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ส่วนที่ 1 

เป้าหมายผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้ 7 แผนงาน 
13 ผลผลิต/โครงการ ประกอบด้วย (1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  จำนวน 3 ผลผลิต (3) แผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 2 โครงการ (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ จำนวน 2 โครงการ (5)  แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 โครงการ (6) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 1 โครงการ (7) แผนงานบูรณา
การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน 2 โครงการ ซึ่งครอบคลุมพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่กำหนดในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 และมาตรา 9 
ประกอบด้วย (1) จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา  (2) ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ (3) วิจัยและบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน (4) ทะนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (5) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน 
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับจัดสรรก่อนโอนเปลี่ยนแปลง วงเงินทั้งสิ ้น จำนวน 651,672,500 บาท เป็นรายจ่ายประจำ 
588,954,900    บาท รายจ่ายลงทุน 62,717,600 บาท ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรเพื่อการนำส่งผลผลิต/โครงการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรร เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แสดงได้ดังตาราง 1 - 2 
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ตารางที่ 1 ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
เพ่ือการพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สถาบันวิทยาลัยชุมชน และวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย พ.ศ. 2564 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน 
และแผนงานยุทธศาสตร์งบประมาณ 626.8908 ล้านบาท 

แผนงานการ
ใช้จ่าย

งบประมาณ 

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ 

ผลผลิต รายการค่าใช้จาย
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิตที่ 1 : 
ผู้รับบริการการศึกษา

ในวิทยาลัยชุมชน 

ผลผลิตที่ 2 : 
ผลงานการ
ให้บริการ
วิชาการ 

ผลผลิตที่ 3 : 
ผลงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ

ขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษา
เพื่อความสุข
ของชุมชน 

โครงการที่ 
2 : 

โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่าน
การเรียน
ออนไลน์ 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

การศึกษา
ตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

โครงการที่ 2 : 
โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  
ด้านการสร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม 

 แผนแม่บท ด้านที่ 11 :  
ศักยภาพคนตลอดช่วง

ชีวิต 

ด้านที่ 11 :  
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

ด้านที่ 11 :  
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

ด้านที่ 17 :  
ความเสมอภาคและหลักประกัน

ทางสังคม 
เป้าหมาย
แผนแม่บท 

คนไทยทุกช่วงวัยมี
คุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับ

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ
เพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนา 

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครอง  
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แผนงานการ
ใช้จ่าย

งบประมาณ 

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ 

ผลผลิต รายการค่าใช้จาย
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิตที่ 1 : 
ผู้รับบริการการศึกษา

ในวิทยาลัยชุมชน 

ผลผลิตที่ 2 : 
ผลงานการ
ให้บริการ
วิชาการ 

ผลผลิตที่ 3 : 
ผลงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ

ขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษา
เพื่อความสุข
ของชุมชน 

โครงการที่ 
2 : 

โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่าน
การเรียน
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โครงการที่ 1 : 
โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

การศึกษา
ตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

โครงการที่ 2 : 
โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 

การพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย 

สติปัญญาและคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นผู้ที่มี
ความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต 

ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มี
ความรู้และทักษะ 

ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรม 

จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21  

รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

และมีหลักประกันทางสังคม
เพ่ิมขึ้น 

แผนแม่บท
ย่อย 

การพัฒนาช่วงวัยเรียน 
และวัยรุ่น 

การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น การพัฒนาช่วงวัยเรียนและ
วัยรุ่น 

 

มาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมาย 

เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 



 

รายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 4 
 

แผนงานการ
ใช้จ่าย

งบประมาณ 
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โครงการที่ 2 : 
โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 

เป้าหมาย
แผนแม่บท

ย่อย 

วัยเรียน/วัยรุ่น มี
ความรู้และทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รัก
การเรียนรู้ มีสำนึก

พลเมือง มีความกล้า
หาญ 

ทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์  

รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญ  ทางจริยธรรม 
มีความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล 

ตลอดชีวิตดีขึ้น 

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รัก
การเรียนรู้  

มีสำนึกพลเมือง มีความกล้า
หาญ 

ทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา  

ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

มีระบบและกลไกในการให้ความ
ช่วยเหลือ 

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 

ด้านการศึกษา ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านสังคม ด้าน
การศึกษา 

ด้านการศึกษา 

ประเด็น
ปฏิรูป 

5.7 การปฏิรูป
อุดมศึกษาเพ่ือยกระดับ

คุณภาพ เพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน ประสิทธิภาพ 
และธรรมาภิบาลของ

ระบบอุดมศึกษา 

5.7 การปฏิรูป
อุดมศึกษาเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพ เพ่ิม
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน 
ประสิทธิภาพ 

4. ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
 

4. ระบบสร้าง
เสริมชุมชน
เข้มแข็ง 

7.1 การ
ปฏิรูปการ
เรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลผ่าน
แพลตฟอร์ม
การเรียนรู้
ด้วยดิจิทัล

การปฏิรูปการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือตอบสนอง 

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 
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Reform :  
National 
Digital 

Learning 
Platform 
(NDLP) 
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กิจกรรม 3 พัฒนา
ยุทธศาสตร์การผลิต
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรม ชุมชน  
ให้เข้มแข็งและเป็นระบบ 

ชุมชนเข้มแข็ง
ประเด็นและ

กลไก : 
ทรัพยากรและ

ทุนชุมชน 
วิธีการ : 
ส่งเสริม
เครือข่าย
วิชาการ 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
เพ่ือสนับสนุน

แพลตฟอร์ม
การเรียนรู้
ด้วยดิจิทัล

โดยการสร้าง
ความร่วมมือ
ของภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง 
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กระบวนการจัดการเรียนการ
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และการประเมนิเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ 

เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
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ชุมชน ให้

เข้มแข็งและ
เป็นระบบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
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การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น
ธรรมและ 
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แผนงาน แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

 (ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์) 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการ

เรียนรู้ 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษา 
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สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นที่ 3.1-3.5 

คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล  

มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถ

แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ   

   

ผลสัมฤทธิ์
กระทรวง 

- 2. ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุก
ช่วงวัยได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสมเพ่ือการ

5. เศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น เข้มแข็ง
ด้วยองค์ความรู้ 

 วิจัยและนวัตกรรม 

2. ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเพ่ือการ
ทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม 
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- ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  
การผลิตกำลังคน และ

พัฒนาการจัด
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
การยกระดับคุณภาพชีวิต และ

เศรษฐกิจฐานราก  
ด้วย อววน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  
การผลิตกำลังคน และพัฒนาการจัดการศึกษา 

เป้าหมายการ
ให้บริการ
กระทรวง 

- 2. การจัดการศึกษามี
คุณภาพ มาตรฐาน 
เปิดโอกาสในการ

เข้าถึงที่หลากหลาย 

5. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 

2. การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่
หลากหลาย 
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แผนงานการ
ใช้จ่าย

งบประมาณ 

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ 

ผลผลิต รายการค่าใช้จาย
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิตที่ 1 : 
ผู้รับบริการการศึกษา

ในวิทยาลัยชุมชน 

ผลผลิตที่ 2 : 
ผลงานการ
ให้บริการ
วิชาการ 

ผลผลิตที่ 3 : 
ผลงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ

ขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษา
เพื่อความสุข
ของชุมชน 

โครงการที่ 
2 : 

โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่าน
การเรียน
ออนไลน์ 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

การศึกษา
ตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

โครงการที่ 2 : 
โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 

ผลสัมฤทธิ์
หน่วยงาน 

- 2. ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่ำ

กว่าปริญญาได้งานทำ 
หรือประกอบอาชีพ

อิสระ หรือพัฒนางาน
ที่ทำอยู่ในสาขาที่

เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี 
ความพึงพอใจของ

นายจ้าง/
ผู้ประกอบการ ที่มีต่อ

ผู้สำเร็จการศึกษา

1. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

ในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึง
หลักสูตร/สื่อ/ 

แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ใน
รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(life long learning) และการสร้าง
องค์ความรู้ 

และบริการวิชาการ 

1. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพ
นักศึกษา 

รวมทั้งผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในระบบอุดมศึกษา ประชาชน
เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/ 

แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ 
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แผนงานการ
ใช้จ่าย

งบประมาณ 

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ 

ผลผลิต รายการค่าใช้จาย
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิตที่ 1 : 
ผู้รับบริการการศึกษา

ในวิทยาลัยชุมชน 

ผลผลิตที่ 2 : 
ผลงานการ
ให้บริการ
วิชาการ 

ผลผลิตที่ 3 : 
ผลงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ

ขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษา
เพื่อความสุข
ของชุมชน 

โครงการที่ 
2 : 

โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่าน
การเรียน
ออนไลน์ 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

การศึกษา
ตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

โครงการที่ 2 : 
โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 

ระดับอาชีวศึกษาที่ได้
งานทำ 

 
แผน

ยุทธศาสตร์ 
20 ปี  

สถาบัน
วิทยาลัย
ชุมชน 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตเพ่ือเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพคน
และชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือ

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนและ
ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน

และชุมชน 

เป้าหมายการ
ให้บริการ
หน่วยงาน 

- จัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/เทียบเท่า 

เป็นแหล่ง
บริการวิชาการ

ตามความ

ปลูกฝังค่านิยมให้
ประชาชนและ
ชุมชนในการ

ประชาชน และ
ชุมชนได้รับการ
ยกระดับความรู้ 

ประชาชน
ได้รับ

การศึกษาใน

นักเรียนใน
สังกัดวิทยาลัย
ชุมชนได้รับ

เด็กปฐมวัย
ได้รับการ
พัฒนาตาม
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แผนงานการ
ใช้จ่าย

