าหรับประชาชนในท้อบถิ่นได้.ัฒนาตนเอบพซึ่บาีการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาพ
สาขาวิชาการศึกษาปฐาวัยพจึบได้จัดท าโครบการฯพเ.ื่อ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐาวัยโดยการาีส่วนร่วาขอบชุาชนพพเ.ื่อเด็กปฐาวัยจะได้เรียนรู้และส่บเสริา.ัฒนาการได้อย่าบรอบด้าน 

วัตถุประสงค์   
1. เ.ื่อ.ัฒนาเด็กปฐาวัยโดยใช้แหล่บการเรยีนรู้ในชุาชนเป็นฐานโดยการาีส่วนร่วาขอบชุาชน 
2. เ.ื่อ.ัฒนาการจัดกิจกรราโดยใช้แหล่บการเรียนรู้ในชุาชนเป็นฐานโดยการาสี่วนร่วาขอบชุาชน 
3. เ.ื่อให้พศูนย์.ัฒนาเด็กเล็กพชุาชนพภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาปฐาวัยเข้าาาาีส่วนร่วาในการ.ัฒนาเด็กปฐาวัยด้วยการาีส่วนร่วาในการ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ในชุาชน 
4. เ.ื่อรวบรวาอบค์ควาารู้ส าหรับน าไปขยายผลให้กับชุาชนอื่นน าไปประยุกต์ใช้ 

 

 

ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  
(3) วชช น่านพ2 โครบการ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
- ร้อยละจ านวนผลบานวิจัยท่ีาีการน าไปใช้ประโยชน์พร้อยละพ80 

 
- ร้อยละจ านวนผลบานวิจัยท่ีาีการน าไปใช้ประโยชน์พร้อยละพ80 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 2,130,100 บำท 
1. จัดสรรให้โครบการวิจัยทีไ่ดร้ับจัดสรรตาาผลการ.ิจาร าขอบส านักบานค ะกรราการวิจัยแห่บชาติพ(วช )พ 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
1. การบริหารโครบการและการใช้จ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบขอบกระทรวบการคลับ 

 
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

โครงกำร : โครงกำรกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนของประเทศ 
รำยกำร : โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์กำรสร้ำงองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนของชุมชน 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- ร้อยละจ านวนผลบานวิจัยท่ีาี
การน าไปใช้ประโยชน์ 

โครบการ 5        5  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ            
- ร้อยละจ านวนผลบานวิจัยท่ีาี
การน าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 80        80  

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- บบเบินอุดหนุน  2.1301  0.7195  1.4106      

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ 
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5.11 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเด็กปฐมวัย รำยกำร : โครงกำรพัฒนำศักยภำพเด็กปฐมวัย 
หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร   

 การจัดประสบการ ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐาวัยนับว่าเป็นกระบวนการส าคัญอย่าบยิ่บการจัดประสบการ ์การเรียนรู้จะต้อบาุ่บเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญพผ่านกระบวนการเล่นพาุ่บให้
เด็กได้เรียนรู้จากประสบการ ์ตรบพลบาือปฏิบัติจริบพพเรียนรู้ผ่านสัาผัสทั้บพ5พพได้เคลื่อนไหวพพสับเกตพพทดลอบพพและคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอบให้เหาาะกับวัยพพาี.ัฒนาการควาา.ร้อาทาบด้านร่าบกายพ
อารา ์-จิตใจพพสับคาและสติปัญญาพเปิดโอกาสให้เด็กได้าีปฏิสัา.ันธ์กับเ.ื่อนพครูพพสื่อพพแหล่บเรียนรู้ที่หลากหลายพพในข ะเดียวกันการจัดสภา.แวดล้อาท้ับภายในและภายนอกห้อบเรียนต้อบเอื้อ
ต่อการเรียนรู้พพาุ่บเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่าบาีควาาสุขพพาีการสอดแทรกคุ ธรราพจริยธรราพพเ.่ือส่บเสริาลักษ ะนิสัยที่ดีพและสาาารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้พ 
 การจัดประสบการ ์ที่ส่บเสริาให้เด็กปฐาวัยสาาารถหาควาารู้จากแหล่บเรียนรู้ที่อยู่รอบตัวโดยวิธีที่เหาาะสาเด็กปฐาวัยจะสร้าบอบค์ควาารู้ด้วยตนเอบจากประสบการ ์จริบเ.ราะ
เด็กปฐาวัยาีธรราชาติขอบควาาอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกรอบตัวอยู่ตลอดเวลาพสิ่บที่เป็น.้ืนฐานท าให้เด็กประสบควาาส าเร็จในการแสวบหาควาารู้คือควาาสาาารถในการค้นหาควาารู้ดว้ยการ
ลบาือกระท าอย่าบเป็นระบบจนเกิดควาาเข้าใจพการสืบค้นจากเรื่อบต่าบพๆพตาาควาาสนใจขอบเด็กจากแหล่บเรียนรู้อาจท าให้เด็กได้ค าตอบจากค าถาาพหรือคลายควาาสบสัยหรือได้รับควาารู้ใหา่ที่
ไา่เคยรู้าาก่อนพท าให้เด็กาีควาาสุขพรู้สึกสนุกสนานพตื่นเต้นพตลอดเวลาพและท าให้เด็กรู้สึกภูาิใจเาื่อสาาารถหาค าตอบในสิ่บท่ีตนเอบอยากรู้ได้ส าเร็จด้วยตนเอบ 
พพพพพพพพพ แนวการจัดการศึกษาตาาาาตรฐานการศึกษาชาติพกล่าวถึบพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญพผู้เรียนต้อบเห็นแบบอย่าบท่ีดีพได้ฝึกการคิดพได้เรียนรู้จากประสบการ ์
ตรบที่หลากหลายพตรบตาาควาาต้อบการพพและาีควาาสุขในการเรียนรู้พครูพค าจารย์พพรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลพเตรียาการสอนและใช้สื่อท่ีผสาผสานควาารู้สากลกับภูาิปัญญาไทยพจัดบรรยากาศ
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้พจัดหาและ.ัฒนาแหล่บการเรียนรู้ที่หลากหลายพเ.ื่อ.ัฒนาควาาคิดขอบผู้เรียนอย่าบเป็นระบบและสร้าบสรรค์พ(ส านักบานเลขาธิการสภาการศึกษาพ2548:พ3-9)พ 
 เป้าหาายการจัดการเรียนรู้ต้อบาุ่บเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอบเป็นส าคัญพเ.ื่อให้นักเรียนาีทักษะในการแสวบหาควาารู้จา กแหล่บการเรียนรู้พและสื่อต่าบๆพอย่าบ
กว้าบขวาบพสาาารถน าควาารู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในห้อบเรียนและชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่าบดีพเกิดคุ ลักษ ะใฝ่รู้พใฝ่เรียนพเรียนรู้ได้ด้วยตนเอบพเป็นบุคคลแห่บการเรียนรู้และรักการเรียนรู้
ตลอดชีวิตพการศึกษาค้นคว้าดับกล่าวสาาารถศึกษาได้จากแหล่บการเรียนรู้ท้ับในสถานศึกษาและท้อบถ่ินพอีกท้ับการบูร าการภูาิ ปัญญาท้อบถิ่นพที่สืบทอดต่อกันาาจากอดีตถึบปัจจุบันกับแหล่บ
เรียนรู้ที่ได้ออกแบบข้ึนพถือว่าเป็นการจัดประสบการ ์การเรียนรู้ที่าีคุ ค่าพเป็นการปลูกฝับให้เด็กๆได้เรียนรู้พได้สัาผัสถึบภูาิปัญญาในท้อบถิ่นพ 
 ดับนั้นพวิทยาลัยชุาชนในฐานะที่เป็นสถานศึกษาที่อยู่ในชุาชนและเปิดโอกาสทาบการศึกษาส าหรับประชาชนในท้อบถิ่นได้.ัฒนาตนเอบพซึ่บาีการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาพ
สาขาวิชาการศึกษาปฐาวัยพจึบได้จัดท าโครบการฯพเ.ื่อ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐาวัยโดยการาีส่วนร่วาขอบชุาชนพพเ.ื่อเด็กปฐาวัยจะได้เรียนรู้และส่บเสริา.ัฒนาการได้อย่าบรอบด้าน 

วัตถุประสงค์   
1. เ.ื่อ.ัฒนาเด็กปฐาวัยโดยใช้แหล่บการเรยีนรู้ในชุาชนเป็นฐานโดยการาีส่วนร่วาขอบชุาชน 
2. เ.ื่อ.ัฒนาการจัดกิจกรราโดยใช้แหล่บการเรียนรู้ในชุาชนเป็นฐานโดยการาสี่วนร่วาขอบชุาชน 
3. เ.ื่อให้พศูนย์.ัฒนาเด็กเล็กพชุาชนพภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาปฐาวัยเข้าาาาีส่วนร่วาในการ.ัฒนาเด็กปฐาวัยด้วยการาีส่วนร่วาในการ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ในชุาชน 
4. เ.ื่อรวบรวาอบค์ควาารู้ส าหรับน าไปขยายผลให้กับชุาชนอื่นน าไปประยุกต์ใช้ 

 

 

ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  
(3) วชช น่านพ2 โครบการ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
- ร้อยละจ านวนผลบานวิจัยท่ีาีการน าไปใช้ประโยชน์พร้อยละพ80 

 
- ร้อยละจ านวนผลบานวิจัยท่ีาีการน าไปใช้ประโยชน์พร้อยละพ80 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 2,130,100 บำท 
1. จัดสรรให้โครบการวิจัยทีไ่ดร้ับจัดสรรตาาผลการ.ิจาร าขอบส านักบานค ะกรราการวิจัยแห่บชาติพ(วช )พ 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
1. การบริหารโครบการและการใช้จ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบขอบกระทรวบการคลับ 

 
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

โครงกำร : โครงกำรกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนของประเทศ 
รำยกำร : โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์กำรสร้ำงองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนของชุมชน 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- ร้อยละจ านวนผลบานวิจัยท่ีาี
การน าไปใช้ประโยชน์ 

โครบการ 5        5  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ            
- ร้อยละจ านวนผลบานวิจัยท่ีาี
การน าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 80        80  

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- บบเบินอุดหนุน  2.1301  0.7195  1.4106      

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ 
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หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 1,300,000 บำท 
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนท้ับวบเบิน 
2. .ิจาร าจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนที่ด าเนินโครบการต่อเนื่อบในาิตดิ้านการ.ัฒนาศักยภา.เด็กปฐาวัยพจ านวนพ6พวิทยาลัยชุาชนพได้แก่พวทิยาลัยชุาชนาุกดาหารพสระแก้วพยโสธรพ

ตราดพแ.ร่พและสบขลา2 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
3. หลักสตูรฝึกอบราพ:พใช้เก ฑ์การฝึกอบราพ(ค่าตอบแทนผู้สอนพค่าวัสดุฝึกอบราพค่าสาธาร ูปโภค) 
4. การจัดโครบการพ:พการเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบราฯพและ/หรือพข้อตกลบขอบกระทรวบการคลับ 
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

โครงกำร : โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเด็กปฐมวัย  
รำยกำร : โครงกำรพัฒนำศักยภำพเด็กปฐมวัย 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- จ านวนเด็กปฐาวัยท่ีไดร้ับการ
.ัฒนาพ 

คน 400        400  

- จ านวนครูผูดู้แลเด็กเล็กท่ี
ได้รับการ.ัฒนาอบค์ควาารู้
ด้านปฐาวัย 

คน 30        30  

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- บบรายจ่ายอื่น  1 3000  0 4350  0 8650      

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ 

 

                                                      
2พส าหรับวิทยาลัยชุาชนพ14พแห่บพจะ.ิจาร าจัดสรรส าหรับโครบการที่ริเริ่าใหา่ภายใต้วัตถุประสบค์เดียวกันพโดยใช้จ่ายบบประาา จากพผลผลติพผลบานการให้บริการวิชาการพ 

 

กลุ่มเป้ำหมำย :  
เด็กปฐาวัยพครูครผูู้ดูแลเด็กพภูาิปญัญาในชุาชนพและชุาชน 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
กิจกรราที่พ1 การจัดท าแนวทาบการ.ัฒนาเด็กปฐาวัยพโดยใช้แหล่บเรียนรู้ในชุาชนพและศูนย์
.ัฒนาเด็กเล็ก 
กิจกรราที่พ2พการฝึกอบราครูประจ าศูนย์เด็กเล็ก 
กิจกรราที่พ3พการ.ัฒนาชุดกิจกรราเ.ื่อ.ัฒนาการเรียนรู้ขอบเด็กปฐาวัยพโดยใช้แหล่บเรียนรู้
ในชุาชนเป็นฐานโดยการาีส่วนร่วาขอบชุาชน 
กิจกรราที่พ4พปฏิบัติบานร่วากับชุาชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้และท าบานตาาโครบการ 
กิจกรราที่พ5พการติดตาาพประเาินผลการด าเนินบาน 

-  

ผลผลิต 
1. เด็กปฐาวัยไดร้ับการส่บเสริา.ัฒนาการอย่าบรอบด้านผ่านการจัดกระบวนการเรียนรูโ้ดยใช้แหล่บการเรียนรู้ในชุาชนเป็นฐานโดยการาีสว่นร่วาขอบชุาชน 
2. ครูผูดู้แลเด็กเล็กสาาารถจดัการเรยีนรู้ตาาหลักการจัดการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐาวัย 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ชุาชนาีแหล่บ.ัฒนาเด็กปฐาวยัที่าีคุ ภา. 
2. เด็กปฐาวัยในชุาชนได้รับการ.ัฒนาเหาาะสากับวยั 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนเด็กปฐาวัยทีไ่ดร้ับการ.ัฒนาพจ านวนพ400พคน 
- จ านวนครูผูดู้แลเด็กเล็กท่ีได้รับการ.ัฒนาอบค์ควาารู้ด้านปฐาวัยพ30พคน 

- จ านวนเด็กปฐาวัยทีไ่ดร้ับการ.ัฒนาพจ านวนพ407พคน 
- จ านวนแหล่บเรยีนรู้ดา้นการศึกษาปฐาวัย 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
- ร้อยละขอบครูทีส่าาารถน าควาารูท้ี่ได้รับไป.ัฒนาเด็กปฐาวัยพร้อยละพ80 - ร้อยละขอบครูทีส่าาารถน าควาารูท้ี่ได้รับไป.ัฒนาเด็กปฐาวัยพร้อยละพ80 
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หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 1,300,000 บำท 
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนท้ับวบเบิน 
2. .ิจาร าจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนที่ด าเนินโครบการต่อเนื่อบในาิตดิ้านการ.ัฒนาศักยภา.เด็กปฐาวัยพจ านวนพ6พวิทยาลัยชุาชนพได้แก่พวทิยาลัยชุาชนาุกดาหารพสระแก้วพยโสธรพ

ตราดพแ.ร่พและสบขลา2 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
3. หลักสตูรฝึกอบราพ:พใช้เก ฑ์การฝึกอบราพ(ค่าตอบแทนผู้สอนพค่าวัสดุฝึกอบราพค่าสาธาร ูปโภค) 
4. การจัดโครบการพ:พการเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบราฯพและ/หรือพข้อตกลบขอบกระทรวบการคลับ 
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

โครงกำร : โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเด็กปฐมวัย  
รำยกำร : โครงกำรพัฒนำศักยภำพเด็กปฐมวัย 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- จ านวนเด็กปฐาวัยท่ีไดร้ับการ
.ัฒนาพ 

คน 400        400  

- จ านวนครูผูดู้แลเด็กเล็กท่ี
ได้รับการ.ัฒนาอบค์ควาารู้
ด้านปฐาวัย 

คน 30        30  

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- บบรายจ่ายอื่น  1 3000  0 4350  0 8650      

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ 

 

                                                      
2พส าหรับวิทยาลัยชุาชนพ14พแห่บพจะ.ิจาร าจัดสรรส าหรับโครบการที่ริเริ่าใหา่ภายใต้วัตถุประสบค์เดียวกันพโดยใช้จ่ายบบประาา จากพผลผลติพผลบานการให้บริการวิชาการพ 

 

กลุ่มเป้ำหมำย :  
เด็กปฐาวัยพครูครผูู้ดูแลเด็กพภูาิปญัญาในชุาชนพและชุาชน 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
กิจกรราที่พ1 การจัดท าแนวทาบการ.ัฒนาเด็กปฐาวัยพโดยใช้แหล่บเรียนรู้ในชุาชนพและศูนย์
.ัฒนาเด็กเล็ก 
กิจกรราที่พ2พการฝึกอบราครูประจ าศูนย์เด็กเล็ก 
กิจกรราที่พ3พการ.ัฒนาชุดกิจกรราเ.ื่อ.ัฒนาการเรียนรู้ขอบเด็กปฐาวัยพโดยใช้แหล่บเรียนรู้
ในชุาชนเป็นฐานโดยการาีส่วนร่วาขอบชุาชน 
กิจกรราที่พ4พปฏิบัติบานร่วากับชุาชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้และท าบานตาาโครบการ 
กิจกรราที่พ5พการติดตาาพประเาินผลการด าเนินบาน 

-  

ผลผลิต 
1. เด็กปฐาวัยไดร้ับการส่บเสริา.ัฒนาการอย่าบรอบด้านผ่านการจัดกระบวนการเรียนรูโ้ดยใช้แหล่บการเรียนรู้ในชุาชนเป็นฐานโดยการาีสว่นร่วาขอบชุาชน 
2. ครูผูดู้แลเด็กเล็กสาาารถจดัการเรยีนรู้ตาาหลักการจัดการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐาวัย 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ชุาชนาีแหล่บ.ัฒนาเด็กปฐาวยัที่าีคุ ภา. 
2. เด็กปฐาวัยในชุาชนได้รับการ.ัฒนาเหาาะสากับวยั 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนเด็กปฐาวัยทีไ่ดร้ับการ.ัฒนาพจ านวนพ400พคน 
- จ านวนครูผูดู้แลเด็กเล็กท่ีได้รับการ.ัฒนาอบค์ควาารู้ด้านปฐาวัยพ30พคน 

- จ านวนเด็กปฐาวัยทีไ่ดร้ับการ.ัฒนาพจ านวนพ407พคน 
- จ านวนแหล่บเรยีนรู้ดา้นการศึกษาปฐาวัย 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
- ร้อยละขอบครูทีส่าาารถน าควาารูท้ี่ได้รับไป.ัฒนาเด็กปฐาวัยพร้อยละพ80 - ร้อยละขอบครูทีส่าาารถน าควาารูท้ี่ได้รับไป.ัฒนาเด็กปฐาวัยพร้อยละพ80 
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กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 

กิจกรราที่พ1 :พจัดท าแผน.ัฒนาพและทบทวนแผน.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ร่วากับหน่วยบานใน
.ื้นที่และชุาชน 
กิจกรราที่พ2พ:พการ.ัฒนาสื่อการเรียนรู้พชุดการเรียนรู้พ.ร้อาให้บริการสื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอบแก่ประชาชนท่ีเข้ารับบริการ 
กิจกรราที่พ3 :พการฝึกอบราภายในแหล่บเรียนรู้แก่ประชาชน 
กิจกรราที่พ4พ:พการบรหิารจดัการด้านบุคลากรประจ าแหล่บเรียนรู้ 
กิจกรราที่พ5พ:พการประเาินผลการด าเนินบานการจดัแหล่บเรียนรู้ 

วิทยำลัยชุมชนที่ด ำเนนิโครงกำรต่อเนื่อง 
1. ประเาินผลและทบทวนแผน.ัฒนาแหล่บเรยีนรู้ร่วากับหน่วยบานใน.ื้นที่และชุาชน

ในระยะพ1พปงพและพระยะพ3-5พปงพ 
2. ปรับปรุบ/.ัฒนาสื่อการเรียนรู้พชุดการเรยีนรู้พ.ร้อาให้บริการสื่อการเรียนรูด้้วย

ตนเอบแก่ประชาชนท่ีเข้ารับบริการ 
3. จัดให้บริการแหล่บเรียนรู้แก่กลุ่าเป้าหาายพให้เป็นไปตาาเป้าหาายที่ก าหนด 
4. ประเาินผลการด าเนินบานโครบการทั้บระดับผลผลติและผลลั.ธ์พเ.ื่อจัดท าแผนการ

.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ให้เกิดควาายั่บยืนพาีรายได้จากการให้บริการที่สาาารถ.่ึบ.า
ตนเอบได้บาบส่วน 

วิทยำลัยชุมชนที่เสนอโครงกำรริเร่ิมใหม ่
1. จัดท าแผน.ัฒนาพและทบทวนแผน.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ร่วากับหน่วยบานใน.้ืนท่ีและ

ชุาชน 
2. การ.ัฒนาสื่อการเรียนรู้พชุดการเรยีนรู้พ.ร้อาให้บริการสื่อการเรียนรูด้้วยตนเอบแก่

ประชาชนท่ีเข้ารับบริการ 
3. การฝึกอบราภายในแหล่บเรยีนรู้แก่ประชาชน 
4. การบริหารจัดการด้านบคุลากรประจ าแหล่บเรียนรู้ 
5. การประเาินผลการด าเนินบานการจัดแหล่บเรียนรู้พ 

ผลผลิต 
1. ประชาชนสาาารถน าทักษะควาารู้ไปประกอบอาชี.และ.ัฒนาตนเอบได้ตลอดชีวิต 
2. เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ประชาชนสาาารถเรียนรู้ด้วยตนเอบอย่าบต่อเนื่อบ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. แหล่บเรียนรู้ตลอดชีวิตตาาศักยภา.ขอบ.ื้นที่น าร่อบที่ประชาชนได้ใช้บริการแหล่บเรียนรู้ได้หลากหลายวิธีพ 
2. ประชาชนและผู้สนใจาีโอกาสการเข้าถึบการให้บริการแหล่บเรียนรู้ที่าีควาาหลากหลายพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตอบสนอบควาาต้อบการขอบบุคคลหรือชุาชนอย่าบาี

คุ ภา.พ 
 

 

 

5.12 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ำนแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน รำยกำร : โครงกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร   
 สถานการ ์ปัจจุบันและแนวโน้าการเปลี่ยนแปลบในอนาคตในทุกาิติจะส่บผลต่ออนาคตการ.ัฒนาประเทศไทยอย่าบาากพโดยเฉ.าะอย่าบยิ่บลักษ ะในเชิ บโครบสร้าบทั้บทาบ
เศรษฐกิจและสับคาภายในประเทศทั้บที่เป็นจุดแข็บและเป็นจุดอ่อนท่ีจะต้อบเผชิญและผสาผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้บโอกาสและควาาเสี่ยบในหลากหลายาิติพการที่ประเทศไทยจะ
สาาารถแสวบหาโอกาสจากการ.ัฒนาขอบโลกและรับาือกับภัยคุกคาาเหล่านี้ได้นั้นพจ าเป็นจะต้อบาีการวิเคราะห์แนวโน้าการเปลี่ยนแปลบในอนาคต อย่าบรอบด้านพข ะเดียวกันต้อบวิเคราะห์
ศักยภา.ภายในประเทศเ.ื่อเตรียาควาา.ร้อาขอบประเทศต่อการเปลี่ยนแปลบ 
 ดับนั้นพการ.ัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินขอบประเทศไทยให้าีเป้าหาายการ.ัฒนาในระยะยาวพและจึบจ าเป็นอย่าบยิ่บเ.ื่อเป็นการปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่าบเป็นระบบขนาน
ใหญ่พพให้โครบสร้าบทาบเศรษฐกิจและสับคาขอบประเทศเหาาะสากับภูาิทัศน์ใหา่ขอบโลกพยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วพสาาารถรับาือกับควาาเสี่ยบและภัยคุกคาาแบบใหา่ได้พตลอดจนสาาารถก าหนด
ทิศทาบในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้อบกับประเด็นการเปลี่ยนแปลบและควาาท้าทายต่าบพๆพขอบบริบทโลกพและบริบทการ.ัฒนาภายในประเทศพพโดยเฉ.าะแผนยุทธศาสตร์พ20พปงพด้านการ
.ัฒนาและเสริาสร้าบศักยภา.คนพพซึ่บเป็นยุทธศาสตร์หลักท่ีส าคัญพเ.ื่อ.ัฒนาศักยภา.คนตลอดช่วบชีวิตพและยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ ให้าีคุ ภา.เท่าเทียาและทั่วถึบพสอดคล้อบกับ
ยุทธศาสตร์การเสริาสร้าบและ.ัฒนาศักยภา.านุษย์พตาาแผน.ัฒนาเศรษฐกิจสับคาแห่บชาติฉบับท่ีพ12พที่าุ่บเน้นให้คนไทยาีการศึกษาที่าีคุ ภา.ตาาาาตรฐานสากลและาีควาาสาาารถเรียนรู้
ด้วยตนเอบอย่าบต่อเนื่อบพรวาทั้บทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้าบสรรค์พทักษะการท าบานและการใช้ชีวิตที่.ร้อาเข้าสู่ตลาดบานพพและสอดคล้อบตาาหลักการขอบ.ระราชบัญญัติการศึกษาแห่บชาติพ
ฉบับแก้ไขเ.ิ่าเติาพ. ศ 2559 ได้สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนพตลอดจน. ร บ สถาบันวิทยาลัยชุาชนพาาตราพ8 และาาตราพ9 ที่าุ่บเน้นการส่บเสริาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตพเ.ื่อ
สร้าบโอกาสและการเข้าถึบการศึกษาระดับอุดาศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาและการเรียนรู้พตลอดชีวิตขอบประชาชนพพ 
 สถาบันวิทยาลัยชุาชนจึบได้.ัฒนาโครบการ.ัฒนาคุ ภา.สถานศึกษาพสถาบันการศึกษาและแหล่บเรียนรู้เ.ื่อ.ัฒนาระบบและส่บเสริาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกระบวนการ
จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายและการ.ัฒนาแหล่บเรยีนรู้เ.ื่อให้พผู้เรียนสาาารถเข้าถึบการศึกษาไดอ้ย่าบเท่าเทียาพตลอดจนพ.ัฒนาศักยภา.บุคคลให้กลายเป็นทุนานุษย์ท่ีเป็นก าลับส าคัญใน
การ.ัฒนาประเทศตาาแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุตาาวิสัยทัศน์พ“ประเทศาีควาาาั่นคบพาั่บคั่บพยั่บยืนพเป็นประเทศ.ัฒนาแล้วพด้วยการ.ัฒนาพตาาปรัชญาขอบเศรษฐกิจ
.อเ.ียบ”พน าไปสู่การ.ัฒนาให้คนไทยาีควาาสุขพและตอบสนอบตอบต่อการบรรลุพซึ่บผลประโยชน์แห่บชาติพในการที่จะ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพสร้าบรายได้ระดับสูบพเป็นประเทศ.ัฒนาแล้วพและสร้าบ
ควาาสุขขอบคนไทยพสับคาาีควาาาั่นคบพเสาอภาคและพเป็นธรราพประเทศสาาารถแข่บขันได้ในระบบเศรษฐกิจพ 

วัตถุประสงค์   
1. เ.ื่อ.ัฒนาศักยภา.แหล่บเรียนรู้ตลอดชีวิตขอบวิทยาลัยชุาชนตาาบริบทและศักยภา.ขอบ.ื้นที่ 
2. เ.ื่อสร้าบโอกาสการเข้าถึบการให้บริการแหล่บเรียนรู้ที่าีควาาหลากหลายพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตอบสนอบควาาต้อบการขอบบุคคลหรือชุาชนอย่าบาีค ุภา. 
กลุ่มเป้ำหมำย :  
นักเรียนพนักศึกษาพประชาชนท่ัวไปพและชุาชนท่ีต้อบการใช้เข้าไปใช้บริการแหล่บเรียนรู้ในการศึกษาหาข้อาูลพและเข้าาารับบริการถ่ายทอดอบค์ควาารู ้
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กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 

กิจกรราที่พ1 :พจัดท าแผน.ัฒนาพและทบทวนแผน.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ร่วากับหน่วยบานใน
.ื้นที่และชุาชน 
กิจกรราที่พ2พ:พการ.ัฒนาสื่อการเรียนรู้พชุดการเรียนรู้พ.ร้อาให้บริการสื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอบแก่ประชาชนท่ีเข้ารับบริการ 
กิจกรราที่พ3 :พการฝึกอบราภายในแหล่บเรียนรู้แก่ประชาชน 
กิจกรราที่พ4พ:พการบรหิารจดัการด้านบุคลากรประจ าแหล่บเรียนรู้ 
กิจกรราที่พ5พ:พการประเาินผลการด าเนินบานการจดัแหล่บเรียนรู้ 

วิทยำลัยชุมชนที่ด ำเนนิโครงกำรต่อเนื่อง 
1. ประเาินผลและทบทวนแผน.ัฒนาแหล่บเรยีนรู้ร่วากับหน่วยบานใน.ื้นที่และชุาชน

ในระยะพ1พปงพและพระยะพ3-5พปงพ 
2. ปรับปรุบ/.ัฒนาสื่อการเรียนรู้พชุดการเรยีนรู้พ.ร้อาให้บริการสื่อการเรียนรูด้้วย

ตนเอบแก่ประชาชนท่ีเข้ารับบริการ 
3. จัดให้บริการแหล่บเรียนรู้แก่กลุ่าเป้าหาายพให้เป็นไปตาาเป้าหาายที่ก าหนด 
4. ประเาินผลการด าเนินบานโครบการทั้บระดับผลผลติและผลลั.ธ์พเ.ื่อจัดท าแผนการ

.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ให้เกิดควาายั่บยืนพาีรายได้จากการให้บริการที่สาาารถ.่ึบ.า
ตนเอบได้บาบส่วน 

วิทยำลัยชุมชนที่เสนอโครงกำรริเร่ิมใหม ่
1. จัดท าแผน.ัฒนาพและทบทวนแผน.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ร่วากับหน่วยบานใน.้ืนท่ีและ

ชุาชน 
2. การ.ัฒนาสื่อการเรียนรู้พชุดการเรยีนรู้พ.ร้อาให้บริการสื่อการเรียนรูด้้วยตนเอบแก่

ประชาชนท่ีเข้ารับบริการ 
3. การฝึกอบราภายในแหล่บเรยีนรู้แก่ประชาชน 
4. การบริหารจัดการด้านบคุลากรประจ าแหล่บเรียนรู้ 
5. การประเาินผลการด าเนินบานการจัดแหล่บเรียนรู้พ 

ผลผลิต 
1. ประชาชนสาาารถน าทักษะควาารู้ไปประกอบอาชี.และ.ัฒนาตนเอบได้ตลอดชีวิต 
2. เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ประชาชนสาาารถเรียนรู้ด้วยตนเอบอย่าบต่อเนื่อบ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. แหล่บเรียนรู้ตลอดชีวิตตาาศักยภา.ขอบ.ื้นที่น าร่อบที่ประชาชนได้ใช้บริการแหล่บเรียนรู้ได้หลากหลายวิธีพ 
2. ประชาชนและผู้สนใจาีโอกาสการเข้าถึบการให้บริการแหล่บเรียนรู้ท่ีาีควาาหลากหลายพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตอบสนอบควาาต้อบการขอบบุคคลหรือชุาชนอย่าบาี

คุ ภา.พ 
 

 

 

5.12 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ำนแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน รำยกำร : โครงกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร   
 สถานการ ์ปัจจุบันและแนวโน้าการเปลี่ยนแปลบในอนาคตในทุกาิติจะส่บผลต่ออนาคตการ.ัฒนาประเทศไทยอย่าบาากพโดยเฉ.าะอย่าบยิ่บลักษ ะในเชิ บโครบสร้าบทั้บทาบ
เศรษฐกิจและสับคาภายในประเทศทั้บที่เป็นจุดแข็บและเป็นจุดอ่อนท่ีจะต้อบเผชิญและผสาผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้บโอกาสและควาาเสี่ยบในหลากหลายาิติพการที่ประเทศไทยจะ
สาาารถแสวบหาโอกาสจากการ.ัฒนาขอบโลกและรับาือกับภัยคุกคาาเหล่านี้ได้นั้นพจ าเป็นจะต้อบาีการวิเคราะห์แนวโน้าการเปลี่ยนแปลบในอนาคต อย่าบรอบด้านพข ะเดียวกันต้อบวิเคราะห์
ศักยภา.ภายในประเทศเ.ื่อเตรียาควาา.ร้อาขอบประเทศต่อการเปลี่ยนแปลบ 
 ดับนั้นพการ.ัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินขอบประเทศไทยให้าีเป้าหาายการ.ัฒนาในระยะยาวพและจึบจ าเป็นอย่าบยิ่บเ.ื่อเป็นการปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่าบเป็นระบบขนาน
ใหญ่พพให้โครบสร้าบทาบเศรษฐกิจและสับคาขอบประเทศเหาาะสากับภูาิทัศน์ใหา่ขอบโลกพยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วพสาาารถรับาือกับควาาเสี่ยบและภัยคุกคาาแบบใหา่ได้พตลอดจนสาาารถก าหนด
ทิศทาบในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้อบกับประเด็นการเปลี่ยนแปลบและควาาท้าทายต่าบพๆพขอบบริบทโลกพและบริบทการ.ัฒนาภายในประเทศพพโดยเฉ.าะแผนยุทธศาสตร์พ20พปงพด้านการ
.ัฒนาและเสริาสร้าบศักยภา.คนพพซึ่บเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ส าคัญพเ.ื่อ.ัฒนาศักยภา.คนตลอดช่วบชีวิตพและยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ ให้าีคุ ภา.เท่าเทียาและทั่วถึบพสอดคล้อบกับ
ยุทธศาสตร์การเสริาสร้าบและ.ัฒนาศักยภา.านุษย์พตาาแผน.ัฒนาเศรษฐกิจสับคาแห่บชาติฉบับท่ีพ12พที่าุ่บเน้นให้คนไทยาีการศึกษาที่าีคุ ภา.ตาาาาตรฐานสากลและาีควาาสาาารถเรียนรู้
ด้วยตนเอบอย่าบต่อเนื่อบพรวาทั้บทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้าบสรรค์พทักษะการท าบานและการใช้ชีวิตที่.ร้อาเข้าสู่ตลาดบานพพและสอดคล้อบตาาหลักการขอบ.ระราชบัญญัติการศึกษาแห่บชาติพ
ฉบับแก้ไขเ.ิ่าเติาพ. ศ 2559 ได้สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนพตลอดจน. ร บ สถาบันวิทยาลัยชุาชนพาาตราพ8 และาาตราพ9 ที่าุ่บเน้นการส่บเสริาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตพเ.ื่อ
สร้าบโอกาสและการเข้าถึบการศึกษาระดับอุดาศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาและการเรียนรู้พตลอดชีวิตขอบประชาชนพพ 
 สถาบันวิทยาลัยชุาชนจึบได้.ัฒนาโครบการ.ัฒนาคุ ภา.สถานศึกษาพสถาบันการศึกษาและแหล่บเรียนรู้เ.ื่อ.ัฒนาระบบและส่บเสริาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกระบวนการ
จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายและการ.ัฒนาแหล่บเรยีนรู้เ.ื่อให้พผู้เรียนสาาารถเข้าถึบการศึกษาไดอ้ย่าบเท่าเทียาพตลอดจนพ.ัฒนาศักยภา.บุคคลให้กลายเป็นทุนานุษย์ท่ีเป็นก าลับส าคัญใน
การ.ัฒนาประเทศตาาแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุตาาวิสัยทัศน์พ“ประเทศาีควาาาั่นคบพาั่บคั่บพยั่บยืนพเป็นประเทศ.ัฒนาแล้วพด้วยการ.ัฒนาพตาาปรัชญาขอบเศรษฐกิจ
.อเ.ียบ”พน าไปสู่การ.ัฒนาให้คนไทยาีควาาสุขพและตอบสนอบตอบต่อการบรรลุพซึ่บผลประโยชน์แห่บชาติพในการที่จะ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพสร้าบรายได้ระดับสูบพเป็นประเทศ.ัฒนาแล้วพและสร้าบ
ควาาสุขขอบคนไทยพสับคาาีควาาาั่นคบพเสาอภาคและพเป็นธรราพประเทศสาาารถแข่บขันได้ในระบบเศรษฐกิจพ 

วัตถุประสงค์   
1. เ.ื่อ.ัฒนาศักยภา.แหล่บเรียนรู้ตลอดชีวิตขอบวิทยาลัยชุาชนตาาบริบทและศักยภา.ขอบ.ื้นที่ 
2. เ.ื่อสร้าบโอกาสการเข้าถึบการให้บริการแหล่บเรียนรู้ที่าีควาาหลากหลายพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตอบสนอบควาาต้อบการขอบบุคคลหรือชุาชนอย่าบาีค ุภา. 
กลุ่มเป้ำหมำย :  
นักเรียนพนักศึกษาพประชาชนท่ัวไปพและชุาชนท่ีต้อบการใช้เข้าไปใช้บริการแหล่บเรียนรู้ในการศึกษาหาข้อาูลพและเข้าาารับบริการถ่ายทอดอบค์ควาารู ้
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ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

- จ านวนผู้รับบริการวิชาการใน
แหล่บเรียนรู้พ 

คน 5,500        5,500  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ            
- ร้อยละขอบประชาชนสาาารถ
น าควาารูไ้ปประกอบอาชี.ได้
ตาาาาตรฐานท่ีก าหนด 

ร้อยละ 80        80  

- ร้อยละขอบผูร้ับบริการ
สาาารถเรียนรู้ชุดควาารู้ได้
ด้วยตนเอบ 

ร้อยละ 80        80  

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- บบรายจ่ายอื่น  15 4502  5 2500  3 5530  3 5530  3 0942  

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ 

 
 
 
 
  

 

 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนผู้รับบริการวิชาการในแหลบ่เรียนรู้พ5,500พคน - จ านวนผู้รับบริการวิชาการในแหลบ่เรียนรู้พจ านวนพ6,050พคน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
- ร้อยละขอบประชาชนสาาารถน าควาารู้ไปประกอบอาชี.ได้ตาาาาตรฐานที่ก าหนดพร้อยละพ
80 

- ร้อยละขอบผูร้ับบริการสาาารถเรยีนรู้ชุดควาารู้ได้ด้วยตนเอบพร้อยละพ80 

- ร้อยละขอบประชาชนสาาารถน าควาารู้ไปประกอบอาชี.ได้ตาาาาตรฐานที่ก าหนดพร้อย
ละพ80 

- ร้อยละขอบผูร้ับบริการสาาารถเรยีนรู้ชุดควาารู้ได้ด้วยตนเอบพร้อยละพ80 
หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 15,450,200 บำท 
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนพ20พแห่บพทั้บวบเบิน 
2. .ิจาร าจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนที่ด าเนินโครบการ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ต่อเนื่อบพเป็นล าดับแรกพจ านวนพ5พวิทยาลัยชุาชนพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพสระแก้วพอุทัยธานีพ

แ.ร่พและน่านพโดยจะ.ิจาร าจากผลการด าเนินบานในปงบบประาา พ. ศ พ2561พ 
3. ส าหรับวิทยาลัยชุาชนอีกพ15พแห่บพท่ีจะเสนอขอรับจดัสรรบบประาา โครบการ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ที่ริเริ่าใหา่พสาาารถเสนอโครบการ.ัฒนาแหล่บเรยีนรู้พจ านวนพ1พแหล่บเรยีนรู้พ

โดย.ิจาร าจากแหล่บเรียนรู้ทีเ่ปน็จุดเน้นขอบวิทยาลัยชุาชนนั้นพๆ 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
1. หลักสตูรฝึกอบราพ:พใช้เก ฑ์การฝึกอบราพ(ค่าตอบแทนผู้สอนพค่าวัสดุฝึกอบราพค่าสาธาร ูปโภค) 
2. การจัดโครบการพ:พการเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบราฯพและ/หรือพข้อตกลบขอบกระทรวบการคลับ 
3.  
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

โครงกำร : โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ำนแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน  
รำยกำร : โครงกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
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ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

- จ านวนผู้รับบริการวิชาการใน
แหล่บเรียนรู้พ 

คน 5,500        5,500  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ            
- ร้อยละขอบประชาชนสาาารถ
น าควาารูไ้ปประกอบอาชี.ได้
ตาาาาตรฐานท่ีก าหนด 

ร้อยละ 80        80  

- ร้อยละขอบผูร้ับบริการ
สาาารถเรียนรู้ชุดควาารู้ได้
ด้วยตนเอบ 

ร้อยละ 80        80  

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- บบรายจ่ายอื่น  15 4502  5 2500  3 5530  3 5530  3 0942  

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ 

 
 
 
 
  

 

 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนผู้รับบริการวิชาการในแหลบ่เรียนรู้พ5,500พคน - จ านวนผู้รับบริการวิชาการในแหลบ่เรียนรู้พจ านวนพ6,050พคน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
- ร้อยละขอบประชาชนสาาารถน าควาารู้ไปประกอบอาชี.ได้ตาาาาตรฐานที่ก าหนดพร้อยละพ
80 

- ร้อยละขอบผูร้ับบริการสาาารถเรยีนรู้ชุดควาารู้ได้ด้วยตนเอบพร้อยละพ80 

- ร้อยละขอบประชาชนสาาารถน าควาารู้ไปประกอบอาชี.ได้ตาาาาตรฐานที่ก าหนดพร้อย
ละพ80 

- ร้อยละขอบผูร้ับบริการสาาารถเรยีนรู้ชุดควาารู้ได้ด้วยตนเอบพร้อยละพ80 
หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 15,450,200 บำท 
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนพ20พแห่บพทั้บวบเบิน 
2. .ิจาร าจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนที่ด าเนินโครบการ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ต่อเนื่อบพเป็นล าดับแรกพจ านวนพ5พวิทยาลัยชุาชนพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพสระแก้วพอุทัยธานีพ

แ.ร่พและน่านพโดยจะ.ิจาร าจากผลการด าเนินบานในปงบบประาา พ. ศ พ2561พ 
3. ส าหรับวิทยาลัยชุาชนอีกพ15พแห่บพท่ีจะเสนอขอรับจดัสรรบบประาา โครบการ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ที่ริเริ่าใหา่พสาาารถเสนอโครบการ.ัฒนาแหล่บเรยีนรู้พจ านวนพ1พแหล่บเรยีนรู้พ

โดย.ิจาร าจากแหล่บเรียนรู้ทีเ่ปน็จุดเน้นขอบวิทยาลัยชุาชนนั้นพๆ 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
1. หลักสตูรฝึกอบราพ:พใช้เก ฑ์การฝึกอบราพ(ค่าตอบแทนผู้สอนพค่าวัสดุฝึกอบราพค่าสาธาร ูปโภค) 
2. การจัดโครบการพ:พการเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบราฯพและ/หรือพข้อตกลบขอบกระทรวบการคลับ 
3.  
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

โครงกำร : โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ำนแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน  
รำยกำร : โครงกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
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ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนต้นแบบนวัตกรราอาหารและสินค้าเกษตรพจ านวนพ5พต้นแบบ - ต้นแบบนวัตกรราอาหารและสินคา้เกษตรพเ.ื่อเ.ิ่าาูลคา่เ.ิ่าให้กับสนิค้าชุาชนพ8พต้นแบบพ

จ าแนกเปน็พวิทยาลยัชุาชนสระแกว้พ3พต้นแบบพและวิทยาลัยชุาชนตราดพ5พต้นแบบ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  

 
หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 3,718,200 บำท 
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนท้ับวบเบิน 
2. .ิจาร าจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนจ านวนพ2พแห่บที่ตั้บอยู่ใน.้ืนท่ีภาคตะวันออกพได้แก่พวิทยาลยัชุาชนสระแก้วพและตราด3พ 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
1. หลักสตูรฝึกอบราพ:พใช้เก ฑ์การฝึกอบราพ(ค่าตอบแทนผู้สอนพค่าวัสดุฝึกอบราพค่าสาธาร ูปโภค) 
2. การจัดโครบการพ:พการเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบราฯพและ/หรือพข้อตกลบขอบกระทรวบการคลับ 
 
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

โครงกำร : โครงกำร 
รำยกำร : โครงกำร 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- จ านวนต้นแบบนวัตกรรา
อาหารและสินค้าเกษตร 

ต้นแบบ 5        5  

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           

                                                      
3พเป็นไปตาาบบประาา ทีไ่ดร้ับจัดสรรภายใต้แผนบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพ(ภาคตะวันออก)พขอบสถาบันวิทยาลัยกชุาชนพพประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พ 

 

5.13 โครงกำรพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรและกำรค้ำผลไม้ภำคตะวันออก รำยกำร : โครงกำรพัฒนำกำรผลิตและกำรค้ำผลไม้ 
หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร   

 .ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558พก าหนดให้สถาบันวิทยาลัยชุาชนเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุาชนพาีวัตถุประสบค์เ.ื่อให้การศึกษาพวิจัยพให้บริการ
ทาบวิชาการพทะนุบ ารุบศิลปะและวัฒนธรราพและส่บเสริาการเรยีนรู้ตลอดชีวิตพเ.ื่อสร้าบควาาเข้าแข็บขอบท้อบถิ่นและชุาชนพการ.ัฒนาท่ียั่บยืนพเสริาสร้าบศักยภา.บุคคลพตอบสนอบและสอดคลอ้บ
ต่อควาาต้อบการและการประกอบอาชี.ขอบท้อบถิ่นและชุาชนซึ่บน าไปสู่การ.ัฒนาประเทศ 
 สถาบันวิทยาลยัชุาชนพซึ่บาีวิทยาลัยชุาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกพจ านวนพ2พแห่บพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนตราดพและสระแก้วพพสาาารถด าเนินการตาา.ันธกิจด้นการบริการวิชาการพ
และการวจิัยพเ.ื่อการสร้าบนวัตกรราและรูปแบบสินค้าด้านการเกษตรผ่านกระบวนการฝึกอบราด้านอาชี.พเ.ื่อยกระดับรายได้ให้กับชุาชนและประชาชน 

วัตถุประสงค์   
1. เ.ื่อ.ัฒนาต้นแบบผลิตภั ฑ์สินค้าเกษตรจากชุาชน 
2. เ.ื่อส่บเสริาให้าีการ.ัฒนาอาชี.และขอบประชาชนกลุ่าเป้าหาายในชุาชนอย่าบต่อเนื่อบตลอดชีวิต 
กลุ่มเป้ำหมำย : าีต้นแบบนวัตกรราอาหารและสินค้าเกษตรพเ.ื่อเ.ิา่าูลค่าเ.ิ่าให้กับสินค้าชุาชนพอย่าบน้อยพ5พต้นแบบ 
ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain)พตาาแผนบรู าการ.ัฒนา.ื้นที่ภาคตะวันออกพ:พต้นทาบพ:พเ.ิ่าศักยภา.การผลติ 
กลุ่มกิจกรรม : เ.ิ่าประสิทธิภา.การผลิตผลไา้ภาคตะวันออก 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
1 พการ.ัฒนาหลักสตูรการออกแบบ 
2 พการฝึกอบราการ.ัฒนาผลิตภ ัฑ ์

- 

ผลผลิต 
จ านวนต้นแบบนวัตกรราอาหารและสินค้าเกษตรพจ านวนพ5พต้นแบบ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. าีต้นแบบนวัตกรราอาหารและสินค้าเกษตรพเ.ื่อเ.ิา่าูลค่าเ.ิ่าให้กบัสินค้าชุาชน 
2. ประชาชนสาาารถน าต้นแบบไปใช้ในการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ด้านอาหารและสินค้าเกษตรใหา้ีาาตรฐาน 
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ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนต้นแบบนวัตกรราอาหารและสินค้าเกษตรพจ านวนพ5พต้นแบบ - ต้นแบบนวัตกรราอาหารและสินคา้เกษตรพเ.ื่อเ.ิ่าาูลคา่เ.ิ่าให้กับสนิค้าชุาชนพ8พต้นแบบพ

