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ส่วนที่ 1 
เป้าหมายผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้  
10 แผนงาน 18 ผลผลิต/โครงการ ประกอบด้วย (1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 3 ผลผลิต  
(3) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า จ านวน 1 โครงการ (4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ จ านวน 2 โครงการ (5)  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 1 โครงการ (6) แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ (7) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ จ านวน 3 โครงการ (8) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จ านวน 2 โครงการ (9) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จ านวน 3 โครงการ (10) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  จ านวน 1 โครงการ ซึ่งครอบคลุมพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 และมาตรา 9 ประกอบด้วย (1) จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต ่ากว่าปริญญา (2) ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
(3) วิจัยและบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน (4) ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (5) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรรก่อนโอนเปลี่ยนแปลง วงเงินทั้งสิ้น จ านวน 667.6230 ล้านบาท เป็นรายจ่ายประจ า 592.3029 
ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 75.3201 ล้านบาท ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรเพื่อการน าส่งผลผลิต/โครงการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรร เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แสดงได้ดังตาราง 1 - 2 
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ตารางที่ 1 ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สถาบันวิทยาลัยชุมชน และวงเงินงบประมาณข้อเสนอตามแผนการใช้จ่าย พ.ศ. 
2565 แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานพ้ืนฐาน งบประมาณ 601.6780 ล้านบาท 

ผลผลิต/โครงการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษา
ในวิทยาลัยชุมชน 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ 

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์  11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติฉบับที่ 12 
 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผนปฏิรูปประเทศ  12. การศึกษา 

ยุทธศาสตร์จัดสรร ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
แผนงานงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์กระทรวง  1. การผลิตก าลังคน และพัฒนา 
การจัดการศึกษา 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน. 

ผลสัมฤทธิ์กระทรวง  2. ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยได้รับ
การพัฒนาอย่างเหมาะสมเพื่อการ
ท างานและการใช้ชีวิตในสังคม 

5. เศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรม 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

 1.2 การจัดการศึกษามีคุณภาพ 
มาตรฐานเปิดโอกาสในการเข้าถึงที่

หลากหลาย 

3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
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ผลผลิต/โครงการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษา
ในวิทยาลัยชุมชน 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ 

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  

ระยะ 5 ปี (ปี 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการ 
เชิงรุกและธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

อย่างยั่งยืน 

ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน  2. ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญาได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือพัฒนางาน
ที่ท าอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 

ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/
ผู้ประกอบการ  

ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาที่ได้งานท า 

1. การส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพ
นักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในระบบอุดมศึกษา 

ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) และการสร้างองค์ความรู้และ

บริการวิชาการ 

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าให้ทั่วถึง แก่ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ที่วิทยาลัย

ชุมชนตั้งอยู่ 

ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ
ตามความต้องการของชุมชน ท า

ให้คนชุมชนมีความรู้
ความสามารถในการพัฒนา

ตนเอง และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน 

ปลูกฝังค่านิยมให้ประชาชนและ
ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์ และท านุบ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรมไทย 

ผลผลิต/โครงการ รายการบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตที่ 2 : 
ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ผลผลิตที่ 3 : 
ผลงานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ผลผลิต/โครงการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษา
ในวิทยาลัยชุมชน 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ 

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน 

กิจกรรม ค่าใช้จ่ายบุคลากรส านักงานสถาบัน จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่า และพัฒนาทักษะอาชีพ 

การเผยแพร่ความรู้และบริการ 
วิชาการแก่ชุมชน 

การส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

รายการ 1. งบบุคลากร  = 234.9784 ลบ. 
1.1 เงินเดือนและค่าจา้ง

ประจ า = 146.1931 ลบ. 
(1) เงินเดือน = 

145.7607 ลบ. 
(2) ค่าจ้างประจ า  = 

0.4324 ลบ. 
1.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ  = 88.7853 ลบ. 
2. งบด าเนนิงาน  = 34.5970  
ลบ.  

2.1 ค่าตอบแทน = 31.7450 
ลบ. 