งบประมาณ 

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ 

ผลผลิต รายการค่าใช้จาย
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิตที่ 1 : 
ผู้รับบริการการศึกษา

ในวิทยาลัยชุมชน 

ผลผลิตที่ 2 : 
ผลงานการ
ให้บริการ
วิชาการ 

ผลผลิตที่ 3 : 
ผลงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ

ขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษา
เพื่อความสุข
ของชุมชน 

โครงการที่ 
2 : 

โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่าน
การเรียน
ออนไลน์ 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

การศึกษา
ตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

โครงการที่ 2 : 
โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 

และพัฒนาทักษะ
อาชีพ 

ต้องการของ
ชุมชน ทำให้
คนชุมชนมี

ความรู้
ความสามารถ
ในการพัฒนา
ตนเอง และ
ยกระดับ

คุณภาพชีวิต
ของชุมชน 

 

พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์ 
และทำนุบำรุง

ศิลปะวัฒนธรรม
ไทย 

 

ทักษะ 
ประสบการณ์ 

เพ่ือการมีอาชีพ
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

บนพ้ืนฐานของ
ศักยภาพ

จังหวัดและ
บริบทของพ้ืนที่ 

 

หลักสูตร
อนุปริญญา 

และหลักสูตร
ฝึกอบรมด้าน
อาชีพผ่าน
การเรียน
ออนไลน์ 

โอกาสทาง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตาม

สิทธิที่กำหนด
ไว้ 

มาตรฐาน
หลักสูตรเด็ก

ปฐมวัย 
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แผนงานการ
ใช้จ่าย

งบประมาณ 

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ 

ผลผลิต รายการค่าใช้จาย
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิตที่ 1 : 
ผู้รับบริการการศึกษา

ในวิทยาลัยชุมชน 

ผลผลิตที่ 2 : 
ผลงานการ
ให้บริการ
วิชาการ 

ผลผลิตที่ 3 : 
ผลงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ

ขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษา
เพื่อความสุข
ของชุมชน 

โครงการที่ 
2 : 

โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่าน
การเรียน
ออนไลน์ 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

การศึกษา
ตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

โครงการที่ 2 : 
โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 

ผลผลิต รายการค่าใช้จาย
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิตที่ 1 : 
ผู้รับบริการการศึกษา

ในวิทยาลัยชุมชน 

ผลผลิตที่ 2 : 
ผลงานการ
ให้บริการ
วิชาการ 

ผลผลิตที่ 3 : 
ผลงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ

ขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษา
เพ่ือความสุข
ของชุมชน 

โครงการที่ 
2 : 

โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่าน
การเรียน
ออนไลน์ 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

การศึกษา
ตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
 

โครงการที่ 2 : 
โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 
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แผนงานการ
ใช้จ่าย

งบประมาณ 

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ 

ผลผลิต รายการค่าใช้จาย
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิตที่ 1 : 
ผู้รับบริการการศึกษา

ในวิทยาลัยชุมชน 

ผลผลิตที่ 2 : 
ผลงานการ
ให้บริการ
วิชาการ 

ผลผลิตที่ 3 : 
ผลงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ

ขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษา
เพื่อความสุข
ของชุมชน 

โครงการที่ 
2 : 

โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่าน
การเรียน
ออนไลน์ 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

การศึกษา
ตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

โครงการที่ 2 : 
โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 

กิจกรรม ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

จัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญา 

หรือเทียบเท่า และ
พัฒนาทักษะอาชีพ 

 

การเผยแพร่
ความรู้และ

บริการวิชาการ 
แก่ชุมชน 

การส่งเสริมทำนุ
บำรุงศิลปะ  

วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จัดการความรู้
เพ่ือเสริมสร้าง
ความสุข และ
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอด

ชีวิตของ
ชุมชนผ่าน
การเรียน
ออนไลน์ 

การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน

การจัด
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

พัฒนา
ศักยภาพเด็ก

ปฐมวัย 

รายการ 1. งบบุคลากร  = 
226.2137 ลบ. 
1.1 เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ = 
140.5089 ลบ. 

1. งบเงินลงทุน = 
62.7176 ลบ. 
1.1 ค่าครุภัณฑ์ = 

41.6276 ลบ. 
1.2 ค่าท่ีดิน

สิ่งก่อสร้าง 

1. งบเงิน
อุดหนุน =  
10.6158 
ลบ. 
1.1  

โ ค ร ง ก า ร

1. งบเงินอุดหนุน 
= 1.2406 
ลบ. 
 1.1 โครงการ

จัดการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

1. งบเงิน
อุดหนุน = 
18.0000 
ลบ 
1.1 

โ ค ร ง ก า ร

1. งบเงิน
อุดหนุน 
= 
2.0000 
ลบ. 

1. งบเงิน
อุดหนุน =  
16.1824 
ลบ. 
1.1 
โครงการ

1. งบเงิน
อุดหนุน 
= 1.3000 
ลบ 
1.1 

โ ค ร ง ก า ร
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แผนงานการ
ใช้จ่าย

งบประมาณ 

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ 

ผลผลิต รายการค่าใช้จาย
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิตที่ 1 : 
ผู้รับบริการการศึกษา

ในวิทยาลัยชุมชน 

ผลผลิตที่ 2 : 
ผลงานการ
ให้บริการ
วิชาการ 

ผลผลิตที่ 3 : 
ผลงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ

ขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษา
เพื่อความสุข
ของชุมชน 

โครงการที่ 
2 : 

โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่าน
การเรียน
ออนไลน์ 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

การศึกษา
ตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

โครงการที่ 2 : 
โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 

(1) เงินเดือน 
= 
140.0984 
ลบ. 

(2) ค่าจ้าง
ประจำ  = 
0.4105 
ลบ. 

1.2 ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ  = 
85.7048 ลบ. 

= 
21.0900 
ลบ. 

2. งบเงินอุดหนุน = 
253.4144 ลบ. 
2.1 ค ่ า ใช ้ จ ่ าย

ด ำ เ น ิ น ง า น  = 
239.7394 ลบ. 

2.2 เงินอุดหนุน
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น

พัฒนาคุณภาพ
ก า ร จั ด
การศึกษาเพ่ือ
เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง
ศ ั กยภาพคน
และชุมชนตาม
น โ ย บ า ย
ประ เทศไทย 
4.0 = 9.5000 
ลบ. 

1.2  
โครงการจัดตั้ง

และภูมิปัญญาเพ่ือ
ยกระดับสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์ = 
1.2406 ลบ. 

จัดการความรู้
เพื่อเสริมสร้าง
ความส ุขและ
ความเข้มแข็ง
ของช ุมชน = 
18.0000 ลบ. 

1.1 
โ ค ร ง ก า ร
บ ท เ ร ี ย น
ออนไลน์เพ่ือ
ช ุ ม ช น  = 
2.0000 ลบ. 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ในการจัด
การศึกษา
ตั้งแต่
ระดับ
อนุบาลจน
จบ
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
= 

พ ั ฒ น า
ศักยภาพเด็ก
ป ฐ ม ว ั ย  = 
1.3000 ลบ. 
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แผนงานการ
ใช้จ่าย

งบประมาณ 

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ 

ผลผลิต รายการค่าใช้จาย
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิตที่ 1 : 
ผู้รับบริการการศึกษา

ในวิทยาลัยชุมชน 

ผลผลิตที่ 2 : 
ผลงานการ
ให้บริการ
วิชาการ 

ผลผลิตที่ 3 : 
ผลงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ

ขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษา
เพื่อความสุข
ของชุมชน 

โครงการที่ 
2 : 

โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่าน
การเรียน
ออนไลน์ 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

การศึกษา
ตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

โครงการที่ 2 : 
โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 

2. งบดำเนินงาน  = 
35.2063 ลบ.  
2.1 ค่าตอบแทน 

= 32.2295 
ลบ. 

2.2 ค่าใช้สอย = 
2.9768 ลบ. 

ใ ห ม่  = 
1.2000 ลบ. 

2.3 ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว = 
0.2250 ลบ. 

2.4 เงินอุดหนุน
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
จ ัดหล ักส ูตรพ ัฒนา
ศักยภาพอาชีพชุมชน 
= 3.0000 ลบ. 

ศ ู นย ์ เ ร ี ยนรู้
การแพทย์แผน
ไทย = 1.1158 
ลบ. 

16.1824 
ลบ. 
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แผนงานการ
ใช้จ่าย

งบประมาณ 

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ 

ผลผลิต รายการค่าใช้จาย
บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิตที่ 1 : 
ผู้รับบริการการศึกษา

ในวิทยาลัยชุมชน 

ผลผลิตที่ 2 : 
ผลงานการ
ให้บริการ
วิชาการ 

ผลผลิตที่ 3 : 
ผลงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ

ขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษา
เพื่อความสุข
ของชุมชน 

โครงการที่ 
2 : 

โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่าน
การเรียน
ออนไลน์ 

โครงการที่ 1 : 
โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

การศึกษา
ตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

โครงการที่ 2 : 
โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 

2.5 เงินอุดหนุน
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พ
การศึกษาเพื ่อผู ้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 และ
ตามนโยบายประเทศ
ไทย  4 . 0  = 9.2500 
ลบ. 