จ าแนกเปน็พวิทยาลยัชุาชนสระแกว้พ3พต้นแบบพและวิทยาลัยชุาชนตราดพ5พต้นแบบ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  

 
หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 3,718,200 บำท 
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนท้ับวบเบิน 
2. .ิจาร าจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนจ านวนพ2พแห่บที่ตั้บอยู่ใน.้ืนท่ีภาคตะวันออกพได้แก่พวิทยาลยัชุาชนสระแก้วพและตราด3พ 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
1. หลักสตูรฝึกอบราพ:พใช้เก ฑ์การฝึกอบราพ(ค่าตอบแทนผู้สอนพค่าวัสดุฝึกอบราพค่าสาธาร ูปโภค) 
2. การจัดโครบการพ:พการเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบราฯพและ/หรือพข้อตกลบขอบกระทรวบการคลับ 
 
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

โครงกำร : โครงกำร 
รำยกำร : โครงกำร 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- จ านวนต้นแบบนวัตกรรา
อาหารและสินค้าเกษตร 

ต้นแบบ 5        5  

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           

                                                      
3พเป็นไปตาาบบประาา ทีไ่ดร้ับจัดสรรภายใต้แผนบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพ(ภาคตะวันออก)พขอบสถาบันวิทยาลัยกชุาชนพพประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พ 

 

5.13 โครงกำรพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรและกำรค้ำผลไม้ภำคตะวันออก รำยกำร : โครงกำรพัฒนำกำรผลิตและกำรค้ำผลไม้ 
หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร   

 .ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558พก าหนดให้สถาบันวิทยาลัยชุาชนเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุาชนพาีวัตถุประสบค์เ.ื่อให้การศึกษาพวิจัยพให้บริการ
ทาบวิชาการพทะนุบ ารุบศิลปะและวัฒนธรราพและส่บเสริาการเรยีนรู้ตลอดชีวิตพเ.ื่อสร้าบควาาเข้าแข็บขอบท้อบถิ่นและชุาชนพการ.ัฒนาท่ียั่บยืนพเสริาสร้าบศักยภา.บุคคลพตอบสนอบและสอดคลอ้บ
ต่อควาาต้อบการและการประกอบอาชี.ขอบท้อบถิ่นและชุาชนซึ่บน าไปสู่การ.ัฒนาประเทศ 
 สถาบันวิทยาลยัชุาชนพซึ่บาีวิทยาลัยชุาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกพจ านวนพ2พแห่บพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนตราดพและสระแก้วพพสาาารถด าเนินการตาา.ันธกิจด้นการบริการวิชาการพ
และการวจิัยพเ.ื่อการสร้าบนวัตกรราและรูปแบบสินค้าด้านการเกษตรผ่านกระบวนการฝึกอบราด้านอาชี.พเ.ื่อยกระดับรายได้ให้กับชุาชนและประชาชน 

วัตถุประสงค์   
1. เ.ื่อ.ัฒนาต้นแบบผลิตภั ฑ์สินค้าเกษตรจากชุาชน 
2. เ.ื่อส่บเสริาให้าีการ.ัฒนาอาชี.และขอบประชาชนกลุ่าเป้าหาายในชุาชนอย่าบต่อเนื่อบตลอดชีวิต 
กลุ่มเป้ำหมำย : าีต้นแบบนวัตกรราอาหารและสินค้าเกษตรพเ.ื่อเ.ิา่าูลค่าเ.ิ่าให้กับสินค้าชุาชนพอย่าบน้อยพ5พต้นแบบ 
ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain)พตาาแผนบรู าการ.ัฒนา.ื้นที่ภาคตะวันออกพ:พต้นทาบพ:พเ.ิ่าศักยภา.การผลติ 
กลุ่มกิจกรรม : เ.ิ่าประสิทธิภา.การผลิตผลไา้ภาคตะวันออก 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
1 พการ.ัฒนาหลักสตูรการออกแบบ 
2 พการฝึกอบราการ.ัฒนาผลิตภ ัฑ ์

- 

ผลผลิต 
จ านวนต้นแบบนวัตกรราอาหารและสินค้าเกษตรพจ านวนพ5พต้นแบบ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. าีต้นแบบนวัตกรราอาหารและสินค้าเกษตรพเ.ื่อเ.ิา่าูลค่าเ.ิ่าให้กบัสินค้าชุาชน 
2. ประชาชนสาาารถน าต้นแบบไปใช้ในการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ด้านอาหารและสินค้าเกษตรใหา้ีาาตรฐาน 
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5.14 โครงกำรยกระดับกำรท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม  รำยกำร : โครงกำรพัฒนำรูปแบบสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร   

 สถาบันวิทยาลัยชุาชนพเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาพหลักสูตร.ัฒนาทักษะอาชี.และคุ ภา.ชีวิตที่ตอบสนอบควาาต้อบการขอบชุาชนพและ
บทบาทในการ.ัฒนาบุคลากรด้านการท่อบเที่ยวพเป็นศักยภา.และควาา.ร้อาที่วิทยาลัยชุาชนจะด าเนินการในแต่ละ.ื้นที่จับหวัดที่วิทยาลัยชุา ชนตั้บอยู่พเ.ื่อให้สาาารถตอบสนอบ
ยุทธศาสตร์การ.ัฒนาประเทศตาานโยบายรัฐบาลพ 
 โดยในปงบบประาา พ. ศ พ2562พสถาบันวทิยาลัยชุาชนจะเน้นการด าเนินการ.ฒันาหลักสูตรฝกึอบราเกี่ยวกับทักษะ.ื้นฐานพทักษะเฉ.าะกลุ่าท่อบเที่ยวพทักษะด้านการ
บริหารจัดการพและน าหลักสูตรที่ได้ไปจัดการศึกษาพและ.ฒันาทักษะอาชี.ให้กับประชาชนกลุา่เป้าหาายในจับหวัดที่าีวิทยาลยัชุาชนตั้บอยู่พและ.ืน้ที่ใกล้เคียบพเ.ื่อยกระดับคุ ภา.
ขอบการท่อบเที่ยว 

วัตถุประสงค์   
1. เ.ื่อสนับสนุนการ.ัฒนาบุคลากรให้าีศักยภา.และขีดควาาสาาารถในการแข่บขันบานด้านการท่อบเที่ยวและบริการพขอบจับหวัด/กลุ่าจับหวัด 
2. เ.ื่อผลิตบุคลากรผู้ประกอบด้านการท่อบเที่ยวที่ได้าาตรฐานพตอบสนอบตลาดแรบบานตาายุทธศาสตร์การยกระดับควาาสาาารถในการแข่บขันด้านการท่อบเที่ยว

ระดับประเทศ 
กลุ่มเป้ำหมำย : ประชาชนใน.้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียบเหนือที่เข้ารว่าโครบการ 
ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain)พตาาแผนบรู าการ.ัฒนา.ื้นที่ภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ:พกลาบทาบพ:พ.ัฒนารูปแบบนวัตกรราสินคา้พและบริการด้านการท่อบเที่ยวพ 
กลุ่มกิจกรรม : ส่บเสริาการเรยีนรูน้วัตกรราเ.ื่อ.ัฒนาด้านสินค้า/ขอบที่ระลึกขอบแหล่บท่อบเที่ยวและ.ัฒนาพOTOP 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
การฝึกอบราหลักสูตรรูปแบบการท่อบเที่ยวแก่ประชาชนพและชุาชน - จัดโครบการฝึกอบราหลักสูตร.ฒันารูปแบบสนิค้าพและบริการที่เกี่ยวเนื่อบกับการ

ท่อบเที่ยวพแก่ประชาชนพและชุาชนให้สาาารถน าไปสู่การสร้าบบานพสรา้บรายได้ 
ผลผลิต 
จ านวนผู้ผา่นการฝึกอบราด้าน.ัฒนารูปแบบสนิค้าและบริการด้านการท่อบเที่ยวพจ านวนพ200พคน 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบราด้าน.ัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่อบเที่ยวพจ านวนพ200พคนพสาาารถน าควาารู้/ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชี.พสร้าบบานพสร้าบ
รายได้ 
 
 

 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

- บบรายจ่ายอื่น  3 7182  1 2274  0 8184  0 8184  0 8540  
กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ 
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5.14 โครงกำรยกระดับกำรท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม  รำยกำร : โครงกำรพัฒนำรูปแบบสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร   

 สถาบันวิทยาลัยชุาชนพเป็นสถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาพหลักสูตร.ัฒนาทักษะอาชี.และคุ ภา.ชีวิตท่ีตอบสนอบควาาต้อบการขอบชุาชนพและ
บทบาทในการ.ัฒนาบุคลากรด้านการท่อบเท่ียวพเป็นศักยภา.และควาา.ร้อาท่ีวิทยาลัยชุาชนจะด าเนินการในแต่ละ.ื้นที่จับหวัดที่วิทยาลัยชุา ชนตั้บอยู่พเ.ื่อให้สาาารถตอบสนอบ
ยุทธศาสตร์การ.ัฒนาประเทศตาานโยบายรัฐบาลพ 
 โดยในปงบบประาา พ. ศ พ2562พสถาบันวทิยาลัยชุาชนจะเน้นการด าเนินการ.ฒันาหลักสูตรฝกึอบราเกี่ยวกับทักษะ.ื้นฐานพทักษะเฉ.าะกลุ่าท่อบเที่ยวพทักษะด้านการ
บริหารจัดการพและน าหลักสูตรที่ได้ไปจัดการศึกษาพและ.ฒันาทักษะอาชี.ให้กับประชาชนกลุา่เป้าหาายในจับหวัดที่าีวิทยาลยัชุาชนตั้บอยู่พและ.ืน้ที่ใกล้เคียบพเ.ื่อยกระดับคุ ภา.
ขอบการท่อบเที่ยว 

วัตถุประสงค์   
1. เ.ื่อสนับสนุนการ.ัฒนาบุคลากรให้าีศักยภา.และขีดควาาสาาารถในการแข่บขันบานด้านการท่อบเที่ยวและบริการพขอบจับหวัด/กลุ่าจับหวัด 
2. เ.ื่อผลิตบุคลากรผู้ประกอบด้านการท่อบเที่ยวที่ได้าาตรฐานพตอบสนอบตลาดแรบบานตาายุทธศาสตร์การยกระดับควาาสาาารถในการแข่บขันด้านการท่อบเที่ยว

ระดับประเทศ 
กลุ่มเป้ำหมำย : ประชาชนใน.้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียบเหนือที่เข้ารว่าโครบการ 
ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain)พตาาแผนบรู าการ.ัฒนา.ื้นที่ภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ:พกลาบทาบพ:พ.ัฒนารูปแบบนวัตกรราสินคา้พและบริการด้านการท่อบเที่ยวพ 
กลุ่มกิจกรรม : ส่บเสริาการเรยีนรูน้วัตกรราเ.ื่อ.ัฒนาด้านสินค้า/ขอบที่ระลึกขอบแหล่บท่อบเที่ยวและ.ัฒนาพOTOP 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
การฝึกอบราหลักสูตรรูปแบบการท่อบเที่ยวแก่ประชาชนพและชุาชน - จัดโครบการฝึกอบราหลักสูตร.ฒันารูปแบบสนิค้าพและบริการที่เกี่ยวเนื่อบกับการ

ท่อบเที่ยวพแก่ประชาชนพและชุาชนให้สาาารถน าไปสู่การสร้าบบานพสรา้บรายได้ 
ผลผลิต 
จ านวนผู้ผา่นการฝึกอบราด้าน.ัฒนารูปแบบสนิค้าและบริการด้านการท่อบเที่ยวพจ านวนพ200พคน 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบราด้าน.ัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่อบเที่ยวพจ านวนพ200พคนพสาาารถน าควาารู้/ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชี.พสร้าบบานพสร้าบ
รายได้ 
 
 

 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

- บบรายจ่ายอื่น  3 7182  1 2274  0 8184  0 8184  0 8540  
กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ 
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ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรา
.ัฒนารูปแบบพสินค้าและ
บริการดา้นการท่อบเที่ยวพ 

คน 200        200  

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- บบรายจ่ายอื่น  2 0000  0 6500  0 4550  0 4550  0 4400  

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ 

 
  

 

 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  
- จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรา.ัฒนารปูแบบพสินค้าและบริการด้านการท่อบเที่ยวพจ านวนพ200พ
คน 

- จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรา.ัฒนารปูแบบพสินค้าและบริการด้านการท่อบเที่ยวพพ280พคนพพ
จ าแนกเป็น 
วิทยาลัยชุาชนบุรรีัาย์พ70พคนพ 
วิทยาลัยชุาชนาุกดาหารพ70พคนพ 
วิทยาลัยชุาชนหนอบบัวล าภูพ70พคนพ 
วิทยาลัยชุาชนยโสธรพ70พคนพ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ - เาื่อด าเนินโครบการแล้วเสร็จจะท าให้รายได้จากการท่อบเที่ยวขอบภาค
ตะวันออกเฉียบเหนือเ.ิ่าข้ึน 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 2,000,000 บำท 
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนท้ับวบเบิน 
2. .ิจาร าจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนพ4พแห่บที่ตั้บอยู่ใน.้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียบเหนือพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนบุรีรัาย์พาุกดาหารพหนอบบัวล าภพูและยโสธร4พ 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
1. หลักสตูรฝึกอบราพ:พใช้เก ฑ์การฝึกอบราพ(ค่าตอบแทนผู้สอนพค่าวัสดุฝึกอบราพค่าสาธาร ูปโภค) 
2. การจัดโครบการพ:พการเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบราฯพและ/หรือพข้อตกลบขอบกระทรวบการคลับ 

 
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

โครงกำร : โครงกำร 
รำยกำร : โครงกำร 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            

                                                      
4พเป็นไปตาาบบประาา ทีไ่ดร้ับจัดสรรภายใต้แผนบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพ(ภาคตะวันออกเฉียบเหนือ)พขอบสถาบันวิทยาลัยกชุาชนพพประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562 
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ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรา
.ัฒนารูปแบบพสินค้าและ
บริการดา้นการท่อบเที่ยวพ 

คน 200        200  

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- บบรายจ่ายอื่น  2 0000  0 6500  0 4550  0 4550  0 4400  

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ 

 
  

 

 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  
- จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรา.ัฒนารปูแบบพสินค้าและบริการด้านการท่อบเที่ยวพจ านวนพ200พ
คน 

- จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรา.ัฒนารปูแบบพสินค้าและบริการด้านการท่อบเที่ยวพพ280พคนพพ
จ าแนกเป็น 
วิทยาลัยชุาชนบุรรีัาย์พ70พคนพ 
วิทยาลัยชุาชนาุกดาหารพ70พคนพ 
วิทยาลัยชุาชนหนอบบัวล าภูพ70พคนพ 
วิทยาลัยชุาชนยโสธรพ70พคนพ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ - เาื่อด าเนินโครบการแล้วเสร็จจะท าให้รายได้จากการท่อบเที่ยวขอบภาค
ตะวันออกเฉียบเหนือเ.ิ่าข้ึน 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 2,000,000 บำท 
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนท้ับวบเบิน 
2. .ิจาร าจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนพ4พแห่บที่ตั้บอยู่ใน.้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียบเหนือพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนบุรีรัาย์พาุกดาหารพหนอบบัวล าภพูและยโสธร4พ 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
1. หลักสตูรฝึกอบราพ:พใช้เก ฑ์การฝึกอบราพ(ค่าตอบแทนผู้สอนพค่าวัสดุฝึกอบราพค่าสาธาร ูปโภค) 
2. การจัดโครบการพ:พการเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบราฯพและ/หรือพข้อตกลบขอบกระทรวบการคลับ 

 
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

โครงกำร : โครงกำร 
รำยกำร : โครงกำร 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            

                                                      
4พเป็นไปตาาบบประาา ทีไ่ดร้ับจัดสรรภายใต้แผนบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพ(ภาคตะวันออกเฉียบเหนือ)พขอบสถาบันวิทยาลัยกชุาชนพพประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562 
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ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนผู้รับบริการหลักสูตรฝึกอบราด้านอาชี./วิชาการพจ านวนพ400พคน - จ านวนผู้รับบริการหลักสูตรฝึกอบราด้านอาชี./วิชาการพจ านวนพ600พคน 

จ าแนกเป็น 
วิทยาลัยชุาชนบุรรีัาย์พ150พคน 
วิทยาลัยชุาชนาุกดาหารพ150พคน 
วิทยาลัยชุาชนหนอบบัวล าภูพ150พคน 
วิทยาลัยชุาชนยโสธรพ150พคน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
- เาื่อด าเนินโครบการบรรลุจะท าให้ประชาชนาีรายได้เ.ิ่าข้ึนท าให้สัดส่วนคนจนลบลด - เาื่อด าเนินโครบการบรรลุจะท าให้ประชาชนาีรายได้เ.ิ่าข้ึนท าให้สัดส่วนคนจนลบ

ลด 
หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 3,000,000 บำท 
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนท้ับวบเบิน 
2. .ิจาร าจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนพ4พแห่บที่ตั้บอยู่ใน.้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียบเหนือพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนบุรีรัาย์พาุกดาหารพหนอบบัวล าภพูและยโสธร5พ 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
1. หลักสตูรฝึกอบราพ:พใช้เก ฑ์การฝึกอบราพ(ค่าตอบแทนผู้สอนพค่าวัสดุฝึกอบราพค่าสาธาร ูปโภค) 
2. การจัดโครบการพ:พการเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบราฯพและ/หรือพข้อตกลบขอบกระทรวบการคลับ 

 
 
 
 
 
 

                                                      
5พเป็นไปตาาบบประาา ทีไ่ดร้ับจัดสรรภายใต้แผนบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพ(ภาคตะวันออกเฉียบเหนือ)พขอบสถาบันวิทยาลัยกชุาชนพพประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562 

 

5.15 โครงกำรพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อยเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม รำยกำร : โครงกำรฝึกอบรมอำชีพส ำหรับคนในชุมชน 
หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร   

 .ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558พก าหนดให้สถาบันวิทยาลัยชุาชนเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุาชนพาีวัตถุประส บค์เ.ื่อให้การศึกษาพ
วิจัยพให้บริการทาบวิชาการพทะนุบ ารุบศิลปะและวัฒนธรราพและส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชีวิตพเ.ื่อสร้าบควาาเข้าแข็บขอบท้อบถิ่นและชุาชนพการ.ัฒนาที่ยั่บยืนพเสริาสร้าบศักยภา.
บุคคลพตอบสนอบและสอดคล้อบต่อควาาต้อบการและการประกอบอาชี.ขอบท้อบถิ่นและชุาชนซึ่บน าไปสู่การ.ัฒนาประเทศพ 
 สถาบนัวิทยาลัยชุาชนพซึ่บาีวิทยาลัยชุาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียบเหนือพจ านวนพ4พแห่บพไดแ้ก่วิทยาลัยชุาชนบุรีรัาย์พาุกดาหารพหนอบบัวล าภูพและยโสธรพด าเนินการ
ตาา.ันธกิจดา้นการ.ัฒนาทักษะอาชี.พซึ่บาีศักยภา.เ.ียบ.อทีจ่ะตอบสนอบต่อกลุ่าเป้าหาายผู้รับสวัสดิการแห่บรัฐโดยการฝกึอาชี.ในชุาชนเ.ื่อการสร้าบอาชี.พให้กับกลุ่าผู้าีรายได้
น้อยพจะช่วยให้เกิดการสร้าบบานและรายได้ที่ยับ่ยืนพหลุด.้นจากควาายากจนพ.ร้อาทั้บสาาารถยกระดับรายได้ในชุาชนให้สูบขึ้นผ่านการจัดการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 

วัตถุประสงค์   
1. จัดการศึกษาในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้อบกับควาาต้อบการและปัญหาขอบชุาชนด้านต่าบพๆพทั้บด้านวิชาการและอาชี.ตาาหลักสูตรที่หลากหลายพยืดหยุ่น

สอดคล้อบกับควาาต้อบการขอบชุาชน 
2. ส่บเสริาให้าีการ.ัฒนาอาชี.และขอบประชาชนกลุ่าเป้าหาายในชุาชนอย่าบต่อเนื่อบตลอดชีวิต 
กลุ่มเป้ำหมำย :  
ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain)พตาาแผนบรู าการ.ัฒนา.ื้นที่ภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ:พกลาบทาบพ:พ.ัฒนาศักยภา.คนพ 
กลุ่มกิจกรรม : ส่บเสริาควาารู้และอาชี. 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
การฝึกอบราวิชาการและวิชาชี.ตาาควาาต้อบการขอบชุาชน -  
  

ผลผลิต 
1. ประชาชนจ านวนพ400พคนพที่เข้าร่วา.ัฒนาศักยภา.ดา้นอาชี.ได้รับการยกระดับควาารู้พทักษะพประสบการ ์พเ.ื่อการาีอาช.ีและการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวติ 
2. ร้อยละขอบผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านอาชี.น าควาารู้พทักษะและประสบการ ์ไปประกอบอาชี.และ.ัฒนาบานที่ท าอยู่พร้อยละพ80 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ประชาชนได้รับการส่บเสริาการ.ัฒนาอาชี.พจนเกิดกระบวนการเรียนรู้พาีทักษะพาีคุ ลักษ ะที่ดีพและาีศักยภา.ในการปรับปรุบพ.ัฒนาต่อยอดเ.ื่อสร้าบบานพสร้าบ

อาชี.พเ.ิ่ารายได้พและ.ฒันาค ุภา.ชีวิตพส่บผลต่อการ.ัฒนาเศรษฐกิจและสับคาโดยรวา 
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ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดตาาค าขอบบประาา  ตัวช้ีวัดขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีสอดคล้อบกับค าขอบบประาา  

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
- จ านวนผู้รับบริการหลักสูตรฝึกอบราด้านอาชี./วิชาการพจ านวนพ400พคน - จ านวนผู้รับบริการหลักสูตรฝึกอบราด้านอาชี./วิชาการพจ านวนพ600พคน 

จ าแนกเป็น 
วิทยาลัยชุาชนบุรรีัาย์พ150พคน 
วิทยาลัยชุาชนาุกดาหารพ150พคน 
วิทยาลัยชุาชนหนอบบัวล าภูพ150พคน 
วิทยาลัยชุาชนยโสธรพ150พคน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
- เาื่อด าเนินโครบการบรรลุจะท าให้ประชาชนาีรายได้เ.ิ่าข้ึนท าให้สัดส่วนคนจนลบลด - เาื่อด าเนินโครบการบรรลุจะท าให้ประชาชนาีรายได้เ.ิ่าข้ึนท าให้สัดส่วนคนจนลบ

ลด 
หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 3,000,000 บำท 
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนท้ับวบเบิน 
2. .ิจาร าจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนพ4พแห่บที่ตั้บอยู่ใน.้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียบเหนือพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนบุรีรัาย์พาุกดาหารพหนอบบัวล าภพูและยโสธร5พ 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
1. หลักสตูรฝึกอบราพ:พใช้เก ฑ์การฝึกอบราพ(ค่าตอบแทนผู้สอนพค่าวัสดุฝึกอบราพค่าสาธาร ูปโภค) 
2. การจัดโครบการพ:พการเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบราฯพและ/หรือพข้อตกลบขอบกระทรวบการคลับ 

 
 
 
 
 
 

                                                      
5พเป็นไปตาาบบประาา ทีไ่ดร้ับจัดสรรภายใต้แผนบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพ(ภาคตะวันออกเฉียบเหนือ)พขอบสถาบันวิทยาลัยกชุาชนพพประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562 

 

5.15 โครงกำรพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อยเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม รำยกำร : โครงกำรฝึกอบรมอำชีพส ำหรับคนในชุมชน 
หลักกำรและเหตุผล / ควำมส ำคัญของโครงกำร   

 .ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ. ศ พ2558พก าหนดให้สถาบันวิทยาลัยชุาชนเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุาชนพาีวัตถุประส บค์เ.ื่อให้การศึกษาพ
วิจัยพให้บริการทาบวิชาการพทะนุบ ารุบศิลปะและวัฒนธรราพและส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชีวิตพเ.ื่อสร้าบควาาเข้าแข็บขอบท้อบถิ่นและชุาชนพการ.ัฒนาที่ยั่บยืนพเสริาสร้าบศักยภา.
บุคคลพตอบสนอบและสอดคล้อบต่อควาาต้อบการและการประกอบอาชี.ขอบท้อบถิ่นและชุาชนซึ่บน าไปสู่การ.ัฒนาประเทศพ 
 สถาบนัวิทยาลัยชุาชนพซึ่บาีวิทยาลัยชุาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียบเหนือพจ านวนพ4พแห่บพไดแ้ก่วิทยาลัยชุาชนบุรีรัาย์พาุกดาหารพหนอบบัวล าภูพและยโสธรพด าเนินการ
ตาา.ันธกิจดา้นการ.ัฒนาทักษะอาชี.พซึ่บาีศักยภา.เ.ียบ.อทีจ่ะตอบสนอบต่อกลุ่าเป้าหาายผู้รับสวัสดิการแห่บรัฐโดยการฝกึอาชี.ในชุาชนเ.ื่อการสร้าบอาชี.พให้กับกลุ่าผู้าีรายได้
น้อยพจะช่วยให้เกิดการสร้าบบานและรายได้ที่ยับ่ยืนพหลุด.้นจากควาายากจนพ.ร้อาทั้บสาาารถยกระดับรายได้ในชุาชนให้สูบขึ้นผ่านการจัดการศึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 

วัตถุประสงค์   
1. จัดการศึกษาในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้อบกับควาาต้อบการและปัญหาขอบชุาชนด้านต่าบพๆพทั้บด้านวิชาการและอาชี.ตาาหลักสูตรที่หลากหลายพยืดหยุ่น

สอดคล้อบกับควาาต้อบการขอบชุาชน 
2. ส่บเสริาให้าีการ.ัฒนาอาชี.และขอบประชาชนกลุ่าเป้าหาายในชุาชนอย่าบต่อเนื่อบตลอดชีวิต 
กลุ่มเป้ำหมำย :  
ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain)พตาาแผนบรู าการ.ัฒนา.ื้นที่ภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ:พกลาบทาบพ:พ.ัฒนาศักยภา.คนพ 
กลุ่มกิจกรรม : ส่บเสริาควาารู้และอาชี. 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมตำมค ำของบประมำณ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรจริงและสอดคล้องตำมค ำของบประมำณ 
การฝึกอบราวิชาการและวิชาชี.ตาาควาาต้อบการขอบชุาชน -  
  

ผลผลิต 
1. ประชาชนจ านวนพ400พคนพที่เข้าร่วา.ัฒนาศักยภา.ดา้นอาชี.ได้รับการยกระดับควาารู้พทักษะพประสบการ ์พเ.ื่อการาีอาช.ีและการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวติ 
2. ร้อยละขอบผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านอาชี.น าควาารู้พทักษะและประสบการ ์ไปประกอบอาชี.และ.ัฒนาบานที่ท าอยู่พร้อยละพ80 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ประชาชนได้รับการส่บเสริาการ.ัฒนาอาชี.พจนเกิดกระบวนการเรียนรู้พาีทักษะพาีคุ ลักษ ะที่ดีพและาีศักยภา.ในการปรับปรุบพ.ัฒนาต่อยอดเ.ื่อสร้าบบานพสร้าบ

อาชี.พเ.ิ่ารายได้พและ.ฒันาค ุภา.ชีวิตพส่บผลต่อการ.ัฒนาเศรษฐกิจและสับคาโดยรวา 
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ภำคผนวก 1 
เกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  

(งบประจ ำและงบส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ) 

เก ฑ์การจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา ฉบับนี้ปรับปรุบเรียบร้อยแล้ว และเสนอต่อผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุาชนใหค้วาาเห็นชอบให้น าเก ฑ์การจัดสรรดับกล่าวไปใช้ส าหรับ
การ.ิจาร าจัดสรรบบประาา ที่เป็นรายจ่ายประจ าพและบบประาา ส าหรับการจัดการศึกษาพโดยใช้เก ฑ์การจัดสรรดับกล่าวตั้บแต่ปงบบประาา พ. ศ พ2562พเป็นต้นไปพจนกว่าจะาีการทบทวน
หรือปรับปรุบเก ฑ์การจัดสรรบบประาา ใหา่อีกครั้บ 

1. เกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ (งบประจ ำ) 
 

แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ   
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ  
1. งบบุคลำกร  จัดสรรตาาที่ได้รับจริบ/ตาาสิทธ์ิ 
  1 1 เบินเดือนข้าราชการ.ลเรือนและส่วนควบพ(ส าหรับขา้ราชการในส านักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชน)  
       1)พเบินเดือนข้าราชการ.ลเรอืนพ  
       2)พค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการพ(ช านาญการ.ิเศษ)  
  1 2 เบินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบพ(ส าหรับวิทยาลัยชุาชน)  
       1)พเบินเดือนข้าราชการคร ู  
       2)พเบินประจ าต าแหน่บพผู้อ านวยการพภาคราชการพ  
       3)พเบินค่าตอบแทนพผู้อ านวยการพภาคราชการพพ  
       4)พเบินประจ าต าแหน่บพรอบผู้อ านวยการพภาคราชการพ  
       5)พเบินค่าตอบแทนพรอบผู้อ านวยการพภาคราชการ  

 

 

 
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

โครงกำร : โครงกำร 
รำยกำร : โครงกำร 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- จ านวนผู้รับบริการหลักสูตร
ฝึกอบราด้านอาชี./วิชาการ 

คน 400          

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- บบรายจ่ายอื่น  3 0000  1 0200  0 68000  0 6800  0 6200  

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ 
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ภำคผนวก 1 
เกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  

(งบประจ ำและงบส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ) 

เก ฑ์การจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา ฉบับนี้ปรับปรุบเรียบร้อยแล้ว และเสนอต่อผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุาชนใหค้วาาเห็นชอบให้น าเก ฑ์การจัดสรรดับกล่าวไปใช้ส าหรับ
การ.ิจาร าจัดสรรบบประาา ที่เป็นรายจ่ายประจ าพและบบประาา ส าหรับการจัดการศึกษาพโดยใช้เก ฑ์การจัดสรรดับกล่าวตั้บแต่ปงบบประาา พ. ศ พ2562พเป็นต้นไปพจนกว่าจะาีการทบทวน
หรือปรับปรุบเก ฑ์การจัดสรรบบประาา ใหา่อีกครั้บ 

1. เกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ (งบประจ ำ) 
 

แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ   
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ  
1. งบบุคลำกร  จัดสรรตาาที่ได้รับจริบ/ตาาสิทธ์ิ 
  1 1 เบินเดือนข้าราชการ.ลเรือนและส่วนควบพ(ส าหรับขา้ราชการในส านักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชน)  
       1)พเบินเดือนข้าราชการ.ลเรอืนพ  
       2)พค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการพ(ช านาญการ.ิเศษ)  
  1 2 เบินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบพ(ส าหรับวิทยาลัยชุาชน)  
       1)พเบินเดือนข้าราชการคร ู  
       2)พเบินประจ าต าแหน่บพผู้อ านวยการพภาคราชการพ  
       3)พเบินค่าตอบแทนพผู้อ านวยการพภาคราชการพพ  
       4)พเบินประจ าต าแหน่บพรอบผู้อ านวยการพภาคราชการพ  
       5)พเบินค่าตอบแทนพรอบผู้อ านวยการพภาคราชการ  

 

 

 
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำล 

ผลผลติ/โครบการ-กิจกรรา หน่วยนับ รวาทั้บสิ้น ไตราาสพ1 (พต ค -พธ ค ) ไตราาสพ2 (พา ค -พาี ค ) ไตราาสพ3 (พเา ย -พาิ ย ) ไตราาสพ4 (พก ค -พก ย ) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

โครงกำร : โครงกำร 
รำยกำร : โครงกำร 
1. แผนกำรปฏิบัติงำน            
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ            
- จ านวนผู้รับบริการหลักสูตร
ฝึกอบราด้านอาชี./วิชาการ 

คน 400          

2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ล้ำนบำท           
- บบรายจ่ายอื่น  3 0000  1 0200  0 68000  0 6800  0 6200  

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
ใช้กรอบการด าเนินบานตาาที่ค ะกรราการบริหารโครบการก าหนดพ 
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แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
พพพพพพพ8)พค่าตอบแทนผู้บรหิารแบบาีวาระพ(ผู้บริหารนอกราชการพได้แก่พผู้อ านวยการ/รอบผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพผู้อ านวยการ/รอบผู้อ านวยการวิทยาลัยชุาชน)พ 

 

พพพพพพพพพพ8 1)พเบินค่าตอบแทนผู้อ านวยการพ เบินค่าตอบแทนพ       บาทพx 12 เดือน 
พพพพพพพพพพ8 2)พเบินค่าตอบแทนรอบผู้อ านวยการพ เบินค่าตอบแทนพ       บาทพx 12 เดือน 
พพพพพพพ9)พเบินตอบแทน.ิเศษรายเดอืนส าหรับผู้ปฏิบตัิบานในเขต.ื้นท่ี.ิเศษพ(ภาคใต้)พ(ผู้อ านวยการ/รอบ
ผู้อ านวยการ) 

เบินตอบแทน.ิเศษ        บาทพx 12 เดือนพ 

  2.2 ค่ำใช้สอย จัดสรรตาาที่ได้รับจริบ/ตาาสิทธ์ิ 
พพพพพพพ1)พเบินสาทบกอบทุนประกันสับคาพ(ส าหรับ.นักบานราชการ)พ =พ750 บาทพX  จ านวน.นักบานราชการ 

 

 

 

 

 

แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
       6)พเบินวิทยฐานะคร ู  
           6 1)พวิทยฐานะช านาญการพ(ครูพคศ 2)พ  
           6 2)พวิทยฐานะช านาญการ.ิเศษพ(ครูพคศ 3)พ  
  1 3 เบินเ.ิ่า.ิเศษส าหรับการสูร้บพ(.สร )  
  1 4 ค่าจ้าบประจ าพ(ส าหรับวิทยาลัยชุาชนท่ีาีลูกจ้าบประจ า)  
  1 5 ค่าตอบแทน.นักบานราชการ  
2. งบด ำเนินงำน  
  2.1 ค่ำตอบแทน  จัดสรรตาาที่ได้รับจริบ/ตาาสิทธ์ิ 
พพพพพพพ1)พค่าเช่าบ้าน  
พพพพพพพ2)พเบินตอบแทน.ิเศษขอบข้าราชการผูไ้ดร้ับค่าจ้าบขั้นสูบขอบอันดับ  
พพพพพพพ3)พเบินตอบแทน.ิเศษรายเดอืนส าหรับผู้ปฏิบตัิบานในเขต.ื้นท่ี.ิเศษพ(ภาคใต้)พ(ข้าราชการครู)  
พพพพพพพ4)พเบินตอบแทน.ิเศษขอบ.นักบานราชการผูไ้ด้รบัค่าจ้าบข้ันสบูขอบต าแหน่บ  
พพพพพพพ5)พเบินตอบแทน.ิเศษรายเดอืนส าหรับ.นักบานราชการผู้ปฏิบตัิบานในเขต.ื้นท่ี.ิเศษพ(ภาคใต้)  
พพพพพพพ6)พค่าตอบแทนเหาาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่บพ(ส าหรับผู้บริหารทีเ่ป็นพข้าราชการพขอบ
ส านักบานสถาบัน) 

 

พพพพพพพ7)พเบินประจ าต าแหน่บผู้บริหารที่าีวาระพ(ผู้บริหารนอกราชการพได้แก่พผู้อ านวยการ/รอบผู้อ านวยการ
สถาบันวิทยาลยัชุาชนพผู้อ านวยการ/รอบผู้อ านวยการวิทยาลัยชุาชน) 

 

พพพพพพพพพพ7 1)พเบินประจ าต าแหน่บผูอ้ านวยการพ=พ20,000พบาทพx 12 เดือน 
เบินประจ าต าแหน่บ       บาทพx 12 เดือนพหากาีการปรับเบินประจ าต าแหน่บพให้เป็นไปตาาค าสั่บที่เกี่ยวข้อบ 
พพพพพพพพพพ7 2)พเบินประจ าต าแหน่บรอบผู้อ านวยการพ(เบินประจ าต าแหน่บพx 12 เดือน)พ=พ11,200 บาทพX 12 เดือน 
เบินประจ าต าแหน่บ       บาทพx 12 เดือนพหากาีการปรับเบินประจ าต าแหน่บพให้เป็นไปตาาค าสั่บที่เกี่ยวข้อบ 
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แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
พพพพพพพ8)พค่าตอบแทนผู้บรหิารแบบาีวาระพ(ผู้บริหารนอกราชการพได้แก่พผู้อ านวยการ/รอบผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพผู้อ านวยการ/รอบผู้อ านวยการวิทยาลัยชุาชน)พ 

 

พพพพพพพพพพ8 1)พเบินค่าตอบแทนผู้อ านวยการพ เบินค่าตอบแทนพ       บาทพx 12 เดือน 
พพพพพพพพพพ8 2)พเบินค่าตอบแทนรอบผู้อ านวยการพ เบินค่าตอบแทนพ       บาทพx 12 เดือน 
พพพพพพพ9)พเบินตอบแทน.ิเศษรายเดอืนส าหรับผู้ปฏิบตัิบานในเขต.ื้นท่ี.ิเศษพ(ภาคใต้)พ(ผู้อ านวยการ/รอบ
ผู้อ านวยการ) 

เบินตอบแทน.ิเศษ        บาทพx 12 เดือนพ 

  2.2 ค่ำใช้สอย จัดสรรตาาที่ได้รับจริบ/ตาาสิทธ์ิ 
พพพพพพพ1)พเบินสาทบกอบทุนประกันสับคาพ(ส าหรับ.นักบานราชการ)พ =พ750 บาทพX  จ านวน.นักบานราชการ 

 

 

 

 

 

แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
       6)พเบินวิทยฐานะคร ู  
           6 1)พวิทยฐานะช านาญการพ(ครูพคศ 2)พ  
           6 2)พวิทยฐานะช านาญการ.ิเศษพ(ครูพคศ 3)พ  
  1 3 เบินเ.ิ่า.ิเศษส าหรับการสูร้บพ(.สร )  
  1 4 ค่าจ้าบประจ าพ(ส าหรับวิทยาลัยชุาชนท่ีาีลูกจ้าบประจ า)  
  1 5 ค่าตอบแทน.นักบานราชการ  
2. งบด ำเนินงำน  
  2.1 ค่ำตอบแทน  จัดสรรตาาที่ได้รับจริบ/ตาาสิทธ์ิ 
พพพพพพพ1)พค่าเช่าบ้าน  
พพพพพพพ2)พเบินตอบแทน.ิเศษขอบข้าราชการผูไ้ดร้ับค่าจ้าบขั้นสูบขอบอันดับ  
พพพพพพพ3)พเบินตอบแทน.ิเศษรายเดอืนส าหรับผู้ปฏิบตัิบานในเขต.ื้นท่ี.ิเศษพ(ภาคใต้)พ(ข้าราชการครู)  
พพพพพพพ4)พเบินตอบแทน.ิเศษขอบ.นักบานราชการผูไ้ด้รบัค่าจ้าบข้ันสบูขอบต าแหน่บ  
พพพพพพพ5)พเบินตอบแทน.ิเศษรายเดอืนส าหรับ.นักบานราชการผู้ปฏิบตัิบานในเขต.ื้นท่ี.ิเศษพ(ภาคใต้)  
พพพพพพพ6)พค่าตอบแทนเหาาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่บพ(ส าหรับผู้บริหารทีเ่ป็นพข้าราชการพขอบ
ส านักบานสถาบัน) 

 

พพพพพพพ7)พเบินประจ าต าแหน่บผู้บริหารที่าีวาระพ(ผู้บริหารนอกราชการพได้แก่พผู้อ านวยการ/รอบผู้อ านวยการ
สถาบันวิทยาลยัชุาชนพผู้อ านวยการ/รอบผู้อ านวยการวิทยาลัยชุาชน) 

 

พพพพพพพพพพ7 1)พเบินประจ าต าแหน่บผูอ้ านวยการพ=พ20,000พบาทพx 12 เดือน 
เบินประจ าต าแหน่บ       บาทพx 12 เดือนพหากาีการปรับเบินประจ าต าแหน่บพให้เป็นไปตาาค าสั่บที่เกี่ยวข้อบ 
พพพพพพพพพพ7 2)พเบินประจ าต าแหน่บรอบผู้อ านวยการพ(เบินประจ าต าแหน่บพx 12 เดือน)พ=พ11,200 บาทพX 12 เดือน 
เบินประจ าต าแหน่บ       บาทพx 12 เดือนพหากาีการปรับเบินประจ าต าแหน่บพให้เป็นไปตาาค าสั่บที่เกี่ยวข้อบ 
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รายการจัดสรรจา้บเหาาบริการ เก ฑ์การจัดสรร วิธีค านว บบประาา  
            1 3 2 1พส าหรับวิทยาลัยชุาชน.้ืนที่เสี่ยบภัยพ4พ
จับหวัดชายแดนภาคใต้ 

เนื่อบจากเป็น.ื้นที่เสี่ยบภัยจึบต้อบาีควาาเข้าบวดในการตรวจระวับภัยที่สาาารถ
ป้อบกันได้ในเบื้อบต้นพจึบจัดสรรพเ.ิ่าพดับนี ้
  - จัดสรรเ.ิ่าให้วิทยาลัยชุาชนพ3 แห่บพคือพยะลาพปัตตานีพและสบขลาพแห่บละไา่
เกินพ1 คนพ 
  - ส าหรับวิทยาลัยชุาชนพนราธิวาสพเนื่อบจากอยู่ใน.ื้นที่เสี่ยบภัยและเป็น.ื้นที่
เปิดพตลอดจนอาคารส านักบานหลักาีพ2 แห่บพและตั้บอยู่คนละด้านพจึบจัดสรรเ.ิ่า
อีกไา่เกินพ3  คน 

วิทยาลัยชุาชนพยะลาพปัตตานีพและสบขลา 
=พ1พคนพx 12พเดือนพx 8,240พบาท 
 
วิทยาลัยชุาชนนราธิวาส 
=พ3พคนพx 12พเดือนพx 8,240พบาท 

             1 3 2 2 ส าหรับวิทยาลยัชุาชน.ิจิตรที่าี
หน่วยจัดการศึกษาที ่
ทับคล้อซึ่บเทียบเท่ากับหน่วยหลัก 

- จัดสรรเ.ิ่าให้วิทยาลัยชุาชน.ิจติรพไาเ่กินพ3พคน วิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพ 
=พ3พคนพx 12พเดือนพx 8,240พบาท 

1 4 .นักบานท าควาาสะอาดหรือแา่บ้านส านักบานพ(จัดสรรเฉ.าะหน่วยหลัก) 
   1 4 1พส าหรับวิทยาลัยชุาชนทุกแห่บพ - ถ้าภายในวิทยาลัยชุาชนพาีอาคารหลับเดียวพคือพาีอาคารส านักบานหลักเป็น

อาคารเดียวกับอาคารวิทยบริการพ 
ค่าจ้าบส าหรับ.นักบานท าควาาสะอาดหรือแา่บ้านส านักบานพจัดสรรให้ไา่เกินพ1พ
คนพไา่เกินพ8,240พบาทพ 
 - ถ้าภายในวิทยาลัยชุาชนพาีอาคาราากกว่าพ2พหลับพและาีอาคารส านักบานแยก
จากอาคารวทิยบริการพ 
ค่าจ้าบส าหรับ.นักบานท าควาาสะอาดหรือแา่บ้านส านักบานพจัดสรรให้ไา่เกินพ2พคนพ
ไา่เกินพ8,240พบาท/เดือน 

วิทยาลัยชุาชนแห่บๆพละพ 
=พจ านวนคนพx 12พเดือนพx 8,240พบาท 

1 5พนักการภารโรบ/คนบาน จัดสรรให้ไา่เกินพ8,240พบาทพวบเบินไา่เกินพ12พเดือนภายในปงบบประาา พ
วิทยาลัยชุาชนละไาเ่กินพ2พพคน 

วิทยาลัยชุาชนแห่บๆพละพ 
=พ2พคนพx 12พเดือนพx 8,240พบาท 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณค่ำจ้ำงเหมำบริกำรในวิทยำลัยชุมชน 

รายการจัดสรรจา้บเหาาบริการ เก ฑ์การจัดสรร วิธีค านว บบประาา  
1. จ้ำงเหมำบริกำรที่จ ำเป็นพื้นฐำน 
1 1 เจ้าหน้าท่ีประจ าห้อบสาุด จัดสรรบบประาา ให้วิทยาลัยชุาชนละไา่เกินพ1 คนพโดยจัดสรรใช้ฐานตาาวุฒิพป 

ตรีพเดือนละไา่เกินพ15,000พบาทพวบเบินพ12 เดือนภายในปงบบประาา  
วิทยาลัยชุาชนแห่บๆพละพ 
=พ1พคนพx 12พเดือนพx 15,000พบาท 

1 2 .นักบานขับรถยนต ์ ค่าจ้าบส าหรับ.นักบานขับรถยนต์พสนับสนุนบบประาา พพดับข้อพ1 2 1 -พ1 2 2 
เดือนละไา่เกินพ9,060 บาทพพวบเบินไา่เกินพ12 เดือนภายในปงบบประาา  

 

      1 2 1 .นักบานขับรถตู้พวิทยาลัยชุาชน จัดสรรให้พวิทยาลัยชุาชนทุกแห่บพวิทยาลัยชุาชนละไา่เกินพ1 คนพเดือนละไา่เกินพ
9,060 บาท 

วิทยาลัยชุาชนแห่บพๆพละพ=พ1 คนพx 12 เดือนพx 
9,060 บาท 

      1 2 2 พ.นักบานคนขับรถยนต์กระบะพ+รถยนต์ที่
ได้รับสนับสนุนจากพศอบต พ+พรถยนต์กระบะที่ได้รับ
สนับสนุนจากส านักบบประาา พพ 

จัดสรรเ.ิ่าให้พวิทยาลัยชุาชนพอีกพ7 แห่บพที่จัดหารถยนต์โดยได้รับสนับสนุน
บบประาา จากส านักบบประาา พคือพวิทยาลัยชุาชนพแา่ฮ่อบสอนพนราธิวาสพ
ยะลาพปัตตานีพสบขลาพแ.ร่พและน่านพวิทยาลัยชุาชนละไา่เกินพ1 คนพเดือนละไา่
เกินพ9,060 บาท 

วิทยาลัยชุาชนพ7พแห่บพๆพละพ 
=พ1พคนพx 12พเดือนพx 9,060พบาท 

1 3 .นักบานรักษาควาาปลอดภยั ค่าจ้าบส าหรับ.นักบานรักษาควาาปลอดภัยพจัดสรรให้เดือนละไา่เกินพ8,240 
บาทพวบเบินไา่เกินพ12 เดือนภายในปงบบประาา  

 
 

   1 3 1 ประจ าวิทยาลัยชุาชน 
(หน่วยหลัก) 

จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนทุกแห่บพๆพละไา่เกินพ3พคน วิทยาลัยชุาชนแห่บพๆพละพ 
=พ3พคนพx 12พเดือนพx 8,240พบาท 
 

พพพ1 3 2พจัดสรรเ.ิ่าเติาจากท่ีประจ าพวิทยาลัยชุาชนพ
(หน่วยหลัก)พดับนี ้
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รายการจัดสรรจา้บเหาาบริการ เก ฑ์การจัดสรร วิธีค านว บบประาา  
            1 3 2 1พส าหรับวิทยาลัยชุาชน.้ืนที่เสี่ยบภัยพ4พ
จับหวัดชายแดนภาคใต้ 