2.2 ค่าใช้สอย = 2.8520 ลบ. 

(1) งบเงินลงทุน = 75.3201 ลบ. 
1. ค่าครุภัณฑ์ = 35.2799 

ลบ. 
2. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง = 

40.0402 ลบ. 

(2) งบเงินอุดหนุน = 248.5419 
1. ค่าใช ้จ ่ายด าเน ินงาน = 

236.3419 ลบ. 
2. โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคน

รุ่นใหม่ = 1.2000 ลบ. 
3. โครงการจัดหลักสูตร

พัฒนาศักยภาพอาชพีชุมชน = 
3.0000 ลบ.  

4. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 = 
8.0000 ลบ. 

1. งบเงินอุดหนุน = 7.000 ลบ. 
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
คนและชุมชนตามนโยบาย 

ประเทศไทย 4.0 = 7.0000 ลบ. 

• งบเงินอุดหนุน = 1.2406 
ลบ. 
โครงการจัดการความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อ
ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ = 

1.2406 ลบ. 
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ผลผลิต/โครงการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษา
ในวิทยาลัยชุมชน 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ 

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 269.5754 323.8620 7.0000 1.2406 

วงเงินงบประมาณรวมแผนงาน 
(ลบ.) 

269.5754 332.1026 

วิทยาลัยชุมชน  
และกองภายในส านักงาน

สถาบันด าเนินการ 

(1) วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง  
(2) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
(3) กองอ านวยการ 

(4) วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง  
(5) กองแผนงานและงบประมาณ 
(6) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
(7) กองอ านวยการ 
(8) กองมาตรฐานการศึกษาและ

วิจัย 
(9) ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
(10) หน่วยตรวจสอบภายใน 

(11) วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง  
(12) กองมาตรฐานการศึกษาและ

วิจัย 
(13) กองแผนงานและ

งบประมาณ 
 

(14) วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง  
(15) กองมาตรฐานการศึกษาและ

วิจัย 
(16) กองแผนงานและงบประมาณ 
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ตารางที่ 2 ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สถาบันวิทยาลัยชุมชน และวงเงินงบประมาณข้อเสนอตามแผนการใช้จ่าย พ.ศ. 
2565 แผนงานยุทธศาสตร์ งบประมาณ 42.4450 ล้านบาท 

ตารางที่ 2-1 ตารางเชื่อมโยงแผนงานยุทธศาสตร์ – 1 งบประมาณ 8.5000 ล้านบาท 
ผลผลิต/โครงการ โครงการที่ 1 : โครงการ

ส่งเสริมการปลูกพืช 
สมุนไพรและการสร้าง

มูลค่าเพิ่มจาก 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

โครงการที่ 1 : โครงการ
พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารย
ธรรมล้านนาและกลุ่มชาติ

พันธุ์ 

โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาการผลิต 

สินค้าด้านการเกษตรภาค
ตะวันออก 

โครงการที่ 1 : โครงการ
พัฒนาทักษะอาชีพ 

ตามความต้องการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการที่ 1 : โครงการ
สร้างผู้น า 

การเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ 

3. การเกษตร 6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10. การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

แห่งชาติฉบับที่ 12 

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน 

9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม 

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผนปฎิรูปประเทศ 5. เศรษฐกิจ 5. เศรษฐกิจ 5. เศรษฐกิจ 12. การศึกษา 

ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการ
สร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการ
สร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและ 

เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
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ผลผลิต/โครงการ โครงการที่ 1 : โครงการ
ส่งเสริมการปลูกพืช 

สมุนไพรและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจาก 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

โครงการที่ 1 : โครงการ
พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารย
ธรรมล้านนาและกลุ่มชาติ

พันธุ์ 

โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาการผลิต 

สินค้าด้านการเกษตรภาค
ตะวันออก 

โครงการที่ 1 : โครงการ
พัฒนาทักษะอาชีพ 

ตามความต้องการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการที่ 1 : โครงการ
สร้างผู้น า 

การเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

แผนงานงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตร 
สร้างมูลค่า 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

แผนงานยุทธศาสตร์
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและ

วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 3. การยกระดับคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจฐานรากด้วย  

อววน. 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วย อว
วน. 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต 
และเศรษฐกิจฐานรากด้วย 

 อววน. 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต 
และเศรษฐกิจฐานรากด้วย 

อววน. 
ผลสัมฤทธิ์กระทรวง 5. เศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น 

เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้ วิจัย
และนวัตกรรม 

5. เศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้ วิจัยและ
นวัตกรรม 

5. เศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น 
เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้ วิจัย

และนวัตกรรม 

5. เศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น 
เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้ วิจัย

และนวัตกรรม 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิต 

 

3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 

3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม  
และคุณภาพชีวิต 

3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  

ระยะ 5 ปี (ปี 2561 – 
2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้าง
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ
ผู้ประกอบการในชุมชน 
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ผลผลิต/โครงการ โครงการที่ 1 : โครงการ
ส่งเสริมการปลูกพืช 

สมุนไพรและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจาก 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

โครงการที่ 1 : โครงการ
พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารย
ธรรมล้านนาและกลุ่มชาติ

พันธุ์ 

โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาการผลิต 

สินค้าด้านการเกษตรภาค
ตะวันออก 

โครงการที่ 1 : โครงการ
พัฒนาทักษะอาชีพ 

ตามความต้องการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการที่ 1 : โครงการ
สร้างผู้น า 

การเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน 1. การส่งเสริมการ
ด าเนินงานพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และศักยภาพ
นักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสในระบบ

อุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึง
หลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่
จัดการศึกษา ในรูปแบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong 
learning) และการสร้างองค์
ความรู้และบริการวิชาการ 

1. การส่งเสรมิการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในระบบ
อุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัด

การศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong 
learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ 

1. การส่งเสรมิการ
ด าเนินงานพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และศักยภาพ
นักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสในระบบ

อุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึง
หลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่
จัดการศึกษา ในรูปแบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong 
learning) และการสร้างองค์
ความรู้และบริการวิชาการ 

1. การส่งเสริมการ
ด าเนินงานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และศักยภาพนักศึกษา 

รวมทั้งผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสในระบบ

อุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึง
หลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่

จัดการศึกษา  
ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (lifelong learning) 

และการสร้างองค์ความรู้และ
บริการวิชาการ 

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

วิทยาลัยชุมชนเข้าไปสร้าง
องค์ความรู้ให้กับเกษตรกร 
ท าให้เกษตรกรมีรายได้เงิน

สดสุทธิทางการเกษตร
เพิ่มขึ้น/พื้นที่เกษตรกรรม

ยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

ประชาชนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  

และแพร่ มีความรู้สามารถ
สร้างรายได้จากการ

ท่องเที่ยวได้ 

มีต้นแบบด้านอาหาร และ
สินค้าเกษตร ออกจ าหน่าย
และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

พัฒนาแรงงานให้มีอาชีพ
ตามความต้องการให้เกิด
รายได้หมุนเวียนในชุมชน 

จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความสุข  

ความเข้มแข็งของชุมชน  
และสร้างอาชีพให้กับชุมชน 
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ผลผลิต/โครงการ โครงการที่ 1 : โครงการ
ส่งเสริมการปลูกพืช 

สมุนไพรและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจาก 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

โครงการที่ 1 : โครงการ
พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารย
ธรรมล้านนาและกลุ่มชาติ

พันธุ์ 

โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาการผลิต 

สินค้าด้านการเกษตรภาค
ตะวันออก 

โครงการที่ 1 : โครงการ
พัฒนาทักษะอาชีพ 

ตามความต้องการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการที่ 1 : โครงการ
สร้างผู้น า 

การเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

ผลผลิต/โครงการ โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชสมุนไพรและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์