วงเงิน
งบประมาณ  

261.4200 316.1320 10.6158 1.2406 18.0000 2.0000 16.1824 1.3000 

วงเงินแต่ละ
แผนงาน 

261.4200 327.9884 37.4824 

 



 

รายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 20 
 

 

ตารางที่ 2 ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สถาบันวิทยาลัยชุมชน และวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย พ.ศ. 2564 : แผนงานบูรณาการวงเงิน 24.7817 ล้าน
บาท 

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

แผนงานบูรณาการ (Agenda) แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ 

ผลผลิต โครงการที่ 1 : โครงการ
ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการที่ 2 : โครงการ
เสริมสร้างสังคม 

พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

โครงการที่ 1 : โครงการ
ส่งเสริมการมีงานทำและมี

รายได้ของผู้สูงอายุ 

โครงการที่ 1 : โครงการ
พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารย
ธรรมล้านนาและกลุ่มชาติ

พันธุ์ 

โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาการผลิตสินค้าด้าน
การเกษตรภาคตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  
ด้านการสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาค 
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แผนแม่บท ด้านที่ 1 : ด้านความมั่นคง ด้านที่ 15 : พลังทางสังคม ด้านที่ 6 : พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
เป้าหมายแผนแม่บท 1. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น 1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาสังคมเพ่ิมขึ้น 
1. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิด
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม ในทุกภูมิภาค
ของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคม 
แผนแม่บทย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง การรองรับสังคมสูงวัยเชิง

รุก 
การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย 

ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 
 

เพ่ิมบทบาททางเศรษฐกิจ
และสังคมของผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมการนำความรู้ 
ประสบการณ์ และภูมิ
ปัญญาที่สั่งสมมาตลอด

เมืองในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพ่ือกระจายความ
เจริญ 

และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
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แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

แผนงานบูรณาการ (Agenda) แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ 

ผลผลิต โครงการที่ 1 : โครงการ
ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการที่ 2 : โครงการ
เสริมสร้างสังคม 

พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

โครงการที่ 1 : โครงการ
ส่งเสริมการมีงานทำและมี

รายได้ของผู้สูงอายุ 

โครงการที่ 1 : โครงการ
พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารย
ธรรมล้านนาและกลุ่มชาติ

พันธุ์ 

โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาการผลิตสินค้าด้าน
การเกษตรภาคตะวันออก 

ช่วงชีวิตของผู้สูงอายุมา
ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังฯ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ 
ประเด็นปฏิรูป 4. ระบบสร้างเสริมชุมชนเขม้แขง็ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – อุดมศึกษา (สนับสนุน) 

ประเด็นปฏิรูปย่อย กิจกรรม 3 การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งประเด็นและกลไก : ทรัพยากร
และทุนชุมชน 

วิธีการ : ส่งเสริมเครือข่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรม ชุมชน ให้เข้มแข็งและเป็นระบบ 

2. พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและงานวิจัยและพัฒนา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ พัฒนาประเทศ

สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  
การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แผนงาน แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

แผนงานบูรณาการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับ

สังคมสูงวัย 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
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แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

แผนงานบูรณาการ (Agenda) แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ 

ผลผลิต โครงการที่ 1 : โครงการ
ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการที่ 2 : โครงการ
เสริมสร้างสังคม 

พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

โครงการที่ 1 : โครงการ
ส่งเสริมการมีงานทำและมี

รายได้ของผู้สูงอายุ 

โครงการที่ 1 : โครงการ
พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารย
ธรรมล้านนาและกลุ่มชาติ

พันธุ์ 

โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาการผลิตสินค้าด้าน
การเกษตรภาคตะวันออก 

เป้าหมายแผนงาน เหตุรุนแรงลดลง ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม

และสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

แนวทางบูรณาการ แนวทางที่ 1.2 : ด้านการพัฒนา แนวทางที่ 2 : เสริมสร้าง
ทักษะด้านอาชีพ 

ในการดำรงชีวิตอย่าง
มั่นคง  

แนวทางที่ 1.1.3 : เพ่ิม
ศักยภาพภาคการท่องเที่ยว

และการบริการ 

แนวทางที่ 1.1.2 : เพ่ิม
ศักยภาพภาคการเกษตร 

ผลสัมฤทธิ์กระทรวง 2. ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
เพ่ือการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม 

5. เศรษฐกิจ สังคม 
ท้องถิ่น เข้มแข็งด้วยองค์
ความรู้ วิจัยและนวัตกรรม 

5. เศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้ วิจัย
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 1. การผลิตกำลังคน และพัฒนาการจัดการศึกษา 3. การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และเศรษฐกิจฐาน

ราก ด้วย อววน. 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานราก ด้วย อว
วน. 

เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง 

2. การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการ
เข้าถึงที่หลากหลาย 

5. การพัฒนาวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม เพ่ือ
เศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิต 

5. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพ่ือเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
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แผนงานบูรณาการ (Agenda) แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ 
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พัฒนาการผลิตสินค้าด้าน
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ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน 1. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา 
รวมทั้งผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/ 

แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และ
การสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ 

 

1. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ศักยภาพนักศึกษา 

รวมทั้งผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในระบบอุดมศึกษา 
ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/ 

แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการ

วิชาการ 
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  
การสร้างผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง และ

ผู้ประกอบการในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
การจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตเพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพคนและ

ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาความเข้มแข็ง

ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน 

นักศึกษา และประชาชนใน
พ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการพัฒนา

ทักษะอาชีพและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 
ประชาชน และชุมชน ใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ
การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน

สังคมพหุวัฒนธรรม 

ส่งเสริมอาชีพตามความ
ต้องการของผู้สูงอายุใน

ชุมชน 

ประชาชนในพ้ืนที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ได้รับการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

สามารถนำความรู้ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงาน 
สร้างรายได้  

ทำให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง 
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โครงการที่ 1 : โครงการ
พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารย
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โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาการผลิตสินค้าด้าน
การเกษตรภาคตะวันออก 

กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
อาชีพในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

การจัดการความรู้และการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

ยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่ม
ชาติพันธุ์ 

การพัฒนาต้นแบบ
นวัตกรรมอาหารและสินค้า

เกษตร 

รายการ 1. งบเงินอุดหนุน = 
10.7000 ลบ. 

1.1 โครงการ
สนับสนุนบทบาท
วิทยาลัยชุมชนใน
การส่งเสริมอาชีพ
ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 12.0000 
ลบ 

1. ง บ เ ง ิ น อ ุ ด ห น ุ น  = 
7.5000 ลบ. 

1.1 โครงการส่งเสริม
การอยู่รวมกัน
อย่างสันติของ
สังคมพหุ
วัฒนธรรมในเขต
พัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
7.5000 ลบ. 

1. งบ เ ง ิ นอ ุ ดหน ุน  = 
4.0000 ลบ. 

1.1  โครงการจัดการ
ความรู้เพื่อ
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ 
= 4.0000 ลบ. 

1. ง บ เ ง ิ น อ ุ ด ห น ุ น  = 
1.3500 ลบ. 

1.1  โครงการพัฒนา
กลุ่มท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์
ภาคเหนือ 
1.3500 ลบ 

1. งบเงินอุดหนุน  
1.1 โครงการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์แปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สินค้าเกษตร = 
1.2317 ลบ. 
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พื้นที่ดำเนินการ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี 
สงขลา 

นราธิวาส ยะลา ปัตตานี 
สงขลา 

กลุ่มที่ 1 : หนองบัวลำภู 
สระแก้ว  

นราธิวาส ยะลา ปัตตานี 
ยโสธร ตราด  

แพร่ สงขลา น่าน 
กลุ่มที่ 2 : ระนอง 

กลุ่มที่ 3 : แม่ฮ่องสอน 
ตาก พิจิตร อุทัยธานี 

บุรีรัมย์ มุกดาหาร พังงา 
สตูล สมุทรสาคร 

แม่ฮ่องสอน แพร่ ตราด 

วงเงินงบประมาณ 10.7000 7.5000 4.0000 1.3500 1.2317 
วงเงินแต่ละแผนงาน 18.2000 4.0000 2.5817 
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ตารางที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ 
แผนงาน งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ 
รวม 651,672,500  
(1) แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

261,420,000 รายการบุคลากรภาครัฐ 

(2) แผนงานพ้ืนฐานด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

327,988,400  
316,132,000 ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 

เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า 3,000 คน 
: จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่ 8,000 คน 
: จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหม ่5,000 คน 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่ ร้อยละ 70 

 10,615,800 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ 8,000 คน 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

 1,240,600 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 4,000 คน 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 

(3) แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

17,482,400  
16,182,400 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 1,600 คน 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100 

1,300,000 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย 
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา 400 คน 

(4) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 

20,000,000  
18,000,000 โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและ

ความเข้มแข็งของชุมชน 
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 5,500 คน 

2,000,000 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ : โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน 
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา และประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 4,000 คน 
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แผนงาน งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ 
(5) แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

18,200,000  
10,700,000 โครงการตำบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการ

ส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชาชนในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ 2,500 คน 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้าง
งาน สร้างรายได้และอยู่ในชุมชนได้อย่างสันติสุข ร้อยละ 80 

7,500,000 โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายทีเ่ข้าร่วมโครงการ สังคมพหุวฒันธรรม 5,000 คน 

 : จำนวนชุมชนพหุวฒันธรรมตน้แบบ 4 ชุมชน 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาและประชาชนผู้รับบริการของวิทยาลัยชุมชนในพ้ืนที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมใน
ชุมชนได้อย่างสันติ ร้อยละ 80 

(6) แผนงานบูรณาการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับสังคมสูงวัย 

4,000,000 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ : โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ 
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายทุี่เข้ารับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 1,000 คน 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 

(7) แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

2,581,700  
1,350,000  โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

และกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ 
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่รองรับการท่องเที่ยว 10 ผลิตภัณฑ์ 

: จำนวนผู้เข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ 400 คน 
  1,231,700 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า