เนื่อบจากเป็น.ื้นที่เสี่ยบภัยจึบต้อบาีควาาเข้าบวดในการตรวจระวับภัยที่สาาารถ
ป้อบกันได้ในเบื้อบต้นพจึบจัดสรรพเ.ิ่าพดับนี้ 
  - จัดสรรเ.ิ่าให้วิทยาลัยชุาชนพ3 แห่บพคือพยะลาพปัตตานีพและสบขลาพแห่บละไา่
เกินพ1 คนพ 
  - ส าหรับวิทยาลัยชุาชนพนราธิวาสพเนื่อบจากอยู่ใน.ื้นที่เสี่ยบภัยและเป็น.ื้นที่
เปิดพตลอดจนอาคารส านักบานหลักาีพ2 แห่บพและตั้บอยู่คนละด้านพจึบจัดสรรเ.ิ่า
อีกไา่เกินพ3  คน 

วิทยาลัยชุาชนพยะลาพปัตตานีพและสบขลา 
=พ1พคนพx 12พเดือนพx 8,240พบาท 
 
วิทยาลัยชุาชนนราธิวาส 
=พ3พคนพx 12พเดือนพx 8,240พบาท 

             1 3 2 2 ส าหรับวิทยาลยัชุาชน.ิจิตรที่าี
หน่วยจัดการศึกษาที ่
ทับคล้อซึ่บเทียบเท่ากับหน่วยหลัก 

- จัดสรรเ.ิ่าให้วิทยาลัยชุาชน.ิจติรพไาเ่กินพ3พคน วิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพ 
=พ3พคนพx 12พเดือนพx 8,240พบาท 

1 4 .นักบานท าควาาสะอาดหรือแา่บ้านส านักบานพ(จัดสรรเฉ.าะหน่วยหลัก) 
   1 4 1พส าหรับวิทยาลัยชุาชนทุกแห่บพ - ถ้าภายในวิทยาลัยชุาชนพาีอาคารหลับเดียวพคือพาีอาคารส านักบานหลักเป็น

อาคารเดียวกับอาคารวิทยบริการพ 
ค่าจ้าบส าหรับ.นักบานท าควาาสะอาดหรือแา่บ้านส านักบานพจัดสรรให้ไา่เกินพ1พ
คนพไา่เกินพ8,240พบาทพ 
 - ถ้าภายในวิทยาลัยชุาชนพาีอาคาราากกว่าพ2พหลับพและาีอาคารส านักบานแยก
จากอาคารวิทยบริการพ 
ค่าจ้าบส าหรับ.นักบานท าควาาสะอาดหรือแา่บ้านส านักบานพจัดสรรให้ไา่เกินพ2พคนพ
ไา่เกินพ8,240พบาท/เดือน 

วิทยาลัยชุาชนแห่บๆพละพ 
=พจ านวนคนพx 12พเดือนพx 8,240พบาท 

1 5พนักการภารโรบ/คนบาน จัดสรรให้ไา่เกินพ8,240พบาทพวบเบินไา่เกินพ12พเดือนภายในปงบบประาา พ
วิทยาลัยชุาชนละไาเ่กินพ2พพคน 

วิทยาลัยชุาชนแห่บๆพละพ 
=พ2พคนพx 12พเดือนพx 8,240พบาท 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณค่ำจ้ำงเหมำบริกำรในวิทยำลัยชุมชน 

รายการจัดสรรจา้บเหาาบริการ เก ฑ์การจัดสรร วิธีค านว บบประาา  
1. จ้ำงเหมำบริกำรที่จ ำเป็นพื้นฐำน 
1 1 เจ้าหน้าท่ีประจ าห้อบสาุด จัดสรรบบประาา ให้วิทยาลัยชุาชนละไา่เกินพ1 คนพโดยจัดสรรใช้ฐานตาาวุฒิพป 

ตรีพเดือนละไา่เกินพ15,000พบาทพวบเบินพ12 เดือนภายในปงบบประาา  
วิทยาลัยชุาชนแห่บๆพละพ 
=พ1พคนพx 12พเดือนพx 15,000พบาท 

1 2 .นักบานขับรถยนต ์ ค่าจ้าบส าหรับ.นักบานขับรถยนต์พสนับสนุนบบประาา พพดับข้อพ1 2 1 -พ1 2 2 
เดือนละไา่เกินพ9,060 บาทพพวบเบินไา่เกินพ12 เดือนภายในปงบบประาา  

 

      1 2 1 .นักบานขับรถตู้พวิทยาลัยชุาชน จัดสรรให้พวิทยาลัยชุาชนทุกแห่บพวิทยาลัยชุาชนละไา่เกินพ1 คนพเดือนละไา่เกินพ
9,060 บาท 

วิทยาลัยชุาชนแห่บพๆพละพ=พ1 คนพx 12 เดือนพx 
9,060 บาท 

      1 2 2 พ.นักบานคนขับรถยนต์กระบะพ+รถยนต์ที่
ได้รับสนับสนุนจากพศอบต พ+พรถยนต์กระบะที่ได้รับ
สนับสนุนจากส านักบบประาา พพ 

จัดสรรเ.ิ่าให้พวิทยาลัยชุาชนพอีกพ7 แห่บพที่จัดหารถยนต์โดยได้รับสนับสนุน
บบประาา จากส านักบบประาา พคือพวิทยาลัยชุาชนพแา่ฮ่อบสอนพนราธิวาสพ
ยะลาพปัตตานีพสบขลาพแ.ร่พและน่านพวิทยาลัยชุาชนละไา่เกินพ1 คนพเดือนละไา่
เกินพ9,060 บาท 

วิทยาลัยชุาชนพ7พแห่บพๆพละพ 
=พ1พคนพx 12พเดือนพx 9,060พบาท 

1 3 .นักบานรักษาควาาปลอดภยั ค่าจ้าบส าหรับ.นักบานรักษาควาาปลอดภัยพจัดสรรให้เดือนละไา่เกินพ8,240 
บาทพวบเบินไา่เกินพ12 เดือนภายในปงบบประาา  

 
 

   1 3 1 ประจ าวิทยาลัยชุาชน 
(หน่วยหลัก) 

จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนทุกแห่บพๆพละไา่เกินพ3พคน วิทยาลัยชุาชนแห่บพๆพละพ 
=พ3พคนพx 12พเดือนพx 8,240พบาท 
 

พพพ1 3 2พจัดสรรเ.ิ่าเติาจากท่ีประจ าพวิทยาลัยชุาชนพ
(หน่วยหลัก)พดับนี ้
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รายการจัดสรรจา้บเหาาบริการ เก ฑ์การจัดสรร วิธีค านว บบประาา  
4. เจ้ำหน้ำที่จัดกำรงำนทั่วไป 
จัดสรรบบประาา ให้พโดย.ิจาร าตาาจ านวนนักศึกษาหลักสูตรพปวส พและอนุปริญญาพ 
พพพ-พาีนักศึกษาไา่เกินพ1,000พคนพสนับสนุนบบประาา ไา่เกินพ1พคน 
พพพ-พาีนักศึกษาพ1,001พคนพขึ้นไปพพสนับสนุนบบประาา ไา่เกินพพ2พคน 
พ*พโดยจัดสรรพบปา ใช้ฐานตาาวุฒิขั้นต่ าพปวช พสนับสนุนบบประาา เดือนละไา่เกินพ9,400พบาท/คน 
พวบเบินไา่เกินพ12 เดือนภายในปงบบประาา  

=พจ านวนคนพx 12พเดือนพx 9,400พบาท 

 

  

 

รายการจัดสรรจา้บเหาาบริการ เก ฑ์การจัดสรร วิธีค านว บบประาา  
2. จ้ำงเหมำบริกำรทดแทนข้ำรำชกำรและพนกังำนรำชกำรในต ำแหน่งที่บรรจุไม่ครบอัตรำ 
    2 1พจ้าบเหาาบริการทดแทนขา้ราชการ =พจ านวนคนพx 12พเดือนพx 15,000พบาท 
สนับสนุนบบประาา ส่วนหน่ึบพโดยจัดสรรให้ไา่เกินจ านวนข้าราชการที่ยับบรรจุไา่ครบตาากรอบอัตราที่าีพคนละพ12 เดือนพเดือนละพ15,000 บาทพเช่นพยับบรรจุข้าราชการไา่ครบอีกพ2 คนพหาก
าีควาาต้อบการส่วนกลาบจะสนับสนุนบบประาา ให้ไา่เกินพ2 คนพ 
คนละพ12 เดือนพเดือนละพ15,000 บาท 
=พจ านวนคนพพx 12 เดือนพx 15,000 บาท 
*พแต่ละปงบบประาา จ านวนจะเปลี่ยนไปตาาจ านวนพข้าราชการพท่ียับบรรจไุา่ครบพหากบรรจุครบกจ็ะไาไ่ดร้ับจัดสรรเ.ิ่าในส่วนนี้พโดยจัดสรรพบปา ใช้ฐานตาาวุฒิข้ันต่ าพป ตรีพ15,000 บาทพ
วบเบินไา่เกินพ12 เดือนพภายในปงบบประาา  
    2 2พจ้าบเหาาบริการทดแทน.นักบานราชการ =พจ านวนคนพx 12พเดือนพx 15,000พบาท 
สนับสนุนบบประาา ส่วนหน่ึบพโดยจัดสรรให้เท่ากับจ านวน.นักบานราชการที่ยับบรรจไุา่ครบตาากรอบอัตราที่าีพคนละพ12พเดือนพเดือนละไา่เกินพ15,000พบาทพเช่นพยับบรรจุ.นักบานราชการไา่
ครบอีกพ2พคนพหากวิทยาลัยชุาชนาีควาาต้อบการส่วนกลาบจะสนับสนุนบบประาา พให้ไา่เกินพ2พคนพคนละพ12พเดือนพเดือนละไา่เกินพ15,000พบาทพ=พจ านวนคนพx 12พเดือนพx 15,000พบาทพพ 
*พแต่ละปงบบประาา จ านวนจะเปลี่ยนไปตาาจ านวนพ.นักบานราชการพที่ยับบรรจุไา่ครบพหากบรรจุครบก็จะไา่ได้รับจัดสรรเ.ิ่าในส่วนนี้พโดยจัดสรรพบปา ใช้ฐานตาาวุฒิขั้นต่ าพป ตรีพ15,000 
บาทพวบเบินไา่เกินพ12พเดือนภายในปงบบประาา  
3. เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยจัดกำรศึกษำสถำนทีจ่ัดกำรเรียนกำรสอนที่มีข้ำรำชกำรหรือพนักงำนไปบริหำรจัดกำรประจ ำอยู่ ณ ที่แห่งนั้น /เจ้ำหน้ำที่ส ำนกังำน (ในทีน่ี้ไม่นับรวมหน่วย
หลัก) 
 - แา่ฮ่อบสอนพาีพ5พแห่บพคือพอ แา่สะเรียบพอ แา่ลาน้อย อ 
ขุนยวา 
 อ พปายพและพอ ปาบาะผ้าพ 
 
 - .ิจิตรพ1พแห่บพคือพอ ทับคล้อพพ 
 - ตากพ1พแห่บพคือพอ แา่สอดพ 
 - .ับบาพ1พแห่บพคือพอ ตะกั่วป่า 
 - นราธิวาสพ2พแห่บพคือพอ รือเสาะพและพอ สไุหบโก-ลก 

จัดสรรบบประาา บาบส่วนสนับสนุนวิทยาลัยชุาชนที่าีหน่วยจัดการศึกษา/
สถานที่จัดการเรียนการสอนที่เทียบหน่วยจัดการศึกษาพด าเนินบานเหาือน
วิทยาลัยชุาชนพที่เป็นหน่วยหลักพาีข้าราชการหรือ.นักบานไปบริหารจัดการ
ประจ าอยู่พ พท่ีแห่บนั้นพสนับสนุนบบประาา ส าหรับการจ้าบเจ้าหน้าที่หน่วยจัด
ฯพละพ1พคนพ 
โดยจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุาชนเต็ารูปแบบหรือเทียบเท่าพในเบื้อบต้นาีพ
วิทยาลัยชุาชนพ5พแห่บพคือพวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพ.ิจิตรพตากพนราธิวาสพและ
.ับบา 
 *โดยจัดสรรพบปา ใช้ฐานตาาวุฒิขั้นต่ าพปวช พสนับสนุนบบประาา เดือนละไา่
เกินพ9,400พบาท/คน 
 วบเบินไา่เกินพ12พเดือนภายในปงบบประาา  

=พจ านวนคนพx 12 เดือนพx 9,400 บาท 
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รายการจัดสรรจา้บเหาาบริการ เก ฑ์การจัดสรร วิธีค านว บบประาา  
4. เจ้ำหน้ำที่จัดกำรงำนทั่วไป 
จัดสรรบบประาา ให้พโดย.ิจาร าตาาจ านวนนักศึกษาหลักสูตรพปวส พและอนุปริญญาพ 
พพพ-พาีนักศึกษาไา่เกินพ1,000พคนพสนับสนุนบบประาา ไา่เกินพ1พคน 
พพพ-พาีนักศึกษาพ1,001พคนพขึ้นไปพพสนับสนุนบบประาา ไา่เกินพพ2พคน 
พ*พโดยจัดสรรพบปา ใช้ฐานตาาวุฒิขั้นต่ าพปวช พสนับสนุนบบประาา เดือนละไา่เกินพ9,400พบาท/คน 
พวบเบินไา่เกินพ12 เดือนภายในปงบบประาา  

=พจ านวนคนพx 12พเดือนพx 9,400พบาท 

 

  

 

รายการจัดสรรจา้บเหาาบริการ เก ฑ์การจัดสรร วิธีค านว บบประาา  
2. จ้ำงเหมำบริกำรทดแทนข้ำรำชกำรและพนกังำนรำชกำรในต ำแหน่งที่บรรจุไม่ครบอัตรำ 
    2 1พจ้าบเหาาบริการทดแทนขา้ราชการ =พจ านวนคนพx 12พเดือนพx 15,000พบาท 
สนับสนุนบบประาา ส่วนหน่ึบพโดยจัดสรรให้ไา่เกินจ านวนข้าราชการที่ยับบรรจุไา่ครบตาากรอบอัตราที่าีพคนละพ12 เดือนพเดือนละพ15,000 บาทพเช่นพยับบรรจุข้าราชการไา่ครบอีกพ2 คนพหาก
าีควาาต้อบการส่วนกลาบจะสนับสนุนบบประาา ให้ไา่เกินพ2 คนพ 
คนละพ12 เดือนพเดือนละพ15,000 บาท 
=พจ านวนคนพพx 12 เดือนพx 15,000 บาท 
*พแต่ละปงบบประาา จ านวนจะเปลี่ยนไปตาาจ านวนพข้าราชการพท่ียับบรรจไุา่ครบพหากบรรจุครบกจ็ะไาไ่ดร้ับจัดสรรเ.ิ่าในส่วนนี้พโดยจัดสรรพบปา ใช้ฐานตาาวุฒิข้ันต่ าพป ตรีพ15,000 บาทพ
วบเบินไา่เกินพ12 เดือนพภายในปงบบประาา  
    2 2พจ้าบเหาาบริการทดแทน.นักบานราชการ =พจ านวนคนพx 12พเดือนพx 15,000พบาท 
สนับสนุนบบประาา ส่วนหน่ึบพโดยจัดสรรให้เท่ากับจ านวน.นักบานราชการที่ยับบรรจไุา่ครบตาากรอบอัตราที่าีพคนละพ12พเดือนพเดือนละไา่เกินพ15,000พบาทพเช่นพยับบรรจุ.นักบานราชการไา่
ครบอีกพ2พคนพหากวิทยาลัยชุาชนาีควาาต้อบการส่วนกลาบจะสนับสนุนบบประาา พให้ไา่เกินพ2พคนพคนละพ12พเดือนพเดือนละไา่เกินพ15,000พบาทพ=พจ านวนคนพx 12พเดือนพx 15,000พบาทพพ 
*พแต่ละปงบบประาา จ านวนจะเปลี่ยนไปตาาจ านวนพ.นักบานราชการพที่ยับบรรจุไา่ครบพหากบรรจุครบก็จะไา่ได้รับจัดสรรเ.ิ่าในส่วนนี้พโดยจัดสรรพบปา ใช้ฐานตาาวุฒิขั้นต่ าพป ตรีพ15,000 
บาทพวบเบินไา่เกินพ12พเดือนภายในปงบบประาา  
3. เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยจัดกำรศึกษำสถำนทีจ่ัดกำรเรียนกำรสอนที่มีข้ำรำชกำรหรือพนักงำนไปบริหำรจัดกำรประจ ำอยู่ ณ ที่แห่งนั้น /เจ้ำหน้ำที่ส ำนกังำน (ในทีน่ี้ไม่นับรวมหน่วย
หลัก) 
 - แา่ฮ่อบสอนพาีพ5พแห่บพคือพอ แา่สะเรียบพอ แา่ลาน้อย อ 
ขุนยวา 
 อ พปายพและพอ ปาบาะผ้าพ 
 
 - .ิจิตรพ1พแห่บพคือพอ ทับคล้อพพ 
 - ตากพ1พแห่บพคือพอ แา่สอดพ 
 - .ับบาพ1พแห่บพคือพอ ตะกั่วป่า 
 - นราธิวาสพ2พแห่บพคือพอ รือเสาะพและพอ สไุหบโก-ลก 

จัดสรรบบประาา บาบส่วนสนับสนุนวิทยาลัยชุาชนที่าีหน่วยจัดการศึกษา/
สถานที่จัดการเรียนการสอนที่เทียบหน่วยจัดการศึกษาพด าเนินบานเหาือน
วิทยาลัยชุาชนพที่เป็นหน่วยหลักพาีข้าราชการหรือ.นักบานไปบริหารจัดการ
ประจ าอยู่พ พท่ีแห่บนั้นพสนับสนุนบบประาา ส าหรับการจ้าบเจ้าหน้าที่หน่วยจัด
ฯพละพ1พคนพ 
โดยจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุาชนเต็ารูปแบบหรือเทียบเท่าพในเบื้อบต้นาีพ
วิทยาลัยชุาชนพ5พแห่บพคือพวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพ.ิจิตรพตากพนราธิวาสพและ
.ับบา 
 *โดยจัดสรรพบปา ใช้ฐานตาาวุฒิขั้นต่ าพปวช พสนับสนุนบบประาา เดือนละไา่
เกินพ9,400พบาท/คน 
 วบเบินไา่เกินพ12พเดือนภายในปงบบประาา  

=พจ านวนคนพx 12 เดือนพx 9,400 บาท 
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แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
จ านวนห้อบเรียนที่ใช้ในการค านว ค่าสอนรายช่ัวโาบพคิดตาาสัดส่วนขอบจ านวนพข้าราชการครูพพกับพ
จ านวนอาจารย์.ิเศษพโดยส่วนใหญ่จ านวนห้อบที่ใช้ในการค านว ฯพจะเป็นดับนี้ 

- ข้าราชการครูพ10%พอาจารย์.ิเศษพ90%พหรือพ 
- ข้าราชการครูพ15%พอาจารย์.ิเศษพ85%พหรือพ 
- สัดส่วนอ่ืนตาาจ านวนผู้สอนที่าีอยู่จริบ 

-พจ านวนห้อบเรียนข้าราชการครูพ 
=พ(%ขอบข้าราชการครู*จ านวนห้อบเรียนทั้บหาด)/100 =พจ านวน          ห้อบเรียนพ 
 
-พจ านวนห้อบเรียนอาจารย์.ิเศษพ 
=พ(%ขอบอาจารย์.ิเศษ*จ านวนห้อบเรียนทั้บหาด)/100 =พจ านวน          ห้อบเรียนพ 

เช่นพ 
วิทยาลัยชุาชนพก พาีพ50พห้อบเรียนพาีผู้สอนพ100พคนพแบ่บเป็นพข้าราชการครูพที่เป็นบุคลากรภายในพ16พคนพ
(16%)พและาีอาจารย์.ิเศษจากภายนอกพ84พคนพ(84%)พ 
 
วิธีค านว ห้อบเรียนตาาสัดส่วนผูส้อนพพ 

- จ านวนห้อบเรียนพข้าราชการครูพ=พ(16*50)/100 =พ8พห้อบเรียนพ 
- จ านวนห้อบเรียนอาจารย์.ิเศษพ=พ(84*50)/100 =พ42พห้อบเรียนพ 

ถ้าเศษตั้บแต่พ0 5 ให้ปัดเศษขึ้นเปน็จ านวนเต็าพน้อยกว่าพ0 5 ให้ปัดเศษท้ิบ 

เช่น 
-พจ านวนห้อบเรียนข้าราชการครูพ 
=พ(16*50)/100 =พ8พห้อบเรียนพ 
-พจ านวนห้อบเรียนอาจารย์.ิเศษพ 
=พ(84*50)/100 =พ42พห้อบเรียนพ 
 

- 1พปงการศึกษาพวิทยาลัยชุาชนจัดการเรียนการสอนพ2 ภาคการศึกษาพในพ1 ภาคการศึกษาจะาีพ6 
เดือนโดยประาา พและาีพ24 สัปดาห์ซึ่บในจ านวนนี้พจะเป็นสัปดาห์ขอบการสอบพ1 สัปดาห์พดับนั้นพจะาีการ
จัดการเรียนการสอนพ23 สัปดาห์พซึ่บจะน าาาใช้ในการ.ิจาร าจัดสรรค่าสอนรายชั่วโาบพในแต่ละสัปดาห์
จะสนับสนุนค่าสอนรายช่ัวโาบให้ไา่เกินพ16 ช่ัวโาบพ(พเสาร์พ-พอาทิตย์พ:พสอนวันละประาา พ8 ช่ัวโาบพหรือพ
ศุกร์พเสาร์พอาทิตย์พรวาแล้วไา่เกินพ16พช่ัวโาบพดับนั้นพในพ1 สัปดาห์พจะาีช่ัวโาบสอนประาา  16 ช่ัวโาบ)พ 
เช่นพ 

- วิทยาลัยชุาชนพก พาีนักศึกษาพ1,345 คนพจ านวนพ50พห้อบเรียนพาีผู้สอนพ100พคนพแบ่บเป็นพ
ข้าราชการครูพที่เป็นบุคลากรภายในพ16พคนพ(16%)พและาีอาจารย์.ิเศษจากภายนอกพ84พคนพ(84%)พ 
พพพพพพพห้อบเรียนส าหรับใช้ในการค านว ค่าสอนพคือพข้าราชการครูพ8พห้อบเรียนพอาจารย์.ิเศษพ42พห้อบเรียน 
 

 วิธีค านว บบประาา พค่าสอนรายชั่วโาบในแต่ละภาคการศึกษาพคอืพภาค
การศึกษาท่ี 1พหรือพ2พ 
- จ านวนห้อบเรียนข้าราชการคร ูx 23 สัปดาห์พx 16 ชา พX 100 บาทพและ 
- จ านวนห้อบเรียนอาจารย์.ิเศษพx 23 สัปดาห์พx 16 ชา พx 270 บาทพ 
 
ค่าสอนรายชั่วโาบพคือพ 
- 8พห้อบ x 23 สัปดาห์พx 16 ชา พx 100 บาทพ 
=พ294,400 บาทพและ 

- 42พห้อบ x 23 สัปดาห์พx 16 ชา พx 270พบาทพ 
=พ4,173,120 บาทพ 

- รวาทั้บสิ้นพ=พ294,400 +พ4,173,120 =พ4,467,520 บาทพ 
 2) ค่ำวัสดุกำรศึกษำรำยหัว  
     2 1 กลุ่าศึกษาศาสตร์และสับคาศาสตร์พ:พปงละพ800 บาท/คน/ปงพพหรือภาคการศึกษาละพ400 บาท/คน/ภาคการศึกษา 

 

2. เกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ (งบจัดกำรศึกษำ) 
 

แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
แผนงำนพื้นฐำน  
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำในวิทยำลัยชุมชน   
1. งบด ำเนินงำน  
  ก. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรอนุปริญญำ   

1. ในการค านว บบประาา ตาาแผนขอบวิทยาลัยชุาชนนั้นพให้ใช้เก ฑ์จ านวนนักศึกษาพ25 คน/ห้อบพไปใช้เป็นฐานในการค านว บบประาา พเ.ื่อจัดท ากรอบการจัดสรรบบประาา พ
ส าหรับการจัดสรรบบประาา ให้กับวิทยาลัยชุาชนนั้นพสถาบันวิทยาลัยชุาชนจะ.ิจาร าข้อาูลจากรายบานการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยชุาชนรายบานต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชนพเช่น 

พ1 1พวิทยาลัยชุาชนพก พรายบานผลการจัดการเรียนการสอนว่าาีนักศึกษา 1,345 คนพจ านวนพ50 ห้อบเรียนพคิดค่าเฉลี่ยได้พ26 9 คน/ห้อบเรียนพซึ่บาีจ านวนนักศึกษาเฉลี่ยต่อห้อบาากกว่า
เก ฑ์ที่ก าหนดพดับน้ันพจะใช้จ านวนห้อบเรียนตาาที่วิทยาลัยชุาชนรายบานเป็นข้อาูลในการค านว ค่าสอนต่อไป 

1 2พวิทยาลัยชุาชนพข พรายบานผลการจัดการเรียนการสอนว่าาีนักศึกษา 524 คนพจ านวนพ28 ห้อบเรียนพคิดค่าเฉลี่ยได้พ18 7 คน/ห้อบเรียนพซึ่บาีจ านวนนักศึกษาเฉลี่ยต่อห้อบน้อยว่า
เก ฑ์ที่ก าหนดพดับน้ันพจะค านว จ านวนห้อบเรียนที่ควรจะเป็นใหา่พคือพน าจ านวนนักศึกษาหารด้วยพ25 =พ524/25 =พ20 96 ห้อบเรียนพ= 21 ห้อบเรียนพ 

2. เาื่อ.ิจาร าตาาข้อพ1พแล้วพและ.บว่ายับ.อาีบบประาา ส าหรับการจัดการศึกษาคบเหลือพสถาบันฯพจะ.ิจาร าบบประาา พส าหรับข้อพ1 2พวิทยาลัยชุาชนพข พโดยใช้จ านวนนักศึกษา
เฉลี่ยต่อห้อบเรียนในภา.รวาขอบทุกแห่บาาเป็นตัวหารพเช่น 
าีจ านวนนักศึกษาทุกวิทยาลัยชุาชนรวากันเฉลี่ยพ20 คนต่อห้อบเรียนพวิทยาลัยชุาชนพข พจะาีจ านวนห้อบเรียนที่น าไป.ิจาร าบบประาา พคือพ524/20 =พ26 20=พ26 ห้อบเรียนพดับนั้นพหาก
.ิจาร าตาาเก ฑ์พข้อพ1พวิทยาลัยชุาชนพข พจะาีจ านวนห้อบเรียนที่น าไปใช้ในการค านว บบประาา เท่ากับพ21พห้อบเรียนพแต่เาื่อ.ิจาร าตาาเก ฑ์พข้อพ2พวิทยาลัยชุาชนพข พจะาีจ านวน
ห้อบเรียนที่น าไปใช้ในการค านว บบประาา เท่ากับพ26พห้อบเรียน 

ถ้าค านว ห้อบเรยีนและาีเศษตั้บแต่พ0 5 ขึ้นไปให้ปัดเศษข้ึนพน้อยกวา่พ0 5 ให้ปัดเศษลบพเป็นจ านวนเตา็ 
สนับสนุนงบประมำณส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรอนุปริญญำ ดังนี้ 
 1) ค่ำสอนรำยชั่วโมง   

- อาจารย์ประจ าวิทยาลัยชุาชน ช่ัวโาบละพ100 บาท 
- อาจารย์.ิเศษ ช่ัวโาบละพ270 บาท 
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แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
จ านวนห้อบเรียนที่ใช้ในการค านว ค่าสอนรายช่ัวโาบพคิดตาาสัดส่วนขอบจ านวนพข้าราชการครูพพกับพ
จ านวนอาจารย์.ิเศษพโดยส่วนใหญ่จ านวนห้อบที่ใช้ในการค านว ฯพจะเป็นดับนี้ 

- ข้าราชการครูพ10%พอาจารย์.ิเศษพ90%พหรือพ 
- ข้าราชการครูพ15%พอาจารย์.ิเศษพ85%พหรือพ 
- สัดส่วนอ่ืนตาาจ านวนผู้สอนที่าีอยู่จริบ 

-พจ านวนห้อบเรียนข้าราชการครูพ 
=พ(%ขอบข้าราชการครู*จ านวนห้อบเรียนทั้บหาด)/100 =พจ านวน          ห้อบเรียนพ 
 
-พจ านวนห้อบเรียนอาจารย์.ิเศษพ 
=พ(%ขอบอาจารย์.ิเศษ*จ านวนห้อบเรียนทั้บหาด)/100 =พจ านวน          ห้อบเรียนพ 

เช่นพ 
วิทยาลัยชุาชนพก พาีพ50พห้อบเรียนพาีผู้สอนพ100พคนพแบ่บเป็นพข้าราชการครูพที่เป็นบุคลากรภายในพ16พคนพ
(16%)พและาีอาจารย์.ิเศษจากภายนอกพ84พคนพ(84%)พ 
 
วิธีค านว ห้อบเรียนตาาสัดส่วนผูส้อนพพ 

- จ านวนห้อบเรียนพข้าราชการครูพ=พ(16*50)/100 =พ8พห้อบเรียนพ 
- จ านวนห้อบเรียนอาจารย์.ิเศษพ=พ(84*50)/100 =พ42พห้อบเรียนพ 

ถ้าเศษตั้บแต่พ0 5 ให้ปัดเศษขึ้นเปน็จ านวนเต็าพน้อยกว่าพ0 5 ให้ปัดเศษท้ิบ 

เช่น 
-พจ านวนห้อบเรียนข้าราชการครูพ 
=พ(16*50)/100 =พ8พห้อบเรียนพ 
-พจ านวนห้อบเรียนอาจารย์.ิเศษพ 
=พ(84*50)/100 =พ42พห้อบเรียนพ 
 

- 1พปงการศึกษาพวิทยาลัยชุาชนจัดการเรียนการสอนพ2 ภาคการศึกษาพในพ1 ภาคการศึกษาจะาีพ6 
เดือนโดยประาา พและาีพ24 สัปดาห์ซึ่บในจ านวนนี้พจะเป็นสัปดาห์ขอบการสอบพ1 สัปดาห์พดับนั้นพจะาีการ
จัดการเรียนการสอนพ23 สัปดาห์พซึ่บจะน าาาใช้ในการ.ิจาร าจัดสรรค่าสอนรายชั่วโาบพในแต่ละสัปดาห์
จะสนับสนุนค่าสอนรายช่ัวโาบให้ไา่เกินพ16 ช่ัวโาบพ(พเสาร์พ-พอาทิตย์พ:พสอนวันละประาา พ8 ช่ัวโาบพหรือพ
ศุกร์พเสาร์พอาทิตย์พรวาแล้วไา่เกินพ16พช่ัวโาบพดับนั้นพในพ1 สัปดาห์พจะาีช่ัวโาบสอนประาา  16 ช่ัวโาบ)พ 
เช่นพ 

- วิทยาลัยชุาชนพก พาีนักศึกษาพ1,345 คนพจ านวนพ50พห้อบเรียนพาีผู้สอนพ100พคนพแบ่บเป็นพ
ข้าราชการครูพที่เป็นบุคลากรภายในพ16พคนพ(16%)พและาีอาจารย์.ิเศษจากภายนอกพ84พคนพ(84%)พ 
พพพพพพพห้อบเรียนส าหรับใช้ในการค านว ค่าสอนพคือพข้าราชการครูพ8พห้อบเรียนพอาจารย์.ิเศษพ42พห้อบเรียน 
 

 วิธีค านว บบประาา พค่าสอนรายชั่วโาบในแต่ละภาคการศึกษาพคอืพภาค
การศึกษาท่ี 1พหรือพ2พ 
- จ านวนห้อบเรียนข้าราชการคร ูx 23 สัปดาห์พx 16 ชา พX 100 บาทพและ 
- จ านวนห้อบเรียนอาจารย์.ิเศษพx 23 สัปดาห์พx 16 ชา พx 270 บาทพ 
 
ค่าสอนรายชั่วโาบพคือพ 
- 8พห้อบ x 23 สัปดาห์พx 16 ชา พx 100 บาทพ 
=พ294,400 บาทพและ 

- 42พห้อบ x 23 สัปดาห์พx 16 ชา พx 270พบาทพ 
=พ4,173,120 บาทพ 

- รวาทั้บสิ้นพ=พ294,400 +พ4,173,120 =พ4,467,520 บาทพ 
 2) ค่ำวัสดุกำรศึกษำรำยหัว  
     2 1 กลุ่าศึกษาศาสตร์และสับคาศาสตร์พ:พปงละพ800 บาท/คน/ปงพพหรือภาคการศึกษาละพ400 บาท/คน/ภาคการศึกษา 

 

2. เกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ (งบจัดกำรศึกษำ) 
 

แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
แผนงำนพื้นฐำน  
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำในวิทยำลัยชุมชน   
1. งบด ำเนินงำน  
  ก. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรอนุปริญญำ   

1. ในการค านว บบประาา ตาาแผนขอบวิทยาลัยชุาชนนั้นพให้ใช้เก ฑ์จ านวนนักศึกษาพ25 คน/ห้อบพไปใช้เป็นฐานในการค านว บบประาา พเ.ื่อจัดท ากรอบการจัดสรรบบประาา พ
ส าหรับการจัดสรรบบประาา ให้กับวิทยาลัยชุาชนนั้นพสถาบันวิทยาลัยชุาชนจะ.ิจาร าข้อาูลจากรายบานการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยชุาชนรายบานต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชนพเช่น 

พ1 1พวิทยาลัยชุาชนพก พรายบานผลการจัดการเรียนการสอนว่าาีนักศึกษา 1,345 คนพจ านวนพ50 ห้อบเรียนพคิดค่าเฉลี่ยได้พ26 9 คน/ห้อบเรียนพซึ่บาีจ านวนนักศึกษาเฉลี่ยต่อห้อบาากกว่า
เก ฑ์ที่ก าหนดพดับน้ันพจะใช้จ านวนห้อบเรียนตาาที่วิทยาลัยชุาชนรายบานเป็นข้อาูลในการค านว ค่าสอนต่อไป 

1 2พวิทยาลัยชุาชนพข พรายบานผลการจัดการเรียนการสอนว่าาีนักศึกษา 524 คนพจ านวนพ28 ห้อบเรียนพคิดค่าเฉลี่ยได้พ18 7 คน/ห้อบเรียนพซึ่บาีจ านวนนักศึกษาเฉลี่ยต่อห้อบน้อยว่า
เก ฑ์ที่ก าหนดพดับน้ันพจะค านว จ านวนห้อบเรียนที่ควรจะเป็นใหา่พคือพน าจ านวนนักศึกษาหารด้วยพ25 =พ524/25 =พ20 96 ห้อบเรียนพ= 21 ห้อบเรียนพ 

2. เาื่อ.ิจาร าตาาข้อพ1พแล้วพและ.บว่ายับ.อาีบบประาา ส าหรับการจัดการศึกษาคบเหลือพสถาบันฯพจะ.ิจาร าบบประาา พส าหรับข้อพ1 2พวิทยาลัยชุาชนพข พโดยใช้จ านวนนักศึกษา
เฉลี่ยต่อห้อบเรียนในภา.รวาขอบทุกแห่บาาเป็นตัวหารพเช่น 
าีจ านวนนักศึกษาทุกวิทยาลัยชุาชนรวากันเฉลี่ยพ20 คนต่อห้อบเรียนพวิทยาลัยชุาชนพข พจะาีจ านวนห้อบเรียนที่น าไป.ิจาร าบบประาา พคือพ524/20 =พ26 20=พ26 ห้อบเรียนพดับนั้นพหาก
.ิจาร าตาาเก ฑ์พข้อพ1พวิทยาลัยชุาชนพข พจะาีจ านวนห้อบเรียนที่น าไปใช้ในการค านว บบประาา เท่ากับพ21พห้อบเรียนพแต่เาื่อ.ิจาร าตาาเก ฑ์พข้อพ2พวิทยาลัยชุาชนพข พจะาีจ านวน
ห้อบเรียนที่น าไปใช้ในการค านว บบประาา เท่ากับพ26พห้อบเรียน 

ถ้าค านว ห้อบเรยีนและาีเศษตั้บแต่พ0 5 ขึ้นไปให้ปัดเศษข้ึนพน้อยกวา่พ0 5 ให้ปัดเศษลบพเป็นจ านวนเตา็ 
สนับสนุนงบประมำณส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรอนุปริญญำ ดังนี้ 
 1) ค่ำสอนรำยชั่วโมง   

- อาจารย์ประจ าวิทยาลัยชุาชน ช่ัวโาบละพ100 บาท 
- อาจารย์.ิเศษ ช่ัวโาบละพ270 บาท 
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แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
    1)พค่าสอนรายชั่วโาบพ=พจ านวนห้อบพx ผลรวาจ านวนช่ัวโาบท่ีเปดิสอน x 200 บาทพ(เช่นพภาษาไทยพ30 ชา พค ิตศาสตร์พ20 ชา พวิทยาศาสตร์พ20 ชา พภาษาอับกฤษพ20 ชา พคอา.ิวเตอร์พ
รวา 102 ชา )  

    2)พค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหาาจ่าย)พ=พจ านวนนักศึกษาพx  250 บาท  
    3)พค่าบ ารุบหน่วยบริการการศกึษาพ:พค่าสาธาร ูปโภคหน่วยหลกั/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรยีนการสอนพหรือค่าบริการอินเตอร์เนต็พเป็นต้นพ=พพจ านวนนกัศึกษาพx  200 บาท  
 ค. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร ปวส. : อย่ำงน้อย 20 คน/ห้อง  
    1)พค่าสอนรายชั่วโาบพ=พจ านวนห้อบพx 18 สัปดาห์พx 35 ชา พx 270 บาทพx 2 ภาคการศึกษา  
พพพพพพพพพภาคการศึกษาที่พ1 =พจ านวนห้อบพx 18 สัปดาห์พx 35 ชา พx 270 บาทพ  
พพพพพพพพพภาคการศึกษาที่พ2 =พจ านวนห้อบพx 18 สัปดาห์พx 35 ชา พx 270 บาทพ  
    2)พค่าวัสดุการศึกษารายหัวพจ าแนกเป็นพ2 กลุ่าสาขาวิชา  
        2 1)พกลุ่าสาขาวิชาอุตสาหกรราพ:พ2,800 บาท/คน/ปงพพหรือพ1,400 บาท/คน/ภาคการศึกษา  
พพพพพพพพพพพพพพพภาคการศึกษาที่พ1 =พ1,400 บาทพx จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรา  
พพพพพพพพพพพพพพพภาคการศึกษาที่พ2 =พ1,400 บาทพx จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรา  
พพพพพ   2 2)พกลุ่าสาขา. ิชยกรราพพ:พ600 บาท/คน/ปงพพหรือพ300 บาท/คน/ภาคการศึกษา  
พพพพพพพพพพพพพพพภาคการศึกษาที่พ1 =พ300 บาทพx จ านวนนักศึกษาสาขา. ิชยกรรา  
พพพพพพพพพพพพพพพภาคการศึกษาที่พ2 =พ300 บาทพx จ านวนนักศึกษาสาขา. ิชยกรรา  
    3)พค่าบ ารุบหน่วยบริการการศกึษาพ:พค่าสาธาร ูปโภคหน่วยจดัการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรยีนการสอนพและค่าบริการอินเตอร์เน็ตพเป็นต้นพโดยจ่ายตาารายหัวนักศึกษาปงละพ300บาท/คนพ
หรือพภาคการศึกษาละพ150 บาทพ/พคนพพ=พจ านวนนักศึกษา x 150 บาทพx 2 ภาคการศึกษา  
พพพพพพพพภาคการศึกษาที่พ1 =พจ านวนนักศึกษาพx 150 บาทพ  
พพพพพพพพภาคการศึกษาที่พ2 =พจ านวนนักศึกษาพx 150 บาทพ  
  ง. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร   
    1)พค่าตอบแทน  

 

แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
พพภาคการศึกษาที่พ1 =พจ านวนคนพx 400 บาทพ 
พพภาคการศึกษาที่พ2 =พจ านวนคนพx 400 บาทพ 
 

 =พจ านวนนักศึกษาพx 400 บาท 

     2 2 กลุ่าวิทยาศาสตร์พพ:พปงละพ2,700 บาท/คน/ปงพพหรือพภาคการศึกษาละพ1,350 บาท/คน/ภาคการศึกษา 
พพภาคการศึกษาที่พ1 =พจ านวนคนพx 1,350 บาทพ 
พพภาคการศึกษาที่พ2 =พจ านวนคนพx 1,350 บาทพ 

=พจ านวนนักศึกษาพx 1,350 บาท 
 

 3) ค่ำจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ดูแลสถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน  
เก ฑ์การ.ิจาร าพจัดให้ส าหรับหน่วยจัดการศึกษาพหรือพสถานที่จัดการเรียนการสอนพโดย.ิจาร าจัดสรรบบประาา ให้วิทยาลัยชุาชนพและค านว ตาาจ านวนห้อบเรียนพและจ านวน
เจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอนพซึ่บจ านวนเจ้าหน้าที่จะาากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจ านวนห้อบเรียนดับข้าบต้นพซึ่บก าหนดให้าีห้ อบเรียนอย่าบน้อย 3 ห้อบเรียนต่อพเจ้าหน้าที่พ1 คนพโดยาี
เก ฑ์ดับนี้  
     3 1 ในพ1 ภาคการศึกษาาีพ24 สัปดาห์พ= 48 วันพ(จัดสรรเฉ.าะเสาร์-อาทิตย์)พ  จัดสรรภาคการศึกษาละพ48พวัน 
     3 2 ก าหนดค่าตอบแทนเป็นรายวันพวันละพ300 บาท/คน  ค่าตอบแทนวันละพ300 บาท 
     3 3 ก าหนดให้าหี้อบเรียนอย่าบน้อย 3 ห้อบต่อเจ้าหน้าท่ีพ1 คนพพ  จ านวนพ3พห้อบเรียนพต่อพเจ้าหน้าที่พ1พคน 
พพพพพภาคการศึกษาที่พ1พ=พจ านวนคนพx 300 บาทพx 48 วันพ 
พพพพพภาคการศึกษาที่พ2พ=พจ านวนคนพx 300 บาทพx 48 วัน 

 ค่าจ้าบเหาาเจ้าหน้าที่ภาคการศึกษาละ 
=พจ านวนคนพx 300 บาทพx 48 วัน 

เช่นพวิทยาลัยชุาชนพาีพ50 ห้อบเรียนพควรจะาเีจ้าหน้าท่ีพ 
=พ50/3 =พ16 67พพพ17 คนพ(ถ้าทศนิยาตั้บแต่พ0 5 ให้ปัดขึ้นเป็นจ านวนเต็าพน้อยกว่าพ0 5 ให้ปัดลบเป็น
จ านวนเต็า) 

 ค่าจ้าบเหาาเจ้าหน้าที่พ 
=พ17 x 300 x 48พ 
=พ244,800 บาท 

 4) ค่ำบ ำรุงหน่วยบริกำรกำรศึกษำ : ค่ำสำธำรณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดกำรศึกษำ/สถำนที่จดักำรเรียนกำรสอน หรือ ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
วิธีค านว บบประาา พพพ 
สนับสนุนบบประาา ตาาจ านวนนักศึกษาปงละ 300บาท/คนพหรือพภาคการศึกษาละพ150 บาทพ/พคนพพ 

พพพพพภาคการศึกษาที่พ1พ=พจ านวนนักศึกษาพx 150 บาทพ 
พพพพพภาคการศึกษาที่พ2พ=พจ านวนนักศึกษาพx 150 บาท 

 ภาคการศึกษาละพ 
=พจ านวนนักศึกษาพx 150 บาท 

  ข. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภำพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐำน (อย่ำงน้อย 30 คน/ห้อง)  
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แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
    1)พค่าสอนรายชั่วโาบพ=พจ านวนห้อบพx ผลรวาจ านวนช่ัวโาบท่ีเปดิสอน x 200 บาทพ(เช่นพภาษาไทยพ30 ชา พค ิตศาสตร์พ20 ชา พวิทยาศาสตร์พ20 ชา พภาษาอับกฤษพ20 ชา พคอา.ิวเตอร์พ
รวา 102 ชา )  

    2)พค่าวัสดุการศึกษารายหัว(เหาาจ่าย)พ=พจ านวนนักศึกษาพx  250 บาท  
    3)พค่าบ ารุบหน่วยบริการการศกึษาพ:พค่าสาธาร ูปโภคหน่วยหลกั/หน่วยจัดการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรยีนการสอนพหรือค่าบริการอินเตอร์เนต็พเป็นต้นพ=พพจ านวนนกัศึกษาพx  200 บาท  
 ค. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร ปวส. : อย่ำงน้อย 20 คน/ห้อง  
    1)พค่าสอนรายชั่วโาบพ=พจ านวนห้อบพx 18 สัปดาห์พx 35 ชา พx 270 บาทพx 2 ภาคการศึกษา  
พพพพพพพพพภาคการศึกษาที่พ1 =พจ านวนห้อบพx 18 สัปดาห์พx 35 ชา พx 270 บาทพ  
พพพพพพพพพภาคการศึกษาที่พ2 =พจ านวนห้อบพx 18 สัปดาห์พx 35 ชา พx 270 บาทพ  
    2)พค่าวัสดุการศึกษารายหัวพจ าแนกเป็นพ2 กลุ่าสาขาวิชา  
        2 1)พกลุ่าสาขาวิชาอุตสาหกรราพ:พ2,800 บาท/คน/ปงพพหรือพ1,400 บาท/คน/ภาคการศึกษา  
พพพพพพพพพพพพพพพภาคการศึกษาที่พ1 =พ1,400 บาทพx จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรา  
พพพพพพพพพพพพพพพภาคการศึกษาที่พ2 =พ1,400 บาทพx จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรา  
พพพพพ   2 2)พกลุ่าสาขา. ิชยกรราพพ:พ600 บาท/คน/ปงพพหรือพ300 บาท/คน/ภาคการศึกษา  
พพพพพพพพพพพพพพพภาคการศึกษาที่พ1 =พ300 บาทพx จ านวนนักศึกษาสาขา. ิชยกรรา  
พพพพพพพพพพพพพพพภาคการศึกษาที่พ2 =พ300 บาทพx จ านวนนักศึกษาสาขา. ิชยกรรา  
    3)พค่าบ ารุบหน่วยบริการการศกึษาพ:พค่าสาธาร ูปโภคหน่วยจดัการศึกษา/สถานท่ีจัดการเรยีนการสอนพและค่าบริการอินเตอร์เน็ตพเป็นต้นพโดยจ่ายตาารายหัวนักศึกษาปงละพ300บาท/คนพ
หรือพภาคการศึกษาละพ150 บาทพ/พคนพพ=พจ านวนนักศึกษา x 150 บาทพx 2 ภาคการศึกษา  
พพพพพพพพภาคการศึกษาที่พ1 =พจ านวนนักศึกษาพx 150 บาทพ  
พพพพพพพพภาคการศึกษาที่พ2 =พจ านวนนักศึกษาพx 150 บาทพ  
  ง. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร   
    1)พค่าตอบแทน  

 

แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
พพภาคการศึกษาที่พ1 =พจ านวนคนพx 400 บาทพ 
พพภาคการศึกษาที่พ2 =พจ านวนคนพx 400 บาทพ 
 

 =พจ านวนนักศึกษาพx 400 บาท 

     2 2 กลุ่าวิทยาศาสตร์พพ:พปงละพ2,700 บาท/คน/ปงพพหรือพภาคการศึกษาละพ1,350 บาท/คน/ภาคการศึกษา 
พพภาคการศึกษาที่พ1 =พจ านวนคนพx 1,350 บาทพ 
พพภาคการศึกษาที่พ2 =พจ านวนคนพx 1,350 บาทพ 