สมุนไพร 

โครงการพัฒนากลุ่ม
ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

และ 
กลุ่มชาติพันธุ์ 

โครงการพัฒนาการผลิต 
สินค้าด้านการเกษตร 

ภาคตะวันออก 

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ตามความต้องการในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการสร้างผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

กิจกรรม ส่งเสริมการปลุกพืชสมุนไพร
ในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชน

ตั้งอยู่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรในชุมชน 

ยกระดับการท่องเที่ยว 
กลุ่มชาติพันธุ์ 

การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม
อาหารและสินค้าเกษตร 

ฝึกอบรมหลักสูตรแบบ  
re - skill และ up - skill  

ให้กับแรงงานในเขต 
เศรษฐกิจพิเศษ 

วิทยาลัยชุมชนจัดหลักสูตร
และกิจกรรมทางการศึกษาที่
ส่งเสริมค่านิยม ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
รายการ 1. งบเงินอุดหนุน 

 = 2.0000 ลบ. 
โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชสมุนไพรและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์
สมุนไพร = 2.0000 ลบ. 

1. งบเงินอุดหนุน  
= 1.0000 ลบ. 

โครงการพัฒนากลุ่ม
ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ  

= 1.0000 ลบ. 

1. งบเงินอุดหนุน  
= 0.5000 ลบ. 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 
สินค้าเกษตร  

= 0.5000 ลบ. 

1. งบเงินอุดหนุน 
 = 3.0000 ลบ. 
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความต้องการในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ  
= 3.0000 ลบ. 

1. งบเงินอุดหนุน  
= 2.0000 ลบ. 

โครงการสร้างผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน 

= 2.0000 ลบ. 

วงเงินงบประมาณ (ล้าน
บาท) 

2.0000 1.0000 0.5000 3.0000 2.0000 

วงเงินงบประมาณรวม
แผนงาน (ลบ.) 

2.0000 1.5000 3.0000 2.0000 
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ผลผลิต/โครงการ โครงการที่ 1 : โครงการ
ส่งเสริมการปลูกพืช 

สมุนไพรและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจาก 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

โครงการที่ 1 : โครงการ
พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารย
ธรรมล้านนาและกลุ่มชาติ

พันธุ์ 

โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาการผลิต 

สินค้าด้านการเกษตรภาค
ตะวันออก 

โครงการที่ 1 : โครงการ
พัฒนาทักษะอาชีพ 

ตามความต้องการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการที่ 1 : โครงการ
สร้างผู้น า 

การเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

วิทยาลัยชุมชน  
และกองภายในส านักงาน

สถาบัน ด าเนินการ 

1. วิทยาลัยชุมชน
เป้าหมาย 10 แห่ง ได้แก่ 
แม่ฮ่องสอน ตาก บุรีรัมย์ 
นราธวิาส ยะลา ปัตตาน ีสตลู 
พังงา สงขลา น่าน  

2. วิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติม 
10 แห่ง ได้แก่ พิจิตร 
มุกดาหาร หนองบัวล าภู 
สระแก้ว อุทัยธานี ระนอง 
สมุทรสาคร ยโสธร ตราด และ
แพร่  

3. กองแผนงานและ
งบประมาณ 

4. วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน และแพร่ 

5. กองแผนงานและ
งบประมาณ 

6. วิทยาลัยชุมชนตราด 
7. กองแผนงานและ

งบประมาณ 

8. วิทยาลัยชุมชนตาก 
มุกดาหาร สระแก้ว 
นราธิวาส ตราด และสงขลา 

9. กองแผนงานและ
งบประมาณ 

10. วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง  
11. กองแผนงานและ

งบประมาณ 
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ตารางที่ 2-12 ตารางเชื่อมโยงแผนงานยุทธศาสตร์ – 2 งบประมาณ 33.9450 ล้านบาท 
ผลผลิต/โครงการ โครงการที่ 1 : โครงการ

ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
เพื่อความสุขของชุมชน 

โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านการเรียน

ออนไลน์ 

โครงการที่ 3 : โครงการ
พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์

ของพื้นที่ 

โครงการที่ 1 : โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

เด็กปฐมวัย 

โครงการที่ 2 : โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ 

12. การพัฒนาการเรียนรู้ 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผนปฏิรูปประเทศ 12. การศึกษา 12. การศึกษา 
ยุทธศาสตร์จัดสรร 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม 
แผนงานงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน. 1. การผลิตก าลังคน และพัฒนาการจัดการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์กระทรวง 5. เศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรม 2. ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม

เพื่อการท างานและการใช้ชีวิตในสังคม 
เป้าหมายการให้บริการ

กระทรวง 
3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ

ชีวิต 
1.2 การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานเปิดโอกาส 

ในการเข้าถึงที่หลากหลาย 
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนและ

ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้าง

และพัฒนาศักยภาพคนและชุมชน 



 

รายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 12 
 

ผลผลิต/โครงการ โครงการที่ 1 : โครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

เพื่อความสุขของชุมชน 

โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านการเรียน

ออนไลน์ 

โครงการที่ 3 : โครงการ
พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์

ของพื้นที่ 

โครงการที่ 1 : โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

เด็กปฐมวัย 

โครงการที่ 2 : โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระยะ 5 ปี (ปี 2561 – 
2565) 

ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน 1. การส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัด

การศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) และการสร้างองค์ความรู้และ
บริการวิชาการ 

1. การส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในระบบ
อุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัด

การศึกษา  
ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) และการ

สร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ 
เป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน 
จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความสุข ความเข้มแข็งของ
ชุมชน และสร้างอาชีพให้กับ

ชุมชน 

ประชาชนได้รับการศึกษาใน
หลักสูตรอนุปริญญา และ

หลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ
ผ่านการเรียนออนไลน์ 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
เพื่อการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต 

เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานหลักสูตรเด็ก

ปฐมวัย 

นักเรียนในสังกัดวิทยาลัย
ชุมชนได้รับโอกาสทาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
สิทธิที่ก าหนดไว้ 

ผลผลิต/โครงการ โครงการที่ 1 : โครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

เพื่อความสุขของชุมชน 

โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านการเรียน

ออนไลน์ 

โครงการที่ 3 : โครงการ
พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของ

พื้นที ่

โครงการที่ 1 : โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็ก

ปฐมวัย 

โครงการที่ 2 : โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จา่ย 

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ผลผลิต/โครงการ โครงการที่ 1 : โครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

เพื่อความสุขของชุมชน 

โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านการเรียน

ออนไลน์ 

โครงการที่ 3 : โครงการ
พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์

ของพื้นที่ 

โครงการที่ 1 : โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

เด็กปฐมวัย 

โครงการที่ 2 : โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กิจกรรม จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความสุข และความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของชุมชนผ่านการเรียน

ออนไลน์ 

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 
การแพทย์แผนไทยเพื่อคนลด

ความเหลื่อมล ้าทาง
สาธารณสุขให้กับคนชาย

ขอบ 

พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย การสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

รายการ 1. งบเงินอุดหนุน  
= 12.0000 ลบ. 
โครงการจัดการความรู้เพื่อ
เสริมสร้างความสุข และ
ความเข้มแข็งของชุมชน  

= 12.0000 ลบ. 

1. งบเงินอุดหนุน  
= 2.0000 ลบ. 
โครงการบทเรียนออนไลน์

เพื่อชุมชน 
= 2.0000 ลบ. 

1. งบเงินอุดหนุน  
= 0.8000 ลบ. 
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

การแพทย์แผนไทย 
= 0.8000 ลบ. 

1. งบเงินอุดหนุน  
= 1.3000 ลบ. 
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก

ปฐมวัย = 1.3000 ลบ. 
 

1. งบเงินอุดหนุน  
= 17.8450 ลบ. 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน = 17.8450 ลบ. 