เกษตร 
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าเกษตร 10 ต้นแบบ 

: จำนวนเกษตรที่ได้รับการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการ 150 คน 
 

  



 

รายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 28 
 

ส่วนที่ 2 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

  คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และมอบให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัด
สนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และให้หน่วยรับงบประมาณ
เร่งรัดการใช้จ่าย ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน และเร่งรัดการเบิกจ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในไตรมาส 1 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ให้หน่วยรับงบประมาณที่มีรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะ
เบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่  1 และก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่  2 โดยมีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณดังกล่าวให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งทราบและใช้
จ่ายงบประมาณให้ 
 
ตารางที่ 4 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เป้าหมายการเบิกจ่ายรวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
- ภาพรวม : ร้อยละ/(ร้อยละสะสม) 100.00 32.00/(32.00) 22.00/(54.00) 23.00/(77.00) 23.00/(100.00) 

- รายจ่ายประจำ : ร้อยละ/(ร้อยละสะสม) 100.00 36.00/(36.00) 21.00/(57.00) 23.00/(80.00) 20.00/(100.00) 

- รายจ่ายลงทุน : ร้อยละ/(ร้อยละสะสม) 100.00 20.00/(20.00) 25.00/(45.00) 20.00/(65.00) 35.00/(100.00) 
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ส่วนที่ 3 
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และรายวิทยาลัยชุมชน 

3.1 กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 651,672,500 
บาท  โดยใช้ปัจจัยตัวแปรต่าง ๆ ในการพิจารณาประกอบการประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ ประกอบด้วย (1) โครงสร้างทางกายภาพ ได้แก่ อาคาร หน่วยที่
ให้บริการทางการศึกษา/บริการทางวิชาการในพื้นที่ หน่วยจัดการศึกษา ฯลฯ เป็นต้น (2) เป้าหมายการรับนักศึกษา/ผู้รับบริการทางวิชาการ (3) จำนวนนักศึกษา/ผู้รับบริการ
ทางวิชาการ (4) จำนวนบุคลากรประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ผู้บริหารภาคนอกราชการ ครู พนักงานราชการ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน สรุปกรอบการจัด สรรงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน)  
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อคราวประชุม วันที่ 15 ธันวาคม 2563  ครั้งที่ 12/2563 

  

วงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2564  
651,672,500 บาท (100%) 

 สถาบันวิทยาลัยชมุชน 
67,781,720  บาท (10.40%) 

 วชช. + สวชช.  
6,500,000 บาท (1.00%) 

 วิทยาลัยชุมชน  
577,390,780 บาท (88.60%) 
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3.2 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สำนักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง)  
จำแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน  

ตารางที่ 5 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สำนักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง)  
จำแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน 

วิทยาลัยชุมชน 
 

รวม 
 

การบริหารจัดการ จัดการศึกษา วิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานฯ แผนงานพื้นฐาน + แผนงานบูรณาการ+แผนบูรณาการพ้ืนที่ 

รวม งบบุคลากร 
งบ

ดำเนินงาน 
งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน
(บริหาร
จัดการ) 

จัดการศึกษา* วิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

รวมท้ังสิ้น 651,672,500   261,420,000   226,213,700   35,206,300   62,717,600   122,379,690   147,217,110   56,697,500   1,240,600  
กรอบ สวชช. 67,781,720  24,007,000   21,284,920   2,722,080   17,302,000   24,757,720   715,000    1,000,000   -    
สำรองกรณีฉุกเฉิน
(ส่วนรวม) 

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

กรอบ วชช. รอ
พิจารณาเพิ่มเติม 

 12,996,550   1,914,700  -4,479,030   6,393,730   -     386,950   3,000,000    7,694,900   -    

รวม 20 วชช. 564,394,230   235,498,300   209,407,810   26,090,490   45,415,600   90,735,020   143,502,110   48,002,600   1,240,600  
1. แม่ฮ่องสอน  26,470,486   12,354,216   11,267,280   1,086,936   274,500   5,305,320   6,130,590    2,345,550   60,310  
2. พิจิตร  57,448,015   14,511,960   14,361,960   150,000   11,488,700   4,533,200   26,093,635    753,000   67,520  
3. ตาก  24,965,610   11,049,120   9,985,080   1,064,040   1,447,900   4,644,440   5,104,040    2,660,300   59,810  
4. บุรีรัมย ์  27,954,340   13,998,960   12,366,960   1,632,000   -     4,101,970   8,174,690    1,614,000   64,720  
5. มุกดาหาร  24,351,730   12,544,800   10,874,640   1,670,160   -     4,093,910   6,091,630    1,561,000   60,390  
6. หนองบัวลำภ ู  21,309,530   11,773,560   11,588,160   185,400   1,150,000   4,138,870   2,650,160    1,543,040   53,900  
7. สระแก้ว  22,032,100   11,810,400   10,788,240   1,022,160   1,340,000   4,555,660   3,500,490    769,900   55,650  
8. อุทัยธาน ี  30,451,690   14,368,800   13,421,280   947,520   32,000   4,446,450   9,932,590    1,614,000   57,850  
9. ระนอง  21,902,829   11,979,324   10,434,960   1,544,364   1,200,000   4,116,310   2,983,795    1,568,000   55,400  
10. นราธิวาส  42,489,985   11,323,560   10,303,560   1,020,000   5,151,600   6,219,520   14,436,505    5,275,000   83,800  
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วิทยาลัยชุมชน 
 

รวม 
 

การบริหารจัดการ จัดการศึกษา วิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานฯ แผนงานพื้นฐาน + แผนงานบูรณาการ+แผนบูรณาการพ้ืนที่ 

รวม งบบุคลากร 
งบ

ดำเนินงาน 
งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน
(บริหาร
จัดการ) 

จัดการศึกษา* วิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

11. ยะลา  32,643,560   11,665,320   9,064,800   2,600,520   958,200   5,081,350   9,589,870    5,273,000   75,820  
12. ปัตตาน ี  31,156,805   10,079,810   7,893,020   2,186,790   284,700   5,606,880   8,267,375    6,848,500   69,540  
13. สตูล  28,049,660   12,771,840   11,274,000   1,497,840   2,443,300   3,951,730   7,314,970    1,501,500   66,320  
14. สมุทรสาคร  18,996,750   10,456,440   8,828,040   1,628,400   -     4,552,770   2,848,980    1,084,160   54,400  
15. ยโสธร  30,340,070   10,541,280   10,343,280   198,000   6,009,200   4,291,730   7,873,940    1,559,800   64,120  
16. พังงา  20,578,580   10,535,520   9,094,800   1,440,720   -     4,110,500   4,323,010    1,552,000   57,550  
17. ตราด  25,374,530   10,341,960   8,697,120   1,644,840   5,953,000   3,897,110   2,424,640    2,704,300   53,520  
18. แพร่  19,917,325   11,780,270   10,499,870   1,280,400   55,400   3,911,900   2,955,865    1,159,000   54,890  
19. สงขลา  32,289,065   12,590,880   10,113,600   2,477,280   -     4,993,450   8,778,985    5,857,150   68,600  
20. น่าน  25,671,570   9,020,280   8,207,160   813,120   7,627,100   4,181,950   4,026,350    759,400   56,490  

  
หมายเหตุ : กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามเกณฑ์/แนวทางการจัดสรรงบประมาณ และตามที่ผ่านการพิจาร ณาจาก 
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 สำหรับกรอบงบบุคลากรและงบดำเนินงาน อาจปรับเพิ่ม/ลด ตามจำนวนบุคลากรที่เพ่ิม/ลด และการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร 
 สำหรับงบเงินอุดหนุน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา   ปวส. และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน และ งบเงินอุดหนุน   โครงการจัดหลักสูตร
พัฒนาอาชีพ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรสัมฤทธิบัตร  การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร หรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร วงเงิน
ที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจำนวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง 
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ส่วนที่ 4 
ผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในภาพรวม และจำแนกรายวิทยาลัยชุมชน 

4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

  ตามพระราชบัญญัติงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณตลอดปี 
วงเงิน 651,672,500 บาท เป็นรายจ่ายประจำ 588,954,900 บาท รายจ่ายลงทุน 62,717,600 บาท ภายใต้ 6 แผนงาน 13 ผลผลิต/โครงการ 

  สำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรเงินงวดที่ 1 ให้สถาบันวิทยาลัยุชมชน 350,686,600 บาท เป็นรายจ่ายประจำ 287,969,000 บาท รายจ่ายลงทุน 62,717,600 
บาท  ได้รับงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากหน่วยงานอื่น 31,545 บาท รวมทั้งสิ้น 350,718,145 บาท สถาบันฯ ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563)  จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พบว่า มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น  106,151,722.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.27 ต่ำกว่าเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 32) โดยรายจ่ายประจำเบิกจ่ายได้  
103,929,802.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.09 สูงกว่าเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 36) และรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้   2,221,920 บาท ร้อยละ 3.54 ต่ำกว่าเป้าหมาย (เป้าหมาย
ร้อยละ 20) ซึ่งมผีลการเบิกจ่ายในแต่ละแผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายละเอียดดังตารางที่ 6 – 30 

ตารางที่ 6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรร 

งบรายจ่าย งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO 
ผลเบิกจ่าย ± เป้าหมายรัฐบาล  