=พจ านวนนักศึกษาพx 1,350 บาท 
 

 3) ค่ำจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ดูแลสถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน  
เก ฑ์การ.ิจาร าพจัดให้ส าหรับหน่วยจัดการศึกษาพหรือพสถานท่ีจัดการเรียนการสอนพโดย.ิจาร าจัดสรรบบประาา ให้วิทยาลัยชุาชนพและค านว ตาาจ านวนห้อบเรียนพและจ านวน
เจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอนพซึ่บจ านวนเจ้าหน้าที่จะาากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจ านวนห้อบเรียนดับข้าบต้นพซึ่บก าหนดให้าีห้ อบเรียนอย่าบน้อย 3 ห้อบเรียนต่อพเจ้าหน้าที่พ1 คนพโดยาี
เก ฑ์ดับนี้  
     3 1 ในพ1 ภาคการศึกษาาีพ24 สัปดาห์พ= 48 วันพ(จัดสรรเฉ.าะเสาร์-อาทิตย์)พ  จัดสรรภาคการศึกษาละพ48พวัน 
     3 2 ก าหนดค่าตอบแทนเป็นรายวันพวันละพ300 บาท/คน  ค่าตอบแทนวันละพ300 บาท 
     3 3 ก าหนดให้าหี้อบเรียนอย่าบน้อย 3 ห้อบต่อเจ้าหน้าท่ีพ1 คนพพ  จ านวนพ3พห้อบเรียนพต่อพเจ้าหน้าที่พ1พคน 
พพพพพภาคการศึกษาที่พ1พ=พจ านวนคนพx 300 บาทพx 48 วันพ 
พพพพพภาคการศึกษาที่พ2พ=พจ านวนคนพx 300 บาทพx 48 วัน 

 ค่าจ้าบเหาาเจ้าหน้าที่ภาคการศึกษาละ 
=พจ านวนคนพx 300 บาทพx 48 วัน 

เช่นพวิทยาลัยชุาชนพาีพ50 ห้อบเรียนพควรจะาเีจ้าหน้าท่ีพ 
=พ50/3 =พ16 67พพพ17 คนพ(ถ้าทศนิยาตั้บแต่พ0 5 ให้ปัดขึ้นเป็นจ านวนเต็าพน้อยกว่าพ0 5 ให้ปัดลบเป็น
จ านวนเต็า) 

 ค่าจ้าบเหาาเจ้าหน้าที่พ 
=พ17 x 300 x 48พ 
=พ244,800 บาท 

 4) ค่ำบ ำรุงหน่วยบริกำรกำรศึกษำ : ค่ำสำธำรณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดกำรศึกษำ/สถำนที่จดักำรเรียนกำรสอน หรือ ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
วิธีค านว บบประาา พพพ 
สนับสนุนบบประาา ตาาจ านวนนักศึกษาปงละ 300บาท/คนพหรือพภาคการศึกษาละพ150 บาทพ/พคนพพ 

พพพพพภาคการศึกษาที่พ1พ=พจ านวนนักศึกษาพx 150 บาทพ 
พพพพพภาคการศึกษาที่พ2พ=พจ านวนนักศึกษาพx 150 บาท 

 ภาคการศึกษาละพ 
=พจ านวนนักศึกษาพx 150 บาท 

  ข. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภำพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐำน (อย่ำงน้อย 30 คน/ห้อง)  
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แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
-พค่าอาหารกลาบวันพ=พ100 บาทพx 12 ครั้บพx จ านวนกรราการทั้บค ะ  
-พค่าอาหารวา่บและเครื่อบดื่าพ=พ35 บาทพx 12 ครั้บพx จ านวนกรราการทั้บค ะ  

    2)พค่าใช้สอย  
       2 1)พค่าใช้จ่ายในการนิเทศพติดตาาการจัดการศึกษาพ:พ.ิจาร าสนับสนุนบบประาา ส่วนหน่ึบส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาบไปราชการเ.ื่อนิเทศพติดตาาการจัดการศึกษาพพพพพ 
    วิธีค ำนวณงบประมำณ   
พพพพพ-พค่าเบี้ยเลี้ยบพส าหรับวิทยาลยัชุาชนแา่ฮ่อบสอนพยะลาพและตากพพ=พ4 ครั้บพx 240 บาทพx 2 วันพx 3 คนพx 2 ภาคการศึกษา 
พพพพพ-พค่าเบี้ยเลี้ยบพส าหรับวิทยาลยัชุาชนอ่ืนๆพ=พ4 ครั้บพx 240 บาทพx 1 วันพx 3 คนพx 2 ภาคการศกึษา 
พพพพพ-พค่าที่.ักพส าหรับวิทยาลยัชุาชนแา่ฮ่อบสอนพยะลาและตากพ=พ4 ครั้บพx 800 บาทพx 1 คืน x 3 คนพx 2 ภาคการศึกษา  
       2 2)พค่าใช้จ่ายในการเดินทาบไปราชการที่เก่ียวข้อบกับการบริหารร่วากับส่วนกลาบพขอบกรราการสภาวิทยาลัยชุาชนพผู้อ านวยการวิทยาลัยชุาชนพ และบุคลากรวิทยาลัยชุาชนพโดย
สนับสนุนบบประาา บาบส่วนส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยบในการเดินทาบไปราชการพค่าท่ี.ักพค่า.าหนะพและชดเชยค่าน้ าาันเช้ือเ.ลิบพ 

             2 2 1)พค่าเบี้ยเลีย้บ 
-พค่าเบี้ยเลีย้บผู้อ านวยการวิทยาลยัชุาชนพเฉลี่ย 6 ครั้บพพครั้บละไา่เกนิพ2 วันพ=  270 บาทพx 6 ครั้บพx 2 วัน  
-พค่าเบี้ยเลีย้บกรราการสภาวิทยาลัยชุาชนพจ านวนกรราการสภาวิทยาลัยชุาชนพคนละไา่เกินพ1 ครั้บพครั้บละ 

ไา่เกินพ2 วันพ=  270 บาทพx จ านวนคนพx 1พครั้บ  x 2 วัน  
-พค่าเบี้ยเลีย้บบุคลากรพเฉลีย่ 6 ครั้บพพครั้บละไาเ่กินพ4 คนพคนละไา่เกนิพ2 วันพ 

=  240 บาทพx 4 คนพx 6 ครั้บพx 2 วัน  
            2 2 2)พค่าที่.ักพ  
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ-พค่าที่.ักผู้อ านวยการวิทยาลยัชุาชนพเฉลี่ยพ6 ครั้บพพครั้บละไาเ่กินพ1 คืนพ=  1,200 บาทพx 6 ครั้บพx 1 คืน  
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ-พค่าที่.ักกรราการสภาวิทยาลัยชุาชนพ…พคนพคนละไา่เกินพ1 ครั้บพครั้บละไา่เกินพ1 คืนพ=พ1,200 บาทพx …คน  x 1 คืน  
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ-พค่าที่.ักบุคลากรพเฉลี่ยพ6 ครั้บพพครั้บละไา่เกินพ4 คนพคนละไา่เกิน 2 คืนพ=  800 บาทพx 4 คนพx 6 ครั้บพx 2 คืน  
            2 2 3)พค่า.าหนะ  

-พค่า.าหนะผู้อ านวยการวิทยาลยัชุาชนพเฉลี่ยพ6 ครั้บพพ=พค่า.าหนะ     บาทพx 6 ครั้บพ  

 

แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
       1 1)พค่าตอบแทนการปฏิบัติบานนอกเวลาราชการพจัดให้ส าหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/
หน่วยท่ีาีด าเนินบานเทียบเท่าหน่วยหลักพ(ค่าอาหารท าการนอกเวลา) 

เก ฑ์การ.ิจาร าพโดย.ิจาร าบบประาา สนับสนุนบาบส่วนให้ส าหรับสถาบัน
หลักพจัดสรรให้พ12 เดือนพเดือนละพ3 วันพวันละพ300 บาทพ 

วิธีค านว บบประาา พ 
พ-พส าหรับวิทยาลยัชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานีพแห่บละพ37 คนพ=พ12 เดือนพx 3 วันพx 300 บาทพx 37 คน 
พ-พส าหรับวิทยาลยัชุาชนอ่ืนๆพแหบ่ละพ30 คนพ=พ12 เดือนพx 3 วันพx 300 บาทพx 30 คน  
      1 2)พค่าใช้จ่ายในการประชุากรราการพ.ิจาร าจัดสรรบบประาา ให้พเดือนละพ1 ครั้บพรวาพ12 ครั้บ/ปง  
         1 2 1)พค่าเบี้ยประชุากรราการสภาวิทยาลัยชุาชนพ(ประชุาเดือนละพ1 ครั้บ)  

พ-พค่าเบี้ยประชุาประธานพ= 2,000 บาทพx 12 ครั้บพx 1 คนพ 
พ-พค่าเบี้ยประชุากรราการพ= 1,600 บาทพx 12 ครั้บพx จ านวนกรราการ(รวาฝ่ายเลขานุการ) 

         1 2 2)พค่ารับรอบการประชาุกรราการสภาวิทยาลัยชุาชน  
-พค่าอาหารกลาบวันพ=พ100 บาทพx 12 ครั้บพx จ านวนกรราการทั้บค ะ  
-พค่าอาหารว่าบและเครื่อบดื่าพ=พ35 บาทพx 12 ครั้บพx จ านวนกรราการทั้บค ะ 

         1 2 3)พค่าเบี้ยประชุากรราการส่บเสราิกิจการวิทยาลัยชุาชนพ(ประชุาไตราาสละพ1 ครั้บ)  
-พค่าเบี้ยประชุาประธานพ= 2,000 บาทพx 4 ครั้บพx 1 คนพ(ประธานสภาฯ)  
-พค่าเบี้ยประชุากรราการพ= 1,600 บาทพx 4 ครั้บพx จ านวนกรราการ(รวาฝ่ายเลขานุการ)  

         1 2 4)พค่ารับรอบการประชาุกรราการส่บเสริากิจการวิทยาลยัชุาชน  
-พค่าอาหารกลาบวันพ=พ100 บาทพx 4 ครั้บพxพจ านวนกรราการทั้บค ะ  
-พค่าอาหารว่าบและเครื่อบดื่าพ=พ35 บาทพx 4 ครั้บพx จ านวนกรราการทั้บค ะ  

         1 2 5)พค่าเบี้ยประชุาอนุกรราการวิชาการพ(ประชุาเดือนละพ1พครั้บ)  
-พค่าเบี้ยประชุาประธานพ= 1,250 บาทพx 12 ครั้บพx 1 คน  
-พค่าเบี้ยประชุากรราการพ= 1,000 บาทพx 12 ครั้บพx จ านวนกรราการ(รวาฝ่ายเลขานุการ)  

         1 2 6)พค่ารับรอบการประชาุอนุกรราการวิชาการ  
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แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
-พค่าอาหารกลาบวันพ=พ100 บาทพx 12 ครั้บพx จ านวนกรราการทั้บค ะ  
-พค่าอาหารวา่บและเครื่อบดื่าพ=พ35 บาทพx 12 ครั้บพx จ านวนกรราการทั้บค ะ  

    2)พค่าใช้สอย  
       2 1)พค่าใช้จ่ายในการนิเทศพติดตาาการจัดการศึกษาพ:พ.ิจาร าสนับสนุนบบประาา ส่วนหน่ึบส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาบไปราชการเ.ื่อนิเทศพติดตาาการจัดการศึกษาพพพพพ 
    วิธีค ำนวณงบประมำณ   
พพพพพ-พค่าเบี้ยเลี้ยบพส าหรับวิทยาลยัชุาชนแา่ฮ่อบสอนพยะลาพและตากพพ=พ4 ครั้บพx 240 บาทพx 2 วันพx 3 คนพx 2 ภาคการศึกษา 
พพพพพ-พค่าเบี้ยเลี้ยบพส าหรับวิทยาลยัชุาชนอ่ืนๆพ=พ4 ครั้บพx 240 บาทพx 1 วันพx 3 คนพx 2 ภาคการศกึษา 
พพพพพ-พค่าที่.ักพส าหรับวิทยาลยัชุาชนแา่ฮ่อบสอนพยะลาและตากพ=พ4 ครั้บพx 800 บาทพx 1 คืน x 3 คนพx 2 ภาคการศึกษา  
       2 2)พค่าใช้จ่ายในการเดินทาบไปราชการที่เกี่ยวข้อบกับการบริหารร่วากับส่วนกลาบพขอบกรราการสภาวิทยาลัยชุาชนพผู้อ านวยการวิทยาลัยชุาชนพ และบุคลากรวิทยาลัยชุาชนพโดย
สนับสนุนบบประาา บาบส่วนส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยบในการเดินทาบไปราชการพค่าท่ี.ักพค่า.าหนะพและชดเชยค่าน้ าาันเช้ือเ.ลิบพ 

             2 2 1)พค่าเบี้ยเลีย้บ 
-พค่าเบี้ยเลีย้บผู้อ านวยการวิทยาลยัชุาชนพเฉลี่ย 6 ครั้บพพครั้บละไา่เกนิพ2 วันพ=  270 บาทพx 6 ครั้บพx 2 วัน  
-พค่าเบี้ยเลีย้บกรราการสภาวิทยาลัยชุาชนพจ านวนกรราการสภาวิทยาลัยชุาชนพคนละไา่เกินพ1 ครั้บพครั้บละ 

ไา่เกินพ2 วันพ=  270 บาทพx จ านวนคนพx 1พครั้บ  x 2 วัน  
-พค่าเบี้ยเลีย้บบุคลากรพเฉลีย่ 6 ครั้บพพครั้บละไาเ่กินพ4 คนพคนละไา่เกนิพ2 วันพ 

=  240 บาทพx 4 คนพx 6 ครั้บพx 2 วัน  
            2 2 2)พค่าที่.ักพ  
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ-พค่าที่.ักผู้อ านวยการวิทยาลยัชุาชนพเฉลี่ยพ6 ครั้บพพครั้บละไาเ่กินพ1 คืนพ=  1,200 บาทพx 6 ครั้บพx 1 คืน  
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ-พค่าที่.ักกรราการสภาวิทยาลัยชุาชนพ…พคนพคนละไา่เกินพ1 ครั้บพครั้บละไา่เกินพ1 คืนพ=พ1,200 บาทพx …คน  x 1 คืน  
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ-พค่าที่.ักบุคลากรพเฉลี่ยพ6 ครั้บพพครั้บละไา่เกินพ4 คนพคนละไา่เกิน 2 คืนพ=  800 บาทพx 4 คนพx 6 ครั้บพx 2 คืน  
            2 2 3)พค่า.าหนะ  

-พค่า.าหนะผู้อ านวยการวิทยาลยัชุาชนพเฉลี่ยพ6 ครั้บพพ=พค่า.าหนะ     บาทพx 6 ครั้บพ  

 

แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
       1 1)พค่าตอบแทนการปฏิบัติบานนอกเวลาราชการพจัดให้ส าหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/
หน่วยท่ีาีด าเนินบานเทียบเท่าหน่วยหลักพ(ค่าอาหารท าการนอกเวลา) 

เก ฑ์การ.ิจาร าพโดย.ิจาร าบบประาา สนับสนุนบาบส่วนให้ส าหรับสถาบัน
หลักพจัดสรรให้พ12 เดือนพเดือนละพ3 วันพวันละพ300 บาทพ 

วิธีค านว บบประาา พ 
พ-พส าหรับวิทยาลยัชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานีพแห่บละพ37 คนพ=พ12 เดือนพx 3 วันพx 300 บาทพx 37 คน 
พ-พส าหรับวิทยาลยัชุาชนอ่ืนๆพแหบ่ละพ30 คนพ=พ12 เดือนพx 3 วันพx 300 บาทพx 30 คน  
      1 2)พค่าใช้จ่ายในการประชุากรราการพ.ิจาร าจัดสรรบบประาา ให้พเดือนละพ1 ครั้บพรวาพ12 ครั้บ/ปง  
         1 2 1)พค่าเบี้ยประชุากรราการสภาวิทยาลัยชุาชนพ(ประชุาเดือนละพ1 ครั้บ)  

พ-พค่าเบี้ยประชุาประธานพ= 2,000 บาทพx 12 ครั้บพx 1 คนพ 
พ-พค่าเบี้ยประชุากรราการพ= 1,600 บาทพx 12 ครั้บพx จ านวนกรราการ(รวาฝ่ายเลขานุการ) 

         1 2 2)พค่ารับรอบการประชาุกรราการสภาวิทยาลัยชุาชน  
-พค่าอาหารกลาบวันพ=พ100 บาทพx 12 ครั้บพx จ านวนกรราการทั้บค ะ  
-พค่าอาหารว่าบและเครื่อบดื่าพ=พ35 บาทพx 12 ครั้บพx จ านวนกรราการทั้บค ะ 

         1 2 3)พค่าเบี้ยประชุากรราการส่บเสราิกิจการวิทยาลัยชุาชนพ(ประชุาไตราาสละพ1 ครั้บ)  
-พค่าเบี้ยประชุาประธานพ= 2,000 บาทพx 4 ครั้บพx 1 คนพ(ประธานสภาฯ)  
-พค่าเบี้ยประชุากรราการพ= 1,600 บาทพx 4 ครั้บพx จ านวนกรราการ(รวาฝ่ายเลขานุการ)  

         1 2 4)พค่ารับรอบการประชาุกรราการส่บเสริากิจการวิทยาลยัชุาชน  
-พค่าอาหารกลาบวันพ=พ100 บาทพx 4 ครั้บพxพจ านวนกรราการทั้บค ะ  
-พค่าอาหารว่าบและเครื่อบดื่าพ=พ35 บาทพx 4 ครั้บพx จ านวนกรราการทั้บค ะ  

         1 2 5)พค่าเบี้ยประชุาอนุกรราการวิชาการพ(ประชุาเดือนละพ1พครั้บ)  
-พค่าเบี้ยประชุาประธานพ= 1,250 บาทพx 12 ครั้บพx 1 คน  
-พค่าเบี้ยประชุากรราการพ= 1,000 บาทพx 12 ครั้บพx จ านวนกรราการ(รวาฝ่ายเลขานุการ)  

         1 2 6)พค่ารับรอบการประชาุอนุกรราการวิชาการ  
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แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
      3 2)พค่าวัสดุเชื้อเ.ลิบและหลอ่ลื่นพ  
            3 2 1)พเหาาจ่ายวิทยาลยัชุาชนละพ200,000 บาท  
            3 2 2)พตาาระยะทาบจรบิจากหน่วยหลักไปยับแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานท่ีจัดการเรียนการสอนพ 

=พระยะทาบจากหน่วยหลักไปยับหน่วยจัดแตล่ะแห่บ x 2 (ไป-กลับ)พx 4 บาทพx 12 ครั้บพ  

    4)พค่าสาธาร ูปโภคพส าหรับหน่วยหลักเหาาจ่ายพ 
อย่าบน้อยวิทยาลัยชุาชนพละพ150,000 บาทพพพ 

 -พหารเท่าพ(3,000,000 บาทพวิทยาลัยชุาชนละพ150,000 บาท) 
 
พ-พค านว โดยใช้สดัส่วนจ านวนหอ้บเรียน 
(จ านวนห้อบเรียนตาาเก ฑ์การจดัสรรพบปา ) 

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่ำที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง  
    2 1 ค่าครุภ ัฑ ์:พจะได้รับการจัดสรรตาารายการพในพ. ร บ บบประาา รายจ่ายประจ าปงพ(ถ้าาี) 
    2 2 ค่าที่ดินพและสิ่บก่อสร้าบ :พจะไดร้ับการจัดสรรตาารายการพในพ. ร บ บบประาา รายจ่ายประจ าปงพ(ถ้าาี) 
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
พพพพพพพจัดสรรบบประาา ตาารายหัวนักศึกษาต่อจ านวนเบินที่ได้รับจัดสรรตาาโครบการพพโดย.ิจาร าจาก
บบประาา ที่ได้ตลอดทั้บปงพซึ่บอาจ.ิจาร าจากจ านวนโครบการพหรือจ านวนนักศึกษาพปวช พหรือทั้บพ2พ
อย่าบพควบคู่กันพ 

 วิธีค านว บบประาา พ 
.ิจาร าตาาที่วิทยาลัยชุาชน.ิจติรและอุทัยธานีเห็นชอบร่วากันพ 
 

แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมยั่งยืน  
โครงกำร : โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
กิจกรรม : กำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
งบเงินอุดหนุน : โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   

    1)พค่าจัดการเรียนการสอนพ(จ านวนนักศึกษาพx อัตรารายหัวตาาประเภทวิชา)  
พพพพพพพพ-พประเภทวิชาอุตสาหกรราพ3,250 บาท/คน/ภาคการศึกษาพหรือพ6,500 บาท/คน/ปงพ 

ภาคการศึกษาที่พ1พ=พ3,250 บาทพx จ านวนนักศึกษาพ 
ภาคการศึกษาที่พ2พ=พ3,250 บาทพx จ านวนนักศึกษาพ 

 

แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
-พค่า.าหนะกรราการสภาวิทยาลยัชุาชนพ   พคนพคนละพ1 ครั้บพ=พค่า.าหนะพ…  พบาทพx    พคน  x 1 ครั้บพ  
-พค่า.าหนะบุคลากรพเฉลีย่พ6 ครั้บพพครั้บละพ4 คนพ=พค่า.าหนะ     บาทพx 4 คนพx 6 ครั้บพ  

      2 3)พค่าจ้าบเหาาบริการพ:พการค านว บบประาา ค่าจา้บเหาาบริการดรูายละเอยีดได้จากพ"เก ฑ์การจัดสรรบบประาา ค่าจ้าบเหาาบริการในวิทยาลัยชุาชน"พ  
            2 3 1)พค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประจ าห้อบสาุดพวุฒิปรญิญาตรีพ15,000บาท/เดือนพพพพพพพพ =พ1พคนพx 15,000 บาทพx 12 เดือน 
            2 3 2)พ.นักบานขบัรถยนต์พ9,060 บาทพ/เดือนพ =พจ านวนคนพx 9,060 บาทพx 12 เดือน 
            2 3 3)พ.นักบานรักษาควาาปลอดภัยพ8,240 บาทพ/เดือนพ =พจ านวนคนพx 8,240 บาทพx 12 เดือน  
            2 3 4)พ.นักบานท าควาาสะอาดหรือแา่บา้นส านักบานพ8,240 บาทพ/เดือนพ =พจ านวนคนพx 8,240 บาทพx 12 เดือน  
            2 3 5)พนักการภารโรบพ8,240 บาทพ/เดือนพ =พจ านวนคนพx 8,240 บาทพx 12 เดือน  
            2 3 6)พจ้าบเหาาบริการทดแทนอัตราข้าราชการและ.นักบานราชการในต าแหน่บท่ีบรรจุไาค่รบ
อัตรา 

  

-พจ้าบเหาาบริการทดแทนอัตราข้าราชการพจัดสรรให้เท่ากับจ านวนข้าราชการที่ยับ
บรรจไุา่ครบพ15,000 บาท/เดือนพพ 

=พจ านวนคนพx 15,000 บาทพx 12 เดือน  

-พจ้าบเหาาบริการทดแทนอัตรา.นักบานราชการพจัดสรรใหเ้ท่ากับจ านวน.นักบาน
ราชการที่ยับบรรจุไา่ครบพ15,000 บาท/เดือนพพ 

=พจ านวนคนพx 15,000 บาทพx 12 เดือน 

            2 3 7)พเจ้าหน้าทีป่ระจ าหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอนพ =พจ านวนคนพx 9,400 บาท x 12 เดือน  
            2 3 8)พเจ้าหน้าท่ีจัดการบานท่ัวไปพ =พจ านวนคนพx 9,400 บาทพx 12 เดือน  
      2 4)พค่าซ่อาแซาบ ารุบทรั.ยส์ินพเหาาจา่ยวิทยาลัยชุาชนละพ150,000 บาทพ  
      2 5)พค่าเชา่รถยนตผ์ูก.ันพสนบัสนุนบบประาา เป็นรายปงบบประาา ตาาสัญญาเช่าพ(จ่ายจริบตาาสัญญา)  
    3)พค่าวัสด ุ 
      3 1)พค่าวัสดสุ านักบาน  
            3 1 1)พเหาาจ่ายวิทยาลยัชุาชนละพ150,000 บาท  
            3 1 2)พจ่ายตาารายหัวนกัศึกษาหลักสตูรอนุปรญิญา/ปวส พหัวละพ120 บาทพ/ภาคการศึกษา  
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แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
      3 2)พค่าวัสดุเชื้อเ.ลิบและหลอ่ลื่นพ  
            3 2 1)พเหาาจ่ายวิทยาลยัชุาชนละพ200,000 บาท  
            3 2 2)พตาาระยะทาบจรบิจากหน่วยหลักไปยับแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานท่ีจัดการเรียนการสอนพ 

=พระยะทาบจากหน่วยหลักไปยับหน่วยจัดแตล่ะแห่บ x 2 (ไป-กลับ)พx 4 บาทพx 12 ครั้บพ  

    4)พค่าสาธาร ูปโภคพส าหรับหน่วยหลักเหาาจ่ายพ 
อย่าบน้อยวิทยาลัยชุาชนพละพ150,000 บาทพพพ 

 -พหารเท่าพ(3,000,000 บาทพวิทยาลัยชุาชนละพ150,000 บาท) 
 
พ-พค านว โดยใช้สดัส่วนจ านวนหอ้บเรียน 
(จ านวนห้อบเรียนตาาเก ฑ์การจดัสรรพบปา ) 

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่ำที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง  
    2 1 ค่าครุภ ัฑ ์:พจะได้รับการจัดสรรตาารายการพในพ. ร บ บบประาา รายจ่ายประจ าปงพ(ถ้าาี) 
    2 2 ค่าที่ดินพและสิ่บก่อสร้าบ :พจะไดร้ับการจัดสรรตาารายการพในพ. ร บ บบประาา รายจ่ายประจ าปงพ(ถ้าาี) 
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
พพพพพพพจัดสรรบบประาา ตาารายหัวนักศึกษาต่อจ านวนเบินที่ได้รับจัดสรรตาาโครบการพพโดย.ิจาร าจาก
บบประาา ที่ได้ตลอดทั้บปงพซึ่บอาจ.ิจาร าจากจ านวนโครบการพหรือจ านวนนักศึกษาพปวช พหรือทั้บพ2พ
อย่าบพควบคู่กันพ 

 วิธีค านว บบประาา พ 
.ิจาร าตาาที่วิทยาลัยชุาชน.ิจติรและอุทัยธานีเห็นชอบร่วากันพ 
 

แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมยั่งยืน  
โครงกำร : โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
กิจกรรม : กำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
งบเงินอุดหนุน : โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   

    1)พค่าจัดการเรียนการสอนพ(จ านวนนักศึกษาพx อัตรารายหัวตาาประเภทวิชา)  
พพพพพพพพ-พประเภทวิชาอุตสาหกรราพ3,250 บาท/คน/ภาคการศึกษาพหรือพ6,500 บาท/คน/ปงพ 

ภาคการศึกษาที่พ1พ=พ3,250 บาทพx จ านวนนักศึกษาพ 
ภาคการศึกษาที่พ2พ=พ3,250 บาทพx จ านวนนักศึกษาพ 

 

แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
-พค่า.าหนะกรราการสภาวิทยาลยัชุาชนพ   พคนพคนละพ1 ครั้บพ=พค่า.าหนะพ…  พบาทพx    พคน  x 1 ครั้บพ  
-พค่า.าหนะบุคลากรพเฉลีย่พ6 ครั้บพพครั้บละพ4 คนพ=พค่า.าหนะ     บาทพx 4 คนพx 6 ครั้บพ  

      2 3)พค่าจ้าบเหาาบริการพ:พการค านว บบประาา ค่าจา้บเหาาบริการดรูายละเอยีดได้จากพ"เก ฑ์การจัดสรรบบประาา ค่าจ้าบเหาาบริการในวิทยาลัยชุาชน"พ  
            2 3 1)พค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประจ าห้อบสาุดพวุฒิปรญิญาตรีพ15,000บาท/เดือนพพพพพพพพ =พ1พคนพx 15,000 บาทพx 12 เดือน 
            2 3 2)พ.นักบานขบัรถยนต์พ9,060 บาทพ/เดือนพ =พจ านวนคนพx 9,060 บาทพx 12 เดือน 
            2 3 3)พ.นักบานรักษาควาาปลอดภัยพ8,240 บาทพ/เดือนพ =พจ านวนคนพx 8,240 บาทพx 12 เดือน  
            2 3 4)พ.นักบานท าควาาสะอาดหรือแา่บา้นส านักบานพ8,240 บาทพ/เดือนพ =พจ านวนคนพx 8,240 บาทพx 12 เดือน  
            2 3 5)พนักการภารโรบพ8,240 บาทพ/เดือนพ =พจ านวนคนพx 8,240 บาทพx 12 เดือน  
            2 3 6)พจ้าบเหาาบริการทดแทนอัตราข้าราชการและ.นักบานราชการในต าแหน่บท่ีบรรจุไาค่รบ
อัตรา 

  

-พจ้าบเหาาบริการทดแทนอัตราข้าราชการพจัดสรรให้เท่ากับจ านวนข้าราชการที่ยับ
บรรจไุา่ครบพ15,000 บาท/เดือนพพ 

=พจ านวนคนพx 15,000 บาทพx 12 เดือน  

-พจ้าบเหาาบริการทดแทนอัตรา.นักบานราชการพจัดสรรใหเ้ท่ากับจ านวน.นักบาน
ราชการที่ยับบรรจุไา่ครบพ15,000 บาท/เดือนพพ 

=พจ านวนคนพx 15,000 บาทพx 12 เดือน 

            2 3 7)พเจ้าหน้าทีป่ระจ าหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอนพ =พจ านวนคนพx 9,400 บาท x 12 เดือน  
            2 3 8)พเจ้าหน้าท่ีจัดการบานท่ัวไปพ =พจ านวนคนพx 9,400 บาทพx 12 เดือน  
      2 4)พค่าซ่อาแซาบ ารุบทรั.ยส์ินพเหาาจา่ยวิทยาลัยชุาชนละพ150,000 บาทพ  
      2 5)พค่าเชา่รถยนตผ์ูก.ันพสนบัสนุนบบประาา เป็นรายปงบบประาา ตาาสัญญาเช่าพ(จ่ายจริบตาาสัญญา)  
    3)พค่าวัสด ุ 
      3 1)พค่าวัสดสุ านักบาน  
            3 1 1)พเหาาจ่ายวิทยาลยัชุาชนละพ150,000 บาท  
            3 1 2)พจ่ายตาารายหัวนกัศึกษาหลักสตูรอนุปรญิญา/ปวส พหัวละพ120 บาทพ/ภาคการศึกษา  
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ภำคผนวก 2 
การเขียนชื่อแผนบาน/ผลผลิต/โครบการ/รายการพในการเบิกจ่ายบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562 

 
งบรำยจ่ำย/รำยกำร กำรเขียนชื่อแผนงำน ผลผลิต รำยกำร  

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ : ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ 
1. งบบุคลำกร  

1.1 เบินเดือนและค่าจ้าบประจ า 
1.1.1 เบินเดือน 

- เบินวิทยฐานะ 
- เบินตอบแทน.ิเศษรายเดือนส าหรบัผู้ปฏิบตัิบานในเขต.ื้นท่ี

.ิเศษพ(ภาคใต้) 
1.1.2 ค่าจ้าบประจ า 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบุคลากรภาครัฐพค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐพบบบุคลากรพเบินเดือนและค่าจ้าบประจ า 

1.2 ค่าตอบแทน.นักบานราชการ บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบุคลากรภาครัฐพรายการบุคลากร
ภาครัฐพบบบุคลากรพค่าตอบแทน.นักบานราชการ 

2. งบด ำเนินงำน  
2.1 ค่าเช่าบ้าน 
2.2 เบนิตอบแทน.ิเศษขอบข้าราชการผู้ไดร้ับค่าจา้บขั้นสูบขอบอันดับ 
2.3 เบินตอบแทน.ิเศษรายเดือนส าหรบัผู้ปฏิบตัิบานในเขต.ื้นท่ี.ิเศษพ(ภาคใต้) 
2.4 เบินตอบแทน.ิเศษขอบ.นักบานราชการผู้ได้รับคา่จ้าบพขั้นสูบขอบต าแหน่บ 
2.5 เบินตอบแทน.ิเศษรายเดือนส าหรบั.นักบานราชการผู้ปฏบิัติบานในเขต.ื้นที่

.ิเศษพ(ภาคใต้) 
2.6 ค่าตอบแทนเหาาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่บพพ 
2.7 เบินประจ าต าแหน่บผู้บริหารทีา่ีวาระพ(นายกสภาสถาบันพผู้อ านวยการ/รอบ

ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุาชนพผู้อ านวยการ/รอบผู้อ านวยการวทิยาลัยชุาชน) 
2.8 ค่าตอบแทนผู้บรหิารแบบาีวาระพ(ผู้อ านวยการ/รอบผู้อ านวยการสถาบัน

วิทยาลัยชุาชนพผู้อ านวยการ/รอบผู้อ านวยการวิทยาลัยชุาชน) 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบุคลากรภาครัฐพค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐพพบบด าเนินบานพ 

 

แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
พพพพพพพพ-พประเภทวิชา.า ิชยกรราพ2,450 บาทพ/คน/ภาคการศึกษาพหรือพ4,900 บาท/คน/ปงพ  

ภาคการศึกษาที่พ1พ=พ2,450 บาทพx จ านวนนักศึกษา 
ภาคการศึกษาท่ีพ2พ=พ2,450 บาทพx จ านวนนักศึกษา 

     2)พค่าหนับสือเรียนพพ(1,000พบาท/คน/ภาคการศึกษาพหรือพ2,000 บาท/คน/ปง)พพพพพพพ 
ภาคการศึกษาที่พ1พ=พ1,000พบาทพx จ านวนนักศึกษา 
ภาคการศึกษาที่พ2พ=พ1,000พบาทพx จ านวนนักศึกษา 

     3)พค่าอุปกร ์การเรียนพ(460 บาท/คน/ปงพหรือพ230พบาท/คน/ภาคการศึกษา) 
ภาคการศึกษาที่พ1พ=พ230พบาทพx จ านวนนักศึกษา 
ภาคการศึกษาที่พ2พ=พ230พบาทพx จ านวนนักศึกษา 

     4)พค่าเครื่อบแบบนักเรียนพ(900 บาท/คน/ปง) 
พพพพพพพพพพพปงละพ=พ900 บาทพx จ านวนนักศึกษา  
     5)พค่าจัดกิจกรรา.ัฒนาคุ ภา.ผู้เรยีนพ(950 บาท/คน/ปงพหรือพ475พบาท/คน/ภาคการศึกษา)พพ 

ภาคการศึกษาที่พ1พ=พ475พบาทพx จ านวนนักศึกษา 
ภาคการศึกษาที่พ2พ=พ475พบาทพx จ านวนนักศึกษา  
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ภำคผนวก 2 
การเขียนชื่อแผนบาน/ผลผลิต/โครบการ/รายการพในการเบิกจ่ายบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562 

 
งบรำยจ่ำย/รำยกำร กำรเขียนชื่อแผนงำน ผลผลิต รำยกำร  

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ : ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ 
1. งบบุคลำกร  

1.1 เบินเดือนและค่าจ้าบประจ า 
1.1.1 เบินเดือน 

- เบินวิทยฐานะ 
- เบินตอบแทน.ิเศษรายเดือนส าหรบัผู้ปฏิบตัิบานในเขต.ื้นท่ี

.ิเศษพ(ภาคใต้) 
1.1.2 ค่าจ้าบประจ า 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบุคลากรภาครัฐพค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐพบบบุคลากรพเบินเดือนและค่าจ้าบประจ า 

1.2 ค่าตอบแทน.นักบานราชการ บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบุคลากรภาครัฐพรายการบุคลากร
ภาครัฐพบบบุคลากรพค่าตอบแทน.นักบานราชการ 

2. งบด ำเนินงำน  
2.1 ค่าเช่าบ้าน 
2.2 เบนิตอบแทน.ิเศษขอบข้าราชการผู้ไดร้ับค่าจา้บขั้นสูบขอบอันดับ 
2.3 เบินตอบแทน.ิเศษรายเดือนส าหรบัผู้ปฏิบตัิบานในเขต.ื้นท่ี.ิเศษพ(ภาคใต้) 
2.4 เบินตอบแทน.ิเศษขอบ.นักบานราชการผู้ได้รับคา่จ้าบพขั้นสูบขอบต าแหน่บ 
2.5 เบินตอบแทน.ิเศษรายเดือนส าหรบั.นักบานราชการผู้ปฏบิัติบานในเขต.ื้นที่

.ิเศษพ(ภาคใต้) 
2.6 ค่าตอบแทนเหาาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่บพพ 
2.7 เบินประจ าต าแหน่บผู้บริหารทีา่ีวาระพ(นายกสภาสถาบันพผู้อ านวยการ/รอบ

ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุาชนพผู้อ านวยการ/รอบผู้อ านวยการวทิยาลัยชุาชน) 
2.8 ค่าตอบแทนผู้บรหิารแบบาีวาระพ(ผู้อ านวยการ/รอบผู้อ านวยการสถาบัน

วิทยาลัยชุาชนพผู้อ านวยการ/รอบผู้อ านวยการวิทยาลัยชุาชน) 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบุคลากรภาครัฐพค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐพพบบด าเนินบานพ 

 

แผนบานพ/พบบประาา พ/พรายการ หลักเก ฑ์และวิธีการค านว บบประาา  
พพพพพพพพ-พประเภทวิชา.า ิชยกรราพ2,450 บาทพ/คน/ภาคการศึกษาพหรือพ4,900 บาท/คน/ปงพ  

ภาคการศึกษาที่พ1พ=พ2,450 บาทพx จ านวนนักศึกษา 
ภาคการศึกษาท่ีพ2พ=พ2,450 บาทพx จ านวนนักศึกษา 

     2)พค่าหนับสือเรียนพพ(1,000พบาท/คน/ภาคการศึกษาพหรือพ2,000 บาท/คน/ปง)พพพพพพพ 
ภาคการศึกษาที่พ1พ=พ1,000พบาทพx จ านวนนักศึกษา 
ภาคการศึกษาที่พ2พ=พ1,000พบาทพx จ านวนนักศึกษา 

     3)พค่าอุปกร ์การเรียนพ(460 บาท/คน/ปงพหรือพ230พบาท/คน/ภาคการศึกษา) 
ภาคการศึกษาที่พ1พ=พ230พบาทพx จ านวนนักศึกษา 
ภาคการศึกษาที่พ2พ=พ230พบาทพx จ านวนนักศึกษา 

     4)พค่าเครื่อบแบบนักเรียนพ(900 บาท/คน/ปง) 
พพพพพพพพพพพปงละพ=พ900 บาทพx จ านวนนักศึกษา  
     5)พค่าจัดกิจกรรา.ัฒนาคุ ภา.ผู้เรยีนพ(950 บาท/คน/ปงพหรือพ475พบาท/คน/ภาคการศึกษา)พพ 

ภาคการศึกษาที่พ1พ=พ475พบาทพx จ านวนนักศึกษา 
ภาคการศึกษาที่พ2พ=พ475พบาทพx จ านวนนักศึกษา  

 

 
 

50721_Sahyblock_001-174.indd   125 20/2/2562   14:14:33



แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน126

 

งบรำยจ่ำย/รำยกำร กำรเขียนชื่อแผนงำน ผลผลิต รำยกำร  
2.1 ค่าครุภ ัฑ ์

 
 

2.2 ค่าที่ดินสิ่บก่อสร้าบ 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสราิสร้าบ
ศักยภา.คนพผลผลิตที่พ1พพ:พผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบลบทุนพค่าครุภ ัฑ์พรายการ
(ระบุชื่อรายการ) 
บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสราิสร้าบ
ศักยภา.คนพผลผลิตที่พ1พพ:พผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบลบทุนพค่าที่ดินสิ่บก่อสร้าบพ
รายการพ(ระบุชื่อรายการ) 

3. งบเงินอุดหนุน : เบินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครบการสิ่บประดิษฐ์ขอบคนรุ่นใหา ่ บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสราิสร้าบ
ศักยภา.คนพผลผลิตที่พ1พ:พผู้รับบรกิารการศึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบเบินอุดหนุนพพโครบการ
สิ่บประดิษฐ์ขอบคนรุ่นใหา ่

4. งบรำยจ่ำยอื่น  
4 1พค่าใช้จ่ายในการเดินทาบไปราชการต่าบประเทศช่ัวคราว บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสราิสร้าบ

ศักยภา.คนพผลผลิตที่พ1พ:พผู้รับบรกิารการศึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบรายจ่ายอื่นพค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาบไปราชการต่าบประเทศช่ัวคราว 

4 2พค่าใช้จ่ายส าหรับโครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัย
ชุาชน 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสราิสร้าบ
ศักยภา.คนพผลผลิตที่พ1พ:พผู้รับบรกิารการศึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบรายจ่ายอื่นพโครบการ.ัฒนา
คุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชน 

4 3พค่าใช้จ่ายส าหรับโครบการจดัหลักสตูร.ัฒนาอาชี. บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสราิสร้าบ
ศักยภา.คนพผลผลิตที่พ1พ:พผู้รับบรกิารการศึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบรายจ่ายอื่นพโครบการจดั
หลักสตูร.ัฒนาอาชี. 

ผลผลิตท่ี 2 : ผลงำนท ำนุบ ำรุง ศิลปวัฒนธรรม 
1. บบรายจ่ายอื่นพ:พค่าใช้จ่ายส าหรับโครบการท านุบ ารุบศลิปะและวัฒนธรรา บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสราิสร้าบ

ศักยภา.คนพผลผลิตที่พ2พ:พผลบานท านุบ ารุบพศิลปวัฒนธรรา บบรายจ่ายอื่นพโครบการท านุบ ารุบ
ศิลปะและวัฒนธรรา 

ผลผลิตท่ี 3 : ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร 

 

 

งบรำยจ่ำย/รำยกำร กำรเขียนชื่อแผนงำน ผลผลิต รำยกำร  
2.9 เบินประจ าต าแหน่บประเภทผู้บริหารที่ไาา่ีวาระพ(ส าหรับข้าราชการครูพและ

ข้าราชการ.ลเรือนในอุดาศึกษา)พ 
2.10 ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่บประเภทผูบ้ริหารที่ไาา่ีวาระพ(ส าหรบัข้าราชการ

ครูพและข้าราชการ.ลเรือนในอุดาศึกษา) 
2.11 เบินสาทบกอบทุนประกันสับคา 

แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
ผลผลิตท่ี 1  : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำในวิทยำลัยชุมชน 
1. งบด ำเนินงำน   

1.1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 
1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิบานให้ราชการพ(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาหลักสูตร

อนุปริญญาพหลักสตูรปรับ.ื้นฐานพและหลักสตูรปวส ) 
1.3 ค่าเบี้ยประชุากรราการ 
1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยบพค่าเช่าท่ี.ักพและคา่.าหนะ 
1.5 ค่าจ้าบเหาาบริการ 
1.6 ค่ารับรอบและ.ิธีการ 
1.7 ค่าซ่อาแซาบ ารุบรักษาทรั.ยส์ิน 
1.8 วัสดุส านักบาน 
1.9 วัสดุเชื้อเ.ลิบและหล่อลื่น 
1.10 วัสดุการศึกษา 
1.11 ค่าเช่าคอา.ิวเตอร ์
1.12 ค่าเช่ารถยนต์พ 
1.13 ค่าสาธาร ูปโภค 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสราิสร้าบ
ศักยภา.คนพผลผลิตที่พ1พ:พพผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบด าเนินบานพ 

2. งบลงทุน  
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งบรำยจ่ำย/รำยกำร กำรเขียนชื่อแผนงำน ผลผลิต รำยกำร  
2.1 ค่าครุภ ัฑ ์

 
 

2.2 ค่าที่ดินสิ่บก่อสร้าบ 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสราิสร้าบ
ศักยภา.คนพผลผลิตที่พ1พพ:พผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบลบทุนพค่าครุภ ัฑ์พรายการ
(ระบุชื่อรายการ) 
บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสราิสร้าบ
ศักยภา.คนพผลผลิตที่พ1พพ:พผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบลบทุนพค่าที่ดินสิ่บก่อสร้าบพ
รายการพ(ระบุชื่อรายการ) 

3. งบเงินอุดหนุน : เบินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครบการสิ่บประดิษฐ์ขอบคนรุ่นใหา ่ บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสราิสร้าบ
ศักยภา.คนพผลผลิตที่พ1พ:พผู้รับบรกิารการศึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบเบินอุดหนุนพพโครบการ
สิ่บประดิษฐ์ขอบคนรุ่นใหา ่

4. งบรำยจ่ำยอื่น  
4 1พค่าใช้จ่ายในการเดินทาบไปราชการต่าบประเทศช่ัวคราว บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสราิสร้าบ

ศักยภา.คนพผลผลิตที่พ1พ:พผู้รับบรกิารการศึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบรายจ่ายอื่นพค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาบไปราชการต่าบประเทศช่ัวคราว 

4 2พค่าใช้จ่ายส าหรับโครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัย
ชุาชน 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสราิสร้าบ
ศักยภา.คนพผลผลิตที่พ1พ:พผู้รับบรกิารการศึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบรายจ่ายอื่นพโครบการ.ัฒนา
คุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชน 

4 3พค่าใช้จ่ายส าหรับโครบการจดัหลักสตูร.ัฒนาอาชี. บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสราิสร้าบ
ศักยภา.คนพผลผลิตที่พ1พ:พผู้รับบรกิารการศึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบรายจ่ายอื่นพโครบการจดั
หลักสตูร.ัฒนาอาชี. 