วงเงินงบประมาณ (ล้าน
บาท) 

12.0000 2.0000 0.8000 1.3000 16.1824 

วงเงินงบประมาณรวม
แผนงาน (ลบ.) 

14.8000 19.1450 
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ผลผลิต/โครงการ โครงการที่ 1 : โครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

เพื่อความสุขของชุมชน 

โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านการเรียน

ออนไลน์ 

โครงการที่ 3 : โครงการ
พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์

ของพื้นที่ 

โครงการที่ 1 : โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

เด็กปฐมวัย 

โครงการที่ 2 : โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิทยาลัยชุมชน  
และกองภายในส านักงาน

สถาบัน 
ด าเนินการ 

12. วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง  
13. กองแผนงานและ

งบประมาณ 

14. วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง  
15. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 

16. วิทยาลัยชุมชนตาก 
17. กองแผนงานและ

งบประมาณ 

18. วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง  
19. กองแผนงานและ

งบประมาณ 
20. กองมาตรฐานการศึกษา

และวิจัย 

21. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
อุทัยธานี 

22. กองแผนงานและ
งบประมาณ 
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ตารางที่ 3 ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุ ทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สถาบันวิทยาลัยชุมชน และวงเงินงบประมาณข้อเสนอตามแผนการใช้จ่าย พ.ศ. 
2565 แผนงานบูรณาการ งบประมาณ 23.5000 ล้านบาท 

ผลผลิต/โครงการ โครงการที่ 1 : โครงการต าบล
มั่นคง  

มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้าง
สังคม 

พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพ 
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม 
การมีงานท าและมีรายได้ของ

ผู้สูงอายุ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนา
และ 

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์/แผน
แม่บทเฉพาะกิจ 

1. ความมั่นคง ประเด็นการพัฒนา การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ภายในประเทศ (Local Economy) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติฉบับที่ 12 

5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 1. การเสริมสร้างและพัฒนา 
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผนปฏิรูปประเทศ 5. ด้านเศรษฐกิจ สังคม 

ยุทธศาสตร์จัดสรร 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 

แผนงานงบประมาณ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานบูรณาการเตรียมความ
พร้อม 

เพื่อรองรับสังคมสูงวัย 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน. 3. การยกระดับคุณภาพชีวิต 
และเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน. 
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ผลผลิต/โครงการ โครงการที่ 1 : โครงการต าบล
มั่นคง  

มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้าง
สังคม 

พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพ 
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม 
การมีงานท าและมีรายได้ของ

ผู้สูงอายุ 

ผลสัมฤทธิ์กระทรวง 2. ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเพื่อการท างานและการใช้ชีวิตในสังคม 5. เศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น 
เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้ วิจัยและ

นวัตกรรม 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 1.2 การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย 3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน  

ระยะ 5 ปี (ปี 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพคนและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และผู้ประกอบการใน

ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพคนและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพคนและชุมชน 
ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน 1. การส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสใน

ระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(lifelong learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ 

1. การส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพ
นักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาสในระบบอุดมศึกษา 
ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ใน
รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(lifelong learning) และการสร้าง 
องค์ความรู้และบริการวิชาการ 
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ผลผลิต/โครงการ โครงการที่ 1 : โครงการต าบล
มั่นคง  

มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้าง
สังคม 

พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพ 
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม 
การมีงานท าและมีรายได้ของ

ผู้สูงอายุ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลุ่มคนเปราะบาง เยาวชนที่ไม่ได้
อยู่ในระบบการศึกษาปกติ และผู้ที่
ขาดโอกาสทางสังคมในพื้นที่ชุมชน

สันติสุขขนาดเล็ก ในต าบล
เป้าหมายการพัฒนาในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการพัฒนางานที่ท า สร้าง

งาน สร้างรายได้  
เพื่อยกระดับคุณค่าทางสังคม และ
ยกระดับรายได้ครัวเรือนให้เข้มแข็ง