 จำนวน ร้อยละ 
รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 32  350,718,145.00   15,587,625.26   106,151,722.34  30.27 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
รายจ่ายประจำ ร้อยละ 36  288,000,545.00   11,321,075.26   103,929,802.34  36.09 สูงกว่าเป้าหมาย 
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 20  62,717,600.00   4,266,550.00   2,221,920.00  3.54 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับเป้าหมายการเบิกจ่าย จำแนกตามหน่วยงานวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง 
และสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง รวม 21 แห่ง มีผลการประเมินการเบิกจ่ายดังตารางที่ 6 และแสดงผลการเบิกจ่าย ดังนี้ 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายจ่ายภาพรวม พบว่า มี 16 แห่งที่เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และ มี 5 แห่งที่
เบิกจ่ายไดต้่ำกว่าเป้าหมาย รายละเอียดดังตารางที่ 7 

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายจ่ายประจำ พบว่า มี 19 แห่งที่เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และ มี 2 แห่งที่เบิกจ่ายได้ต่ำ
กว่าเป้าหมาย รายละเอียดดังตารางที่ 8 
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3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รายจ่ายลงทุน พบว่า มี 4 แห่งที่เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และ มี 12 แห่งที่เบิกจ่ายได้ต่ำ
กว่าเป้าหมาย รายละเอียดดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 7 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลังโอนเปลีย่นแปลง ของสถาบนัวิทยาลัยชุมชน รายจ่ายภาพรวม 

วิทยาลัยชุมชน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น  350,718,145.00   15,587,625.26   106,151,722.34   228,978,797.40   30.27  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
สวชช.  67,182,520.00   7,665,459.44   10,131,096.43   49,385,964.13   15.08  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
กรอบส่วนรวม  6,500,000.00   -     -     6,500,000.00   -    - 
กรอบวชช.*  116,738,974.00   -     33,276,778.14   83,462,195.86  28.51 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
รวม 20 วชช.  160,296,651.00   7,922,165.82   62,743,847.77   89,630,637.41   39.14  สูงกว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน  6,125,165.00   79,350.00   2,685,945.77   3,359,869.23   43.85  สูงกว่าเป้าหมาย 
2. พิจิตร  17,035,540.00   2,936,172.22   3,325,446.89   10,773,920.89   19.52  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. ตาก  6,227,000.00   661,973.30   3,309,832.98   2,255,193.72   53.15  สูงกว่าเป้าหมาย 
4. บุรีรัมย์  5,971,270.00   -     3,648,503.44   2,322,766.56   61.10  สูงกว่าเป้าหมาย 
5. มุกดาหาร  5,064,265.00   68,416.00   3,169,766.81   1,826,082.19   62.59  สูงกว่าเป้าหมาย 
6. หนองบัวลำภู  4,998,265.00   44,270.00   2,332,668.68   2,621,326.32   46.67  สูงกว่าเป้าหมาย 
7. สระแก้ว  5,586,140.00   67,933.00   4,143,535.30   1,374,671.70   74.18  สูงกว่าเป้าหมาย 
8. อุทัยธานี  8,810,410.00   289,053.60   3,891,065.19   4,630,291.21   44.16  สูงกว่าเป้าหมาย 
9. ระนอง  5,473,895.00   144,068.00   2,816,260.80   2,513,566.20   51.45  สูงกว่าเป้าหมาย 
10. นราธิวาส  14,482,270.00   116,571.37   4,728,160.39   9,637,538.24   32.65  สูงกว่าเป้าหมาย 
11. ยะลา  8,979,630.00   1,201,200.00   3,449,876.03   4,328,553.97   38.42  สูงกว่าเป้าหมาย 
12. ปัตตานี  9,373,890.00   605,500.00   3,468,437.00   5,299,953.00   37.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
13. สตูล  7,669,740.00   638,900.00   3,619,125.29   3,411,714.71   47.19  สูงกว่าเป้าหมาย 
14. สมุทรสาคร  4,109,680.00   60,533.33   2,001,323.39   2,047,823.28   48.70  สูงกว่าเป้าหมาย 
15. ยโสธร  11,184,690.00   5,125.00   2,849,364.42   8,330,200.58   25.48  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

16. พังงา  4,387,590.00   16,944.44   2,596,220.01   1,774,425.55   59.17  สูงกว่าเป้าหมาย 
17. ตราด  10,573,325.00   32,805.00   2,319,134.06   8,221,385.94   21.93  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
18. แพร่  4,582,840.00   91,790.56   2,387,065.98   2,103,983.46   52.09  สูงกว่าเป้าหมาย 
19. สงขลา  8,124,411.00   812,000.00   3,649,390.69   3,663,020.31   44.92  สูงกว่าเป้าหมาย 
20. น่าน  11,536,635.00   49,560.00   2,352,724.65   9,134,350.35   20.39  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 

ตารางที่ 8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลังโอนเปลีย่นแปลง ของสถาบนัวิทยาลัยชุมชน รายจ่ายประจำ 

วิทยาลัยชุมชน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น  288,000,545.00   11,321,075.26   103,929,802.34   172,749,667.40   36.09  สูงกว่าเป้าหมาย 
สวชช.*  49,880,520.00   7,665,459.44   10,131,096.43   32,083,964.13   20.31  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
กรอบส่วนรวม  6,500,000.00   -     -     6,500,000.00   -    - 
กรอบวชช.  116,738,974.00   -     33,276,778.14   83,462,195.86  28.51 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
รวม 20 วชช.  114,881,051.00   3,655,615.82   60,521,927.77   50,703,507.41   52.68  สูงกว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน  5,850,665.00   79,350.00   2,685,945.77   3,085,369.23   45.91  สูงกว่าเป้าหมาย 
2. พิจิตร  5,546,840.00   216,722.22   3,325,446.89   2,004,670.89   59.95  สูงกว่าเป้าหมาย 
3. ตาก  4,779,100.00   350,973.30   2,924,232.98   1,503,893.72   61.19  สูงกว่าเป้าหมาย 
4. บุรีรัมย์  5,971,270.00   -     3,648,503.44   2,322,766.56   61.10  สูงกว่าเป้าหมาย 
5. มุกดาหาร  5,064,265.00   68,416.00   3,169,766.81   1,826,082.19   62.59  สูงกว่าเป้าหมาย 
6. หนองบัวลำภู  3,848,265.00   44,270.00   2,332,668.68   1,471,326.32   60.62  สูงกว่าเป้าหมาย 
7. สระแก้ว  4,246,140.00   67,933.00   3,007,415.30   1,170,791.70   70.83  สูงกว่าเป้าหมาย 
8. อุทัยธานี  8,778,410.00   257,053.60   3,891,065.19   4,630,291.21   44.33  สูงกว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

9. ระนอง  4,273,895.00   144,068.00   2,816,260.80   1,313,566.20   65.89  สูงกว่าเป้าหมาย 
10. นราธิวาส  9,330,670.00   116,571.37   4,728,160.39   4,485,938.24   50.67  สูงกว่าเป้าหมาย 
11. ยะลา  8,021,430.00   636,000.00   3,449,876.03   3,935,553.97   43.01  สูงกว่าเป้าหมาย 
12. ปัตตานี  9,089,190.00   605,500.00   3,183,737.00   5,299,953.00   35.03  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
13. สตูล  5,226,440.00   -     3,405,925.29   1,820,514.71   65.17  สูงกว่าเป้าหมาย 
14. สมุทรสาคร  4,109,680.00   60,533.33   2,001,323.39   2,047,823.28   48.70  สูงกว่าเป้าหมาย 
15. ยโสธร  5,175,490.00   5,125.00   2,849,364.42   2,321,000.58   55.05  สูงกว่าเป้าหมาย 
16. พังงา  4,387,590.00   16,944.44   2,596,220.01   1,774,425.55   59.17  สูงกว่าเป้าหมาย 
17. ตราด  4,620,325.00   32,805.00   2,319,134.06   2,268,385.94   50.19  สูงกว่าเป้าหมาย 
18. แพร่  4,527,440.00   91,790.56   2,333,265.98   2,102,383.46   51.54  สูงกว่าเป้าหมาย 
19. สงขลา  8,124,411.00   812,000.00   3,649,390.69   3,663,020.31   44.92  สูงกว่าเป้าหมาย 
20. น่าน  3,909,535.00   49,560.00   2,204,224.65   1,655,750.35   56.38  สูงกว่าเป้าหมาย 

* ข้อมูลดังตารางข้างตน้ งบบุคลากรสำหรับข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชน วงเงินจะรวมอยู่ภายใต้กรอบวิทยาลยัชุมชน  

 

ตารางที่ 9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลังโอนเปลีย่นแปลง ของสถาบนัวิทยาลัยชุมชน รายจ่ายลงทุน 

วิทยาลัยชุมชน 
งปม.ที่ได้รบัโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
 

รวมทั้งสิ้น  62,717,600.00   4,266,550.00   2,221,920.00   56,229,130.00   3.54  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
สวชช.  17,302,000.00   -     -     17,302,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
รวม 20 วชช.  45,415,600.00   4,266,550.00   2,221,920.00   38,927,130.00   4.89  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน  274,500.00   -     -     274,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
2. พิจิตร  11,488,700.00   2,719,450.00   -     8,769,250.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน 
งปม.ที่ได้รบัโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ 