ผลผลิตท่ี 2 : ผลงำนท ำนุบ ำรุง ศิลปวัฒนธรรม 
1. บบรายจ่ายอื่นพ:พค่าใช้จ่ายส าหรับโครบการท านุบ ารุบศลิปะและวัฒนธรรา บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสราิสร้าบ

ศักยภา.คนพผลผลิตที่พ2พ:พผลบานท านุบ ารุบพศิลปวัฒนธรรา บบรายจ่ายอื่นพโครบการท านุบ ารุบ
ศิลปะและวัฒนธรรา 

ผลผลิตท่ี 3 : ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร 

 

 

งบรำยจ่ำย/รำยกำร กำรเขียนชื่อแผนงำน ผลผลิต รำยกำร  
2.9 เบินประจ าต าแหน่บประเภทผู้บริหารที่ไาา่ีวาระพ(ส าหรับข้าราชการครูพและ

ข้าราชการ.ลเรือนในอุดาศึกษา)พ 
2.10 ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่บประเภทผูบ้ริหารที่ไาา่ีวาระพ(ส าหรบัข้าราชการ

ครูพและข้าราชการ.ลเรือนในอุดาศึกษา) 
2.11 เบินสาทบกอบทุนประกันสับคา 

แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
ผลผลิตท่ี 1  : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำในวิทยำลัยชุมชน 
1. งบด ำเนินงำน   

1.1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 
1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิบานให้ราชการพ(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาหลักสูตร

อนุปริญญาพหลักสตูรปรับ.ื้นฐานพและหลักสตูรปวส ) 
1.3 ค่าเบี้ยประชุากรราการ 
1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยบพค่าเช่าท่ี.ักพและคา่.าหนะ 
1.5 ค่าจ้าบเหาาบริการ 
1.6 ค่ารับรอบและ.ิธีการ 
1.7 ค่าซ่อาแซาบ ารุบรักษาทรั.ยส์ิน 
1.8 วัสดุส านักบาน 
1.9 วัสดุเชื้อเ.ลิบและหล่อลื่น 
1.10 วัสดุการศึกษา 
1.11 ค่าเช่าคอา.ิวเตอร ์
1.12 ค่าเช่ารถยนต์พ 
1.13 ค่าสาธาร ูปโภค 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสราิสร้าบ
ศักยภา.คนพผลผลิตที่พ1พ:พพผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบด าเนินบานพ 

2. งบลงทุน  
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งบรำยจ่ำย/รำยกำร กำรเขียนชื่อแผนงำน ผลผลิต รำยกำร  
1 พบบรายจ่ายอื่นพ:พค่าใช้จ่ายส าหรบัโครบการ.ัฒนาศักยภา.เด็กปฐาวัย บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบูร าการยกระดับค ุภา.การศึกษา

และการเรียนรู้ให้าีค ุภา.เท่าเทยีาและทั่วถึบพบบรายจา่ยอื่นพค่าใช้จ่ายส าหรับโครบการ.ัฒนา
ศักยภา.เด็กปฐาวัย 

โครงกำรที่ 2 :  โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ำนแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน 
2 พบบรายจ่ายอื่นพ:พค่าใช้จ่ายส าหรบัโครบการ.ัฒนาศักยภา.แหล่บเรยีนรู้เ.ื่อส่บเสราิการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบูร าการยกระดับค ุภา.การศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบบรายจา่ยอื่นพโครบการ.ัฒนาศักยภา.แหล่บเรียนรู้เ.ื่อส่บเสราิการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรและกำรค้ำผลไม้ภำคตะวันออก 
1 พบบรายจ่ายอื่นพ:พค่าใช้จ่ายส าหรบัโครบการ.ัฒนาการผลิตและการค้าผลไา้ บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพ 

บบรายจ่ายอื่นพโครบการ.ัฒนาการผลิตและการคา้ผลไา ้
โครงกำรที่ 2 : โครงกำรพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อยเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
2 พบบรายจ่ายอื่นพ:พค่าใช้จ่ายส าหรบัโครบการฝึกอบราอาชี.ส าหรับคนในชุาชน บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพ 

บบรายจ่ายอื่นพโครบการฝึกอบราอาชี.ส าหรับคนในชุาชน 
โครงกำรที่ 3 : โครงกำรยกระดับกำรท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
3 พบบรายจ่ายอื่นพ:พค่าใช้จ่ายส าหรบัโครบการ.ัฒนารูปแบบสินคา้และบริการด้านการ
ท่อบเที่ยว 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพ 
บบรายจ่ายอื่นพโครบการ.ัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่อบเที่ยว 

  

 

  

 

งบรำยจ่ำย/รำยกำร กำรเขียนชื่อแผนงำน ผลผลิต รำยกำร  
1. บบรายจ่ายอื่นพ:พค่าใช้จ่ายส าหรับโครบการให้บริการวิชาการแก่ชุาชน บบประาา รายจา่ยประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบาน.ื้นฐานดา้นการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ

ศักยภา.คนพผลผลิตที่พ3พ:พผลบานการให้บริการวิชาการพบบรายจ่ายอื่นพโครบการให้บริการวิชาการแก่ชุาชน 
แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมยั่งยืน 
1. บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้บแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ัน.้ืนฐาน 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานยุทธศาสตร์.ัฒนาการศึกษาเ.ื่อ
ควาายั่บยืนพบบเบินอุดหนุนพโครบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั้บแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ัน.้ืนฐาน 

แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
1. บบรายจ่ายอื่นพ:พค่าใช้จ่ายส าหรับโครบการส่บเสราิการอยูร่วากันอย่าบสันติขอบสับคา
.หุวัฒนธรราในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต ้

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหา
จับหวัดชายแดนภาคใต้พบบรายจ่ายอื่นพโครบการส่บเสริาการอยู่รวากันอย่าบสันติขอบสับคา.หุ
วัฒนธรราในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต ้

โครงกำรที่ 2 : โครงกำรศึกษำและพัฒนำเพ่ือสร้ำงชุมชนชำยแดนใต้ต้นแบบ 
2. บบรายจ่ายอื่นพ:พค่าใช้จ่ายส าหรับโครบการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุาชนในการ
ส่บเสริาอาชี.ในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต ้

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหา
จับหวัดชายแดนภาคใต้พบบรายจ่ายอื่นพโครบการสนับสนุนบทบาทวทิยาลัยชุาชนในการส่บเสราิ
อาชี.ในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกจิจับหวัดชายแดนภาคใต ้

แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเท่ียว กีฬำ และวัฒนธรรม 
1. บบรายจ่ายอื่นพ:พค่าใช้จ่ายส าหรับโครบการ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรดา้นการท่อบเที่ยว

และบริการ 
บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบูร าการสร้าบรายได้จากการ
ท่อบเที่ยวพกีฬาพและวัฒนธรราพบบรายจ่ายอื่นพโครบการ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรด้านการท่อบเที่ยว
และบริการ 

แผนงำนบูรณำกำรวจิัยและนวัตกรรม 
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนของประเทศ 
1. บบเบินอุดหนุนพ:พเบินอุดหนุนโครบการวิจัยที่สาาารถน าไปใช้ในการ.ัฒนาชุาชนและ
สับคา 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบูร าการวิจัยและนวัตกรราพ 
บบเบนิอุดหนุนพโครบการวิจัยทีส่าาารถน าไปใช้ในการ.ัฒนาชุาชนและสับคา 

แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 
โครงกำรที่ 1 :  โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเด็กปฐมวัย 
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งบรำยจ่ำย/รำยกำร กำรเขียนชื่อแผนงำน ผลผลิต รำยกำร  
1 พบบรายจ่ายอื่นพ:พค่าใช้จ่ายส าหรบัโครบการ.ัฒนาศักยภา.เด็กปฐาวัย บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบูร าการยกระดับค ุภา.การศึกษา

และการเรียนรู้ให้าีค ุภา.เท่าเทยีาและทั่วถึบพบบรายจา่ยอื่นพค่าใช้จ่ายส าหรับโครบการ.ัฒนา
ศักยภา.เด็กปฐาวัย 

โครงกำรที่ 2 :  โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ำนแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน 
2 พบบรายจ่ายอื่นพ:พค่าใช้จ่ายส าหรบัโครบการ.ัฒนาศักยภา.แหล่บเรยีนรู้เ.ื่อส่บเสราิการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบูร าการยกระดับค ุภา.การศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบบรายจา่ยอื่นพโครบการ.ัฒนาศักยภา.แหล่บเรียนรู้เ.ื่อส่บเสราิการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรและกำรค้ำผลไม้ภำคตะวันออก 
1 พบบรายจ่ายอื่นพ:พค่าใช้จ่ายส าหรบัโครบการ.ัฒนาการผลิตและการค้าผลไา้ บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพ 

บบรายจ่ายอื่นพโครบการ.ัฒนาการผลิตและการคา้ผลไา ้
โครงกำรที่ 2 : โครงกำรพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อยเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
2 พบบรายจ่ายอื่นพ:พค่าใช้จ่ายส าหรบัโครบการฝึกอบราอาชี.ส าหรับคนในชุาชน บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพ 

บบรายจ่ายอื่นพโครบการฝึกอบราอาชี.ส าหรับคนในชุาชน 
โครงกำรที่ 3 : โครงกำรยกระดับกำรท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
3 พบบรายจ่ายอื่นพ:พค่าใช้จ่ายส าหรบัโครบการ.ัฒนารูปแบบสินคา้และบริการด้านการ
ท่อบเที่ยว 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพ 
บบรายจ่ายอื่นพโครบการ.ัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่อบเที่ยว 

  

 

  

 

งบรำยจ่ำย/รำยกำร กำรเขียนชื่อแผนงำน ผลผลิต รำยกำร  
1. บบรายจ่ายอื่นพ:พค่าใช้จ่ายส าหรับโครบการให้บริการวิชาการแก่ชุาชน บบประาา รายจา่ยประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบาน.ื้นฐานดา้นการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ

ศักยภา.คนพผลผลิตที่พ3พ:พผลบานการให้บริการวิชาการพบบรายจ่ายอื่นพโครบการให้บริการวิชาการแก่ชุาชน 
แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมยั่งยืน 
1. บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้บแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ัน.้ืนฐาน 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานยุทธศาสตร์.ัฒนาการศึกษาเ.ื่อ
ควาายั่บยืนพบบเบินอุดหนุนพโครบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั้บแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ัน.้ืนฐาน 

แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
1. บบรายจ่ายอื่นพ:พค่าใช้จ่ายส าหรับโครบการส่บเสราิการอยูร่วากันอย่าบสันติขอบสับคา
.หุวัฒนธรราในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต ้

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหา
จับหวัดชายแดนภาคใต้พบบรายจ่ายอื่นพโครบการส่บเสริาการอยู่รวากันอย่าบสันติขอบสับคา.หุ
วัฒนธรราในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต ้

โครงกำรที่ 2 : โครงกำรศึกษำและพัฒนำเพ่ือสร้ำงชุมชนชำยแดนใต้ต้นแบบ 
2. บบรายจ่ายอื่นพ:พค่าใช้จ่ายส าหรับโครบการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุาชนในการ
ส่บเสริาอาชี.ในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต ้

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหา
จับหวัดชายแดนภาคใต้พบบรายจ่ายอื่นพโครบการสนับสนุนบทบาทวทิยาลัยชุาชนในการส่บเสราิ
อาชี.ในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกจิจับหวัดชายแดนภาคใต ้

แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเท่ียว กีฬำ และวัฒนธรรม 
1. บบรายจ่ายอื่นพ:พค่าใช้จ่ายส าหรับโครบการ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรดา้นการท่อบเที่ยว

และบริการ 
บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบูร าการสร้าบรายได้จากการ
ท่อบเที่ยวพกีฬาพและวัฒนธรราพบบรายจ่ายอื่นพโครบการ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรด้านการท่อบเที่ยว
และบริการ 

แผนงำนบูรณำกำรวจิัยและนวัตกรรม 
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนของประเทศ 
1. บบเบินอุดหนุนพ:พเบินอุดหนุนโครบการวิจัยที่สาาารถน าไปใช้ในการ.ัฒนาชุาชนและ
สับคา 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562พแผนบานบูร าการวิจัยและนวัตกรราพ 
บบเบนิอุดหนุนพโครบการวิจัยทีส่าาารถน าไปใช้ในการ.ัฒนาชุาชนและสับคา 

แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 
โครงกำรที่ 1 :  โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเด็กปฐมวัย 
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ภำคผนวก 4  
แผนบาน/โครบการ/กิจกรราขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ(ส านักบานสถาบันพและวิทยาลัยชุาชนพ20พแห่บ)พประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562 

 
1. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมของส ำนักงำนสถำบันวิทยำลัยชุมชน (หน่วยงำนกลำง) 

ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
. ศ 2561 . ศ 2562 หน่วยบานท่ีจัด

โครบการ ต ค  . ย  ธ ค  า ค  ก .  าี ค  เา ย  . ค  าิ ย  ก ค  ส ค  ก ย  
1 การประชุาสภาสถาบันวิทยาลัยชาุชนพ(ประชุาทุกวันอับคาร

สัปดาห์ทีส่อบขอบเดือน) 
            กอบอ านวยการ 

2 การประชุาสภาสถาบันวิทยาลัยชาุชนสัญจร             กอบอ านวยการ 
3 การสรรหาสภาวิทยาลัยชุาชนแทนต าแหน่บที่ว่าบ             กอบอ านวยการ 

4 การสรรหานายกสภาสถาบันพกรราการสภาสถาบันผู้แทน
ภาคเอกชนพผู้แทนประธานสภาพผูแ้ทนผู้อ านวยการวิทยาลัยพ
ผู้แทนผู้สอนประจ าพแทนต าแหน่บที่ว่าบลบ 

            กอบอ านวยการ 

5 การประชุาค ะอนุกรรราการเ.ือ่เตรียาการรอบรับร่าบ
.ระราชบัญญัติกอบทุนเ.ื่อควาาเสาอภาคทาบการศึกษาพ. ศ พ
     

            กอบอ านวยการ 

6 การประชุาผู้อ านวยการวิทยาลัยชาุชนพ(ประชุาไตราาสละครั้บ)             กอบอ านวยการ 
7 การประชุาค ะอนุกรราการกลั่นกรอบผู้ส าเร็จการศึกษา

อนุปริญญาขอบวิทยาลยัชาุชนพ(ประชุาไตราาสละครั้บ) 
            กอบอ านวยการ 

8 การาุทิตาจติส าหรับผู้เกษีย อายรุาชการพ             กอบอ านวยการ 
9 การประชุาอนุกรราการร่าบข้อบับคับพปรับปรุบพและแกไ้ข

ข้อบับคับสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
            กอบอ านวยการ 

 

ภำคผนวก 3 
เป้าหาายการเบิกจ่ายบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562 

เป้าหาายการเบิกจา่ยบบประาา  ประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562 
รวม ไตราาสพ1 ไตราาสพ2 ไตราาสพ3 ไตราาสพ4 

ภำพรวม 
ประาา ร้อยละ 

 
100 

 
32 

 
22 

 
23 

 
23 

รำยจ่ำยประจ ำ 
ประาา ร้อยละ 

 
100 

 
36 

 
21 

 
23 

 
20 

รำยจ่ำยลงทุน 
ประาา ร้อยละ 

 
100 

 
20 

 
25 

 
20 

 
35 
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ภำคผนวก 4  
แผนบาน/โครบการ/กิจกรราขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ(ส านักบานสถาบันพและวิทยาลัยชุาชนพ20พแห่บ)พประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562 

 
1. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมของส ำนักงำนสถำบันวิทยำลัยชุมชน (หน่วยงำนกลำง) 

ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
. ศ 2561 . ศ 2562 หน่วยบานท่ีจัด

โครบการ ต ค  . ย  ธ ค  า ค  ก .  าี ค  เา ย  . ค  าิ ย  ก ค  ส ค  ก ย  
1 การประชุาสภาสถาบันวิทยาลัยชาุชนพ(ประชุาทุกวันอับคาร

สัปดาห์ทีส่อบขอบเดือน) 
            กอบอ านวยการ 

2 การประชุาสภาสถาบันวิทยาลัยชาุชนสัญจร             กอบอ านวยการ 
3 การสรรหาสภาวิทยาลัยชุาชนแทนต าแหน่บที่ว่าบ             กอบอ านวยการ 

4 การสรรหานายกสภาสถาบันพกรราการสภาสถาบันผู้แทน
ภาคเอกชนพผู้แทนประธานสภาพผูแ้ทนผู้อ านวยการวิทยาลัยพ
ผู้แทนผู้สอนประจ าพแทนต าแหน่บที่ว่าบลบ 

            กอบอ านวยการ 

5 การประชุาค ะอนุกรรราการเ.ือ่เตรียาการรอบรับร่าบ
.ระราชบัญญัติกอบทุนเ.ื่อควาาเสาอภาคทาบการศึกษาพ. ศ พ
     

            กอบอ านวยการ 

6 การประชุาผู้อ านวยการวิทยาลัยชาุชนพ(ประชุาไตราาสละครั้บ)             กอบอ านวยการ 
7 การประชุาค ะอนุกรราการกลั่นกรอบผู้ส าเร็จการศึกษา

อนุปริญญาขอบวิทยาลยัชาุชนพ(ประชุาไตราาสละครั้บ) 
            กอบอ านวยการ 

8 การาุทิตาจติส าหรับผู้เกษีย อายรุาชการพ             กอบอ านวยการ 
9 การประชุาอนุกรราการร่าบข้อบับคับพปรับปรุบพและแกไ้ข

ข้อบับคับสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
            กอบอ านวยการ 

 

ภำคผนวก 3 
เป้าหาายการเบิกจ่ายบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562 

เป้าหาายการเบิกจา่ยบบประาา  ประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562 
รวม ไตราาสพ1 ไตราาสพ2 ไตราาสพ3 ไตราาสพ4 

ภำพรวม 
ประาา ร้อยละ 

 
100 

 
32 

 
22 

 
23 

 
23 

รำยจ่ำยประจ ำ 
ประาา ร้อยละ 

 
100 

 
36 

 
21 

 
23 

 
20 

รำยจ่ำยลงทุน 
ประาา ร้อยละ 

 
100 

 
20 

 
25 

 
20 

 
35 
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ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
. ศ 2561 . ศ 2562 หน่วยบานท่ีจัด

โครบการ ต ค  . ย  ธ ค  า ค  ก .  าี ค  เา ย  . ค  าิ ย  ก ค  ส ค  ก ย  
20 โครบการประชุาเชิบปฏิบตัิการพเรือ่บพการควบคุาภายในและการ

บริหารควาาเสี่ยบ 
            กอบแผนบานและ

บบประาา  

21 การประชุาจัดท าหลักเก ฑ์การจดัสรรบบประาา รายจา่ย
ประจ าปงพ. ศ พ2563 ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ:พรายการ
บบประาา ที่ไดร้ับจดัสรรในลักษ ะโครบการ 

            กอบแผนบานและ
บบประาา  

22 การประชุาค ะกรราการบริหารโครบการพประจ าปงบบประาา พ
. ศ พ2563  เ.ื่อ.ิจาร าโครบการขอบวชช พประจ าปง
บบประาา . ศ 2563 

            กอบแผนบานและ
บบประาา  

23 โครบการอบราเชิบปฏิบัติการพ"โครบการการทดสอบระบบ
บบประาา รายจ่ายประจ าปง" 

            กอบแผนบานและ
บบประาา  

24 การติดตาาผลการใช้บานระบบสารสนเทศร่วากับส านัก
คอา.ิวเตอร์พาหาวิทยาลัยบรู.า 

            กอบแผนบานและ
บบประาา  

25 โครบการประชุาเชิบปฏิบตัิการพ"การจัดท าข้อเสนอบบประาา 
รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2563 -พ2565 ขอบสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน" 

            กอบแผนบานและ
บบประาา  

26 โครบการอบราเชิบปฏิบัติการพ"การสรา้บควาาเข้าใจการใช้ระบบ
บบประาา รายจ่ายประจ าปง"ขอบสถาบันวิทยาลยัชุาชน 

            กอบแผนบานและ
บบประาา  

27 การตรวจเยี่ยาผลการด าเนินบานขอบวิทยาลัยชุาชนระหว่าบ 
ผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุาชนพพและผูบ้ริหารส านักบบประาา  

            กอบแผนบานและ
บบประาา  

28 การประชุาเ.ื่อเตรียาการชี้แจบกรราาธิการพประจ าปง
บบประาา พ. ศ พ2563 

            กอบแผนบานและ
บบประาา  

29 โครบการประชุาระดาควาาคดิเหน็การจัดท ายุทธศาสตร์สถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพระยะพ5 ปงพ(. ศ พ2561 –พ2565)พ 

            กอบแผนบานและ
บบประาา  

 

ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
. ศ 2561 . ศ 2562 หน่วยบานท่ีจัด

โครบการ ต ค  . ย  ธ ค  า ค  ก .  าี ค  เา ย  . ค  าิ ย  ก ค  ส ค  ก ย  
10 การสอบแข่บขันข้าราชการ.ลเรือนในสถาบันอุดาศึกษาพ

ต าแหน่บพครูผู้ช่วย 
 

            กอบบริหาร
ทรั.ยากรบุคคล 

11 การสอบแข่บขันข้าราชการ.ลเรือนในสถาบันอุดาศึกษา             กอบบริหาร
ทรั.ยากรบุคคล 

12 โครบการ.ัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาบการศึกษา
สถาบันอุดาศึกษา 

            กอบบริหาร
ทรั.ยากรบุคคล 

13 โครบการจดัท าแผน.ัฒนารายบุคคลพ(IDP)พพพ             กอบบริหาร
ทรั.ยากรบุคคล 

14 โครบการสร้าบเสราิวัฒนธรราอบค์กรเ.ื่อเ.ิ่าขีดควาาสาาารถ
ปฏิบัติบานวิทยาลยัชุาชน 

            กอบบริหาร
ทรั.ยากรบุคคล 

15 การประชุาค ะกรราการ/ค ะอนุกรราการในบานบริหาร
ทรั.ยากรบุคคลขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน 

            กอบบริหาร
ทรั.ยากรบุคคล 

16 การประชุาค ะกรราการเบินรายได้ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน             กอบคลับและ
บริหารสินทรั.ย ์

17 การประชุาค ะท าบานจัดท าระเบียบเกี่ยวกับการเก็บเบิน
ค่าธรราเนียาและค่าบริการการศกึษาขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชน 

            กอบคลับและ
บริหารสินทรั.ย ์

18 โครบการฝึกอบราเชิบปฏิบัติการการจัดท าบญัชีต้นทุนผลผลิต
ส าหรับส่วนราชการประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562 

            กอบคลับและ
บริหารสินทรั.ย ์

19 การประชุาสร้าบควาาเข้าใจระบบการบริหารบบประาา พและ
การเบิกจ่ายบบประาา  

            กอบแผนบานและ
บบประาา  
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ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
. ศ 2561 . ศ 2562 หน่วยบานท่ีจัด

โครบการ ต ค  . ย  ธ ค  า ค  ก .  าี ค  เา ย  . ค  าิ ย  ก ค  ส ค  ก ย  
20 โครบการประชุาเชิบปฏิบตัิการพเรือ่บพการควบคุาภายในและการ

บริหารควาาเสี่ยบ 
            กอบแผนบานและ

บบประาา  

21 การประชุาจัดท าหลักเก ฑ์การจดัสรรบบประาา รายจา่ย
ประจ าปงพ. ศ พ2563 ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ:พรายการ
บบประาา ที่ไดร้ับจดัสรรในลักษ ะโครบการ 

            กอบแผนบานและ
บบประาา  

22 การประชุาค ะกรราการบริหารโครบการพประจ าปงบบประาา พ
. ศ พ2563  เ.ื่อ.ิจาร าโครบการขอบวชช พประจ าปง
บบประาา . ศ 2563 

            กอบแผนบานและ
บบประาา  

23 โครบการอบราเชิบปฏิบัติการพ"โครบการการทดสอบระบบ
บบประาา รายจ่ายประจ าปง" 

            กอบแผนบานและ
บบประาา  

24 การติดตาาผลการใช้บานระบบสารสนเทศร่วากับส านัก
คอา.ิวเตอร์พาหาวิทยาลัยบรู.า 

            กอบแผนบานและ
บบประาา  

25 โครบการประชุาเชิบปฏิบตัิการพ"การจัดท าข้อเสนอบบประาา 
รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2563 -พ2565 ขอบสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน" 

            กอบแผนบานและ
บบประาา  

26 โครบการอบราเชิบปฏิบัติการพ"การสรา้บควาาเข้าใจการใช้ระบบ
บบประาา รายจ่ายประจ าปง"ขอบสถาบันวิทยาลยัชุาชน 

            กอบแผนบานและ
บบประาา  

27 การตรวจเยี่ยาผลการด าเนินบานขอบวิทยาลัยชุาชนระหว่าบ 
ผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุาชนพพและผูบ้ริหารส านักบบประาา  

            กอบแผนบานและ
บบประาา  

28 การประชุาเ.ื่อเตรียาการชี้แจบกรราาธิการพประจ าปง
บบประาา พ. ศ พ2563 

            กอบแผนบานและ
บบประาา  

29 โครบการประชุาระดาควาาคดิเหน็การจัดท ายุทธศาสตร์สถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพระยะพ5 ปงพ(. ศ พ2561 –พ2565)พ 

            กอบแผนบานและ
บบประาา  

 

ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
. ศ 2561 . ศ 2562 หน่วยบานท่ีจัด

โครบการ ต ค  . ย  ธ ค  า ค  ก .  าี ค  เา ย  . ค  าิ ย  ก ค  ส ค  ก ย  
10 การสอบแข่บขันข้าราชการ.ลเรือนในสถาบันอุดาศึกษาพ

ต าแหน่บพครูผู้ช่วย 
 

            กอบบริหาร
ทรั.ยากรบุคคล 

11 การสอบแข่บขันข้าราชการ.ลเรือนในสถาบันอุดาศึกษา             กอบบริหาร
ทรั.ยากรบุคคล 

12 โครบการ.ัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาบการศึกษา
สถาบันอุดาศึกษา 

            กอบบริหาร
ทรั.ยากรบุคคล 

13 โครบการจดัท าแผน.ัฒนารายบุคคลพ(IDP)พพพ             กอบบริหาร
ทรั.ยากรบุคคล 

14 โครบการสร้าบเสราิวัฒนธรราอบค์กรเ.ื่อเ.ิ่าขีดควาาสาาารถ
ปฏิบัติบานวิทยาลยัชุาชน 

            กอบบริหาร
ทรั.ยากรบุคคล 

15 การประชุาค ะกรราการ/ค ะอนุกรราการในบานบริหาร
ทรั.ยากรบุคคลขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน 

            กอบบริหาร
ทรั.ยากรบุคคล 

16 การประชุาค ะกรราการเบินรายได้ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน             กอบคลับและ
บริหารสินทรั.ย ์

17 การประชุาค ะท าบานจัดท าระเบียบเกี่ยวกับการเก็บเบิน
ค่าธรราเนียาและค่าบริการการศกึษาขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชน 

            กอบคลับและ
บริหารสินทรั.ย ์

18 โครบการฝึกอบราเชิบปฏิบัติการการจัดท าบญัชีต้นทุนผลผลิต
ส าหรับส่วนราชการประจ าปงบบประาา พ. ศ พ2562 

            กอบคลับและ
บริหารสินทรั.ย ์

19 การประชุาสร้าบควาาเข้าใจระบบการบริหารบบประาา พและ
การเบิกจ่ายบบประาา  

            กอบแผนบานและ
บบประาา  
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ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
. ศ 2561 . ศ 2562 หน่วยบานท่ีจัด

โครบการ ต ค  . ย  ธ ค  า ค  ก .  าี ค  เา ย  . ค  าิ ย  ก ค  ส ค  ก ย  
40 การส่บเสริาศูนย์ควาารู้กินได ้             กอบส่บเสริากจิการ

วิทยาลัยชุาชน 

41 การประชุาหารือควาาร่วาาือและการจัดการศึกษาร่วาระหว่าบพ
วชช กับพาสธ  
 

            กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 

42 การประชุาหารือและท าพข้อตกลบควาาร่วาาือกับกราส่บเสริา
การปกครอบส่วนท้อบถิ่นพ 
 

            กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 

43 การประชุาหารือแนวทาบการด าเนินบานการระดาทรั.ยากร
ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน 

            กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 

44 การประชุาหารือแนวทาบการจดัท าแนวทาบพหลักเก ฑ์การ
จัดตั้บพและการบรหิารกอบทุนเ.ื่อการจัดการศึกษาขอบสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน 

            กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 

45 การจัดท าแผนส่บเสริากจิการ.ัฒนานักศึกษาพระยะพ5พปง
การศึกษาพ. ศ พ2561-2565 

            กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 

46 โครบการส่บเสริาค ุธรราสถาบันวิทยาลัยชุาชน             กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 

47 การประชุาค ะท าบานจัดท าแผนแา่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ             กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 

48 การประชุาค ะท าบานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ต่าบประเทศ             กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 

49 การประชุากับพสกอ เกี่ยวกับนักศกึษา.ิการระดับชาต ิ             กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 

 

ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
. ศ 2561 . ศ 2562 หน่วยบานท่ีจัด

โครบการ ต ค  . ย  ธ ค  า ค  ก .  าี ค  เา ย  . ค  าิ ย  ก ค  ส ค  ก ย  
30 การประชุาค ะอนุกรราการศึกษาควาาเป็นไปได้ในการจัดตั้บ

วิทยาลัยชุาชนสุโขทัยและเ.ชรบรู  ์
            กอบแผนบานและ

บบประาา  
31 โครบการแลกเปลี่ยนเรียนรูต้้นแบบการ.ัฒนาทักษะอาชี.และ

การจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชน 
            กอบแผนบานและ

บบประาา  
32 โครบการติดตาาผลการด าเนินบานโครบการ.ัฒนาเครือข่ายการ

เรียนรู้นอกห้อบเรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่บเรยีนรู้
ใน.ื้นที่และชาุชน 

            กอบแผนบานและ
บบประาา  

33 การติดตาาการด าเนินบานโครบการ.ัฒนาอาชี.และค ุภา.
ชีวิตผู้าีรายได้น้อยเ.ื่อลดควาาเหลื่อาล้ าทาบสับคา 

            กอบแผนบานและ
บบประาา  

34 การประชุาสภาวิชาการสถาบันวทิยาลัยชุาชนพประจ าปง
บบประาา พ. ศ พ2562 

            กอบาาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย 

35 โครบการจดัท าข้อาูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ 
.ิจาร าควาาสอดคล้อบขอบหลักสูตรระดับอุดาศึกษาพCHE 
CURICLUM ONILINE :พCHECO 

            กอบาาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย 

36 โครบการฝึกอบราเชิบปฏิบัติการเสริาสร้าบศักยภา.นักศึกษา
ด้วยระบบประกันค ุภา.การศึกษาพ:พแหล่บเรียนรู้โครบการลูก
.ระดาบส 

            กอบาาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย 

37 โครบการปรับปรุบหลักสตูรอนุปรญิญาขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชน 

            กอบาาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย 

38 โครบการน าเสนอผลบานวิจัยรอบพ4พเดือนพพและรอบพ12พเดือน             กอบาาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย 

39 โครบการควาาร่วาาือระหวา่บสถาบันวิทยาลัยชุาชนกับพOKMD 
 

            กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 
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ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
. ศ 2561 . ศ 2562 หน่วยบานท่ีจัด

โครบการ ต ค  . ย  ธ ค  า ค  ก .  าี ค  เา ย  . ค  าิ ย  ก ค  ส ค  ก ย  
40 การส่บเสริาศูนย์ควาารู้กินได ้             กอบส่บเสริากจิการ

วิทยาลัยชุาชน 

41 การประชุาหารือควาาร่วาาือและการจัดการศึกษาร่วาระหว่าบพ
วชช กับพาสธ  
 

            กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 

42 การประชุาหารือและท าพข้อตกลบควาาร่วาาือกับกราส่บเสริา
การปกครอบส่วนท้อบถิ่นพ 
 

            กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 

43 การประชุาหารือแนวทาบการด าเนินบานการระดาทรั.ยากร
ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน 

            กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 

44 การประชุาหารือแนวทาบการจดัท าแนวทาบพหลักเก ฑ์การ
จัดตั้บพและการบรหิารกอบทุนเ.ื่อการจัดการศึกษาขอบสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน 

            กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 

45 การจัดท าแผนส่บเสริากจิการ.ัฒนานักศึกษาพระยะพ5พปง
การศึกษาพ. ศ พ2561-2565 

            กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 

46 โครบการส่บเสริาค ุธรราสถาบันวิทยาลัยชุาชน             กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 

47 การประชุาค ะท าบานจัดท าแผนแา่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ             กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 

48 การประชุาค ะท าบานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ต่าบประเทศ             กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 

49 การประชุากับพสกอ เกี่ยวกับนักศกึษา.ิการระดับชาต ิ             กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 

 

ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
. ศ 2561 . ศ 2562 หน่วยบานท่ีจัด

โครบการ ต ค  . ย  ธ ค  า ค  ก .  าี ค  เา ย  . ค  าิ ย  ก ค  ส ค  ก ย  
30 การประชุาค ะอนุกรราการศึกษาควาาเป็นไปได้ในการจัดตั้บ

วิทยาลัยชุาชนสุโขทัยและเ.ชรบรู  ์
            กอบแผนบานและ

บบประาา  
31 โครบการแลกเปลี่ยนเรียนรูต้้นแบบการ.ัฒนาทักษะอาชี.และ

การจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชน 
            กอบแผนบานและ

บบประาา  
32 โครบการติดตาาผลการด าเนินบานโครบการ.ัฒนาเครือข่ายการ

เรียนรู้นอกห้อบเรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่บเรยีนรู้
ใน.ื้นที่และชาุชน 

            กอบแผนบานและ
บบประาา  

33 การติดตาาการด าเนินบานโครบการ.ัฒนาอาชี.และค ุภา.
ชีวิตผู้าีรายได้น้อยเ.ื่อลดควาาเหลื่อาล้ าทาบสับคา 

            กอบแผนบานและ
บบประาา  

34 การประชุาสภาวิชาการสถาบันวทิยาลัยชุาชนพประจ าปง
บบประาา พ. ศ พ2562 

            กอบาาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย 

35 โครบการจดัท าข้อาูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ 
.ิจาร าควาาสอดคล้อบขอบหลักสูตรระดับอุดาศึกษาพCHE 
CURICLUM ONILINE :พCHECO 

            กอบาาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย 

36 โครบการฝึกอบราเชิบปฏิบัติการเสริาสร้าบศักยภา.นักศึกษา
ด้วยระบบประกันค ุภา.การศึกษาพ:พแหล่บเรียนรู้โครบการลูก
.ระดาบส 

            กอบาาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย 

37 โครบการปรับปรุบหลักสตูรอนุปรญิญาขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชน 

            กอบาาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย 

38 โครบการน าเสนอผลบานวิจัยรอบพ4พเดือนพพและรอบพ12พเดือน             กอบาาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย 

39 โครบการควาาร่วาาือระหวา่บสถาบันวิทยาลัยชุาชนกับพOKMD 
 

            กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 
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2. แผนงำนโครงกำรกิจกรรมของวิทยำลัยชุมชน 20 แห่ง 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

งบรำยจ่ำยอ่ืน : โครงกำรพัฒนำคุณภำพ/มำตรฐำนกำรจดักำรศึกษำวิทยำลยัชุมชน 10,000,000 221 (จ ำนวนโครงกำร) 
1. แา่ฮ่อบสอน โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชน  379,800  12 วิทยาลยัชุาชนแา่ฮ่อบสอน 
2. .ิจิตร โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  523,600  11 วิทยาลยัชุาชน.ิจิตร 
3. ตาก โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  463,100  7 วิทยาลยัชุาชนตาก 
4. บุรีรัาย์ โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  583,900  18 วิทยาลยัชุาชนบุรีรัาย ์
5. าุกดาหาร โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  526,900  6 วิทยาลยัชุาชนาุกดาหาร 
6. หนอบบัวล าภ ู โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  482,700  9 วิทยาลยัชุาชนหนอบบวัล าภ ู
7. สระแก้ว โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  395,200  10 วิทยาลยัชุาชนสระแกว้ 
8. อุทัยธาน ี โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  477,300  18 วิทยาลยัชุาชนอุทยัธาน ี
9. ระนอบ โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  420,400  13 วิทยาลยัชุาชนระนอบ 
10. นราธิวาส โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  769,000  14 วิทยาลยัชุาชนนราธวิาส 
11. ยะลา โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  526,200  14 วิทยาลยัชุาชนยะลา 
12. ปัตตานี โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  595,200  10 วิทยาลยัชุาชนปัตตาน ี
13. สตูล โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  571,800  9 วิทยาลยัชุาชนสตูล 
14. สาุทรสาคร โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  428,600  10 วิทยาลยัชุาชนสาุทรสาคร 
15. ยโสธร โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  522,600  10 วิทยาลยัชุาชนยโสธร 
16. .ับบา โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  423,000  12 วิทยาลยัชุาชน.ับบา 
17. ตราด โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  442,200  6 วิทยาลยัชุาชนตราด 
18. แ.ร ่ โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  419,200  9 วิทยาลยัชุาชนแ.ร ่
19. สบขลา โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  598,500  11 วิทยาลยัชุาชนสบขลา 
20. น่าน โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  450,800  12 วิทยาลยัชุาชนน่าน 
งบรำยจ่ำยอ่ืน : โครงกำรจดัหลักสตูรพัฒนำอำชีพ 9,000,400   
หลักสูตรพัฒนำอำชีพ 45 ชั่วโมงขึ้นไป 5,054,000 7,448 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
1. แม่ฮ่องสอน จ ำนวน 9 หลักสตูร 209,000 308 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 

 - การตัดผาพซอยผาพเกลา้ผาสุภา.สตรี 20,500   
 - การตัดเย็บชุดไต 49,000   
 - การถ่ายภา.และขายสินค้าออนไลน ์ 19,500   

 

 

ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
. ศ 2561 . ศ 2562 หน่วยบานท่ีจัด

โครบการ ต ค  . ย  ธ ค  า ค  ก .  าี ค  เา ย  . ค  าิ ย  ก ค  ส ค  ก ย  
50 การประชุาเ.ื่อเสริาสภา.แวดล้อาวิทยาลัยชุาชน-ป้อบกันยา

เส.ติด/อบายาุข 
            กอบส่บเสริากจิการ

วิทยาลัยชุาชน 
51 การฝึกอบราผูดู้แลระบบเครือข่าย             กอบส่บเสริากจิการ

วิทยาลัยชุาชน 
52 โครบการติดตาาและประเาินผลโครบการจ้าบบริการบ ารุบรักษา

อุปกร ์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศขอบสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน 

            กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 

53 การประชุาเตรยีาการไปราชการทีป่ระเทศาาเลเซีย             กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 

54 การจัดประชุาขอบค ะกรราการตรวจสอบภายในประจ า
สถาบันวิทยาลยัชุาชน 

            หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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2. แผนงำนโครงกำรกิจกรรมของวิทยำลัยชุมชน 20 แห่ง 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

งบรำยจ่ำยอ่ืน : โครงกำรพัฒนำคุณภำพ/มำตรฐำนกำรจดักำรศึกษำวิทยำลยัชุมชน 10,000,000 221 (จ ำนวนโครงกำร) 
1. แา่ฮ่อบสอน โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชน  379,800  12 วิทยาลยัชุาชนแา่ฮ่อบสอน 
2. .ิจิตร โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  523,600  11 วิทยาลยัชุาชน.ิจิตร 
3. ตาก โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  463,100  7 วิทยาลยัชุาชนตาก 
4. บุรีรัาย์ โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  583,900  18 วิทยาลยัชุาชนบุรีรัาย ์
5. าุกดาหาร โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  526,900  6 วิทยาลยัชุาชนาุกดาหาร 
6. หนอบบัวล าภ ู โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  482,700  9 วิทยาลยัชุาชนหนอบบวัล าภ ู
7. สระแก้ว โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  395,200  10 วิทยาลยัชุาชนสระแกว้ 
8. อุทัยธาน ี โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  477,300  18 วิทยาลยัชุาชนอุทยัธาน ี
9. ระนอบ โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  420,400  13 วิทยาลยัชุาชนระนอบ 
10. นราธิวาส โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  769,000  14 วิทยาลยัชุาชนนราธวิาส 
11. ยะลา โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  526,200  14 วิทยาลยัชุาชนยะลา 
12. ปัตตานี โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  595,200  10 วิทยาลยัชุาชนปัตตาน ี
13. สตูล โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  571,800  9 วิทยาลยัชุาชนสตูล 
14. สาุทรสาคร โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  428,600  10 วิทยาลยัชุาชนสาุทรสาคร 
15. ยโสธร โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  522,600  10 วิทยาลยัชุาชนยโสธร 
16. .ับบา โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  423,000  12 วิทยาลยัชุาชน.ับบา 
17. ตราด โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  442,200  6 วิทยาลยัชุาชนตราด 
18. แ.ร ่ โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  419,200  9 วิทยาลยัชุาชนแ.ร ่
19. สบขลา โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  598,500  11 วิทยาลยัชุาชนสบขลา 
20. น่าน โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุาชนพ  450,800  12 วิทยาลยัชุาชนน่าน 
งบรำยจ่ำยอ่ืน : โครงกำรจดัหลักสตูรพัฒนำอำชีพ 9,000,400   
หลักสูตรพัฒนำอำชีพ 45 ชั่วโมงขึ้นไป 5,054,000 7,448 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
1. แม่ฮ่องสอน จ ำนวน 9 หลักสตูร 209,000 308 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 

 - การตัดผาพซอยผาพเกลา้ผาสุภา.สตรี 20,500   
 - การตัดเย็บชุดไต 49,000   
 - การถ่ายภา.และขายสินค้าออนไลน ์ 19,500   

 

 

ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
. ศ 2561 . ศ 2562 หน่วยบานท่ีจัด

โครบการ ต ค  . ย  ธ ค  า ค  ก .  าี ค  เา ย  . ค  าิ ย  ก ค  ส ค  ก ย  
50 การประชุาเ.ื่อเสริาสภา.แวดล้อาวิทยาลัยชุาชน-ป้อบกันยา

เส.ติด/อบายาุข 
            กอบส่บเสริากจิการ

วิทยาลัยชุาชน 
51 การฝึกอบราผูดู้แลระบบเครือข่าย             กอบส่บเสริากจิการ

วิทยาลัยชุาชน 
52 โครบการติดตาาและประเาินผลโครบการจ้าบบริการบ ารุบรักษา

อุปกร ์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศขอบสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน 

            กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 

53 การประชุาเตรยีาการไปราชการทีป่ระเทศาาเลเซีย             กอบส่บเสริากจิการ
วิทยาลัยชุาชน 

54 การจัดประชุาขอบค ะกรราการตรวจสอบภายในประจ า
สถาบันวิทยาลยัชุาชน 

            หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - เทคนิคการตัดต่อวีดีโอเบื้อบต้น 17,078   
 - ภาษา.า่าเ.ื่อการสื่อสาร 19,800   
 - ภาษา.า่าศึกษา 20,790   
 - อาหารสัตวโ์คเนื้อ 17,078   
4. บุรีรัมย ์ จ ำนวน  6 หลักสูตร 342,000 504 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การท าขนาไทยเ.ือ่การค้า 46,535   
 - การประกอบธุรกจิออนไลน ์ 81,050   
 - การผลิต.ืชสาุนไ.รในชุาชน 92,750   
 - การผูกผ้าและการจับจีบผา้ 49,595   
 - การเลี้ยบโคขุน 28,535   
 - วิศวกรราคอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 43,535   
5. มุกดำหำร จ ำนวน  16 หลักสูตร 456,000 672 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การจัดการควาารู้เ.ื่อ.ัฒนาผลิตภั ฑ์สาุนไ.รเ.ื่อการบริโภค 32,625   
 - การจัดการท่อบเท่ียวเชิบเกษตร 17,550   
 - การตลาดออนไลน ์ 23,400   
 - การท าบัญชีดว้ยโปรแกราคอา.วิเตอร์ 18,378   
 - การนวดไทยเ.ื่อสุขภา. 63,000   
 - การนวดฝ่าเท้าเ.ือ่สุขภา. 25,200   
 - การประกอบอาหารคาวหวานเ.ื่ออาชี. 34,080   
 - การประยกุต์ใช้โปรแกราส าเร็จรูปในส านักบาน 31,500   
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์จากใบตอบและผ้า 25,200   
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์จากผ้าทอาอื 25,992   
 - การ.ัฒนาเว็บไซด์ด้วยระบบจัดการเนื้อหาเว็บแบบส าเร็จรูป 18,900   
 - การเสริาสวยทรบผาสตรี 37,800   
 - การอบราผู้น าศาสน.ธิ ี 19,575   
 - การออกแบบเสื้อพกระโปรบพกาบเกบจากผ้าหาักโคลนและฝา้ยตะหลุบ 26,100   
 - บานซ่อาประกอบคอา.วิเตอร์.ร้อาติดตั้บซอฟต์แวร์ 31,500   
 - เบเกอรี่และขนาอบเ.ือ่อาช.ี 25,200   
6. หนองบัวล ำภ ู จ ำนวน  5 หลักสูตร 209,000 308 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 

 - การตัดเย็บเส้ือสาุนไ.รเย็บาือพ1 37,920   

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การทอผ้าดว้ยกี่เอว 19,500   
 - การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์กระเทยีาด า 20,000   
 - การเ.าะเห็ดนาบฟ้าแบบครบวบจร 20,000   
 - การออกแบบผลิตภั ฑ์จากผ้าทอสีธรราชาติ 19,500   
 - ช่าบตัดเย็บชุดส่าบลอบ 21,000   
 - ภาษาจีนเ.ื่อการสื่อสารส าหรับผู้ประกอบการ 20,000   

2. พิจิตร จ ำนวน  18 หลักสูตร          456,000  672 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การขยาย.ันธุ์.ืช 22,812   
 - การขับรถยนต ์ 47,964   
 - การจัดการเรียนรู้เ.ื่อการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตผู้สูบอายุ 22,728   
 - การท าไา้กวาดดอกหญ้าและไา้กวาดทาบาะ.ร้าว 21,060   

 - การผลิตเห็ดเ.ื่อการค้า 21,060   
 - การเสริาสวยทรบผาสตรี 42,120   
 - ช่าบซ่อาเครื่อบใช้ไฟฟ้าประเภทให้ควาาร้อน 28,080   
 - ช่าบซ่อาเครื่อบยนต์เล็ก 61,800   
 - ช่าบซ่อารถจักรยานยนต ์ 66,000   
 - ช่าบบริการรถจักรยานยนต ์ 35,100   
 - ช่าบเฟอร์นิเจอร์จากถับแกลลอน 10,530   
 - นวดไทยเ.ื่อสุขภา. -   
 - นวดฝ่าเท้าเ.ื่อสุขภา. -   
 - บัญชีธุรกิจบรกิาร 16,380   
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสื่อสาร 28,074   
 - สวัสดิภา.ในการด ารบชีวิต 10,543   
 - สุขภา.อนาาัยเบือ้บต้น 10,517   
 - อาหารเชื่อาและแช่อิ่า 11,232   
3. ตำก จ ำนวน  8 หลักสูตร 247,000 364 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การดูแลผู้สูบอาย ุ 31,050   
 - การนวดฝ่าเท้าเ.ือ่สุขภา. 21,600   
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์ทาบการเกษตร 92,476   
 - ช่าบเช่ือาเหล็กดัด 27,128   
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - เทคนิคการตัดต่อวีดีโอเบื้อบต้น 17,078   
 - ภาษา.า่าเ.ื่อการสื่อสาร 19,800   
 - ภาษา.า่าศึกษา 20,790   
 - อาหารสัตวโ์คเนื้อ 17,078   
4. บุรีรัมย ์ จ ำนวน  6 หลักสูตร 342,000 504 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การท าขนาไทยเ.ือ่การค้า 46,535   
 - การประกอบธุรกจิออนไลน ์ 81,050   
 - การผลิต.ืชสาุนไ.รในชุาชน 92,750   
 - การผูกผ้าและการจับจีบผา้ 49,595   
 - การเลี้ยบโคขุน 28,535   
 - วิศวกรราคอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 43,535   
5. มุกดำหำร จ ำนวน  16 หลักสูตร 456,000 672 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การจัดการควาารู้เ.ื่อ.ัฒนาผลิตภั ฑ์สาุนไ.รเ.ื่อการบริโภค 32,625   
 - การจัดการท่อบเท่ียวเชิบเกษตร 17,550   
 - การตลาดออนไลน ์ 23,400   
 - การท าบัญชีดว้ยโปรแกราคอา.วิเตอร์ 18,378   
 - การนวดไทยเ.ื่อสุขภา. 63,000   
 - การนวดฝ่าเท้าเ.ือ่สุขภา. 25,200   
 - การประกอบอาหารคาวหวานเ.ื่ออาชี. 34,080   
 - การประยกุต์ใช้โปรแกราส าเร็จรูปในส านักบาน 31,500   
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์จากใบตอบและผ้า 25,200   
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์จากผ้าทอาอื 25,992   
 - การ.ัฒนาเว็บไซด์ด้วยระบบจัดการเนื้อหาเว็บแบบส าเร็จรูป 18,900   
 - การเสริาสวยทรบผาสตรี 37,800   
 - การอบราผู้น าศาสน.ธิ ี 19,575   
 - การออกแบบเสื้อพกระโปรบพกาบเกบจากผ้าหาักโคลนและฝา้ยตะหลุบ 26,100   
 - บานซ่อาประกอบคอา.วิเตอร์.ร้อาติดตั้บซอฟต์แวร์ 31,500   
 - เบเกอรี่และขนาอบเ.ือ่อาช.ี 25,200   
6. หนองบัวล ำภ ู จ ำนวน  5 หลักสูตร 209,000 308 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 

 - การตัดเย็บเส้ือสาุนไ.รเย็บาือพ1 37,920   

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การทอผ้าดว้ยกี่เอว 19,500   
 - การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์กระเทยีาด า 20,000   
 - การเ.าะเห็ดนาบฟ้าแบบครบวบจร 20,000   
 - การออกแบบผลิตภั ฑ์จากผ้าทอสีธรราชาติ 19,500   
 - ช่าบตัดเย็บชุดส่าบลอบ 21,000   
 - ภาษาจีนเ.ื่อการสื่อสารส าหรับผู้ประกอบการ 20,000   

2. พิจิตร จ ำนวน  18 หลักสูตร          456,000  672 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การขยาย.ันธุ์.ืช 22,812   
 - การขับรถยนต ์ 47,964   
 - การจัดการเรียนรู้เ.ื่อการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตผู้สูบอายุ 22,728   
 - การท าไา้กวาดดอกหญ้าและไา้กวาดทาบาะ.ร้าว 21,060   

 - การผลิตเห็ดเ.ื่อการค้า 21,060   
 - การเสริาสวยทรบผาสตรี 42,120   
 - ช่าบซ่อาเครื่อบใช้ไฟฟ้าประเภทให้ควาาร้อน 28,080   
 - ช่าบซ่อาเครื่อบยนต์เล็ก 61,800   
 - ช่าบซ่อารถจักรยานยนต ์ 66,000   
 - ช่าบบริการรถจักรยานยนต ์ 35,100   
 - ช่าบเฟอร์นิเจอร์จากถับแกลลอน 10,530   
 - นวดไทยเ.ื่อสุขภา. -   
 - นวดฝ่าเท้าเ.ื่อสุขภา. -   
 - บัญชีธุรกิจบรกิาร 16,380   
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสื่อสาร 28,074   
 - สวัสดิภา.ในการด ารบชีวิต 10,543   
 - สุขภา.อนาาัยเบือ้บต้น 10,517   
 - อาหารเชื่อาและแช่อิ่า 11,232   
3. ตำก จ ำนวน  8 หลักสูตร 247,000 364 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การดูแลผู้สูบอาย ุ 31,050   
 - การนวดฝ่าเท้าเ.ือ่สุขภา. 21,600   
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์ทาบการเกษตร 92,476   
 - ช่าบเช่ือาเหล็กดัด 27,128   
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การท าผลิตภั ฑ์จาก.ลาสตกิสาน 21,375   
 - การนวดแผนไทย 71,250   
 - การออกแบบผลิตภั ฑ์ขอบที่ระลึก 24,775   
 - ขนาไทยและอาหารวา่บ 43,650   
 - เทคนิคการถ่ายภา. 21,375   
 - เรียนรู้ภาษา.า่าเ.ื่อการสื่อสาร 43,200   
10. นรำธิวำส จ ำนวน  9 หลักสูตร 190,000 280 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การท าผ้าเปอราบิบ (วิธยี้อาเย็น) 20,160   
 - การท าผ้าเปอราบิบ (วิธยี้อาร้อน) 20,160   
 - ขนาอบเ.ื่อธุรกิจ 21,560   
 - คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 18,900   
 - ช่าบซ่อาบ ารุบและรักษาเครื่อบปรับอากาศ 29,700   
 - ธุรกิจแคคตัสออนไลน ์ 20,160   
 - ภาษาาลายูถิ่น 16,200   
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสื่อสาร 21,600   
 - อาหาร-ขนา.ื้นเาือบนราธวิาส 21,560   
11. ยะลำ จ ำนวน  7 หลักสูตร 228,000 336 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การตัดเย็บเส้ือผ้าสตรี 69,000   
 - การนวดแผนไทยเ.ือ่สุขภา. 21,960   
 - การประดิษฐ์ขอบช าร่วยในบาน.ธิีการ 15,120   
 - การประยกุต์ผลิตภั ฑ์จากผ้าบาตกิ 20,160   
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์ขนา 50,400   
 - การสานเส้น.ลาสติก 15,120   
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสื่อสาร 36,240   
12. ปตัตำนี จ ำนวน 5 หลักสตูร 209,000 308 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การตลาดออนไลน ์ 34,854   
 - การตัดเย็บเส้ือผ้าสตรีเบื้อบต้น 51,264   
 - การตัดเย็บเส้ือผ้าสาัยนยิา 34,176   
 - ขนาไทย 17,666   
 - ขนาอบเบเกอรี ่ 71,040   

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การตัดเย็บเส้ือสาุนไ.รเย็บาือ 2 36,000   
 - การประกอบอาหารไทย 30,000   
 - การเ.าะเห็ดโคนน้อย 78,080   
 - โครเชท์เ.ื่ออาชี. 27,000   
7. สระแก้ว จ ำนวน  5 หลักสูตร 171,000 252 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การนวดแผนไทยเบื้อบต้น 22,440   
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์ทาบการเกษตร 18,090   
 - การ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้เกษตรผสาผสานตาาแนวคิดเศรษฐกิจ.อเ.ยีบ 38,592   
 - ขนาไทย.ื้นฐาน 19,344   
 - ภาษาเขารเ.ื่อการสื่อสาร 72,534   
8. อุทัยธำนี จ ำนวน  17 หลักสูตร 570,000 840 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การจัดการตลาดยุคใหา ่ 16,290   
 - การดูแลผู้สูบอาย ุ 32,580   
 - การท าปลาส้าตวัปลอดสาร.ษิ 18,312   
 - การท าผลิตภั ฑ์จักสานจากผักตบชวา 35,476   
 - การปลูกหาอ่น 43,440   
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์ทาบการเกษตร 86,880   
 - การแปรรูปสาุนไ.ร 54,300   
 - การผลิตเชื้อเ.ลิบเอทานอลจากาันส าประหลับเ.ื่อใช้ในการเกษตร 16,290   
 - เค้กและการแต่บหน้าเค้ก 34,752   
 - ช่าบเช่ือาประกอบเฟอร์นิเจอร์ 21,720   
 - ช่าบตกแต่บรูปภา.ดว้ยคอา.วิเตอร์ 16,290   
 - ช่าบติดต้ับเครื่อบปรับอากาศแบบแยกส่วน 43,440   
 - ช่าบติดต้ับไฟฟ้าในโรบบาน 18,824   
 - ช่าบบริการรถจักรยานยนต ์ 27,150   
 - ช่าบาุบกระเบื้อบหลับคา 17,376   
 - ท านาพ1พไร่พาีรายได้พ1พแสนพแบบเกษตรอินทรีย์ 34,752   
 - อาหารเชื่อาและแช่อิ่า 52,128   
9. ระนอง จ ำนวน  7 หลักสูตร 247,000 364 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การตกแต่บสถานที่เ.ื่อการจัดบาน 21,375   
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การท าผลิตภั ฑ์จาก.ลาสตกิสาน 21,375   
 - การนวดแผนไทย 71,250   
 - การออกแบบผลิตภั ฑ์ขอบที่ระลึก 24,775   
 - ขนาไทยและอาหารวา่บ 43,650   
 - เทคนิคการถ่ายภา. 21,375   
 - เรียนรู้ภาษา.า่าเ.ื่อการสื่อสาร 43,200   
10. นรำธิวำส จ ำนวน  9 หลักสูตร 190,000 280 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การท าผ้าเปอราบิบ (วิธยี้อาเย็น) 20,160   
 - การท าผ้าเปอราบิบ (วิธยี้อาร้อน) 20,160   
 - ขนาอบเ.ื่อธุรกิจ 21,560   
 - คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 18,900   
 - ช่าบซ่อาบ ารุบและรักษาเครื่อบปรับอากาศ 29,700   
 - ธุรกิจแคคตัสออนไลน ์ 20,160   
 - ภาษาาลายูถิ่น 16,200   
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสื่อสาร 21,600   
 - อาหาร-ขนา.ื้นเาือบนราธวิาส 21,560   
11. ยะลำ จ ำนวน  7 หลักสูตร 228,000 336 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การตัดเย็บเส้ือผ้าสตรี 69,000   
 - การนวดแผนไทยเ.ือ่สุขภา. 21,960   
 - การประดิษฐ์ขอบช าร่วยในบาน.ธิีการ 15,120   
 - การประยกุต์ผลิตภั ฑ์จากผ้าบาตกิ 20,160   
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์ขนา 50,400   
 - การสานเส้น.ลาสติก 15,120   
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสื่อสาร 36,240   
12. ปตัตำนี จ ำนวน 5 หลักสตูร 209,000 308 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การตลาดออนไลน ์ 34,854   
 - การตัดเย็บเส้ือผ้าสตรีเบื้อบต้น 51,264   
 - การตัดเย็บเส้ือผ้าสาัยนยิา 34,176   
 - ขนาไทย 17,666   
 - ขนาอบเบเกอรี ่ 71,040   

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การตัดเย็บเส้ือสาุนไ.รเย็บาือ 2 36,000   
 - การประกอบอาหารไทย 30,000   
 - การเ.าะเห็ดโคนน้อย 78,080   
 - โครเชท์เ.ื่ออาชี. 27,000   
7. สระแก้ว จ ำนวน  5 หลักสูตร 171,000 252 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การนวดแผนไทยเบื้อบต้น 22,440   
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์ทาบการเกษตร 18,090   
 - การ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้เกษตรผสาผสานตาาแนวคิดเศรษฐกิจ.อเ.ยีบ 38,592   
 - ขนาไทย.ื้นฐาน 19,344   
 - ภาษาเขารเ.ื่อการสื่อสาร 72,534   
8. อุทัยธำนี จ ำนวน  17 หลักสูตร 570,000 840 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การจัดการตลาดยุคใหา ่ 16,290   
 - การดูแลผู้สูบอาย ุ 32,580   
 - การท าปลาส้าตวัปลอดสาร.ษิ 18,312   
 - การท าผลิตภั ฑ์จักสานจากผักตบชวา 35,476   
 - การปลูกหาอ่น 43,440   
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์ทาบการเกษตร 86,880   
 - การแปรรูปสาุนไ.ร 54,300   
 - การผลิตเชื้อเ.ลิบเอทานอลจากาันส าประหลับเ.ื่อใช้ในการเกษตร 16,290   
 - เค้กและการแต่บหน้าเค้ก 34,752   
 - ช่าบเช่ือาประกอบเฟอร์นิเจอร์ 21,720   
 - ช่าบตกแต่บรูปภา.ดว้ยคอา.วิเตอร์ 16,290   
 - ช่าบติดต้ับเครื่อบปรับอากาศแบบแยกส่วน 43,440   
 - ช่าบติดต้ับไฟฟ้าในโรบบาน 18,824   
 - ช่าบบริการรถจักรยานยนต ์ 27,150   
 - ช่าบาุบกระเบื้อบหลับคา 17,376   
 - ท านาพ1พไร่พาีรายได้พ1พแสนพแบบเกษตรอินทรีย์ 34,752   
 - อาหารเชื่อาและแช่อิ่า 52,128   
9. ระนอง จ ำนวน  7 หลักสูตร 247,000 364 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การตกแต่บสถานที่เ.ื่อการจัดบาน 21,375   
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

17. ตรำด จ ำนวน  4 หลักสูตร 76,000 112 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การท ากระเปา๋และทีแ่ขวนาาคราเา่ 18,280   
 - การท าตะกร้าและทีแ่ขวนาาคราเา่ 18,000   
 - ช่าบเสริาสวย(แต่บหน้า) 18,720   
 - ช่าบเสริาสวย(ท าผา) 21,000   
18. แพร ่ จ ำนวน  5 หลักสูตร 171,000 252 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - กระบวนการตัดเย็บเส้ือผ้า 24,450   
 - การประดิษฐ์ตุบและโคาแขวน 19,530   
 - การออกแบบและ.ัฒนาบรรจภุั ฑ์ผลิตภั ฑ์ไา้ 24,450   
 - เทคนิคการสร้าบแ.ทเทิร์นเสื้อผ้า 24,450   
 - เบเกอรี่ 78,120   
19. สงขลำ จ ำนวน  6 หลักสูตร 95,000 140 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การตัดเย็บเส้ือผ้าพ 26,245   
 - การตัดเย็บเส้ือผ้าสตรีพ -   
 - การท าอาหารพ–พขนาเ.ื่อธุรกิจพ 42,505   
 - การประดิษฐ์ขอบช าร่วยในบาน.ธิีการพ -   
 - การสานเส้น.ลาสติกพ 26,250   
 - ช่าบตัดผาพ -   
20. น่ำน จ ำนวน  11 หลักสูตร 323,000 476 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การกรีดยาบ.ารา 17,400   
 - การจัดการดิน 17,400   
 - การตัดตุบพต้อบลาย 34,800   
 - การนวดไทย 39,000   
 - การนวดฝ่าเท้าเ.ือ่สุขภา. 33,600   
 - การประดิษฐ์ผลบานด้วยใบตอบ 17,400   
 - การเ.าะเห็ดนาบฟ้าฮับการี 96,650   
 - ควาารู้สู่การทอผ้า 17,400   
 - บานาัคคุเทศก์ 13,800   
 - ตีกลอบล่อบน่านพ(กลอบล่อบน่านกลอบปู่จา) 13,800   
 - ผ้าทอ.ื้นเาือบพ(การทอผ้าลายน้ าไหล) 21,750   

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

13. สตูล จ ำนวน  8 หลักสูตร 247,000 364 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การใช้โปรแกราส าเร็จรูปเ.ือ่การวิเคราะห์ข้อาูล 16,170   
 - การตัดเย็บเบื้อบต้น 49,440   
 - การตัดเย็บหาวกและผา้คลุาผาาุสลิา 49,440   
 - การท าน้ า.ริกส าเร็จรูป 37,080   
 - การท าอาหารขนาเ.ือ่ธุรกจิ 25,440   
 - การผลิตปุ๋ยอินทรยี์และการก าจักศัตรู.ชื 37,080   
 - การเสริาสร้าบและ.ัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชุาชน 16,170   
 - ภาษาจีนเ.ื่อการท่อบเท่ียว 16,180   
14. สมุทรสำคร จ ำนวน  3 หลักสูตร 152,000 224 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การนวดเท้าเ.ื่อสุขภา. 19,125   
 - การนวดไทยเ.ื่อสุขภา. 47,250   
 - ผู้ประกอบการธุรกจิออนไลน ์ 85,625   
15. ยโสธร จ ำนวน  8 หลักสูตร 266,000 392 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การท ารอบเท้าหนับ 40,950   
 - การนวดแผนไทย 19,715   
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์ผ้า.ื้นเาือบจับหวัดยโสธร 40,950   
 - การาัดหาี่และย้อาผ้า 40,950   
 - ช่าบซ่อาติดตั้บเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 20,475   
 - นักการตลาดออนไลน์ 20,475   
 - ผู้ประกอบการลาบยโสธร 40,950   
 - ผู้ประกอบการอาหาร.ื้นบา้น 41,535   
16. พังงำ จ ำนวน  7 หลักสูตร 190,000 280 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การขับรถยนต ์ 18,000   
 - การจัดดอกไา้สด 20,075   
 - การท าผ้าบาติก 28,800   
 - การนวดไทยเ.ื่อสุขภา. 41,250   
 - การแปรรูปผลิตผลทาบการเกษตร 20,075   
 - เทคนิคการ.ิา.์ลายด้วยวธิีบล็อกสกรีน 28,800   
 - นวดฝ่าเท้าเ.ื่อสุขภา. 33,000   
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

17. ตรำด จ ำนวน  4 หลักสูตร 76,000 112 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การท ากระเปา๋และทีแ่ขวนาาคราเา่ 18,280   
 - การท าตะกร้าและทีแ่ขวนาาคราเา่ 18,000   
 - ช่าบเสริาสวย(แต่บหน้า) 18,720   
 - ช่าบเสริาสวย(ท าผา) 21,000   
18. แพร ่ จ ำนวน  5 หลักสูตร 171,000 252 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - กระบวนการตัดเย็บเส้ือผ้า 24,450   
 - การประดิษฐ์ตุบและโคาแขวน 19,530   
 - การออกแบบและ.ัฒนาบรรจภุั ฑ์ผลิตภั ฑ์ไา้ 24,450   
 - เทคนิคการสร้าบแ.ทเทิร์นเสื้อผ้า 24,450   
 - เบเกอรี่ 78,120   
19. สงขลำ จ ำนวน  6 หลักสูตร 95,000 140 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การตัดเย็บเส้ือผ้าพ 26,245   
 - การตัดเย็บเส้ือผ้าสตรีพ -   
 - การท าอาหารพ–พขนาเ.ื่อธุรกิจพ 42,505   
 - การประดิษฐ์ขอบช าร่วยในบาน.ธิีการพ -   
 - การสานเส้น.ลาสติกพ 26,250   
 - ช่าบตัดผาพ -   
20. น่ำน จ ำนวน  11 หลักสูตร 323,000 476 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การกรีดยาบ.ารา 17,400   
 - การจัดการดิน 17,400   
 - การตัดตุบพต้อบลาย 34,800   
 - การนวดไทย 39,000   
 - การนวดฝ่าเท้าเ.ือ่สุขภา. 33,600   
 - การประดิษฐ์ผลบานด้วยใบตอบ 17,400   
 - การเ.าะเห็ดนาบฟ้าฮับการี 96,650   
 - ควาารู้สู่การทอผ้า 17,400   
 - บานาัคคุเทศก์ 13,800   
 - ตีกลอบล่อบน่านพ(กลอบล่อบน่านกลอบปู่จา) 13,800   
 - ผ้าทอ.ื้นเาือบพ(การทอผ้าลายน้ าไหล) 21,750   

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

13. สตูล จ ำนวน  8 หลักสูตร 247,000 364 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การใช้โปรแกราส าเร็จรูปเ.ือ่การวิเคราะห์ข้อาูล 16,170   
 - การตัดเย็บเบื้อบต้น 49,440   
 - การตัดเย็บหาวกและผา้คลุาผาาุสลิา 49,440   
 - การท าน้ า.ริกส าเร็จรูป 37,080   
 - การท าอาหารขนาเ.ือ่ธุรกจิ 25,440   
 - การผลิตปุ๋ยอินทรยี์และการก าจักศัตรู.ชื 37,080   
 - การเสริาสร้าบและ.ัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชุาชน 16,170   
 - ภาษาจีนเ.ื่อการท่อบเท่ียว 16,180   
14. สมุทรสำคร จ ำนวน  3 หลักสูตร 152,000 224 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การนวดเท้าเ.ื่อสุขภา. 19,125   
 - การนวดไทยเ.ื่อสุขภา. 47,250   
 - ผู้ประกอบการธุรกจิออนไลน ์ 85,625   
15. ยโสธร จ ำนวน  8 หลักสูตร 266,000 392 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การท ารอบเท้าหนับ 40,950   
 - การนวดแผนไทย 19,715   
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์ผ้า.ื้นเาือบจับหวัดยโสธร 40,950   
 - การาัดหาี่และย้อาผ้า 40,950   
 - ช่าบซ่อาติดตั้บเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 20,475   
 - นักการตลาดออนไลน์ 20,475   
 - ผู้ประกอบการลาบยโสธร 40,950   
 - ผู้ประกอบการอาหาร.ื้นบา้น 41,535   
16. พังงำ จ ำนวน  7 หลักสูตร 190,000 280 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การขับรถยนต ์ 18,000   
 - การจัดดอกไา้สด 20,075   
 - การท าผ้าบาติก 28,800   
 - การนวดไทยเ.ื่อสุขภา. 41,250   
 - การแปรรูปผลิตผลทาบการเกษตร 20,075   
 - เทคนิคการ.ิา.์ลายด้วยวธิีบล็อกสกรีน 28,800   
 - นวดฝ่าเท้าเ.ื่อสุขภา. 33,000   
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

- เาาลิดสัา.ันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพปงบบประาา พ2562 
11. ยะลา - โครบการส่บเสริาศาสนาและศิลปวัฒนธรรา 

- อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรราภูาิปัญญา.ื้นถิ่นจับหวัดยะลา 
 102,000   350  วิทยาลยัชุาชนยะลา 

12. ปัตตานี - โครบการอนุรักษ์และส่บเสริาศิลปวัฒนธรราท้อบถิ่น  105,000   400  วิทยาลยัชุาชนปัตตาน ี
13. สตูล - โครบการสืบสานท านุบ ารุบอนุรักษ์ศิลปะพวัฒนธรราภูาิปญัญาในชุาชนและ

ท้อบถิ่น 
 32,000   500  วิทยาลยัชุาชนสตูล 

14. สาุทรสาคร - กิจกรราบานประเ. ีแห่เจา้.่อหลักเาือบจับหวัดสาุทรสาคร  16,000   200  วิทยาลยัชุาชนสาุทรสาคร 
15. ยโสธร - โครบการสืบสานประเ. ีการเส็บกลอบตุ้าผู้ไทเลิบนกทาด้วยแนวทาบประชารัฐ  50,000   200  วิทยาลยัชุาชนยโสธร 
16. .ับบา - การจัดกระบวนการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรราและภูาิปัญญาท้อบถิ่นเ.ื่อ

ส่บเสริาการท่อบเท่ียวชุาชน 
 90,000   250  วิทยาลยัชุาชน.ับบา 

17. ตราด - สืบสานศิลปวัฒนธรราพน้อาน าภูาิปัญญาชุาชนจับหวัดตราด  50,000   500  วิทยาลยัชุาชนตราด 
18. แ.ร ่ - โครบการจิตอาสาพ“เราท าควาาดพีด้วยหวัใจ”พวิทยาลยัชุาชนแ.ร ่  16,000   250  วิทยาลยัชุาชนแ.ร ่
19. สบขลา - ท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรราไทยและเอกลักษ ์ท้อบถิ่น  72,000   900  วิทยาลยัชุาชนสบขลา 
20. น่าน - การสืบสานท านบุ ารุบศาสนาพศิลปวัฒนธรราและประเ. ี  40,000   500  วิทยาลยัชุาชนน่าน 
งบรำยจ่ำยอ่ืน : โครงกำรให้บริกำรวิชำกำรแกชุ่มชน 9,500,000   
โครงกำรให้บริกำรวิชำกำรแกชุ่มชน : หลักสูตรฝึกอบรมน้อยกว่ำ 45 ชั่วโมง 6,525,870 11,920 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
1. แมฮ่่องสอน จ ำนวน 46 หลักสตูร 602,500        1,345  (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การขายสินค้าออนไลน ์ 10,500 25  
 - การขายสินค้าออนไลน์ด้วยสาาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 6,000 25  
 - การใช้บานโปรแกรา Microsoft Excel ขั้นสูบ 6,100 25  
 - การใช้บานโปรแกราส านกับานเบื้อบต้น 9,500 25  
 - การซ่อาบ ารุบคอา.ิวเตอร ์ 9,500 25  
 - การต้อบลาย 15,750 25  
 - การตัดต่อวิดีโออยา่บาืออาช.ี 9,500 25  
 - การตัดเย็บกระเปา่ผ้า 10,150 30  
 - การตัดเย็บชุดนักเรียนชาย 20,000 25  
 - การตัดเย็บชุดนักเรียนหญิบ 20,000 25  
 - การตัดเย็บเส้ือไตโบรา  20,000 30  
 - การถ่ายภา.และขายภา.ออนไลน์ 7,800 25  
 - การท าขนาจีนเส้นแห้บสูตรโบรา บ้านแา่ขอบ 13,200 30  
 - การท าขนาแบบนึ่บ 16,000 30  

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

หลักสูตรประกำศนียบตัรระดบัสถำบัน หรือระดับวทิยำลัย รอพิจำรณำจดัสรรให้ 20 วิทยำลัยตำมแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ที่ผ่ำนกำรกลั่นกรอง และเสนอผู้อ ำนวยกำรสถำบันให้ควำมเห็นชอบ 

3,000,000 700 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 

หลักสูตรพัฒนำอำชีพที่สำมำรถรบัรองมำตรฐำนฯ 900,000 504  
1. .ิจิตร หลักสูตร.ัฒนาอาช.ีที่สาาารถรับรอบาาตรฐานฯ 200,000 112  
2. ตาก หลักสูตร.ัฒนาอาช.ีที่สาาารถรับรอบาาตรฐานฯ 50,000 28  
3. สระแก้ว หลักสูตร.ัฒนาอาช.ีที่สาาารถรับรอบาาตรฐานฯ 100,000 56  
4. อุทัยธาน ี หลักสูตร.ัฒนาอาช.ีที่สาาารถรับรอบาาตรฐานฯ 150,000 84  
5. ระนอบ หลักสูตร.ัฒนาอาช.ีที่สาาารถรับรอบาาตรฐานฯ 50,000 28  
6. สตูล หลักสูตร.ัฒนาอาช.ีที่สาาารถรับรอบาาตรฐานฯ 100,000 56  
7. แ.ร ่ หลักสูตร.ัฒนาอาช.ีที่สาาารถรับรอบาาตรฐานฯ 250,000 140  
8. ส ำนักงำนสถำบัน กำรติดตำมและรำยงำนผล 46,400 -  
งบรำยจ่ำยอ่ืน : โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  1,500,000   10,100  (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
1. แา่ฮ่อบสอน - โครบการท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรรา  30,000   300  วิทยาลยัชุาชนแา่ฮ่อบสอน 
2. .ิจิตร - โครบการท านุบ ารุบศิลปะและวัฒนธรรา  100,000   770  วิทยาลยัชุาชน.ิจิตร 
3. ตาก - โครบการท านุบ ารุบอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรราพและภูาปิัญญาท้อบถิ่นจับหวัดตาก  80,000   400  วิทยาลยัชุาชนตาก 
4. บุรีรัาย์ - โครบการส่บเสริาศิลปและวัฒนธรรา(เ.ลบกันตรึา)  40,000   250  วิทยาลยัชุาชนบุรีรัาย ์
5. าุกดาหาร - โครบการท านุบ ารุบศิลปะและวัฒนธรราพ(จัดกระบวนการเรียนรู้เ.ื่อสืบสานพ

ถ่ายทอดพและเผยแ.ร่ศิลปวัฒนธรราขอบชุาชนท้อบถิ่น) 
 90,000   400  วิทยาลยัชุาชนาุกดาหาร 

6. หนอบบัวล าภ ู - โครบการส่บเสริาวัฒนธรราประเ. ีและภูาิปัญญาท้อบถิ่น  60,000   500  วิทยาลยัชุาชนหนอบบวัล าภ ู
7. สระแก้ว - โครบการถอดอบค์ควาารู้ภูาิปัญญาท้อบถิ่นจับหวัดสระแกว้เ.ื่อน าาา.ัฒนา

ข้อาูลสารสนเทศและเผยแ.ร่พภูาิปัญญาท้อบถิ่นจับหวัดสระแก้ว 
- โครบการท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรราวิทยาลัยชุาชนสระแกว้ 
- โครบการส่บเสริาการจัดการควาารู้ด้านวัฒนธรราและภูาปิัญญาชาติ.ันธุ์
ลาวและชาติ.ันธุจ์ีนพอ าเภออรัญประเทศพจับหวัดสระแกว้ 

 158,200   620  วิทยาลยัชุาชนสระแกว้ 

8. อุทัยธาน ี - โครบการการส่บเสริาท านุบ ารุบศิลปวัฒธรรา  96,000   1,200  วิทยาลยัชุาชนอุทยัธาน ี
9. ระนอบ - โครบการสืบสานท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรราการแต่บกาย.ื้นเาือบพ 

บาบ๋าพยะหยาจับหวัดระนอบ 
- โครบการสืบสานอนุรักษว์ัฒนธรราอาหาร.ื้นเาือบจับหวัดระนอบ 
- โครบการเสริาสร้าบคุ ธรราพน้อาน าภูาปิัญญา.ัฒนาทอ้บถิ่น 

 135,800   960  วิทยาลยัชุาชนระนอบ 

10. นราธิวาส - โครบการสืบสานผ่านการละเล่นดนตรี.ืน้เาือบาลายูอนาซีดกุาปับ 
- โครบการสบืสานวัฒนธรราชาุชนอาซูรอสัา.ันธโ์รบเรียนชาวนาชุาชนบา้นละหา 

 137,000   650  วิทยาลยัชุาชนนราธวิาส 
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แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 145

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

- เาาลิดสัา.ันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพปงบบประาา พ2562 
11. ยะลา - โครบการส่บเสริาศาสนาและศิลปวัฒนธรรา 

- อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรราภูาิปัญญา.ื้นถิ่นจับหวัดยะลา 
 102,000   350  วิทยาลยัชุาชนยะลา 

12. ปัตตานี - โครบการอนุรักษ์และส่บเสริาศิลปวัฒนธรราท้อบถิ่น  105,000   400  วิทยาลยัชุาชนปัตตาน ี
13. สตูล - โครบการสืบสานท านุบ ารุบอนุรักษ์ศิลปะพวัฒนธรราภูาิปญัญาในชุาชนและ

ท้อบถิ่น 
 32,000   500  วิทยาลยัชุาชนสตูล 

14. สาุทรสาคร - กิจกรราบานประเ. ีแห่เจา้.่อหลักเาือบจับหวัดสาุทรสาคร  16,000   200  วิทยาลยัชุาชนสาุทรสาคร 
15. ยโสธร - โครบการสืบสานประเ. ีการเส็บกลอบตุ้าผู้ไทเลิบนกทาด้วยแนวทาบประชารัฐ  50,000   200  วิทยาลยัชุาชนยโสธร 
16. .ับบา - การจัดกระบวนการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรราและภูาิปัญญาท้อบถิ่นเ.ื่อ

ส่บเสริาการท่อบเท่ียวชุาชน 
 90,000   250  วิทยาลยัชุาชน.ับบา 

17. ตราด - สืบสานศิลปวัฒนธรราพน้อาน าภูาิปัญญาชุาชนจับหวัดตราด  50,000   500  วิทยาลยัชุาชนตราด 
18. แ.ร ่ - โครบการจิตอาสาพ“เราท าควาาดพีด้วยหวัใจ”พวิทยาลยัชุาชนแ.ร ่  16,000   250  วิทยาลยัชุาชนแ.ร ่
19. สบขลา - ท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรราไทยและเอกลักษ ์ท้อบถิ่น  72,000   900  วิทยาลยัชุาชนสบขลา 
20. น่าน - การสืบสานท านบุ ารุบศาสนาพศิลปวัฒนธรราและประเ. ี  40,000   500  วิทยาลยัชุาชนน่าน 
งบรำยจ่ำยอ่ืน : โครงกำรให้บริกำรวิชำกำรแกชุ่มชน 9,500,000   
โครงกำรให้บริกำรวิชำกำรแกชุ่มชน : หลักสูตรฝึกอบรมน้อยกว่ำ 45 ชั่วโมง 6,525,870 11,920 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
1. แมฮ่่องสอน จ ำนวน 46 หลักสตูร 602,500        1,345  (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การขายสินค้าออนไลน ์ 10,500 25  
 - การขายสินค้าออนไลน์ด้วยสาาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 6,000 25  
 - การใช้บานโปรแกรา Microsoft Excel ขั้นสูบ 6,100 25  
 - การใช้บานโปรแกราส านกับานเบื้อบต้น 9,500 25  
 - การซ่อาบ ารุบคอา.ิวเตอร ์ 9,500 25  
 - การต้อบลาย 15,750 25  
 - การตัดต่อวิดีโออยา่บาืออาช.ี 9,500 25  
 - การตัดเย็บกระเปา่ผ้า 10,150 30  
 - การตัดเย็บชุดนักเรียนชาย 20,000 25  
 - การตัดเย็บชุดนักเรียนหญิบ 20,000 25  
 - การตัดเย็บเส้ือไตโบรา  20,000 30  
 - การถ่ายภา.และขายภา.ออนไลน์ 7,800 25  
 - การท าขนาจีนเส้นแห้บสูตรโบรา บ้านแา่ขอบ 13,200 30  
 - การท าขนาแบบนึ่บ 16,000 30  

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

หลักสูตรประกำศนียบตัรระดบัสถำบัน หรือระดับวทิยำลัย รอพิจำรณำจดัสรรให้ 20 วิทยำลัยตำมแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ที่ผ่ำนกำรกลั่นกรอง และเสนอผู้อ ำนวยกำรสถำบันให้ควำมเห็นชอบ 

3,000,000 700 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 

หลักสูตรพัฒนำอำชีพที่สำมำรถรบัรองมำตรฐำนฯ 900,000 504  
1. .ิจิตร หลักสูตร.ัฒนาอาช.ีที่สาาารถรับรอบาาตรฐานฯ 200,000 112  
2. ตาก หลักสูตร.ัฒนาอาช.ีที่สาาารถรับรอบาาตรฐานฯ 50,000 28  
3. สระแก้ว หลักสูตร.ัฒนาอาช.ีที่สาาารถรับรอบาาตรฐานฯ 100,000 56  
4. อุทัยธาน ี หลักสูตร.ัฒนาอาช.ีที่สาาารถรับรอบาาตรฐานฯ 150,000 84  
5. ระนอบ หลักสูตร.ัฒนาอาช.ีที่สาาารถรับรอบาาตรฐานฯ 50,000 28  
6. สตูล หลักสูตร.ัฒนาอาช.ีที่สาาารถรับรอบาาตรฐานฯ 100,000 56  
7. แ.ร ่ หลักสูตร.ัฒนาอาช.ีที่สาาารถรับรอบาาตรฐานฯ 250,000 140  
8. ส ำนักงำนสถำบัน กำรติดตำมและรำยงำนผล 46,400 -  
งบรำยจ่ำยอ่ืน : โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  1,500,000   10,100  (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
1. แา่ฮ่อบสอน - โครบการท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรรา  30,000   300  วิทยาลยัชุาชนแา่ฮ่อบสอน 
2. .ิจิตร - โครบการท านุบ ารุบศิลปะและวัฒนธรรา  100,000   770  วิทยาลยัชุาชน.ิจิตร 
3. ตาก - โครบการท านุบ ารุบอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรราพและภูาปิัญญาท้อบถิ่นจับหวัดตาก  80,000   400  วิทยาลยัชุาชนตาก 
4. บุรีรัาย์ - โครบการส่บเสริาศิลปและวัฒนธรรา(เ.ลบกันตรึา)  40,000   250  วิทยาลยัชุาชนบุรีรัาย ์
5. าุกดาหาร - โครบการท านุบ ารุบศิลปะและวัฒนธรราพ(จัดกระบวนการเรียนรู้เ.ื่อสืบสานพ

ถ่ายทอดพและเผยแ.ร่ศิลปวัฒนธรราขอบชุาชนท้อบถิ่น) 
 90,000   400  วิทยาลยัชุาชนาุกดาหาร 

6. หนอบบัวล าภ ู - โครบการส่บเสริาวัฒนธรราประเ. ีและภูาิปัญญาท้อบถิ่น  60,000   500  วิทยาลยัชุาชนหนอบบวัล าภ ู
7. สระแก้ว - โครบการถอดอบค์ควาารู้ภูาิปัญญาท้อบถิ่นจับหวัดสระแกว้เ.ื่อน าาา.ัฒนา

ข้อาูลสารสนเทศและเผยแ.ร่พภูาิปัญญาท้อบถิ่นจับหวัดสระแก้ว 
- โครบการท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรราวิทยาลัยชุาชนสระแกว้ 
- โครบการส่บเสริาการจัดการควาารู้ด้านวัฒนธรราและภูาปิัญญาชาติ.ันธุ์
ลาวและชาติ.ันธุจ์ีนพอ าเภออรัญประเทศพจับหวัดสระแกว้ 

 158,200   620  วิทยาลยัชุาชนสระแกว้ 

8. อุทัยธาน ี - โครบการการส่บเสริาท านุบ ารุบศิลปวัฒธรรา  96,000   1,200  วิทยาลยัชุาชนอุทยัธาน ี
9. ระนอบ - โครบการสืบสานท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรราการแต่บกาย.ื้นเาือบพ 

บาบ๋าพยะหยาจับหวัดระนอบ 
- โครบการสืบสานอนุรักษว์ัฒนธรราอาหาร.ื้นเาือบจับหวัดระนอบ 
- โครบการเสริาสร้าบคุ ธรราพน้อาน าภูาปิัญญา.ัฒนาทอ้บถิ่น 

 135,800   960  วิทยาลยัชุาชนระนอบ 

10. นราธิวาส - โครบการสืบสานผ่านการละเล่นดนตรี.ืน้เาือบาลายูอนาซีดกุาปับ 
- โครบการสบืสานวัฒนธรราชาุชนอาซูรอสัา.ันธโ์รบเรียนชาวนาชุาชนบา้นละหา 

 137,000   650  วิทยาลยัชุาชนนราธวิาส 
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การ.ัฒนาคุ ภา.และผลิตภั ฑ์ลูกเนยีบป่า 18,000  30   
 - ภาษาอับกฤษส าหรับครูปฐาวัย 16,800  80   
2. พิจิตร จ ำนวน 23 หลักสตูร 498,850 800 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การจักสานเส้น.ลาสติกเ.ื่อธุรกิจ 22,000 25  
 - การแต่บหน้า 19,800 50  
 - การถนอาอาหาร 16,500 25  
 - การถักเปลญวน 16,500 25  
 - การท าขนาอบเบเกอรี่(คุ้กกี้) 11,550 25  
 - การท าน้ าเต้าหู้-ปาท่อบโก ๋ 13,200 50  
 - การนวดาือและฝ่าเท้า 21,450 25  
 - การผลิตดินผสา.ร้อาปลุก 33,000 50  
 - ขนาไทย(ลูกคุ ทอบแดบ) 33,000 50  
 - ขนาไทยใน.ิธีาบคล 16,500 25  
 - ขนาไทยใบตอบห่อ 49,500 75  
 - ขนาไทยแห้บ 16,500 25  
 - คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 16,500 25  
 - บานผูกผ้า 69,300 75  
 - ช่าบซ่อาเครื่อบใช้ไฟฟ้าประเภทให้แสบสว่าบ 6,600 25  
 - ช่าบปะยาบ 16,500 25  
 - เทคนิคการชั่บพ-พตวบพ-พวัด 8,800 25  
 - เทคนิคการซ่อาและประกอบคอา.ิวเตอร์ 44,000 50  
 - อาหารถนอาประเภทผักดอบ 6,600 25  
 - อาหารไทยภาคกลาบประเภทแกบ 11,550 25  
 - อาหารว่าบประเภททอด 16,500 25  
 - อาหารว่าบประเภทน้ า 16,500 25  
 - อาหารว่าบประเภทปิ้บ-ย่าบ 16,500 25  
3. ตำก จ ำนวน 22 หลักสตูร 480,300 850 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การขายสินค้าออนไลน ์ 9,900 25  
 - การจัดดอกไา ้ 13,200 25  
 - การท าน้ าาันเหลอืบไ.ล 22,000 50  

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การท าขนาอบ 16,250 25  
 - การท าขา้วแต๋น 9,500 25  
 - การท าตุ๊กตาไทใหญ่(โต)ด้วยเซราาิก 34,000 60  
 - การท าสบู่สาุนไ.ร 10,500 30  
 - การท าหาอนสาุนไ.ร 12,000 30  
 - การท าหุ่นคนด้วยโครบไา้ไผ่สืบทอดภูาิปัญญาไทใหญ ่ 34,000 60  
 - การท าอาหารว่าบ 15,750 25  
 - การประดิษฐ์ดอกไา้แห้บและ.วบหรีด 6,000 25  
 - การแปรรูปสาุนไ.รจากไ.ล 9,000 40  
 - การแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ 15,750 25  
 - การเย็บกระเปา๋ 15,500 25  
 - การเย็บผ้าห่า 8,800 30  
 - การเย็บเสื้อคลุา 16,250 25  
 - การสร้าบเว็บไซต์ 6,100 25  
 - การสานตะกรา้.ลาสติก 15,750 25  
 - การสานตะกรา้.ลาสติก 15,750 25  
 - การออกแบบตราสินค้าและสร้าบเ.จขายขอบออนไลน์ 7,800 25  
 - การออกแบบผลิตภั ฑ์และตราสินค้า 15,000 25  
 - การออกแบบและสร้าบApplication บนาือถือ 9,500 25  
 - การออกแบบสร้าบบานกราฟิกและสื่อสิ่บ.ิา. ์ 9,000 25  
 - บานปักลูกเดือยบนกระเป๋าใส่เหรียญ 8,000 25  
 - ช่าบซ่อาเครื่อบใช้ไฟฟ้าเบื้อบต้น 15,750 25  
 - ช่าบตัดผาชาย 15,750 25  
 - ภาษา.า่าเ.ื่อการสื่อสารเบื้อบต้น 8,500 25  
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อการท่อบเท่ียว 8,500 25  
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสนทนาส าหรับเด็กพ(Plearn English) 8,500 25  
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสอบพก.  8,500 25  
 - สนทนาภาษาจีนเบื้อบต้น 8,500 25  
 - สร้าบ.่อแา่สอบภาษาพ(Bilingual Parents) 8,500 25  
 - การปลูกผักโรบเรือนด้วยเทคโนโลยพีLed Growlight 21,000  40   
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การ.ัฒนาคุ ภา.และผลิตภั ฑ์ลูกเนยีบป่า 18,000  30   
 - ภาษาอับกฤษส าหรับครูปฐาวัย 16,800  80   
2. พิจิตร จ ำนวน 23 หลักสตูร 498,850 800 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การจักสานเส้น.ลาสติกเ.ื่อธุรกิจ 22,000 25  
 - การแต่บหน้า 19,800 50  
 - การถนอาอาหาร 16,500 25  
 - การถักเปลญวน 16,500 25  
 - การท าขนาอบเบเกอรี่(คุ้กกี้) 11,550 25  
 - การท าน้ าเต้าหู้-ปาท่อบโก ๋ 13,200 50  
 - การนวดาือและฝ่าเท้า 21,450 25  
 - การผลิตดินผสา.ร้อาปลุก 33,000 50  
 - ขนาไทย(ลูกคุ ทอบแดบ) 33,000 50  
 - ขนาไทยใน.ิธีาบคล 16,500 25  
 - ขนาไทยใบตอบห่อ 49,500 75  
 - ขนาไทยแห้บ 16,500 25  
 - คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 16,500 25  
 - บานผูกผ้า 69,300 75  
 - ช่าบซ่อาเครื่อบใช้ไฟฟ้าประเภทให้แสบสว่าบ 6,600 25  
 - ช่าบปะยาบ 16,500 25  
 - เทคนิคการชั่บพ-พตวบพ-พวัด 8,800 25  
 - เทคนิคการซ่อาและประกอบคอา.ิวเตอร์ 44,000 50  
 - อาหารถนอาประเภทผักดอบ 6,600 25  
 - อาหารไทยภาคกลาบประเภทแกบ 11,550 25  
 - อาหารว่าบประเภททอด 16,500 25  
 - อาหารว่าบประเภทน้ า 16,500 25  
 - อาหารว่าบประเภทปิ้บ-ย่าบ 16,500 25  
3. ตำก จ ำนวน 22 หลักสตูร 480,300 850 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การขายสินค้าออนไลน ์ 9,900 25  
 - การจัดดอกไา ้ 13,200 25  
 - การท าน้ าาันเหลอืบไ.ล 22,000 50  

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การท าขนาอบ 16,250 25  
 - การท าขา้วแต๋น 9,500 25  
 - การท าตุ๊กตาไทใหญ่(โต)ด้วยเซราาิก 34,000 60  
 - การท าสบู่สาุนไ.ร 10,500 30  
 - การท าหาอนสาุนไ.ร 12,000 30  
 - การท าหุ่นคนด้วยโครบไา้ไผ่สืบทอดภูาิปัญญาไทใหญ ่ 34,000 60  
 - การท าอาหารว่าบ 15,750 25  
 - การประดิษฐ์ดอกไา้แห้บและ.วบหรีด 6,000 25  
 - การแปรรูปสาุนไ.รจากไ.ล 9,000 40  
 - การแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ 15,750 25  
 - การเย็บกระเปา๋ 15,500 25  
 - การเย็บผ้าห่า 8,800 30  
 - การเย็บเสื้อคลุา 16,250 25  
 - การสร้าบเว็บไซต์ 6,100 25  
 - การสานตะกรา้.ลาสติก 15,750 25  
 - การสานตะกรา้.ลาสติก 15,750 25  
 - การออกแบบตราสินค้าและสร้าบเ.จขายขอบออนไลน์ 7,800 25  
 - การออกแบบผลิตภั ฑ์และตราสินค้า 15,000 25  
 - การออกแบบและสร้าบApplication บนาือถือ 9,500 25  
 - การออกแบบสร้าบบานกราฟิกและสื่อสิ่บ.ิา. ์ 9,000 25  
 - บานปักลูกเดือยบนกระเป๋าใส่เหรียญ 8,000 25  
 - ช่าบซ่อาเครื่อบใช้ไฟฟ้าเบื้อบต้น 15,750 25  
 - ช่าบตัดผาชาย 15,750 25  
 - ภาษา.า่าเ.ื่อการสื่อสารเบื้อบต้น 8,500 25  
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อการท่อบเท่ียว 8,500 25  
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสนทนาส าหรับเด็กพ(Plearn English) 8,500 25  
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสอบพก.  8,500 25  
 - สนทนาภาษาจีนเบื้อบต้น 8,500 25  
 - สร้าบ.่อแา่สอบภาษาพ(Bilingual Parents) 8,500 25  
 - การปลูกผักโรบเรือนด้วยเทคโนโลยพีLed Growlight 21,000  40   
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - เทคนิคการเ.าะเห็ดฟาบ 16,500 25  
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสื่อสาร 33,000 50  
 - ศิลปะการแทบหยวก 23,100 50  
 - การท าลูกประคบ  13,200   50   
 - การนวดประคบสาุนไ.ร  19,800   50   
 - การนวดแผนไทยเบื้อบต้น  25,300   50   
 - การนวดาือและฝ่าเท้า  42,900   50   
5. มุกดำหำร จ ำนวน 14 หลักสตูร 279,600 420 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การจัดท าบัญชีชุาชนเบือ้บต้น 21,000 30  
 - การถักเปลจากเศษผ้า 12,000 30  
 - การบริหารจัดการหาุ่บา้นโฮาสเตย์ 10,800 30  
 - การแปรรูปสาุนไ.ร 26,400 30  
 - การแสดบนาฏศิลป์.ื้นเาือบอนุรักษ ์ 24,000 30  
 - ขนาไทยใบตอบ 18,000 30  
 - คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 18,000 30  
 - เทคนิคการ.ูดในที่ชุาชน 24,000 30  
 - นักการตลาดชุาชน 26,400 30  
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อการท่อบเท่ียว 27,000 30  
 - ไวยกร ์ภาษาอับกฤษ.ื้นฐาน 24,000 30  
 - หาอ.ราหา ์ชุาชน 12,000 30  
 - อาหารว่าบประเภทน้ า 18,000 30  
 - อาหารว่าบประเภทนึ่บ 18,000 30  
6. หนองบัวล ำภ ู จ ำนวน 4 หลักสตูร 243,800 350 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การท าขนาไทยตาาท้อบถิ่น 39,600 50  
 - การประกอบธุรกจิออนไลน ์ 39,600 50  
 - การผลิตลูกประคบสาุนไ.ร 24,000 30  
 - ช่าบปูกระเบื้อบ 140,600 220  
7. สระแก้ว จ ำนวน 12 หลักสูตร 223,850 500 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การถนอาอาหาร 33,000 50  
 - การท าขนาชั้น 9,900 75  