± เป้าหมายรัฐบาล  
 

3. ตาก  1,447,900.00   311,000.00   385,600.00   751,300.00   26.63  สูงกว่าเป้าหมาย 
4. หนองบัวลำภ ู  1,150,000.00   -     -     1,150,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
5. สระแก้ว  1,340,000.00   -     1,136,120.00   203,880.00   84.79  สูงกว่าเป้าหมาย 
6. อุทัยธาน ี  32,000.00   32,000.00   -     -    0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
7. ระนอง  1,200,000.00   -     -     1,200,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
8. นราธิวาส  5,151,600.00   -     -     5,151,600.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
9. ยะลา  958,200.00   565,200.00   -     393,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
10. ปัตตาน ี  284,700.00   -     284,700.00   -     100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
11. สตูล  2,443,300.00   638,900.00   213,200.00   1,591,200.00   8.73  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
12. ยโสธร  6,009,200.00   -     -     6,009,200.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
13. ตราด  5,953,000.00   -     -     5,953,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
14. แพร ่  55,400.00   -     53,800.00   1,600.00   97.11  สูงกว่าเป้าหมาย 
15. น่าน  7,627,100.00   -     148,500.00   7,478,600.00   1.95  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ 
รายละเอียดดังตารางที่ 10 – 30  
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ตารางที่ 10 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานบคุลากรภาครัฐ งบบุคลากร  
วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น  130,709,900.00   -     63,932,707.70   66,777,192.30   48.91  สูงกว่าเป้าหมาย 
สวชช.   24,007,000.00   -     6,106,780.98   17,900,219.02   25.44  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
กรอบวชช.*  73,985,444.00   -     33,276,778.14   40,708,665.86  44.98 สูงกว่าเป้าหมาย 
รวม 20 วชช.  32,717,456.00   -     24,549,148.58   8,168,307.42   75.03  สูงกว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน  1,627,720.00   -     1,227,090.00   400,630.00   75.39  สูงกว่าเป้าหมาย 
2. พิจิตร  1,963,200.00   -     1,527,240.00   435,960.00   77.79  สูงกว่าเป้าหมาย 
3. ตาก  1,579,960.00   -     1,191,270.00   388,690.00   75.40  สูงกว่าเป้าหมาย 
4. บุรีรัมย ์  1,819,960.00   -     1,318,099.60   501,860.40   72.42  สูงกว่าเป้าหมาย 
5. มุกดาหาร  1,785,880.00   -     1,139,818.88   646,061.12   63.82  สูงกว่าเป้าหมาย 
6. หนองบัวลำภ ู  1,378,720.00   -     1,080,450.00   298,270.00   78.37  สูงกว่าเป้าหมาย 
7. สระแก้ว  1,564,600.00   -     1,202,230.00   362,370.00   76.84  สูงกว่าเป้าหมาย 
8. อุทัยธาน ี  2,022,560.00   -     1,563,600.00   458,960.00   77.31  สูงกว่าเป้าหมาย 
9. ระนอง  1,618,080.00   -     1,235,310.00   382,770.00   76.34  สูงกว่าเป้าหมาย 
10. นราธิวาส  1,307,140.00   -     1,062,392.00   244,748.00   81.28  สูงกว่าเป้าหมาย 
11. ยะลา  1,834,880.00   -     1,491,920.00   342,960.00   81.31  สูงกว่าเป้าหมาย 
12. ปัตตาน ี  1,655,840.00   -     1,272,140.00   383,700.00   76.83  สูงกว่าเป้าหมาย 
13. สตูล  1,669,360.00   -     1,295,520.00   373,840.00   77.61  สูงกว่าเป้าหมาย 
14. สมุทรสาคร  1,586,360.00   -     1,195,170.00   391,190.00   75.34  สูงกว่าเป้าหมาย 
15. ยโสธร  1,380,440.00   -     1,081,800.00   298,640.00   78.37  สูงกว่าเป้าหมาย 
16. พังงา  1,508,240.00   -     1,166,160.00   342,080.00   77.32  สูงกว่าเป้าหมาย 
17. ตราด  1,700,120.00   -     1,193,794.00   506,326.00   70.22  สูงกว่าเป้าหมาย 
18. แพร่  1,801,040.00   -     1,011,410.10   789,629.90   56.16  สูงกว่าเป้าหมาย 
19. สงขลา  1,787,756.00   -     1,433,052.00   354,704.00   80.16  สูงกว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
20. น่าน  1,125,600.00   -     860,682.00   264,918.00   76.46  สูงกว่าเป้าหมาย 

* ข้อมูลดังตารางข้างตน้ งบบุคลากรสำหรับข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชน วงเงินจะรวมอยู่ภายใต้กรอบวิทยาลยัชุมชน  

 

ตารางที่ 11 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานบคุลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน 
วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น  113,106,800.00    58,494,680.91   54,612,119.09   51.72  สูงกว่าเป้าหมาย 
สวชช.  21,284,920.00    5,439,780.21   15,845,139.79   25.56  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
กรอบวชช.  66,317,760.00    33,276,778.14   33,040,981.86  50.18 สูงกว่าเป้าหมาย 
รวม 20 วชช.  25,504,120.00    19,778,122.56   5,725,997.44   77.55  สูงกว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน  1,317,720.00    988,290.00   329,430.00   75.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
2. พิจิตร  1,939,200.00    1,515,240.00   423,960.00   78.14  สูงกว่าเป้าหมาย 
3. ตาก  1,330,480.00    997,860.00   332,620.00   75.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
4. บุรีรัมย ์  1,301,160.00    971,280.00   329,880.00   74.65  สูงกว่าเป้าหมาย 
5. มุกดาหาร  1,288,000.00    1,101,277.88   186,722.12   85.50  สูงกว่าเป้าหมาย 
6. หนองบัวลำภ ู  1,337,920.00    1,043,550.00   294,370.00   78.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
7. สระแก้ว  1,247,280.00    960,340.00   286,940.00   76.99  สูงกว่าเป้าหมาย 
8. อุทัยธาน ี  1,739,120.00    1,356,420.00   382,700.00   77.99  สูงกว่าเป้าหมาย 
9. ระนอง  1,203,400.00    919,200.00   284,200.00   76.38  สูงกว่าเป้าหมาย 
10. นราธิวาส  1,106,440.00    896,042.00   210,398.00   80.98  สูงกว่าเป้าหมาย 
11. ยะลา  1,243,440.00    1,004,190.00   239,250.00   80.76  สูงกว่าเป้าหมาย 
12. ปัตตาน ี  1,113,560.00    831,330.00   282,230.00   74.66  สูงกว่าเป้าหมาย 
13. สตูล  1,240,080.00    967,260.00   272,820.00   78.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
14. สมุทรสาคร  1,065,160.00    798,870.00   266,290.00   75.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
15. ยโสธร  1,339,640.00    1,044,900.00   294,740.00   78.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
16. พังงา  1,056,800.00    822,630.00   234,170.00   77.84  สูงกว่าเป้าหมาย 
17. ตราด  1,221,840.00    953,010.00   268,830.00   78.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
18. แพร่  1,298,040.00    922,982.68   375,057.32   71.11  สูงกว่าเป้าหมาย 
19. สงขลา  1,160,480.00    917,460.00   243,020.00   79.06  สูงกว่าเป้าหมาย 
20. น่าน  954,360.00    765,990.00   188,370.00   80.26  สูงกว่าเป้าหมาย 

 

ตารางที่ 12 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที ่1 ผู้รับบริการ
การศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จา่ยดำเนินงาน 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รบัโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
รวมทั้งสิ้น  17,603,100.00   -     5,438,026.79   12,165,073.21   30.89  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
สวชช.  2,722,080.00    667,000.77   2,055,079.23   24.50  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
กรอบวชช.  7,667,684.00    -     7,667,684.00  - - 
รวม 20 วชช.  7,213,336.00   -     4,771,026.02   2,442,309.98   66.14  สูงกว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน  310,000.00    238,800.00   71,200.00   77.03  สูงกว่าเป้าหมาย 
2. พิจิตร  24,000.00    12,000.00   12,000.00   50.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
3. ตาก  249,480.00    193,410.00   56,070.00   77.53  สูงกว่าเป้าหมาย 
4. บุรีรัมย์  518,800.00    346,819.60   171,980.40   66.85  สูงกว่าเป้าหมาย 
5. มุกดาหาร  497,880.00    38,541.00   459,339.00   7.74  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
6. หนองบัวลำภ ู  40,800.00    36,900.00   3,900.00   90.44  สูงกว่าเป้าหมาย 
7. สระแก้ว  317,320.00    241,890.00   75,430.00   76.23  สูงกว่าเป้าหมาย 
8. อุทัยธาน ี  283,440.00    207,180.00   76,260.00   73.09  สูงกว่าเป้าหมาย 
9. ระนอง  414,680.00    316,110.00   98,570.00   76.23  สูงกว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รบัโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
10. นราธิวาส  200,700.00    166,350.00   34,350.00   82.88  สูงกว่าเป้าหมาย 
11. ยะลา  591,440.00    487,730.00   103,710.00   82.46  สูงกว่าเป้าหมาย 
12. ปัตตาน ี  542,280.00    440,810.00   101,470.00   81.29  สูงกว่าเป้าหมาย 
13. สตูล  429,280.00    328,260.00   101,020.00   76.47  สูงกว่าเป้าหมาย 
14. สมุทรสาคร  521,200.00    396,300.00   124,900.00   76.04  สูงกว่าเป้าหมาย 
15. ยโสธร  40,800.00    36,900.00   3,900.00   90.44  สูงกว่าเป้าหมาย 
16. พังงา  451,440.00    343,530.00   107,910.00   76.10  สูงกว่าเป้าหมาย 
17. ตราด  478,280.00    240,784.00   237,496.00   50.34  สูงกว่าเป้าหมาย 
18. แพร ่  503,000.00    88,427.42   414,572.58   17.58  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
19. สงขลา  627,276.00    515,592.00   111,684.00   82.20  สูงกว่าเป้าหมาย 
20. น่าน  171,240.00    94,692.00   76,548.00   55.30  สูงกว่าเป้าหมาย 

 