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การท าบายสีใบตอบ 16,500 25  
 - การท ายาหา่อบนวด 22,000 50  
 - การประกอบและลบโปรแกราคอา.ิวเตอร์ 6,600 25  
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์ทาบการเกษตร 49,500 75  
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์.ืชผักสาุนไ.ร 49,500 75  
 - การสร้าบและตัดต่อวีดีโอเ.ื่อการตลาดออนไลน์ 16,500 25  
 - การสร้าบเว็บไชต์ส าเร็จรูปอย่าบบ่ายส าหรับธุรกิจออนไลน์ 9,900 25  
 - ขนาไทย 33,000 50  
 - คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 16,500 25  
 - บานเ.้นท์สี 22,000 50  
 - เทคนิคการใช้ Smart Phone สร้าบสื่อพDigital 16,500 25  
 - ผลิตภั ฑ์ขอบช าร่วย 33,000 50  
 - ผลิตภั ฑ์ช าระล้าบ 33,000 50  
 - ภาษา.า่าเ.ื่อการสื่อสาร 15,750 25  
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสื่อสาร 15,750 25  
 - าัดย้อาผ้า 13,200 50  
 - อาหารไทย 33,000 50  
 - อาหารน้ า.ริก 16,500 25  
 - อาหารหวาน 16,500 25  
4. บุรีรัมย ์ จ ำนวน 13 หลักสตูร 556,600 850 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การขยาย.ันธ์ุ.ืช 16,500 25  
 - การจัดดอกไา้ประดิษฐ ์ 16,500 25  
 - การใช้บานโปรแกราประาวลผลค า 16,500 25  
 - การทอเสื่อกกลายขิด 16,500 25  
 - การท าแผนหาูบ่้านและชุาชน 79,200 75  
 - การปลูกผักปลอดสาร.ิษ 33,000 50  
 - การแปรรูปอาหาร 82,500 125  
 - การวาบแผนบานโครบการและการวิเคราะห์บบประาา  52,800 50  
 - คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 33,000 50  
 - เทคนิคการเ.าะเห็ดนาบฟ้าภฏูาน 16,500 25  
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - เทคนิคการเ.าะเห็ดฟาบ 16,500 25  
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสื่อสาร 33,000 50  
 - ศิลปะการแทบหยวก 23,100 50  
 - การท าลูกประคบ  13,200   50   
 - การนวดประคบสาุนไ.ร  19,800   50   
 - การนวดแผนไทยเบื้อบต้น  25,300   50   
 - การนวดาือและฝ่าเท้า  42,900   50   
5. มุกดำหำร จ ำนวน 14 หลักสตูร 279,600 420 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การจัดท าบัญชีชุาชนเบือ้บต้น 21,000 30  
 - การถักเปลจากเศษผ้า 12,000 30  
 - การบริหารจัดการหาุ่บา้นโฮาสเตย์ 10,800 30  
 - การแปรรูปสาุนไ.ร 26,400 30  
 - การแสดบนาฏศิลป์.ื้นเาือบอนุรักษ ์ 24,000 30  
 - ขนาไทยใบตอบ 18,000 30  
 - คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 18,000 30  
 - เทคนิคการ.ูดในที่ชุาชน 24,000 30  
 - นักการตลาดชุาชน 26,400 30  
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อการท่อบเท่ียว 27,000 30  
 - ไวยกร ์ภาษาอับกฤษ.ื้นฐาน 24,000 30  
 - หาอ.ราหา ์ชุาชน 12,000 30  
 - อาหารว่าบประเภทน้ า 18,000 30  
 - อาหารว่าบประเภทนึ่บ 18,000 30  
6. หนองบัวล ำภ ู จ ำนวน 4 หลักสตูร 243,800 350 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การท าขนาไทยตาาท้อบถิ่น 39,600 50  
 - การประกอบธุรกจิออนไลน ์ 39,600 50  
 - การผลิตลูกประคบสาุนไ.ร 24,000 30  
 - ช่าบปูกระเบื้อบ 140,600 220  
7. สระแก้ว จ ำนวน 12 หลักสูตร 223,850 500 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การถนอาอาหาร 33,000 50  
 - การท าขนาชั้น 9,900 75  

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การท าบายสีใบตอบ 16,500 25  
 - การท ายาหา่อบนวด 22,000 50  
 - การประกอบและลบโปรแกราคอา.ิวเตอร์ 6,600 25  
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์ทาบการเกษตร 49,500 75  
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์.ืชผักสาุนไ.ร 49,500 75  
 - การสร้าบและตัดต่อวีดีโอเ.ื่อการตลาดออนไลน์ 16,500 25  
 - การสร้าบเว็บไชต์ส าเร็จรูปอย่าบบ่ายส าหรับธุรกิจออนไลน์ 9,900 25  
 - ขนาไทย 33,000 50  
 - คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 16,500 25  
 - บานเ.้นท์สี 22,000 50  
 - เทคนิคการใช้ Smart Phone สร้าบสื่อพDigital 16,500 25  
 - ผลิตภั ฑ์ขอบช าร่วย 33,000 50  
 - ผลิตภั ฑ์ช าระล้าบ 33,000 50  
 - ภาษา.า่าเ.ื่อการสื่อสาร 15,750 25  
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสื่อสาร 15,750 25  
 - าัดย้อาผ้า 13,200 50  
 - อาหารไทย 33,000 50  
 - อาหารน้ า.ริก 16,500 25  
 - อาหารหวาน 16,500 25  
4. บุรีรัมย ์ จ ำนวน 13 หลักสตูร 556,600 850 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การขยาย.ันธ์ุ.ืช 16,500 25  
 - การจัดดอกไา้ประดิษฐ ์ 16,500 25  
 - การใช้บานโปรแกราประาวลผลค า 16,500 25  
 - การทอเสื่อกกลายขิด 16,500 25  
 - การท าแผนหาูบ่้านและชุาชน 79,200 75  
 - การปลูกผักปลอดสาร.ิษ 33,000 50  
 - การแปรรูปอาหาร 82,500 125  
 - การวาบแผนบานโครบการและการวิเคราะห์บบประาา  52,800 50  
 - คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 33,000 50  
 - เทคนิคการเ.าะเห็ดนาบฟ้าภฏูาน 16,500 25  
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การลีลาศเ.ื่อสุขภา. 33,000 50  
 - การสื่อสารภาษาอับกฤษเบื้อบต้นส าหรับประชาชน 16,500 25  
 - การออกก าลับกายเ.ื่อสขุภา. 33,000 50  
 - คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 23,100 25  
 - เทคนิคการบริหารโครบการ 33,000 50  
 - เทคนิคการ.ิา.์สัาผัสด้วยคอา.วิเตอร์ 16,500 25  
 - ภาษา.า่าสื่อสารเ.ื่อการปฏิบัติบาน 16,500 25  
 - ภาษาาอืไทยขั้น.ื้นฐานเ.ือ่การสื่อสาร 16,500 25  
10. นรำธิวำส จ ำนวน 10 หลักสตูร 116,900 270 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การแกะสลักผักผลไา้เบื้อบต้น 18,000 30  
 - การจัดดอกไา้สด 18,000 30  
 - การใช้บานโปรแกราส านกับาน 11,000 25  
 - การถ่ายภา.สินค้าเ.ื่อธุรกิจออนไลน์ 6,600 25  
 - การท าขนาจบี-ซาลาเปา 9,000 30  
 - การท าขนาอบเบเกอรี่ (ขนาเค้ก) 18,000 30  
 - การท าเว็บไซต์ด้วยโปรแกราส าเร็จรูปเ.ื่อจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ 6,600 25  
 - บานสารบรร และการเขียนหนับสือราชการ 16,500 25  
 - เฟสบุ๊คเ.ื่อธุรกิจออนไลน์ 6,600 25  
 - ไลน์แอดเ.ื่อธุรกิจออนไลน์ 6,600 25  
11. ยะลำ จ ำนวน 9 หลักสตูร 253,000 300 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การตัดเย็บผ้าคลุาผาสตรีาุสลิาตาาสาัย 44,000 50  
 - การออกแบบทรบผาและบริหารร้านตัดผา 22,000 25  
 - การออกแบบเสื้อผ้าขั้น.ื้นฐาน 22,000 25  
 - คอา.ิวเตอร์โปรแกรา Microsoft Office 44,000 50  
 - หลักสูตรการตลาดออนไลน ์ 22,000 25  
 - หลักสูตรการผลิตอาหารสัตว ์ 22,000 25  
 - หลักสูตรการเ.าะเลีย้บสัตว์น้ าจืด 22,000 25  
 - หลักสูตรคอา.ิวเตอร์โปรแกรา Photoshop 22,000 25  
 - หลักสูตรผลิตภั ฑ์ขอบที่ระลึก 33,000 50  
12. ปตัตำนี จ ำนวน 4 หลักสตูร 144,000 300 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การท าขนาทอบาว้นพ(กรอบ) 9,900 75  
 - การท าขนาทอบาว้นพ(สด) 9,900 75  
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์ชุาชน 22,000 25  
 - การเลี้ยบไก่.ื้นเาือบ 22,000 25  
 - ขนาไทยใน.ิธีาบคล 16,500 25  
 - คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 16,500 25  
 - .า ิชย์อิเล็กทรอนกิส ์ 14,850 25  
 - การท าขนาชั้น พ3,300   25   
 - การแปรรูปบานหัตถกรราจักรสานจากหญ้าแฝก พ22,000   25   
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์ชุาชน พ44,000   50   
8. อุทัยธำนี จ ำนวน 12 หลักสตูร 438,900 600  
 - การท าผลิตภั ฑ์สบู่และแชา.ูสาุนไ.ร 23,100 50  
 - การประกอบการธุรกิจชุาชน 19,800 25  
 - การเปรรูปผลิตภั ฑ์ชุาชน 66,000 75  
 - การผลิตไา้ผลนอกฤดู 22,000 25  
 - การเลี้ยบไก่.ื้นเาือบ 44,000 50  
 - การออกแบบบรรจภุั ฑ์และตราสินค้า 44,000 50  
 - ขนาไทย.ื้นบ้าน 33,000 50  
 - ขนาอบเบเกอรี่(เค้ก) 33,000 50  
 - บานซ่อาเครื่อบใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 39,600 50  
 - น้ า.ริกแห้บ 11,000 25  
 - ผลิตภั ฑ์ขอบที่ระลึก 16,500 25  
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่และ.นักบานทั่วไปในส านกับานพ๑ 16,500 25  
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์จากเศษผ้า พ44,000   50   
 - อาหารสาุนไ.ร พ26,400   50   
9. ระนอง จ ำนวน 12 หลักสตูร 277,200 425 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การขายสินค้าออนไลน ์ 16,500 25  
 - การดูแลสุขภา.แบบ.ึ่บตนตาาหลักแ.ทย์ทาบเลือกวิถธีรรา 33,000 50  
 - การท าบัญชีเบื้อบต้น 6,600 25  
 - การ.ัฒนาบุคลิกภา.เ.ือ่ควาาส าเร็จ 33,000 50  
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การลีลาศเ.ื่อสุขภา. 33,000 50  
 - การสื่อสารภาษาอับกฤษเบื้อบต้นส าหรับประชาชน 16,500 25  
 - การออกก าลับกายเ.ื่อสขุภา. 33,000 50  
 - คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 23,100 25  
 - เทคนิคการบริหารโครบการ 33,000 50  
 - เทคนิคการ.ิา.์สัาผัสด้วยคอา.วิเตอร์ 16,500 25  
 - ภาษา.า่าสื่อสารเ.ื่อการปฏิบัติบาน 16,500 25  
 - ภาษาาอืไทยขั้น.ื้นฐานเ.ือ่การสื่อสาร 16,500 25  
10. นรำธิวำส จ ำนวน 10 หลักสตูร 116,900 270 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การแกะสลักผักผลไา้เบื้อบต้น 18,000 30  
 - การจัดดอกไา้สด 18,000 30  
 - การใช้บานโปรแกราส านกับาน 11,000 25  
 - การถ่ายภา.สินค้าเ.ื่อธุรกิจออนไลน์ 6,600 25  
 - การท าขนาจบี-ซาลาเปา 9,000 30  
 - การท าขนาอบเบเกอรี่ (ขนาเค้ก) 18,000 30  
 - การท าเว็บไซต์ด้วยโปรแกราส าเร็จรูปเ.ื่อจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ 6,600 25  
 - บานสารบรร และการเขียนหนับสือราชการ 16,500 25  
 - เฟสบุ๊คเ.ื่อธุรกิจออนไลน์ 6,600 25  
 - ไลน์แอดเ.ื่อธุรกิจออนไลน์ 6,600 25  
11. ยะลำ จ ำนวน 9 หลักสตูร 253,000 300 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การตัดเย็บผ้าคลุาผาสตรีาุสลิาตาาสาัย 44,000 50  
 - การออกแบบทรบผาและบริหารร้านตัดผา 22,000 25  
 - การออกแบบเสื้อผ้าขั้น.ื้นฐาน 22,000 25  
 - คอา.ิวเตอร์โปรแกรา Microsoft Office 44,000 50  
 - หลักสูตรการตลาดออนไลน ์ 22,000 25  
 - หลักสูตรการผลิตอาหารสัตว ์ 22,000 25  
 - หลักสูตรการเ.าะเลีย้บสัตว์น้ าจืด 22,000 25  
 - หลักสูตรคอา.ิวเตอร์โปรแกรา Photoshop 22,000 25  
 - หลักสูตรผลิตภั ฑ์ขอบที่ระลึก 33,000 50  
12. ปตัตำนี จ ำนวน 4 หลักสตูร 144,000 300 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การท าขนาทอบาว้นพ(กรอบ) 9,900 75  
 - การท าขนาทอบาว้นพ(สด) 9,900 75  
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์ชุาชน 22,000 25  
 - การเลี้ยบไก่.ื้นเาือบ 22,000 25  
 - ขนาไทยใน.ิธีาบคล 16,500 25  
 - คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 16,500 25  
 - .า ิชย์อิเล็กทรอนกิส ์ 14,850 25  
 - การท าขนาชั้น พ3,300   25   
 - การแปรรูปบานหัตถกรราจักรสานจากหญ้าแฝก พ22,000   25   
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์ชุาชน พ44,000   50   
8. อุทัยธำนี จ ำนวน 12 หลักสตูร 438,900 600  
 - การท าผลิตภั ฑ์สบู่และแชา.ูสาุนไ.ร 23,100 50  
 - การประกอบการธุรกิจชุาชน 19,800 25  
 - การเปรรูปผลิตภั ฑ์ชุาชน 66,000 75  
 - การผลิตไา้ผลนอกฤดู 22,000 25  
 - การเลี้ยบไก่.ื้นเาือบ 44,000 50  
 - การออกแบบบรรจภุั ฑ์และตราสินค้า 44,000 50  
 - ขนาไทย.ื้นบ้าน 33,000 50  
 - ขนาอบเบเกอรี่(เค้ก) 33,000 50  
 - บานซ่อาเครื่อบใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 39,600 50  
 - น้ า.ริกแห้บ 11,000 25  
 - ผลิตภั ฑ์ขอบที่ระลึก 16,500 25  
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่และ.นักบานทั่วไปในส านกับานพ๑ 16,500 25  
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์จากเศษผ้า พ44,000   50   
 - อาหารสาุนไ.ร พ26,400   50   
9. ระนอง จ ำนวน 12 หลักสตูร 277,200 425 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การขายสินค้าออนไลน ์ 16,500 25  
 - การดูแลสุขภา.แบบ.ึ่บตนตาาหลักแ.ทย์ทาบเลือกวิถธีรรา 33,000 50  
 - การท าบัญชีเบื้อบต้น 6,600 25  
 - การ.ัฒนาบุคลิกภา.เ.ือ่ควาาส าเร็จ 33,000 50  
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การท าเกษตรอินทรยี์พรุ่นที่พ1 16,500 25  
 - การท าขนาไทย 16,500 25  
 - การท าขอบช ารว่ย 16,500 25  
 - การท าบรรจภุั ฑ์ 16,500 25  
 - การท าบัญชีครัวเรือน 16,500 25  
 - การท าปลาส้ายโสธร 16,500 25  
 - การท าผลิตภั ฑ์สับฆภั ฑ์ 16,500 25  
 - การท าผลิตภั ฑ์ส าหรับบานฌาป กิจ 16,500 25  
 - การท า.ราเช็ดเท้า 16,500 25  
 - การท าอาหาร.ื้นบ้าน 49,500 75  
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์ปลาส้า 16,500 25  
 - การแปรรูปอาหาร.ื้นเาือบ 66,000 100  
 - การผลิตคราา 16,500 25  
16. พังงำ จ ำนวน 13 หลักสตูร 161,700 350 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การตกแต่บผ้าถุบปาเต๊ะดว้ยลูกปัด 11,000 25  
 - การตัดผาชาย 16,500 25  
 - การท าขนาเบเกอรีโ่ดยไา่ใช้เตาอบ 8,250 25  
 - การท าดอกไา้จากดิน 13,200 50  
 - การท าผลิตภั ฑ์สาุนไ.ร 11,000 25  
 - การประดิษฐ์ดอกไา้ใบยาบ 8,250 25  
 - การผลิตแก๊สชีวภา.ส าหรับครัวเรือน 8,250 25  
 - การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ขอบที่ระลึกจากผา้ปาเต๊ะ 16,500 25  
 - การเ.้นท์สีบนลายผา้ 16,500 25  
 - การออกก าลับกายดว้ยระบ า.ื้นบา้น 8,250 25  
 - คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 11,000 25  
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสื่อสาร 16,500 25  
 - ลีลาศเ.ื่อสุขภา. 16,500 25  
17. ตรำด จ ำนวน 14 หลักสตูร 264,000 400 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การจัดดอกไา้สด 16,500 25  
 - การจัดดอกไา้แห้บ 16,500 25  

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การจัดช่อดอกไา้ 14,400 60  
 - การท าโรตี-ชาชัก 18,000 30  
 - การท าอาหารว่าบ 90,000 150  
 - คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 21,600 60  
13. สตูล จ ำนวน 15 หลักสูตร 354,000 525 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การจักสานด้วยวัสดุธรราชาต ิ 16,500 25  
 - การดูแลสุขภา.ด้วยสาุนไ.ร 22,000 25  
 - การท าน้ าาันาะ.ร้าวสกัดเย็น 36,200 50  
 - การท าผลิตภั ฑ์ขอบที่ระลึก 16,500 25  
 - การท าผลิตภั ฑ์จากสาุนไ.ร 19,500 25  
 - การบริการอาหารและเครื่อบดื่ารูปแบบ catering 27,300 50  
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์ทาบทะเล 16,500 25  
 - การแปรรูปเห็ด 33,000 50  
 - การผลิตกาแฟโบรา สตูล 16,500 25  
 - ผลิตภั ฑ์จากเชือกาัดฟาบ 18,000 25  
 - ผลิตภั ฑ์จากเชือกร่า 49,500 75  
 - การขยาย.ันธุ์.ืช  16,500   25   
 - การเ.าะเห็ดนาบฟ้าปลอดสาร.ิษ  16,500   25   
 - การเ.าะเห็ดฟาบปลอดสาร.ิษ  16,500   25   
 - ผลิตภั ฑ์เชือกร่าเ.ื่อธุรกิจ  33,000   50   
14. สมุทรสำคร จ ำนวน 7 หลักสตูร 230,450 400 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การใช้คอา.ิวเตอร์ในส านักบาน 33,000 50  
 - การท าขนาไทย 18,150 25  
 - การสร้าบหน้าเ.จบนสือ่สับคาออนไลน์ 13,200 50  
 - ภาษาตา่บประเทศเ.ื่อการสื่อสารพ(ภาษา.า่า)พระดับพ๑ 66,000 100  
 - ภาษาตา่บประเทศเ.ื่อการสื่อสารพ(ภาษา.า่า)พระดับพ๒ 66,000 100  
 - วีดิโอเ.ื่อการตลาดออนไลน์ด้วยโทรศั.ท์าือถือ 17,600 50  
 - อาหารว่าบไทย 16,500 25  
15. ยโสธร จ ำนวน 14 หลักสตูร 313,500 475 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การจักสานผลิตภั ฑ์จากไา้ไผ ่ 16,500 25  
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การท าเกษตรอินทรยี์พรุ่นที่พ1 16,500 25  
 - การท าขนาไทย 16,500 25  
 - การท าขอบช ารว่ย 16,500 25  
 - การท าบรรจภุั ฑ์ 16,500 25  
 - การท าบัญชีครัวเรือน 16,500 25  
 - การท าปลาส้ายโสธร 16,500 25  
 - การท าผลิตภั ฑ์สับฆภั ฑ์ 16,500 25  
 - การท าผลิตภั ฑ์ส าหรับบานฌาป กิจ 16,500 25  
 - การท า.ราเช็ดเท้า 16,500 25  
 - การท าอาหาร.ื้นบ้าน 49,500 75  
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์ปลาส้า 16,500 25  
 - การแปรรูปอาหาร.ื้นเาือบ 66,000 100  
 - การผลิตคราา 16,500 25  
16. พังงำ จ ำนวน 13 หลักสตูร 161,700 350 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การตกแต่บผ้าถุบปาเต๊ะดว้ยลูกปัด 11,000 25  
 - การตัดผาชาย 16,500 25  
 - การท าขนาเบเกอรีโ่ดยไา่ใช้เตาอบ 8,250 25  
 - การท าดอกไา้จากดิน 13,200 50  
 - การท าผลิตภั ฑ์สาุนไ.ร 11,000 25  
 - การประดิษฐ์ดอกไา้ใบยาบ 8,250 25  
 - การผลิตแก๊สชีวภา.ส าหรับครัวเรือน 8,250 25  
 - การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ขอบที่ระลึกจากผา้ปาเต๊ะ 16,500 25  
 - การเ.้นท์สีบนลายผา้ 16,500 25  
 - การออกก าลับกายดว้ยระบ า.ื้นบา้น 8,250 25  
 - คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 11,000 25  
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสื่อสาร 16,500 25  
 - ลีลาศเ.ื่อสุขภา. 16,500 25  
17. ตรำด จ ำนวน 14 หลักสตูร 264,000 400 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การจัดดอกไา้สด 16,500 25  
 - การจัดดอกไา้แห้บ 16,500 25  

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การจัดช่อดอกไา้ 14,400 60  
 - การท าโรตี-ชาชัก 18,000 30  
 - การท าอาหารว่าบ 90,000 150  
 - คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 21,600 60  
13. สตูล จ ำนวน 15 หลักสูตร 354,000 525 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การจักสานด้วยวัสดุธรราชาต ิ 16,500 25  
 - การดูแลสุขภา.ด้วยสาุนไ.ร 22,000 25  
 - การท าน้ าาันาะ.ร้าวสกัดเย็น 36,200 50  
 - การท าผลิตภั ฑ์ขอบที่ระลึก 16,500 25  
 - การท าผลิตภั ฑ์จากสาุนไ.ร 19,500 25  
 - การบริการอาหารและเครื่อบดื่ารูปแบบ catering 27,300 50  
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์ทาบทะเล 16,500 25  
 - การแปรรูปเห็ด 33,000 50  
 - การผลิตกาแฟโบรา สตูล 16,500 25  
 - ผลิตภั ฑ์จากเชือกาัดฟาบ 18,000 25  
 - ผลิตภั ฑ์จากเชือกร่า 49,500 75  
 - การขยาย.ันธุ์.ืช  16,500   25   
 - การเ.าะเห็ดนาบฟ้าปลอดสาร.ิษ  16,500   25   
 - การเ.าะเห็ดฟาบปลอดสาร.ิษ  16,500   25   
 - ผลิตภั ฑ์เชือกร่าเ.ื่อธุรกิจ  33,000   50   
14. สมุทรสำคร จ ำนวน 7 หลักสตูร 230,450 400 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การใช้คอา.ิวเตอร์ในส านักบาน 33,000 50  
 - การท าขนาไทย 18,150 25  
 - การสร้าบหน้าเ.จบนสือ่สับคาออนไลน์ 13,200 50  
 - ภาษาตา่บประเทศเ.ื่อการสื่อสารพ(ภาษา.า่า)พระดับพ๑ 66,000 100  
 - ภาษาตา่บประเทศเ.ื่อการสื่อสารพ(ภาษา.า่า)พระดับพ๒ 66,000 100  
 - วีดิโอเ.ื่อการตลาดออนไลน์ด้วยโทรศั.ท์าือถือ 17,600 50  
 - อาหารว่าบไทย 16,500 25  
15. ยโสธร จ ำนวน 14 หลักสตูร 313,500 475 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การจักสานผลิตภั ฑ์จากไา้ไผ ่ 16,500 25  
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - ภาษาอับกฤษเบื้อบต้น 18,000 30  
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสื่อสาร 24,000 30  
 - ศาสน.ิธีกร 24,000 30  
 - อาหารและเครื่อบดื่า 14,400 30  
19. สงขลำ จ ำนวน 10 หลักสูตร 294,900 1,040 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การจัดการธุรกิจการท าเครื่อบแกบบรรจภุั ฑ์ 8,840 30  
 - การท าอาหาร-ขนาพเ.ื่อธุรกิจ 102,980 330  
 - การเ.าะเห็ด 38,180 150  
 - การท าเครื่อบแกบ พ24,300   90   
 - การท าน้ าาันสาุนไ.รและ.ิาเสนน้ า พ32,400   120   
 - การท าน้ ายาเอนกประสบค์ พ8,100   30   
 - การท าอาหารและขนาเ.ื่อธุรกิจ พ7,200   20   
 - การประดิษฐ์ขอบช าร่วยในบาน.ธิีการพจ านวนพ18พชา  พ16,200   60   
 - การเ.าะเห็ด พ8,100   30   
 - การสานเส้น.ลาสติกพจ านวนพ18พชา  พ48,600   180   
20. น่ำน จ ำนวน 9 หลักสตูร 442,020 1,090 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การใช้บานอินเตอร์เน็ตเบื้อบต้น 25,650 90  
 - การท าน้ าสาุนไ.ร 10,260 90  
 - การท ายาหา่อบสาุนไ.ร 10,260 90  
 - การท าลูกประคบสาุนไ.ร 10,260 90  
 - การประดิษฐ์ตุบไชย 6,840 60  
 - การส่บเสริาสุขภา.ผู้สูบอาย ุ 60,300 120  
 - การแสดบ.ื้นเาือบน่าน(ฟ้อนล่อบน่าน) 139,650 210  
 - ดิจิตอลาาร์เก็ตติ้บLine@ 41,040 90  
 - ทักษะการ.ูดเ.ื่อการสื่อสาร 45,600 60  
 - การตลาดออนไลน ์ พ16,920   40   
 - การท ายาหา่อบสาุนไ.ร พ3,420   30   
 - การท าลูกประคบสาุนไ.ร พ3,420   30   
 - การแสดบ.ื้นเาือบน่าน(ร าวบาะเกา่) พ22,800   30   
 - การแสดบ.ื้นเาือบน่าน(ร าวบาะเกา่) พ45,600   60   

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การจับจบีผ้า1 16,500 25  
 - การท าขนาไทย.ื้นบ้าน 33,000 50  
 - การท าคุกกี ้ 16,500 25  
 - การท าเค้ก 16,500 25  
 - การท าน้ าสาุนไ.ร 33,000 50  
 - การแปรรูปกลว้ยน้ าว้า 16,500 25  
 - การแปรรูปเห็ด 16,500 25  
 - การเ.้นท์สี 16,500 25  
 - การร้อยาาลัยดอกไา้สด 16,500 25  
 - ภาษากัา.ูชาเ.ื่อการสื่อสาร 16,500 25  
 - สาุนไ.รในบ้าน 16,500 25  
 - อาหารท้อบถิ่นเาือบตราด 16,500 25  
18. แพร ่ จ ำนวน 21 หลักสตูร 349,800 630 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การจัดดอกไา้สดและตกแต่บสถานที ่ 18,000 30  
 - การใช้อินเตอร์เน็ตเบื้อบต้น 12,000 30  
 - การประดิษฐ์ผลิตภั ฑ์จากเส้น.ลาสตกิ 24,000 30  
 - การแปรรูปอาหาร 12,600 30  
 - การเ.าะเห็ดเศรษฐกิจ 9,600 30  
 - ขนาไทย 14,400 30  
 - คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 12,000 30  
 - เครื่อบหอาและขอบช าร่วย 18,000 30  
 - ซอ.ื้นเาือบ 18,000 30  
 - เทคนิคการแต่บหน้า 18,000 30  
 - เทคนิคการประชาสัา.ันธ์และการสื่อสาร 10,800 30  
 - โปรแกราการน าเสนอบาน 12,000 30  
 - โปรแกราตาราบท าการ 12,000 30  
 - โปรแกราประาวลผลค า 12,000 30  
 - ภาษาจีนเบื้อบต้น 18,000 30  
 - ภาษาจีนเ.ื่อการสื่อสาร 24,000 30  
 - ภาษาเาือบเหนือ 24,000 30  
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - ภาษาอับกฤษเบื้อบต้น 18,000 30  
 - ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสื่อสาร 24,000 30  
 - ศาสน.ิธีกร 24,000 30  
 - อาหารและเครื่อบดื่า 14,400 30  
19. สงขลำ จ ำนวน 10 หลักสูตร 294,900 1,040 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การจัดการธุรกิจการท าเครื่อบแกบบรรจภุั ฑ์ 8,840 30  
 - การท าอาหาร-ขนาพเ.ื่อธุรกิจ 102,980 330  
 - การเ.าะเห็ด 38,180 150  
 - การท าเครื่อบแกบ พ24,300   90   
 - การท าน้ าาันสาุนไ.รและ.ิาเสนน้ า พ32,400   120   
 - การท าน้ ายาเอนกประสบค์ พ8,100   30   
 - การท าอาหารและขนาเ.ื่อธุรกิจ พ7,200   20   
 - การประดิษฐ์ขอบช าร่วยในบาน.ธิีการพจ านวนพ18พชา  พ16,200   60   
 - การเ.าะเห็ด พ8,100   30   
 - การสานเส้น.ลาสติกพจ านวนพ18พชา  พ48,600   180   
20. น่ำน จ ำนวน 9 หลักสตูร 442,020 1,090 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การใช้บานอินเตอร์เน็ตเบื้อบต้น 25,650 90  
 - การท าน้ าสาุนไ.ร 10,260 90  
 - การท ายาหา่อบสาุนไ.ร 10,260 90  
 - การท าลูกประคบสาุนไ.ร 10,260 90  
 - การประดิษฐ์ตุบไชย 6,840 60  
 - การส่บเสริาสุขภา.ผู้สูบอาย ุ 60,300 120  
 - การแสดบ.ื้นเาือบน่าน(ฟ้อนล่อบน่าน) 139,650 210  
 - ดิจิตอลาาร์เก็ตติ้บLine@ 41,040 90  
 - ทักษะการ.ูดเ.ื่อการสื่อสาร 45,600 60  
 - การตลาดออนไลน ์ พ16,920   40   
 - การท ายาหา่อบสาุนไ.ร พ3,420   30   
 - การท าลูกประคบสาุนไ.ร พ3,420   30   
 - การแสดบ.ื้นเาือบน่าน(ร าวบาะเกา่) พ22,800   30   
 - การแสดบ.ื้นเาือบน่าน(ร าวบาะเกา่) พ45,600   60   

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การจับจบีผ้า1 16,500 25  
 - การท าขนาไทย.ื้นบ้าน 33,000 50  
 - การท าคุกกี ้ 16,500 25  
 - การท าเค้ก 16,500 25  
 - การท าน้ าสาุนไ.ร 33,000 50  
 - การแปรรูปกลว้ยน้ าว้า 16,500 25  
 - การแปรรูปเห็ด 16,500 25  
 - การเ.้นท์สี 16,500 25  
 - การร้อยาาลัยดอกไา้สด 16,500 25  
 - ภาษากัา.ูชาเ.ื่อการสื่อสาร 16,500 25  
 - สาุนไ.รในบ้าน 16,500 25  
 - อาหารท้อบถิ่นเาือบตราด 16,500 25  
18. แพร ่ จ ำนวน 21 หลักสตูร 349,800 630 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
 - การจัดดอกไา้สดและตกแต่บสถานที ่ 18,000 30  
 - การใช้อินเตอร์เน็ตเบื้อบต้น 12,000 30  
 - การประดิษฐ์ผลิตภั ฑ์จากเส้น.ลาสตกิ 24,000 30  
 - การแปรรูปอาหาร 12,600 30  
 - การเ.าะเห็ดเศรษฐกิจ 9,600 30  
 - ขนาไทย 14,400 30  
 - คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 12,000 30  
 - เครื่อบหอาและขอบช าร่วย 18,000 30  
 - ซอ.ื้นเาือบ 18,000 30  
 - เทคนิคการแต่บหน้า 18,000 30  
 - เทคนิคการประชาสัา.ันธ์และการสื่อสาร 10,800 30  
 - โปรแกราการน าเสนอบาน 12,000 30  
 - โปรแกราตาราบท าการ 12,000 30  
 - โปรแกราประาวลผลค า 12,000 30  
 - ภาษาจีนเบื้อบต้น 18,000 30  
 - ภาษาจีนเ.ื่อการสื่อสาร 24,000 30  
 - ภาษาเาือบเหนือ 24,000 30  
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม วงเงินงบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

13. สมุทรสาคร - พลวัตนาเกลือสมุทร ปีที ่3 กรณีศึกษาเส้นทางการพัฒนาเกลือทะเลสู่เส้นทาง
เกลือเสริมไอโอดีน 

 30,000  140  

- โครงการใช้อัตลักษณ์ทางภูมปิัญญาในการพัฒนาอาชีพการต่อเรือประมง
จ าลองบางหญ้าแพรก อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

 30,000   

- การสื่อสานภูมปิัญญาและพัฒนาอาชพีการท าสไบมอญ โดยใช้เทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริง (Augment Reality : AR) 

 30,000   

- การพัฒนาวิสาหกจิชุมชนแปรรูปสมุนไฟรบ้านคลองใหญ่ด้วยกลยุทธ์
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ อย่างมีส่วนร่วม 

 30,000   

14. ยโสธร - การพัฒนารูปแบบสินค้าผ้าทอมือจังหวัดยโสธรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนโดย
ใช้แนวทางประชารัฐ 

 80,000  75  

15. พังงา - ศึกษาแนวคิดการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน กรณีศึกษา 
อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา 

 80,000  100  

16. ตราด - การบริหารจัดการขยะแบบนวัตกรรมน าเทคโนโลยีแบบมีสว่นร่วมของชุมชน
บ้านด่านชุมพล ต าบลด่านชุมพล อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

 50,000  105  

- การศึกษารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร  50,000   
17. แพร ่ - พัมนาคุณภาพชวีิตของชุมชนต าบลพระหลวง โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรม  80,000  75  
18. สงขลา - การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตวิถีในพื้นที่อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา  80,000  75  
19. น่าน - ภูมิปญัญาไทย สร้างรายได้ในชุมชน กรณีศึกษาบ้านนวราษฏร์ หมู่ที่ 5 ต.นา

ซาว อ.เมือง จ.น่าน 
 50,000  75  

- การจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทลื้อบ้านร้องแง ต าบลวรนคร 
อ าเภอปวั จังหวัดน่าน 

 30,000   

20. ส านักงานสถาบัน - การติดตามและประเมินผล 400,000 -  
โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม ่ 714,750 40 (จ านวนหลักสูตร) 
1. แม่ฮ่องสอน - การพัฒนาหลกัสูตรใหม่ : หลกัสูตรเกษตรส าหรับพื้นที่สูง 30,000 1  
2. ตาก - โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพและหลักสูตรบริการวิชาการด้วย

กระบวนการ DACUM  
30,000 1  

3. บุรีรัมย์ - โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทกัษะเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชวีิต ประจ าปีงบประมาณ 2562  

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้กระบวนการ DACUM (DEVELOPING A 
CURRICULUM) 

120,000 
 

129,000 

6 
 

1 

 

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม วงเงินงบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

21. รอการพิจารณาจัดสรร (ส านักงานสถาบัน) ส าหรับกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร /การบริหารจดัการโครงการ 259,380 -  
โครงการวิจัยวิจัยชุมชน  1,600,000 1,675 (จ านวนผู้รับบริการ) 
1. แม่ฮ่องสอน - รูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  80,000  300  
2. พิจิตร - การพัฒนาเครื่องกลั่นน้ าส้มควันไม้บริสุทธิโดยการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อเสริมสร้างเกษตรปลอดสารพิษในต าบลทุ่งใหญ่ 
อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 

 50,000  80  

3. บุรีรัมย์ การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมเพือ่ฟื้นฟูตลาดชุมชนต าบลบัวทอง อ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย ์

 80,000  75  

- การพัฒนาต้นแบบโคมไฟนอกอาคารพลังงานแสงอาทิตย์ของวิทยาลยัชุมชน
พิจิตรเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านหนองแขม หมู่ 5 ต าบลบา้นน้อย 
อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

50,000   

4. มุกดาหาร - การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่า : กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาโป  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

40,000  75  

- การจัดการความรู้การใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาสขุภาพเบื้องต้น 
กรณีศึกษา บา้นบุ่ง ต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

40,000   

5. หนองบัวล าภ ู - โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ กรณีศึกษาชุมชนบา้น
หัต ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

 80,000  75  

6. สระแก้ว - การพัฒนาหัตถกรรมชุมชนคนรักษ์แฝก  80,000  75  
7. อุทัยธาน ี - ภูมิปญัญาการย้อยสีด้านวัสดุธรรมชาติ อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธาน ี  80,000  20  
8. ระนอง - การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามแนววิถีพอเพียง กรณีศึกษา ชุมชนบา้น

ทะเลนอก จังหวัดระนอง 
 40,000  75  

- การวิจยัเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวทางหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 40,000   

9. นราธิวาส - การยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระจูดแบบมีส่วนรว่ม : กรณีศึกษากลุ่มจกั
สานผลิตภัณฑ์กระจูด จังหวัดนราธวิาส 

 80,000  75  

10. ยะลา - การศึกษาระยะเวลาฉีดน้ าเช้ือสดต่ออตัราการผสมติดและการฟักออกไข่ ไก่
สายพันธุ์เบตง 

 80,000  30  

11. ปัตตานี - การศึกษาการยืดอายกุารเก็บรักษาของข้าวกล้องงอกดว้ยสมุนไพร  40,000  75  
- การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์จากปลาน้ าจดื ชุมชนบ้านป่าหลวง ต าบลยาม ู
อ าเภอยะหริ่ง จังหวักปัตตาน ี

 40,000   

12. สตูล - การใช้ประโยชนจ์ากต้นสาคูพืชพื้นถิ่นภาคใต้ตอนล่าง  80,000  75  
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม วงเงินงบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

13. สมุทรสาคร - พลวัตนาเกลือสมุทร ปีที ่3 กรณีศึกษาเส้นทางการพัฒนาเกลือทะเลสู่เส้นทาง
เกลือเสริมไอโอดีน 

 30,000  140  

- โครงการใช้อัตลักษณ์ทางภูมปิัญญาในการพัฒนาอาชีพการต่อเรือประมง
จ าลองบางหญ้าแพรก อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

 30,000   

- การสื่อสานภูมปิัญญาและพัฒนาอาชพีการท าสไบมอญ โดยใช้เทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริง (Augment Reality : AR) 

 30,000   

- การพัฒนาวิสาหกจิชุมชนแปรรูปสมุนไฟรบ้านคลองใหญ่ด้วยกลยุทธ์
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ อย่างมีส่วนร่วม 

 30,000   

14. ยโสธร - การพัฒนารูปแบบสินค้าผ้าทอมือจังหวัดยโสธรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนโดย
ใช้แนวทางประชารัฐ 

 80,000  75  

15. พังงา - ศึกษาแนวคิดการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน กรณีศึกษา 
อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา 

 80,000  100  

16. ตราด - การบริหารจัดการขยะแบบนวัตกรรมน าเทคโนโลยีแบบมีสว่นร่วมของชุมชน
บ้านด่านชุมพล ต าบลด่านชุมพล อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

 50,000  105  

- การศึกษารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร  50,000   
17. แพร ่ - พัมนาคุณภาพชวีิตของชุมชนต าบลพระหลวง โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรม  80,000  75  
18. สงขลา - การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตวิถีในพื้นที่อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา  80,000  75  
19. น่าน - ภูมิปญัญาไทย สร้างรายได้ในชุมชน กรณีศึกษาบ้านนวราษฏร์ หมู่ที่ 5 ต.นา

ซาว อ.เมือง จ.น่าน 
 50,000  75  

- การจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทลื้อบ้านร้องแง ต าบลวรนคร 
อ าเภอปวั จังหวัดน่าน 

 30,000   

20. ส านักงานสถาบัน - การติดตามและประเมินผล 400,000 -  
โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม ่ 714,750 40 (จ านวนหลักสูตร) 
1. แม่ฮ่องสอน - การพัฒนาหลกัสูตรใหม่ : หลกัสูตรเกษตรส าหรับพื้นที่สูง 30,000 1  
2. ตาก - โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพและหลักสูตรบริการวิชาการด้วย

กระบวนการ DACUM  
30,000 1  

3. บุรีรัมย์ - โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทกัษะเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชวีิต ประจ าปีงบประมาณ 2562  

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้กระบวนการ DACUM (DEVELOPING A 
CURRICULUM) 

120,000 
 

129,000 
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1 

 

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม วงเงินงบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

21. รอการพิจารณาจัดสรร (ส านักงานสถาบัน) ส าหรับกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร /การบริหารจดัการโครงการ 259,380 -  
โครงการวิจัยวิจัยชุมชน  1,600,000 1,675 (จ านวนผู้รับบริการ) 
1. แม่ฮ่องสอน - รูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  80,000  300  
2. พิจิตร - การพัฒนาเครื่องกลั่นน้ าส้มควันไม้บริสุทธิโดยการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อเสริมสร้างเกษตรปลอดสารพิษในต าบลทุ่งใหญ่ 
อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 

 50,000  80  

3. บุรีรัมย์ การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมเพือ่ฟื้นฟูตลาดชุมชนต าบลบัวทอง อ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย ์

 80,000  75  

- การพัฒนาต้นแบบโคมไฟนอกอาคารพลังงานแสงอาทิตย์ของวิทยาลยัชุมชน
พิจิตรเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านหนองแขม หมู่ 5 ต าบลบา้นน้อย 
อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

50,000   

4. มุกดาหาร - การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่า : กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาโป  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

40,000  75  

- การจัดการความรู้การใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาสขุภาพเบื้องต้น 
กรณีศึกษา บา้นบุ่ง ต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

40,000   

5. หนองบัวล าภ ู - โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ กรณีศึกษาชุมชนบา้น
หัต ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

 80,000  75  

6. สระแก้ว - การพัฒนาหัตถกรรมชุมชนคนรักษ์แฝก  80,000  75  
7. อุทัยธาน ี - ภูมิปญัญาการย้อยสีด้านวัสดุธรรมชาติ อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธาน ี  80,000  20  
8. ระนอง - การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามแนววิถีพอเพียง กรณีศึกษา ชุมชนบา้น

ทะเลนอก จังหวัดระนอง 
 40,000  75  

- การวิจยัเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวทางหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 40,000   

9. นราธิวาส - การยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระจูดแบบมีส่วนรว่ม : กรณีศึกษากลุ่มจกั
สานผลิตภัณฑ์กระจูด จังหวัดนราธวิาส 

 80,000  75  

10. ยะลา - การศึกษาระยะเวลาฉีดน้ าเช้ือสดต่ออตัราการผสมติดและการฟักออกไข่ ไก่
สายพันธุ์เบตง 

 80,000  30  

11. ปัตตานี - การศึกษาการยืดอายกุารเก็บรักษาของข้าวกล้องงอกดว้ยสมุนไพร  40,000  75  
- การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์จากปลาน้ าจดื ชุมชนบ้านป่าหลวง ต าบลยาม ู
อ าเภอยะหริ่ง จังหวักปัตตาน ี

 40,000   

12. สตูล - การใช้ประโยชนจ์ากต้นสาคูพืชพื้นถิ่นภาคใต้ตอนล่าง  80,000  75  
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

2. ยะลำ จ ำนวน 5 กิจกรรม 1,582,650 1,100 (จ ำนวนผู้รับบริกำร) 
 - โครบการค่าย.ัฒนาผู้น านกัศึกษาและผูน้ าจิตอาสาท าควาาดีด้วยหัวใจขอบ

จับหวัดชายแดนภาคใต้ 
250,000   

 - โครบการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารอยู่ร่วากันอย่าบสันติในสับคา.หุ
วัฒนธรราขอบนักศึกษาพและภาคีเครือขา่ย 

250,000   

 - โครบการเสริาสร้าบควาาสัา.ันธ์เครือข่ายชุาชนเ.ื่อ.ัฒนาอาช.ีและ
คุ ภา.ชีวิต 

250,000   

 - เบิกฟ้าวิทยาลยัชุาชนยะลาพครั้บที่พ13 432,650   
 - าหกรราวิชาการ 7 จับหวัดภาคใต้ 400,000   
 - โครบการค่าย.ัฒนาผู้น านกัศึกษาและผูน้ าจิตอาสาท าควาาดีด้วยหัวใจขอบ

จับหวัดชายแดนภาคใต้ 
250,000   

3. ปัตตำนี จ ำนวน 7  กิจกรรม 1,862,650 1,100 (จ ำนวนผู้รับบริกำร) 
 - PNCC OPEN HOUSE 2019 เปิดร้ัววิทยาลัยชุาชนพสร้าบคนพสร้าบบานพ

สรา้บอาชี.พประจ าปงการศึกษาพ2562 
402,650   

 - ค่ายศึกษาเรียนรู้ชุาชนต้นแบบที่าีควาาหลากหลายทาบวัฒนธรรา 220,000   
 - โครบการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สับคา.หุวัฒนธรรานักศึกษาวิทยาลยัชุาชน

ปัตตานีร่วากับวิทยาลัยชุาชนนราธิวาส 
150,000   

 - โครบการค่ายเสริาสร้าบผู้น าจิตอาสาท าดีด้วยหวัใจขอบนักศึกษาวิทยาลยั
ชุาชนปัตตานี 

250,000   

 - โครบการเสริาสร้าบการอยู่ร่วากันอย่าบสันติในชุาชนจับหวัดชายแดนใต้ 310,000   
 - าหกรราวิชาการสร้าบบานสร้าบอาชี.พ(เสริาสร้าบเอกลักษ ์ขอบชาติ) 250,000   
 - เสริาสร้าบควาาสัา.ันธ์ระหวา่บเครือข่ายชุาชน 280,000   

4. สงขลำ จ ำนวน 5 กิจกรรม 2,582,650 1,780 (จ ำนวนผู้รับบริกำร) 
 - ค่ายผู้น านักศึกษาท าดีดว้ยหวัใจขอบนักศึกษาวิทยาลัยชุาชนสบขลา 300,000   
 - โครบการาหกรราวิชาการสร้าบบานสร้าบอาชี. 1,200,000   
 - โครบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้.หวุัฒนธรราระหว่าบวิทยาลยัชุาชนจับหวัด

ชายแดนใต ้
482,650   

 - โครบการเสริาสร้าบการอยู่ร่วากันอย่าบสันติในชุาชนจับหวัดชายแดนใต้ 300,000   
 - เปิดบ้านวิชาการพวชช สบขลาพครั้บที่พ4 300,000   

งบรำยจ่ำยอ่ืน : โครงกำรสนับสนุนบทบำทวิทยำลยัชุมชนในกำรส่งเสริมอำชพีในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวดัชำยแดนภำคใต้ 10,669,400 2,500  
1. นรำธิวำส จ ำนวน 23 กิจกรรม 3,025,000 625 (จ ำนวนผู้รับบริกำร) 

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม วงเงินงบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