ตารางที่ 13 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที ่1 ผู้รับบริการ
การศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รบัโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
รวมทั้งสิ้น  41,627,600.00   4,032,850.00   2,221,920.00   35,372,830.00  5.34 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
สวชช.  17,302,000.00   -     -     17,302,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
รวม   24,325,600.00   4,032,850.00   2,221,920.00   18,070,830.00  9.13 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน  274,500.00   -     -     274,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
2. พิจิตร  4,480,000.00   2,719,450.00   -     1,760,550.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. ตาก  1,447,900.00   311,000.00   385,600.00   751,300.00  26.63 สูงกว่าเป้าหมาย 
4. สระแก้ว  1,340,000.00   -     1,136,120.00   203,880.00  84.79 สูงกว่าเป้าหมาย 
5. อุทัยธาน ี  32,000.00   32,000.00   -     -    0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รบัโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
6. ยะลา  565,200.00   565,200.00   -     -    0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
7. ปัตตาน ี  284,700.00   -     284,700.00   -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
8. สตูล  2,209,600.00   405,200.00   213,200.00   1,591,200.00  9.65 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
9. ยโสธร  6,009,200.00   -     -     6,009,200.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
10. แพร ่  55,400.00   -     53,800.00   1,600.00  97.11 สูงกว่าเป้าหมาย 
11. น่าน  7,627,100.00   -     148,500.00   7,478,600.00  1.95 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 

ตารางที่ 14 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที ่1 ผู้รับบริการ
การศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รบัโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
รวม   21,090,000.00   233,700.00   -     20,856,300.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
1. พิจิตร  7,008,700.00   -     -     7,008,700.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
2. หนองบัวลำภ ู  1,150,000.00   -     -     1,150,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. ระนอง  1,200,000.00   -     -     1,200,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. นราธิวาส  5,151,600.00   -     -     5,151,600.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
5. ยะลา  393,000.00   -     -     393,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
6. สตูล  233,700.00   233,700.00   -     -    0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
7. ตราด  5,953,000.00   -     -     5,953,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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ตารางที่ 15 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที ่1 ผู้รับบริการ
การศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่

วิทยาลัยชุมชน 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวม  1,200,000.00   49,540.00   -     1,150,460.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

พิจิตร  800,000.00   -     -     800,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

อุทัยธานี  400,000.00   49,540.00   -     350,460.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 

ตารางที่ 16 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที ่1 ผู้รับบริการ
การศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ  

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รบัโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น  1,349,800.00   -     135,074.10   1,214,725.90   10.01  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
กรอบวชช.  928,080.00   -     -     928,080.00   -    - 
รวม   421,720.00   -     135,074.10   286,645.90   32.03  สูงกว่าเป้าหมาย 
1. ตาก  36,990.00   -     31,994.10   4,995.90   86.49  สูงกว่าเป้าหมาย 
2. บุรีรัมย์  270,900.00   -     103,080.00   167,820.00   38.05  สูงกว่าเป้าหมาย 
3. สมุทรสาคร  85,750.00   -     -     85,750.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. สงขลา  28,080.00   -     -     28,080.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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ตารางที่ 17 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที ่1 ผู้รับบริการ
การศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น  4,162,300.00   43,638.00   1,286,940.25   2,831,721.75  30.92 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
สวชช  490,000.00   -     287,611.40   202,388.60  58.70 สูงกว่าเป้าหมาย 
รวม 20 วชช.  3,672,300.00   43,638.00   999,328.85   2,629,333.15  27.21 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน  180,600.00   -     67,289.00   113,311.00  37.26 สูงกว่าเป้าหมาย 
2. พิจิตร  199,300.00   -     88,825.00   110,475.00  44.57 สูงกว่าเป้าหมาย 
3. ตาก  172,800.00   -     57,300.00   115,500.00  33.16 สูงกว่าเป้าหมาย 
4. บุรีรัมย ์  196,900.00   -     32,127.00   164,773.00  16.32 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
5. มุกดาหาร  180,500.00   -     24,863.00   155,637.00  13.77 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
6. หนองบัวลำภ ู  163,700.00   -     59,484.00   104,216.00  36.34 สูงกว่าเป้าหมาย 
7. สระแก้ว  151,300.00   -     45,944.00   105,356.00  30.37 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
8. อุทัยธาน ี  162,000.00   28,378.00   84,671.85   48,950.15  52.27 สูงกว่าเป้าหมาย 
9. ระนอง  162,100.00   -     44,579.00   117,521.00  27.50 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
10. นราธิวาส  251,900.00   -     153,720.00   98,180.00  61.02 สูงกว่าเป้าหมาย 
11. ยะลา  236,000.00   -     -     236,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
12. ปัตตาน ี  212,900.00   -     31,200.00   181,700.00  14.65 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
13. สตูล  199,000.00   -     80,768.00   118,232.00  40.59 สูงกว่าเป้าหมาย 
14. สมุทรสาคร  160,600.00   -     -     160,600.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
15. ยโสธร  178,000.00   -     -     178,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
16. พังงา  162,400.00   -     5,863.00   156,537.00  3.61 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
17. ตราด  157,200.00   -     55,032.00   102,168.00  35.01 สูงกว่าเป้าหมาย 
18. แพร่  156,000.00   15,260.00   76,219.00   64,521.00  48.86 สูงกว่าเป้าหมาย 
19. สงขลา  234,400.00   -     64,320.00   170,080.00  27.44 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

20. น่าน  154,700.00   -     27,124.00   127,576.00  17.53 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 18 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 2 ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
รวมทั้งสิ้น  4,750,000.00   9,000.00   177,590.00   4,563,410.00  3.74 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
รวม 20 วชช.  4,750,000.00   9,000.00   177,590.00   4,563,410.00  3.74 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน  223,000.00   -     -     223,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
2. พิจิตร  254,600.00   -     30,544.00   224,056.00  12.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. ตาก  250,700.00   -     22,192.00   228,508.00  8.85 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. บุรีรัมย ์  283,200.00   -     5,400.00   277,800.00  1.91 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
5. มุกดาหาร  230,200.00   -     -     230,200.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
6. หนองบัวลำภ ู  264,700.00   -     19,600.00   245,100.00  7.40 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
7. สระแก้ว  262,600.00   -     35,776.00   226,824.00  13.62 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
8. อุทัยธาน ี  283,200.00   -     -     283,200.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
9. ระนอง  261,700.00   -     51,880.00   209,820.00  19.82 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
10. นราธิวาส  79,000.00   -     -     79,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
11. ยะลา  171,400.00   -     -     171,400.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
12. ปัตตาน ี  230,200.00   -     3,975.00   226,225.00  1.73 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
13. สตูล  257,000.00   -     4,773.00   252,227.00  1.86 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
14. สมุทรสาคร  242,900.00   -     3,450.00   239,450.00  1.42 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
15. ยโสธร  229,600.00   -     -     229,600.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
16. พังงา  283,200.00   -     -     283,200.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
17. ตราด  217,000.00   -     -     217,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
18. แพร่  257,400.00   -     -     257,400.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
19. สงขลา  210,800.00   -     -     210,800.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
20. น่าน  257,600.00   9,000.00   -     248,600.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 

ตารางที่ 19 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 2 ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
กรอบวชช.  502,000.00   502,000.00 0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 
ตารางที่ 20 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 3 ผลงานทำนุ

บำรุง ศิลปวัฒนธรรม งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์   
วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวม 20 วชช.  558,200.00   -     25,300.00   532,900.00  4.53 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน  27,100.00   -     -     27,100.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
2. พิจิตร  30,400.00   -     -     30,400.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. ตาก  26,900.00   -     -     26,900.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. บุรีรัมย ์  29,100.00   -     -     29,100.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
5. มุกดาหาร  27,200.00   -     -     27,200.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
6. หนองบัวลำภ ู  24,300.00   -     -     24,300.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
7. สระแก้ว  25,000.00   -     -     25,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
8. อุทัยธาน ี  26,000.00   -     -     26,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
9. ระนอง  24,900.00   -     -     24,900.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
10. นราธิวาส  37,700.00   -     14,200.00   23,500.00  37.67 สูงกว่าเป้าหมาย 



 

รายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 46 
 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
11. ยะลา  34,100.00   -     -     34,100.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
12. ปัตตาน ี  31,300.00   -     -     31,300.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
13. สตูล  29,800.00   -     -     29,800.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
14. สมุทรสาคร  24,500.00   -     -     24,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
15. ยโสธร  28,900.00   -     -     28,900.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
16. พังงา  25,900.00   -     -     25,900.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
17. ตราด  24,100.00   -     -     24,100.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
18. แพร่  24,700.00   -     -     24,700.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
19. สงขลา  30,900.00   -     -     30,900.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
20. น่าน  25,400.00   -     11,100.00   14,300.00  43.70 สูงกว่าเป้าหมาย 

 

ตารางที่ 21 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาจัดการ
ความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน  

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
รวมทั้งสิ้น  8,100,000.00   30,000.00   494,372.27   7,575,627.73   6.10  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

สวชช.  500,000.00   -     45,340.00   454,660.00   9.07  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
กรอบวชช.  1,782,500.00   -     -     1,782,500.00   -     

รวม วชช.  5,817,500.00   30,000.00   449,032.27   5,338,467.73   7.72  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน  510,000.00   -     106,550.00   403,450.00   20.89  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
2. ตาก  320,000.00   -     -     320,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. บุรีรัมย ์  320,000.00   -     3,424.00   316,576.00   1.07  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. มุกดาหาร  320,000.00   -     90,800.00   229,200.00   28.38  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
5. หนองบัวลำภ ู  307,400.00   -     1,400.00   306,000.00   0.46  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
6. สระแก้ว  200,000.00   -     194,151.52   5,848.48   97.08  สูงกว่าเป้าหมาย 
7. อุทัยธาน ี  320,000.00   -     -     320,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
8. ระนอง  320,000.00   -     3,800.00   316,200.00   1.19  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
9. นราธิวาส  320,000.00   -     7,916.75   312,083.25   2.47  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
10. ยะลา  240,000.00   -     -     240,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
11. ปัตตาน ี  320,000.00   -     -     320,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
12. สตูล  297,500.00   -     -     297,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
13. สมุทรสาคร  142,500.00   -     -     142,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
14. ยโสธร  320,000.00   -     -     320,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
15. พังงา  295,200.00   -     7,990.00   287,210.00   2.71  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
16. ตราด  320,000.00   -     -     320,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
17. แพร่  324,900.00   30,000.00   12,000.00   282,900.00   3.69  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
18. สงขลา  320,000.00   -     -     320,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
19. น่าน  300,000.00   -     21,000.00   279,000.00   7.00  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 

ตารางที่ 22 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียน
ออนไลน์เพ่ือชุมชน  

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
กรอบวชช.  960,000.00   -     -     960,000.00   -     
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ตารางที่ 23 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
รวมทั้งสิ้น  8,090,000.00   65,937.00   88,640.00   7,935,423.00   1.10  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

กรอบวชช.  6,415,440.00   -     -     6,415,440.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

รวม   1,674,560.00   65,937.00   88,640.00   1,519,983.00   5.29  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

1. พิจิตร ยังไม่ได้รับงปม.เนื่องจากยังไม่รายงานข้อมูล
การจัดการเรียนการสอน จึงยังไม่ได้รับการ
จัดสรรงปม.  