4. หนองบัวล าภ ู  -   โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทกัษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชวีิต รายวิชาการท าพรมเช็ดเท้า 

 -   โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทกัษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชวีิต รายวิชาการท าพานบายศรี 

 -   โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทกัษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชวีิต รายวิชาการเลี้ยงไข่มดแดง  

24,000 3  

5. สระแก้ว - การพัฒนาหลกัสูตรพัฒนาอาชพีชุมชน 60,000 2  
6. อุทัยธาน ี - โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชพี 75,000 3  
7. นราธิวาส - โครงการเตรียมความพร้อมการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและหลักสูตร

บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
51,600 8  

8. สตูล - โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรม 30,000 5  
9. สมุทรสาคร - การพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมพัฒนาอาชพี และบรกิารวิชาการที่สอดคล้อง

กับความต้องการของชุมชน  
111,150 9  

10. พังงา - โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพ (หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ)  24,000 1  
11. สงขลา - การพัฒนาหลกัสูตรด้วยกระบวนการ DACUM  30,000 1  
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14,506,700 1,941 (จ านวนนักศึกษา ปวช.) 
1. พิจิตร - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 12,080,400 1,632 วิทยาลยัชุมชนพิจิตร 

2. อุทัยธาน ี - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2,426,300 309 วิทยาลยัชุมชนอุทยัธาน ี

งบเงินอุดหนุน : โครงการสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 10,000,000 26 (จ านวนโครงการ) 
1. พิจิตร - โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 750,000  1 วิทยาลยัชุมชนพิจิตร 
2. อุทัยธาน ี - โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 450,000  25 วิทยาลยัชุมชนอุทยัธาน ี
งบรายจ่ายอ่ืน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสงัคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,330,600 5,080 (จ านวนผู้รับบริการ) 
1. นราธิวาส จ านวน 5 กิจกรรม 1,582,650 1,100 (จ านวนผู้รับบริการ) 

 - โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม 250,000   
 - โครงการติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานศึกษาและ

พัฒนาชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ 
450,000   

 - โครงการพัฒนาผู้น าจิตอาสาท าดีดว้ยหวัใจวิทยาลัยชุมชนนราธวิาส 372,150   
 - โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ 250,000   
 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 260,500   

50721_Sahyblock_001-174.indd   158 20/2/2562   14:14:55



แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 159

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

2. ยะลำ จ ำนวน 5 กิจกรรม 1,582,650 1,100 (จ ำนวนผู้รับบริกำร) 
 - โครบการค่าย.ัฒนาผู้น านกัศึกษาและผูน้ าจิตอาสาท าควาาดีด้วยหัวใจขอบ

จับหวัดชายแดนภาคใต้ 
250,000   

 - โครบการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารอยู่ร่วากันอย่าบสันติในสับคา.หุ
วัฒนธรราขอบนักศึกษาพและภาคีเครือขา่ย 

250,000   

 - โครบการเสริาสร้าบควาาสัา.ันธ์เครือข่ายชุาชนเ.ื่อ.ัฒนาอาช.ีและ
คุ ภา.ชีวิต 

250,000   

 - เบิกฟ้าวิทยาลยัชุาชนยะลาพครั้บที่พ13 432,650   
 - าหกรราวิชาการ 7 จับหวัดภาคใต้ 400,000   
 - โครบการค่าย.ัฒนาผู้น านกัศึกษาและผูน้ าจิตอาสาท าควาาดีด้วยหัวใจขอบ

จับหวัดชายแดนภาคใต้ 
250,000   

3. ปัตตำนี จ ำนวน 7  กิจกรรม 1,862,650 1,100 (จ ำนวนผู้รับบริกำร) 
 - PNCC OPEN HOUSE 2019 เปิดร้ัววิทยาลัยชุาชนพสร้าบคนพสร้าบบานพ

สรา้บอาชี.พประจ าปงการศึกษาพ2562 
402,650   

 - ค่ายศึกษาเรียนรู้ชุาชนต้นแบบที่าีควาาหลากหลายทาบวัฒนธรรา 220,000   
 - โครบการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สับคา.หุวัฒนธรรานักศึกษาวิทยาลยัชุาชน

ปัตตานีร่วากับวิทยาลัยชุาชนนราธิวาส 
150,000   

 - โครบการค่ายเสริาสร้าบผู้น าจิตอาสาท าดีด้วยหวัใจขอบนักศึกษาวิทยาลยั
ชุาชนปัตตานี 

250,000   

 - โครบการเสริาสร้าบการอยู่ร่วากันอย่าบสันติในชุาชนจับหวัดชายแดนใต้ 310,000   
 - าหกรราวิชาการสร้าบบานสร้าบอาชี.พ(เสริาสร้าบเอกลักษ ์ขอบชาติ) 250,000   
 - เสริาสร้าบควาาสัา.ันธ์ระหวา่บเครือข่ายชุาชน 280,000   

4. สงขลำ จ ำนวน 5 กิจกรรม 2,582,650 1,780 (จ ำนวนผู้รับบริกำร) 
 - ค่ายผู้น านักศึกษาท าดีดว้ยหวัใจขอบนักศึกษาวิทยาลัยชุาชนสบขลา 300,000   
 - โครบการาหกรราวิชาการสร้าบบานสร้าบอาชี. 1,200,000   
 - โครบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้.หวุัฒนธรราระหว่าบวิทยาลยัชุาชนจับหวัด

ชายแดนใต ้
482,650   

 - โครบการเสริาสร้าบการอยู่ร่วากันอย่าบสันติในชุาชนจับหวัดชายแดนใต้ 300,000   
 - เปิดบ้านวิชาการพวชช สบขลาพครั้บที่พ4 300,000   

งบรำยจ่ำยอ่ืน : โครงกำรสนับสนุนบทบำทวิทยำลยัชุมชนในกำรส่งเสริมอำชพีในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวดัชำยแดนภำคใต้ 10,669,400 2,500  
1. นรำธิวำส จ ำนวน 23 กิจกรรม 3,025,000 625 (จ ำนวนผู้รับบริกำร) 

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม วงเงินงบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

4. หนองบัวล าภ ู  -   โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทกัษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชวีิต รายวิชาการท าพรมเช็ดเท้า 

 -   โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทกัษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชวีิต รายวิชาการท าพานบายศรี 

 -   โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทกัษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชวีิต รายวิชาการเลี้ยงไข่มดแดง  

24,000 3  

5. สระแก้ว - การพัฒนาหลกัสูตรพัฒนาอาชพีชุมชน 60,000 2  
6. อุทัยธาน ี - โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชพี 75,000 3  
7. นราธิวาส - โครงการเตรียมความพร้อมการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและหลักสูตร

บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
51,600 8  

8. สตูล - โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรม 30,000 5  
9. สมุทรสาคร - การพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมพัฒนาอาชพี และบรกิารวิชาการที่สอดคล้อง

กับความต้องการของชุมชน  
111,150 9  

10. พังงา - โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพ (หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ)  24,000 1  
11. สงขลา - การพัฒนาหลกัสูตรด้วยกระบวนการ DACUM  30,000 1  
งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14,506,700 1,941 (จ านวนนักศึกษา ปวช.) 
1. พิจิตร - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 12,080,400 1,632 วิทยาลยัชุมชนพิจิตร 

2. อุทัยธาน ี - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2,426,300 309 วิทยาลยัชุมชนอุทยัธาน ี

งบเงินอุดหนุน : โครงการสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 10,000,000 26 (จ านวนโครงการ) 
1. พิจิตร - โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 750,000  1 วิทยาลยัชุมชนพิจิตร 
2. อุทัยธาน ี - โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 450,000  25 วิทยาลยัชุมชนอุทยัธาน ี
งบรายจ่ายอ่ืน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสงัคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,330,600 5,080 (จ านวนผู้รับบริการ) 
1. นราธิวาส จ านวน 5 กิจกรรม 1,582,650 1,100 (จ านวนผู้รับบริการ) 

 - โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม 250,000   
 - โครงการติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานศึกษาและ

พัฒนาชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ 
450,000   

 - โครงการพัฒนาผู้น าจิตอาสาท าดีดว้ยหวัใจวิทยาลัยชุมชนนราธวิาส 372,150   
 - โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ 250,000   
 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 260,500   
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม วงเงินงบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

3. ปัตตานี จ านวน 15 กิจกรรม 2,575,000 625 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 - การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากกา้นจาก 83,125   
 - การจัดการความรู้ชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ Area – based 801,600   
 - การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด 219,700   
 - การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ 195,800   
 - การพัฒนาการท าขันหมากมุสลิมครบวงจร 52,000   
 - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมพื้นบ้านจากฟลาวข้าวกล้องงอก 114,900   
 - การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่เป็ด 50,000   
 - การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากกล้วย 143,940   
 - การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย 52,900   
 - การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากถัว่ 46,000   
 - การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์ของฝากและของที่ระลึกเพื่อ

การท่องเท่ียว 
255,150   

 - การพัฒนาสูตรการท าไส้ขนมเปี๊ยะจากวตัถุดิบในท้องถิ่น 54,500   
 - การส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองเพื่อพัฒนาอาชีพ 57,860   
 - การส่งเสริมตลาดออนไลน์ให้แก่ชุมชน 258,375   
 - การหลักสูตรการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 189,150   

4. สงขลา จ านวน 6 กิจกรรม 2,775,000 625 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 - การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างชุมชนต้นแบบในพื้นที่

อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
200,000   

 - การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตวิถีบนฐานทรพัยากรในชุมชน 1,730,200   
 - การพัฒนาศักยภาพการทอผ้าพื้นเมือง บ้านล่องมุด ต าบลล าไพล อ าเภอ

เทพา จังหวัดสงขลา 
244,800   

 - การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านอาชีพในอ าเภอเทพา สะบา้ยอ้ยเพื่อส่งเสริม
การจัดการท่องเท่ียวที่ยั่งยืน 

200,000   

 - การวิจยัเพื่อสร้าง BRAND เส้ือผ้าสตรีมสุลิม 200,000   
 - การศึกษาและส่งเสริมอาชีพชุมชนการท าประมงพื้นบ้าน เพื่อการจัดการ

ตนเองที่ยั่งยืน 
200,000   

     
     

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การค้าชายแดน 145,500   
 - การอตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูปในสายการผลิต 28,600   
 - การเคลื่อนย้ายและการบ ารุบรักษาเครื่อบจักรกลหนักพ(รถขุด) 36,500   
 - การทอผ้าผืนเาือบ 258,000   
 - การขนส่บสินค้าในชุาชนที่ยั่บยืน 199,500   
 - การเ.ิ่าาูลค่าผลิตภั ฑ์กระจูดนรา 272,980   
 - การท าอาหารว่าบเ.ื่อธุรกิจ 43,100   
 - การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภั ฑ์สินค้าชุาชน 250,000   
 - การเลี้ยบชันโรบพ 49,600   
 - การท าผ้าบาติก 79,320   
 - การส่บเสริาเลี้ยบวัวเชิบธุรกิจ 116,000   
 - การสร้าบการรับรู้ผลการด าเนินการบริการวิชาการเขตเฉ.าะกิจจับหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
450,000   

 - การเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชนในลักษ ะเชิบ.ื้นที่พ(area based)ขอบ
ชุาชนบ้านละหาพต าบลแว้บพอ าเภอแว้บพจับหวัดนราธวิาส 

422,500   

 - การเสริาสร้าบชุาชนวิถีชีวิตตาาแนวเศรษฐกิจ.อเ.ยีบลุโบะบือซา 218,900   
 - การแคคตัสออนไลน์ 67,000   
 - การท ากอ้นเชื้อเ.าะเห็ดแครบ 44,700   
 - การท าไข่เค็า.อกสาุนไ.ร 30,700   
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์จากผ้าปาเต๊ะ 94,300   
 - การเ.้นท์ผ้าปาเต๊ะ 67,500   
 - การเ.ิ่าาูลค่าจากไา้ไผ่ 36,800   
 - ธุรกิจอาหารจานด่วน 30,000   
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์พและการจัดการตลาดและการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ชันโรบ 39,500   
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์จากเศษผ้า 44,000   

2. ยะลำ จ ำนวน 2 กิจกรรม 2,575,000 625 (จ ำนวนผู้รับบริกำร) 
 - โครบการส่บเสริาและ.ัฒนาทักษะอาช.ีในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกจิจับหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
1,575,000   

 - โครบการส่บเสริาการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บในลักษ ะ
เชิบ.ื้นที่พ(Area-based)พกระบวนการาสี่วนร่วาขอบชุาชนเ.ื่อการ.ัฒนา
อย่าบยั่บยืนตาาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ.อเ.ียบโดยใช้.ื้นที่เป็นฐาน 

1,000,000   
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม วงเงินงบประมาณ 
(บาท) เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

3. ปัตตานี จ านวน 15 กิจกรรม 2,575,000 625 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 - การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากกา้นจาก 83,125   
 - การจัดการความรู้ชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ Area – based 801,600   
 - การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด 219,700   
 - การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ 195,800   
 - การพัฒนาการท าขันหมากมุสลิมครบวงจร 52,000   
 - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมพื้นบ้านจากฟลาวข้าวกล้องงอก 114,900   
 - การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่เป็ด 50,000   
 - การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากกล้วย 143,940   
 - การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย 52,900   
 - การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากถัว่ 46,000   
 - การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์ของฝากและของที่ระลึกเพื่อ

การท่องเท่ียว 
255,150   

 - การพัฒนาสูตรการท าไส้ขนมเปี๊ยะจากวตัถุดิบในท้องถิ่น 54,500   
 - การส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองเพื่อพัฒนาอาชีพ 57,860   
 - การส่งเสริมตลาดออนไลน์ให้แก่ชุมชน 258,375   
 - การหลักสูตรการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 189,150   

4. สงขลา จ านวน 6 กิจกรรม 2,775,000 625 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 - การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างชุมชนต้นแบบในพื้นที่

อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
200,000   

 - การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตวิถีบนฐานทรพัยากรในชุมชน 1,730,200   
 - การพัฒนาศักยภาพการทอผ้าพื้นเมือง บ้านล่องมุด ต าบลล าไพล อ าเภอ

เทพา จังหวัดสงขลา 
244,800   

 - การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านอาชีพในอ าเภอเทพา สะบา้ยอ้ยเพื่อส่งเสริม
การจัดการท่องเท่ียวที่ยั่งยืน 

200,000   

 - การวิจยัเพื่อสร้าง BRAND เส้ือผ้าสตรีมสุลิม 200,000   
 - การศึกษาและส่งเสริมอาชีพชุมชนการท าประมงพื้นบ้าน เพื่อการจัดการ

ตนเองที่ยั่งยืน 
200,000   

     
     

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - การค้าชายแดน 145,500   
 - การอตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูปในสายการผลิต 28,600   
 - การเคลื่อนย้ายและการบ ารุบรักษาเครื่อบจักรกลหนักพ(รถขุด) 36,500   
 - การทอผ้าผืนเาือบ 258,000   
 - การขนส่บสินค้าในชุาชนที่ยั่บยืน 199,500   
 - การเ.ิ่าาูลค่าผลิตภั ฑ์กระจูดนรา 272,980   
 - การท าอาหารว่าบเ.ื่อธุรกิจ 43,100   
 - การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภั ฑ์สินค้าชุาชน 250,000   
 - การเลี้ยบชันโรบพ 49,600   
 - การท าผ้าบาติก 79,320   
 - การส่บเสริาเลี้ยบวัวเชิบธุรกิจ 116,000   
 - การสร้าบการรับรู้ผลการด าเนินการบริการวิชาการเขตเฉ.าะกิจจับหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
450,000   

 - การเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชนในลักษ ะเชิบ.ื้นที่พ(area based)ขอบ
ชุาชนบ้านละหาพต าบลแว้บพอ าเภอแว้บพจับหวัดนราธวิาส 

422,500   

 - การเสริาสร้าบชุาชนวิถีชีวิตตาาแนวเศรษฐกิจ.อเ.ยีบลุโบะบือซา 218,900   
 - การแคคตัสออนไลน์ 67,000   
 - การท ากอ้นเชื้อเ.าะเห็ดแครบ 44,700   
 - การท าไข่เค็า.อกสาุนไ.ร 30,700   
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์จากผ้าปาเต๊ะ 94,300   
 - การเ.้นท์ผ้าปาเต๊ะ 67,500   
 - การเ.ิ่าาูลค่าจากไา้ไผ่ 36,800   
 - ธุรกิจอาหารจานด่วน 30,000   
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์พและการจัดการตลาดและการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ชันโรบ 39,500   
 - การแปรรูปผลิตภั ฑ์จากเศษผ้า 44,000   

2. ยะลำ จ ำนวน 2 กิจกรรม 2,575,000 625 (จ ำนวนผู้รับบริกำร) 
 - โครบการส่บเสริาและ.ัฒนาทักษะอาช.ีในเขต.ัฒนา.ิเศษเฉ.าะกจิจับหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
1,575,000   

 - โครบการส่บเสริาการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บในลักษ ะ
เชิบ.ื้นที่พ(Area-based)พกระบวนการาสี่วนร่วาขอบชุาชนเ.ื่อการ.ัฒนา
อย่าบยั่บยืนตาาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ.อเ.ียบโดยใช้.ื้นที่เป็นฐาน 

1,000,000   
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

8. ยะลา - โครบการอบราเชิบปฏิบัติการาัคคุเทศก์อาสาเ.ื่อการท่อบเท่ียวชุาชน  142,900  60  
9. ปัตตานี - การ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรดา้นการทอ่บเที่ยวและบริการ  268,100 75  
10. สตูล - โครบการฝึกอบราหลักสูตราัคคุเทศก์ทั่วไป 

- โครบการฝึกอบราหลักสูตราัคคุเทศก์ทั่วไป 
1,940,000  720  

11. สาุทรสาคร - โครบการจัดการ.ัฒนาศักยภา.การท่อบเที่ยวเชิบประวัติศาสตร์สายน้ าแห่บ
ควาาซ่ือสัตย์เาือบสาครบุรี 

 297,800  50  

12. .ับบา - โครบการ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรด้านภาษาและบริการด้านการท่อบเท่ียวพจ 
.ับบา 

 250,200   105   

13. ตราด - การศึกษาศักยภา.ในการจัดการทอ่บเที่ยวโดยชุาชนขอบชุาชนพบา้นหนอบ
บอนพต าบลหนอบบอนพอ าเภอบ่อไร่พจับหวัดตราด 

- การเสริาสร้าบศักยภา.ในการจัดการทอ่บเที่ยวโดยชุาชนแบบาีส่วนรว่าขอบ
กลุ่าท่อบเที่ยววถิีชุาชนต าบลอา่วใหญพ่อ าเภอเาือบพจับหวัดตราด 

 285,900   60   

14. แ.ร ่ - .ัฒนาศักยภา.ผู้ประกอบการโฮาสเตยเ์.ื่อสนับสนุนการท่อบเท่ียวขอบ
จับหวัดแ.ร ่

 111,500   50   

15. สบขลา - โครบการ.ัฒนาบุคลากรด้านการการท่อบเท่ียวชุาชน  285,900  120   
16. น่าน - การ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรพด้านการทอ่บเที่ยวและบริการเ.ื่อรอบรับ

อุตสาหกรราท่อบเท่ียวพในจับหวัดนา่น 
 238,250  100   

งบรำยจ่ำยอ่ืน : โครงกำรพัฒนำศักยภำพเด็กปฐมวยั 1,300,000 407 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
1. .ิจิตร - โครบการ.ัฒนาศักยภา.เด็กปฐาวัย 47,000 14  
2. ตาก - โครบการ.ัฒนาศักยภา.การศึกษาเด็กปฐาวัย 47,000 14  
3. บุรีรัาย์ - โครบการส่บเสริา.ัฒนาการตาาช่วบวัยขอบเด็กปฐาวัยพศูนย.์ัฒนาเด็กเล็กพ

ในเขตต าบลปราสาทพอ าเภอบา้นด่านพจบัหวัดบุรีรัาย์ 
48,000 15  

4. าุกดาหาร - การส่บเสริา.ัฒนาการตาาช่วบวยัขอบเด็กปฐาวัยพศูนย์.ัฒนาเด็กเล็กพ
จับหวัดาุกดาหาร 

124,800 40  

5. หนอบบัวล าภ ู - .ัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐาวยั 47,000 14  
6. สระแก้ว - การ.ัฒนาศักยภา.เด็กปฐาวยัในศูนย.์ัฒนาเด็กเล็กสับกัดอบค์กรปกครอบ

ส่วนท้อบถิ่นในจับหวัดสระแก้ว 
124,800 40  

7. อุทัยธาน ี - การจัดการควาารู้เ.ื่อ.ัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐาวัยในชุาชน 47,000 14  
8. ระนอบ - โครบการส่บเสริาควาาฉลาดทาบอารา ์ด้วยทักษะพEF ( Executive 

Functions)พส าหรับเด็กปฐาวยั 
47,000 14  

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

5. ส ำนักงำนสถำบัน - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการ.ัฒนาทักษะอาชี.และการจัดการควาารู้
เ.ื่อเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชนและการติดตาาผลการด าเนินบาน 

369,400   

งบเงินอุดหนุน : โครงกำรวิจยัและนวตักรรมเพื่อกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนของประเทศ 2,130,100 5 (จ ำนวนผู้โครงกำรวิจัยที่แล้วเสร็จ) 
1. แา่ฮ่อบสอน - การสร้าบรูปแบบการจัดการท่อบเท่ียวเชิบอนุรักษ์ขอบชุาชนไทใหญ่ทาวน์พ

ต าบลจอบค าพอ าเภอเาือบพจับหวัดแา่ฮ่อบสอน 
729,200 1  

 - รูปแบบการจัดการทรั.ยากรธรราชาติและสิ่บแวดล้อาขอบชุาชนบ้านโป่บ
ดอยช้าบพต าบลบ้านกาศพอ าเภอแา่สะเรียบพจับหวัดแา่ฮ่อบสอน 

184,500 1  

2. แ.ร ่ - การ.ัฒนากระบวนการ.ิา.์ลวดลายผ้าฝ้ายด้วยาือจากสีธรราชาติใบสกั 300,000 1  
3. น่าน - การ.ัฒนาศักยภา.รอบรับการท่อบเท่ียวขอบชุาชนในเขต.ื้นทีเาือบเก่าน่าน 467,700 1  
 - การ.ัฒนาหออัตลักษ ์ให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ทาบประวัติศาสตร์ขอบเาือบ

น่าน 
448,700 1  

งบรำยจ่ำยอ่ืน : โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรดำ้นกำรท่องเทีย่ว 6,911,500   1,930   (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
1. แา่ฮ่อบสอน - การ.ัฒนาศักยภา.เครือข่ายการท่อบเท่ียวโดยชุาชนจับหวัดแา่ฮ่อบสอน 

- การสร้าบนวัตกรราาชี.จากภูาิปัญญาทอ้บถิ่นเ.ื่อการท่อบเท่ียวและบริการ 
- โครบการ.ัฒนารูปแบบการท่อบเท่ียวแบบโลว์คาร์บอนพ(low carbon 

tourism) จับหวัดแา่ฮ่อบสอน 

1,072,100  170   

2. .ิจิตร - การ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรดา้นการทอ่บเที่ยวและบริการ  142,900พ  60   
3. ตาก - โครบการสร้าบเครือข่ายท่อบเที่ยวชุาชนเ.ื่อร่วา.ัฒนากิจกรราและเส้นทาบ

ท่อบเที่ยวที่สร้าบการเรียนรู้ารดกวัฒนธรราชุาชนจับหวัดตากแก่ผู้าาเยือน 
 285,900พ  60   

4. สระแก้ว - โครบการพการจัดการควาารู้เ.ื่อ.ัฒนาและส่บเสริาแหล่บท่อบเที่ยวทาบ
ประวัติศาสตร์ 

- โครบการพศิลาจารึกศึกษาพ พสระแกว้พ:พภาษาและวรร กรราท้อบถิ่นเ.ื่อ
เสริาสร้าบศักยภา.บุคลากรดา้นการท่อบเท่ียว 

- โครบการส่บเสริาการท่อบเท่ียวเกษตรเชิบสร้าบสรรค์พสัาผัสสาร.ันวิถีที่
สระแก้ว 

 285,900 120  

5. อุทัยธาน ี - การ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรดา้นการทอ่บเที่ยวและบริการ  238,250พ 50  
6. ระนอบ - โครบการจัดการควาารู้เ.ื่อ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรด้านการท่อบเท่ียว

จับหวัดระนอบ 
- โครบการ.ัฒนาศักยภา.าัคคุเทศก์ทั่วไปแก่นักทอ่บเที่ยวชาวไทยและชาว
ต่าบประเทศพ(บัตรสีบรอนซ์เบิน) 

 780,000พ 90  

7. นราธิวาส - โครบการ.ัฒนาศักยภา.ชุาชนเ.ือ่ยกระดับการท่อบเท่ียวชุาชน  285,900พ 40  

50721_Sahyblock_001-174.indd   162 20/2/2562   14:14:58



แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 163

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

8. ยะลา - โครบการอบราเชิบปฏิบัติการาัคคุเทศก์อาสาเ.ื่อการท่อบเท่ียวชุาชน  142,900  60  
9. ปัตตานี - การ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรดา้นการทอ่บเที่ยวและบริการ  268,100 75  
10. สตูล - โครบการฝึกอบราหลักสูตราัคคุเทศก์ทั่วไป 

- โครบการฝึกอบราหลักสูตราัคคุเทศก์ทั่วไป 
1,940,000  720  

11. สาุทรสาคร - โครบการจัดการ.ัฒนาศักยภา.การท่อบเที่ยวเชิบประวัติศาสตร์สายน้ าแห่บ
ควาาซ่ือสัตย์เาือบสาครบุรี 

 297,800  50  

12. .ับบา - โครบการ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรด้านภาษาและบริการด้านการท่อบเท่ียวพจ 
.ับบา 

 250,200   105   

13. ตราด - การศึกษาศักยภา.ในการจัดการทอ่บเที่ยวโดยชุาชนขอบชุาชนพบา้นหนอบ
บอนพต าบลหนอบบอนพอ าเภอบ่อไร่พจับหวัดตราด 

- การเสริาสร้าบศักยภา.ในการจัดการทอ่บเที่ยวโดยชุาชนแบบาีส่วนรว่าขอบ
กลุ่าท่อบเที่ยววถิีชุาชนต าบลอา่วใหญพ่อ าเภอเาือบพจับหวัดตราด 

 285,900   60   

14. แ.ร ่ - .ัฒนาศักยภา.ผู้ประกอบการโฮาสเตยเ์.ื่อสนับสนุนการท่อบเท่ียวขอบ
จับหวัดแ.ร ่

 111,500   50   

15. สบขลา - โครบการ.ัฒนาบุคลากรด้านการการท่อบเท่ียวชุาชน  285,900  120   
16. น่าน - การ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรพด้านการทอ่บเที่ยวและบริการเ.ื่อรอบรับ

อุตสาหกรราท่อบเท่ียวพในจับหวัดนา่น 
 238,250  100   

งบรำยจ่ำยอ่ืน : โครงกำรพัฒนำศักยภำพเด็กปฐมวยั 1,300,000 407 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
1. .ิจิตร - โครบการ.ัฒนาศักยภา.เด็กปฐาวัย 47,000 14  
2. ตาก - โครบการ.ัฒนาศักยภา.การศึกษาเด็กปฐาวัย 47,000 14  
3. บุรีรัาย์ - โครบการส่บเสริา.ัฒนาการตาาช่วบวัยขอบเด็กปฐาวัยพศูนย.์ัฒนาเด็กเล็กพ

ในเขตต าบลปราสาทพอ าเภอบา้นด่านพจบัหวัดบุรีรัาย์ 
48,000 15  

4. าุกดาหาร - การส่บเสริา.ัฒนาการตาาช่วบวยัขอบเด็กปฐาวัยพศูนย์.ัฒนาเด็กเล็กพ
จับหวัดาุกดาหาร 

124,800 40  

5. หนอบบัวล าภ ู - .ัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐาวยั 47,000 14  
6. สระแก้ว - การ.ัฒนาศักยภา.เด็กปฐาวยัในศูนย.์ัฒนาเด็กเล็กสับกัดอบค์กรปกครอบ

ส่วนท้อบถิ่นในจับหวัดสระแก้ว 
124,800 40  

7. อุทัยธาน ี - การจัดการควาารู้เ.ื่อ.ัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐาวัยในชุาชน 47,000 14  
8. ระนอบ - โครบการส่บเสริาควาาฉลาดทาบอารา ์ด้วยทักษะพEF ( Executive 

Functions)พส าหรับเด็กปฐาวยั 
47,000 14  

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

5. ส ำนักงำนสถำบัน - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการ.ัฒนาทักษะอาชี.และการจัดการควาารู้
เ.ื่อเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชนและการติดตาาผลการด าเนินบาน 

369,400   

งบเงินอุดหนุน : โครงกำรวิจยัและนวตักรรมเพื่อกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนของประเทศ 2,130,100 5 (จ ำนวนผู้โครงกำรวิจัยที่แล้วเสร็จ) 
1. แา่ฮ่อบสอน - การสร้าบรูปแบบการจัดการท่อบเท่ียวเชิบอนุรักษ์ขอบชุาชนไทใหญ่ทาวน์พ

ต าบลจอบค าพอ าเภอเาือบพจับหวัดแา่ฮ่อบสอน 
729,200 1  

 - รูปแบบการจัดการทรั.ยากรธรราชาติและสิ่บแวดล้อาขอบชุาชนบ้านโป่บ
ดอยช้าบพต าบลบ้านกาศพอ าเภอแา่สะเรียบพจับหวัดแา่ฮ่อบสอน 

184,500 1  

2. แ.ร ่ - การ.ัฒนากระบวนการ.ิา.์ลวดลายผ้าฝ้ายด้วยาือจากสีธรราชาติใบสกั 300,000 1  
3. น่าน - การ.ัฒนาศักยภา.รอบรับการท่อบเท่ียวขอบชุาชนในเขต.ื้นทีเาือบเก่าน่าน 467,700 1  
 - การ.ัฒนาหออัตลักษ ์ให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ทาบประวัติศาสตร์ขอบเาือบ

น่าน 
448,700 1  

งบรำยจ่ำยอ่ืน : โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรดำ้นกำรท่องเทีย่ว 6,911,500   1,930   (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
1. แา่ฮ่อบสอน - การ.ัฒนาศักยภา.เครือข่ายการท่อบเท่ียวโดยชุาชนจับหวัดแา่ฮ่อบสอน 

- การสร้าบนวัตกรราาชี.จากภูาิปัญญาทอ้บถิ่นเ.ื่อการท่อบเท่ียวและบริการ 
- โครบการ.ัฒนารูปแบบการท่อบเท่ียวแบบโลว์คาร์บอนพ(low carbon 

tourism) จับหวัดแา่ฮ่อบสอน 

1,072,100  170   

2. .ิจิตร - การ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรดา้นการทอ่บเที่ยวและบริการ  142,900พ  60   
3. ตาก - โครบการสร้าบเครือข่ายท่อบเที่ยวชุาชนเ.ื่อร่วา.ัฒนากิจกรราและเส้นทาบ

ท่อบเที่ยวที่สร้าบการเรียนรู้ารดกวัฒนธรราชุาชนจับหวัดตากแก่ผู้าาเยือน 
 285,900พ  60   

4. สระแก้ว - โครบการพการจัดการควาารู้เ.ื่อ.ัฒนาและส่บเสริาแหล่บท่อบเที่ยวทาบ
ประวัติศาสตร์ 

- โครบการพศิลาจารึกศึกษาพ พสระแกว้พ:พภาษาและวรร กรราท้อบถิ่นเ.ื่อ
เสริาสร้าบศักยภา.บุคลากรดา้นการท่อบเท่ียว 

- โครบการส่บเสริาการท่อบเท่ียวเกษตรเชิบสร้าบสรรค์พสัาผัสสาร.ันวิถีที่
สระแก้ว 

 285,900 120  

5. อุทัยธาน ี - การ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรดา้นการทอ่บเที่ยวและบริการ  238,250พ 50  
6. ระนอบ - โครบการจัดการควาารู้เ.ื่อ.ัฒนาศักยภา.บุคลากรด้านการท่อบเท่ียว

จับหวัดระนอบ 
- โครบการ.ัฒนาศักยภา.าัคคุเทศก์ทั่วไปแก่นักทอ่บเที่ยวชาวไทยและชาว
ต่าบประเทศพ(บัตรสีบรอนซ์เบิน) 

 780,000พ 90  

7. นราธิวาส - โครบการ.ัฒนาศักยภา.ชุาชนเ.ือ่ยกระดับการท่อบเท่ียวชุาชน  285,900พ 40  
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(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

12. .ับบา - การจัดตั้บศูนย์ศึกษาอาหารวัฒนธรราวทิยาลัยชุาชน.ับบา 267,400 150  
13. ตราด - ศูนย์ส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเ.ื่อ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ชุาชน 135,800 300  
14. แ.ร ่ - การ.ัฒนาศักยภา.ศูนย์การเรียนรู้ไา้สักพวิทยาลยัชุาชนแ.ร่ 1,500,000 800  
15. สบขลา - โครบการ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ขอบชันโรบอ าเภอเท.าพจับหวัดสบขลา 100,000 50  
16. น่าน - โครบการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษ ์นครน่าน 1,600,000 800  
17. ส ำนักงำนสถำบัน - กำรติดตำมและรำยงำนผล 1,000,000 -  
18. รอกำรพิจำรณำจดัสรร -      2,747,000  -  
งบรำยจ่ำยอ่ืน : โครงกำรพัฒนำกำรผลิตและกำรค้ำผลไม้ 3,718,000 8 (จ ำนวนต้นแบบ) 
1. สระแก้ว - โครบการ.ัฒนาการผลิตและการค้าผลไา้ภาคตะวันออก(วิทยาลัยชุาชน

สระแก้ว) 
3,414,000 3  

2. ตราด - โครบการ.ัฒนาการผลิตและการค้าผลไา้ภาคตะวันออก 304,200 5  
งบรำยจ่ำยอ่ืน : โครงกำรฝึกอบรมอำชีพส ำหรบัคนในชุมชน 2,800,000 600 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
1. บุรีรัาย์ - การ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชวีิตผู้าีรายได้น้อยเ.ื่อลดควาาเหลือ่าล้ าทาบ

สับคา(การท าปลาหาักข้าวค่ัว) 
200,000 150  

- โครบการ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตพ(กลุ่าผู้สูบอายุ) 250,000 
- โครบการ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตผู้าีรายได้น้อย(กลุ่าเกษตรกรปลอด
สาร.ิษ) 

250,000 

2. าุกดาหาร - โครบการ.ัฒนารูปแบบการประกอบอาชี.ส าหรับคนในชุาชนผู้าีรายได้น้อย
จับหวัดาุกดาหารพ(อาชี.ชุาชนยุคพ4 0) 

700,000 150 
 

 

3. หนอบบัวล าภ ู - .ัฒนาศักยภา.ผู้าีรายได้น้อยจับหวัดหนอบบัวล าภู 700,000 150  
4. ยโสธร - การฝึกอบราอาชี.ส าหรับผู้าีรายได้น้อยจับหวัดยโสธร 700,000 150  
งบรำยจ่ำยอ่ืน : โครงกำรพัฒนำรปูแบบสินค้ำและบริกำรดำ้นกำรท่องเทีย่ว 2,000,000 280 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
1. บุรีรัาย์ - โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ชุาชนเ.ื่อรอบรับการท่อบเท่ียวโดยชุาชน 500,000 70  
2. าุกดาหาร - โครบการ.ัฒนารูปแบบสินค้าและบริการเ.ื่อการท่อบเท่ียวโดยชุาชนจับหวัด

าุกดาหารพ(ชุาชนท่อบเท่ียวยุคพ4 0) 500,000 70  

3. หนอบบัวล าภ ู - .ัฒนารูปแบบสินค้าและบริการดา้นการท่อบเท่ียวเชิบอนุรักษ์และประเ. ี
วัฒนธรรา 

500,000 70  

4. ยโสธร - โครบการ.ัฒนาศักยภา.การท่อบเท่ียวเชิบวัฒนธรราแบบาีส่วนร่วาต าบล
กุดเชียบหาีพอ าเภอเลิบนกทา 

500,000 70  
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9. นราธิวาส - โครบการ.ัฒนารูปแบบการจัดประสบการ ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐาวยั
แบบทวภิาษา 

47,000 14  

10. ยะลา - โครบการ.ัฒนาศักยภา.เด็กปฐาวัย 47,000 14  
11. สตูล - โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การศึกษาเด็กปฐาวัย 48,000 15  
12. ยโสธร - โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การศึกษาเด็กปฐาวัย 156,000 50  
13. .ับบา - โครบการ.ัฒนาศักยภา.เด็กปฐาวัยจับหวัด.ับบา 47,000 14  
14. ตราด - การศึกษาประสิทธิภา.การใช้รูปแบบกจิกรราพBBL ในการ.ัฒนาศักยภา.

เด็กปฐาวัยพศูนย.์ัฒนาเด็กเล็กต าบลทุ่บนนทรีพอ าเภอเขาสาิบพจับหวัดตราด 
124,800 40  

15. แ.ร ่ - การถ่ายทอดอบค์ควาารู้การ.ัฒนาเด็กปฐาวัยโดยใช้แหล่บการเรียนรู้ใน
ชุาชนเป็นฐานโดยการาีส่วนร่วาขอบชุาชน 

124,800 40  

16. สบขลา - โครบการจัดประสบการ ์เด็กปฐาวยัเดินตาารอยเท้า.อ่อยูอ่ยา่บ.อเ.ียบ 124,800 40  
17. น่าน - .ัฒนาสื่อส าหรับเด็กปฐาวัยที่ส่บเสริาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่พ21 48,000 15  
งบรำยจ่ำยอ่ืน : โครงกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรยีนรู้เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรูต้ลอดชีวติ 15,450,200 6,050 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
1. แา่ฮ่อบสอน - โครบการศูนย์ควาารู้กินได้ 200,000 1,700  
 - .ัฒนาศักยภา.ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา 1,600,000  
 - ศูนย์.ัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แา่ฮ่อบสอน 500,000  
2. บุรีรัาย์ - โครบการ.ัฒนาศักยภา.แหล่บเรียนรู้เ.ื่อส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชีวิตพ.ื้นที่

วิทยาลยัชุาชนบุรีรัาย์และชุาชนในจับหวัดบุรีรัาย์ 
300,000 100  

3. าุกดาหาร - โครบการจัดตั้บศูนย์เรียนรู้เ.ื่อถ่ายทอดศาสตร์.ระราชา 200,000 100  
4. หนอบบัวล าภ ู - โครบการศูนย์การศึกษาศาสตร์.ระราชา 400,000 150  
5. สระแก้ว - โครบการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรียพ์วิทยาลยัชุาชนสระแกว้ 2,100,000 500  
6. อุทัยธาน ี - โครบการศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอ.ื้นเาือบ 1,500,000 900  
 - โครบการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ.อเ.ยีบพ“เกษตรทฤษฎีใหา่”พและสวน

สาุนไ.รเ.ื่อสุขภา. 
200,000  

7. ระนอบ - โครบการ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ทักษะดา้นภาษาพวิทยาลยัชุาชนระนอบ 200,000 100  
8. นราธิวาส - .ัฒนาศูนย์การเรียนรู้การท าผลิตภั ฑ์หัตถกรราจักสานจากวัสดุธรราชาติ

ในท้อบถิ่นพวิทยาลัยชุาชนนราธิวาส 
300,000 100  

9. สตูล - โครบการ.ัฒนาศูนย์ควาารู้กินได้พ(OKMD)พวิทยาลัยชุาชนสตูล 200,000 100  
10. สาุทรสาคร - โครบการจัดตั้บศูนย์ส่บเสริาและ.ัฒนาอาชี.ด้านอุตสาหกรราเซราาิคแบบ

ครบวบจรขอบวิทยาลยัชุาชนสาุทรสาคร 
200,000 100  

11. ยโสธร - โครบการ.ัฒนาศักยภา.แหลบ่เรียนรู้เ.ื่อส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 200,000 100  
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

12. .ับบา - การจัดตั้บศูนย์ศึกษาอาหารวัฒนธรราวทิยาลัยชุาชน.ับบา 267,400 150  
13. ตราด - ศูนย์ส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเ.ื่อ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ชุาชน 135,800 300  
14. แ.ร ่ - การ.ัฒนาศักยภา.ศูนย์การเรียนรู้ไา้สักพวิทยาลยัชุาชนแ.ร่ 1,500,000 800  
15. สบขลา - โครบการ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ขอบชันโรบอ าเภอเท.าพจับหวัดสบขลา 100,000 50  
16. น่าน - โครบการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษ ์นครน่าน 1,600,000 800  
17. ส ำนักงำนสถำบัน - กำรติดตำมและรำยงำนผล 1,000,000 -  
18. รอกำรพิจำรณำจดัสรร -      2,747,000  -  
งบรำยจ่ำยอ่ืน : โครงกำรพัฒนำกำรผลิตและกำรค้ำผลไม้ 3,718,000 8 (จ ำนวนต้นแบบ) 
1. สระแก้ว - โครบการ.ัฒนาการผลิตและการค้าผลไา้ภาคตะวันออก(วิทยาลัยชุาชน

สระแก้ว) 
3,414,000 3  

2. ตราด - โครบการ.ัฒนาการผลิตและการค้าผลไา้ภาคตะวันออก 304,200 5  
งบรำยจ่ำยอ่ืน : โครงกำรฝึกอบรมอำชีพส ำหรบัคนในชุมชน 2,800,000 600 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
1. บุรีรัาย์ - การ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชวีิตผู้าีรายได้น้อยเ.ื่อลดควาาเหลือ่าล้ าทาบ

สับคา(การท าปลาหาักข้าวค่ัว) 
200,000 150  

- โครบการ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตพ(กลุ่าผู้สูบอายุ) 250,000 
- โครบการ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตผู้าีรายได้น้อย(กลุ่าเกษตรกรปลอด
สาร.ิษ) 

250,000 

2. าุกดาหาร - โครบการ.ัฒนารูปแบบการประกอบอาชี.ส าหรับคนในชุาชนผู้าีรายได้น้อย
จับหวัดาุกดาหารพ(อาชี.ชุาชนยุคพ4 0) 

700,000 150 
 

 

3. หนอบบัวล าภ ู - .ัฒนาศักยภา.ผู้าีรายได้น้อยจับหวัดหนอบบัวล าภู 700,000 150  
4. ยโสธร - การฝึกอบราอาชี.ส าหรับผู้าีรายได้น้อยจับหวัดยโสธร 700,000 150  
งบรำยจ่ำยอ่ืน : โครงกำรพัฒนำรปูแบบสินค้ำและบริกำรดำ้นกำรท่องเทีย่ว 2,000,000 280 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
1. บุรีรัาย์ - โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ชุาชนเ.ื่อรอบรับการท่อบเท่ียวโดยชุาชน 500,000 70  
2. าุกดาหาร - โครบการ.ัฒนารูปแบบสินค้าและบริการเ.ื่อการท่อบเท่ียวโดยชุาชนจับหวัด

าุกดาหารพ(ชุาชนท่อบเท่ียวยุคพ4 0) 500,000 70  

3. หนอบบัวล าภ ู - .ัฒนารูปแบบสินค้าและบริการดา้นการท่อบเท่ียวเชิบอนุรักษ์และประเ. ี
วัฒนธรรา 

500,000 70  

4. ยโสธร - โครบการ.ัฒนาศักยภา.การท่อบเท่ียวเชิบวัฒนธรราแบบาีส่วนร่วาต าบล
กุดเชียบหาีพอ าเภอเลิบนกทา 

500,000 70  

  

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แผนงำน /โครงกำร /กิจกรรม วงเงินงบประมำณ 
(บำท) เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร 

9. นราธิวาส - โครบการ.ัฒนารูปแบบการจัดประสบการ ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐาวยั
แบบทวภิาษา 

47,000 14  

10. ยะลา - โครบการ.ัฒนาศักยภา.เด็กปฐาวัย 47,000 14  
11. สตูล - โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การศึกษาเด็กปฐาวัย 48,000 15  
12. ยโสธร - โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การศึกษาเด็กปฐาวัย 156,000 50  
13. .ับบา - โครบการ.ัฒนาศักยภา.เด็กปฐาวัยจับหวัด.ับบา 47,000 14  
14. ตราด - การศึกษาประสิทธิภา.การใช้รูปแบบกจิกรราพBBL ในการ.ัฒนาศักยภา.

เด็กปฐาวัยพศูนย.์ัฒนาเด็กเล็กต าบลทุ่บนนทรีพอ าเภอเขาสาิบพจับหวัดตราด 
124,800 40  

15. แ.ร ่ - การถ่ายทอดอบค์ควาารู้การ.ัฒนาเด็กปฐาวัยโดยใช้แหล่บการเรียนรู้ใน
ชุาชนเป็นฐานโดยการาีส่วนร่วาขอบชุาชน 

124,800 40  

16. สบขลา - โครบการจัดประสบการ ์เด็กปฐาวยัเดินตาารอยเท้า.อ่อยูอ่ยา่บ.อเ.ียบ 124,800 40  
17. น่าน - .ัฒนาสื่อส าหรับเด็กปฐาวัยที่ส่บเสริาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่พ21 48,000 15  
งบรำยจ่ำยอ่ืน : โครงกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรยีนรู้เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรูต้ลอดชีวติ 15,450,200 6,050 (จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร) 
1. แา่ฮ่อบสอน - โครบการศูนย์ควาารู้กินได้ 200,000 1,700  
 - .ัฒนาศักยภา.ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา 1,600,000  
 - ศูนย์.ัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แา่ฮ่อบสอน 500,000  
2. บุรีรัาย์ - โครบการ.ัฒนาศักยภา.แหล่บเรียนรู้เ.ื่อส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชีวิตพ.ื้นที่

วิทยาลยัชุาชนบุรีรัาย์และชุาชนในจับหวัดบุรีรัาย์ 
300,000 100  

3. าุกดาหาร - โครบการจัดตั้บศูนย์เรียนรู้เ.ื่อถ่ายทอดศาสตร์.ระราชา 200,000 100  
4. หนอบบัวล าภ ู - โครบการศูนย์การศึกษาศาสตร์.ระราชา 400,000 150  
5. สระแก้ว - โครบการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรียพ์วิทยาลยัชุาชนสระแกว้ 2,100,000 500  
6. อุทัยธาน ี - โครบการศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอ.ื้นเาือบ 1,500,000 900  
 - โครบการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ.อเ.ยีบพ“เกษตรทฤษฎีใหา่”พและสวน

สาุนไ.รเ.ื่อสุขภา. 
200,000  

7. ระนอบ - โครบการ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ทักษะดา้นภาษาพวิทยาลยัชุาชนระนอบ 200,000 100  
8. นราธิวาส - .ัฒนาศูนย์การเรียนรู้การท าผลิตภั ฑ์หัตถกรราจักสานจากวัสดุธรราชาติ

ในท้อบถิ่นพวิทยาลัยชุาชนนราธิวาส 
300,000 100  

9. สตูล - โครบการ.ัฒนาศูนย์ควาารู้กินได้พ(OKMD)พวิทยาลัยชุาชนสตูล 200,000 100  
10. สาุทรสาคร - โครบการจัดตั้บศูนย์ส่บเสริาและ.ัฒนาอาชี.ด้านอุตสาหกรราเซราาิคแบบ

ครบวบจรขอบวิทยาลยัชุาชนสาุทรสาคร 
200,000 100  

11. ยโสธร - โครบการ.ัฒนาศักยภา.แหลบ่เรียนรู้เ.ื่อส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 200,000 100  
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