- - - -  

2. อุทัยธานี  1,674,560.00   65,937.00   88,640.00   1,519,983.00   5.29  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 

ตารางที่ 24 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย  

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
รวม 20 วชช.  650,000.00   -     2,620.00   647,380.00  0.40 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน  32,500.00   -     -     32,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
2. พิจิตร  32,500.00   -     -     32,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. ตาก  32,500.00   -     -     32,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. บุรีรัมย ์  32,500.00   -     2,620.00   29,880.00  8.06 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
5. มุกดาหาร  32,500.00   -     -     32,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
6. หนองบัวลำภ ู  32,500.00   -     -     32,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
7. สระแก้ว  32,500.00   -     -     32,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
8. อุทัยธาน ี  32,500.00   -     -     32,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
9. ระนอง  32,500.00   -     -     32,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
10. นราธิวาส  32,500.00   -     -     32,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
11. ยะลา  32,500.00   -     -     32,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
12. ปัตตาน ี  32,500.00   -     -     32,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
13. สตูล  32,500.00   -     -     32,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
14. สมุทรสาคร  32,500.00   -     -     32,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
15. ยโสธร  32,500.00   -     -     32,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
16. พังงา  32,500.00   -     -     32,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
17. ตราด  32,500.00   -     -     32,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
18. แพร่  32,500.00   -     -     32,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
19. สงขลา  32,500.00   -     -     32,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
20. น่าน  32,500.00   -     -     32,500.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 25 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุน
บทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
รวมทั้งสิ้น  4,075,800.00   -     253,511.04   3,822,288.96   6.22  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

สวชช.  125,800.00   -     25,919.60   99,880.40   20.60  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

กรอบวชช.      ต่ำกว่าเป้าหมาย 
รวม  3,950,000.00   -     227,591.44   3,722,408.56   5.76  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

1. นราธิวาส  1,030,000.00   -     31,667.00   998,333.00   3.07  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

2. ยะลา  850,000.00   -     52,680.44   797,319.56   6.20  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. ปัตตานี  920,000.00   -     94,024.00   825,976.00   10.22  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. สงขลา  1,150,000.00   -     49,220.00   1,100,780.00   4.28  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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ตารางที่ 26  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริม
การอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
รวม  5,024,200.00   -     19,750.00   5,004,450.00   0.39  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
1. นราธิวาส  943,550.00   -     19,750.00   923,800.00   2.09  ต่ำกว่าเป้าหมาย 
2. ยะลา  943,550.00   -     -     943,550.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. ปัตตานี  2,193,550.00   -     -     2,193,550.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. สงขลา  943,550.00   -     -     943,550.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 

ตารางที่ 27  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการ
ความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
รวม 20 วชช.  2,000,000.00   5,000.00   8,050.00   1,986,950.00  0.40 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
2. พิจิตร  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. ตาก  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. บุรีรัมย ์  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
5. มุกดาหาร  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
6. หนองบัวลำภ ู  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
7. สระแก้ว  100,000.00   -     8,050.00   91,950.00  8.05 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
8. อุทัยธาน ี  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
9. ระนอง  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
10. นราธิวาส  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
11. ยะลา  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
12. ปัตตาน ี  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
13. สตูล  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
14. สมุทรสาคร  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
15. ยโสธร  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
16. พังงา  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
17. ตราด  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
18. แพร่  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
19. สงขลา  100,000.00   -     -     100,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
20. น่าน  100,000.00   5,000.00   -     95,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 28  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ   

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
รวม  607,000.00   -     2,000.00   605,000.00  0.33 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

1. แม่ฮ่องสอน  427,000.00   -     -     427,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
2. แพร่  180,000.00   -     2,000.00   178,000.00  1.11 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 

ตารางที่ 29  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร   

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
ตราด  591,000.00   -     -     591,000.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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ตารางที ่30 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเบิกจ่ายแทนกันที่ได้รับจากหน่วยงานอ่ืน งบเงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  
รวม  31,545.00   -     16,080.00   13,395.00  50.97 สูงกว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน  1,890.00   -     1,890.00   -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
2. พิจิตร  2,070.00   -     -     0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. บุรีรัมย ์  2,440.00   -     2,440.00   -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
4. มุกดาหาร  1,840.00   -     1,840.00   -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
5. หนองบัวลำภ ู  3,820.00   -     -     3,820.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
6. สระแก้ว  2,375.00   -     2,375.00   -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
7. ระนอง  600.00   -     600.00   -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
8. นราธิวาส  2,175.00   -     -     2,175.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
9. ยะลา  5,075.00   -     5,075.00   -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
10. ปัตตาน ี  4,810.00   -     -     4,810.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
11. สตูล  1,860.00   -     1,860.00   -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
12. แพร่  1,360.00   -     -     1,360.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
13. สงขลา  1,230.00   -     -     1,230.00  0.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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4.2  ผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม และจำแนกตามวิทยาลัยชุมชน 
ผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นข้อมูลที่ได้จากระบบบริหารโครงการตามพันธกิจสำหรับวิทยาลยัชุมชน  

โดยวิทยาลัยชุมชนรายงานผ่านระบบดังกล่าว และสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นำข้อมูลจากระบบดังกล่าวมาประมวลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม โดย
จำแนกตามตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ และรายการ และจำแนกรายวิทยาลัยชุมชน 

 
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
ตารางที่ 31 ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พันธกิจ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2564 ผลการ

ดำเนินงาน  
 

%  
เที่ยบกับ

แผน วชช. ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

ด้านการศึกษา ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน 

    

 เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่า  

คน 3,000  N/A N/A 

 เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่  คน 8,000  N/A N/A 
 เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหม่ คน 5,000  N/A N/A 
 เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจาก

วิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือ
พัฒนางานที่ทำอยู่ ร้อยละ 70 

ร้อยละ 70 N/A N/A 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    

 เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 1,600 N/A N/A 
 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม

รายการที่ได้รับการสนับสนุน 
ร้อยละ 100 N/A N/A 

ด้านวิจัย ผลผลิต/โครงการ : - - -   
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พันธกิจ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2564 ผลการ

ดำเนินงาน  
 

%  
เที่ยบกับ

แผน วชช. 
ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      
ด้านบริการ
วิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ     
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ  คน 8,000 657 8.21 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 N/A N/A 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย     
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา คน 400 N/A N/A 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุข
ของชุมชน 

    

เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

คน 5,500 
 

N/A N/A 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการ
เรียนออนไลน์ 

    

เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา และประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 

คน 4,000 N/A N/A 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการตำบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

    

เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชาชนในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ 

คน 2,500 172 6.88 

เชิงคุณภาพ : นักศึกษาหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำ
ความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้และ
อยู่ในชุมชนได้อย่างสันติสุข  

ร้อยละ  80 N/A N/A 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง     
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พันธกิจ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2564 ผลการ

ดำเนินงาน  
 

%  
เที่ยบกับ

แผน วชช. 
ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม
โครงการสังคมพหุวัฒนธรรม 

คน 5,000 N/A N/A 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาและประชาชนผู้รับบริการของวิทยาลัย
ชุมชนในพ้ืนที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์โครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการ
ดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชนได้อย่างสันติ 

ร้อยละ  80 N/A N/A 

 ผลผลิต/โครงการ โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของ
ผู้สูงอายุ 

    

 เชิงปริมาณ :จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านอาชีพ  คน 1,000 N/A N/A 
 เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยละ  80 N/A N/A 
 ผลผลิต/โครงการ โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

และกลุ่มชาติพันธุ์ 
    

 เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่รองรับการท่องเที่ยว  ผลิตภัณฑ์ 10 N/A N/A 
 เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์  คน 400 N/A N/A 
 ผลผลิต/โครงการ โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาค

ตะวันออก 
    

 เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทาง
การเกษตร และสินค้าเกษตร 

ต้นแบบ 10 N/A N/A 

 เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรที่ได้รับการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการ คน 150 N/A N/A 
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 3 ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม     
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม คน 4,000 N/A N/A 



 

รายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 56 
 

พันธกิจ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2564 ผลการ

ดำเนินงาน  
 

%  
เที่ยบกับ

แผน วชช. 
ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

ด้านทำนุบำรุง
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ร้อยละ 80 N/A N/A 

N/A หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 
 