และมีความยั่งยืน 

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน และ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ได้รับการส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน และ
ประชาชนในพื้นที่ต าบลเป้าหมาย
การพัฒนาสามารถน าความรู้ไปใช้ 

ในการพัฒนางานที่ท าสร้างงาน และ
สร้างรายได้ เพื่อยกระดับรายได้
ครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน 

ส่งเสริมอาชีพตามความต้องการ 
ของผู้สูงอายุในชุมชน 

ผลผลิต/โครงการ โครงการที่ 1 : โครงการต าบลมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้าง
สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม 
การมีงานท าและมีรายได้ของ

ผู้สูงอายุ 

กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้เปราะบาง
และเยาวชนในพื้นที่สันติสุขขนาด

เล็กจังหวัดชายแดนใต้ 

ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ส่งเสริมอาชีพชุมชน เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและศักยภาพชุมชนในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ 

การจัดการความรู้และการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

รายการ 1. งบเงินอุดหนุน = 4.0000 ลบ. 1. งบเงินอุดหนุน = 6.5000 ลบ. 1. งบเงินอุดหนุน = 8.0000 ลบ. 1. งบเงินอุดหนุน = 5.0000 ลบ. 
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ผลผลิต/โครงการ โครงการที่ 1 : โครงการต าบล
มั่นคง  

มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้าง
สังคม 

พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพ 
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม 
การมีงานท าและมีรายได้ของ

ผู้สูงอายุ 

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้
เปราะบางและเยาวชนพืน้ที่จังหวัด

ชายแดนใต้ = 4.0000 ลบ. 

โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกัน
อย่างสันติของสงัคมพหุวัฒนธรรม

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
= 6.5000 ลบ. 

โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพ
พื้นที่โดยใช้ชุมชนเปน็ฐานรากใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวัด

ชายแดนภาคใต้  
= 8.0000 ลบ. 

โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ = 5.0000 ลบ. 

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 4.0000 6.5000 8.0000 5.0000 
วงเงินงบประมาณรวมแผนงาน 

(ลบ.) 
18.5000 5.0000 

วิทยาลัยชุมชน  
และกองภายในส านักงานสถาบัน 

ด าเนินการ 

23. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ยะลา 
ปัตตานี สงขลา 

24. กองแผนงานและงบประมาณ 

25. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ยะลา 
ปัตตานี สงขลา 

26. กองแผนงานและงบประมาณ 

27. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ยะลา 
ปัตตานี สงขลา 

28. กองแผนงานและงบประมาณ 

29. วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง 
30. กองแผนงานและงบประมาณ 
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ตารางที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ 

แผนงาน งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ 

รวม 667,623,000  
(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 269,575,400 รายการบุคลากรภาครัฐ 

(2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

332,102,600  

323,862,000 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 
เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า 3,000 คน 
เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่ 8,000 คน 
เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าเข้าใหม่ 5,000 คน 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ท าอยู่  ร้อยละ 70 

 7,000,000 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ 
เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับบริการ 6,000 คน 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90 

 1,240,600 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 
เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 4,000 คน 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90 

(3) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า 

2,000,000 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
เชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพร 300 คน 



 

รายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 20 
 

แผนงาน งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ 
(4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

1,500,000  

1,000,000 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ 
เชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่รองรับการท่องเที่ยว 10 ผลิตภัณฑ์ 
เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ 400 คน 

500,000 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร 
เชิงปริมาณ : จ านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าเกษตร 6 ต้นแบบ 
เชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรที่ได้รับการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการ 100 คน 

(5) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3,000,000 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เชิงปริมาณ : จ านวนแรงงานได้รับการฝึกอบรมในชุดหลักสูตรที่สอดคล้องกับกลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 600 คน 

(6) แผนงานยุทธศาสตร์
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

2,000,000 โครงการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
เชิงปริมาณ : จ านวนผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 600 คน 

(7) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

14,800,000  
12,000,000 โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและ

ความเข้มแข็งของชุมชน 
เชิงปริมาณ : จ านวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง 5,000 คน 

2,000,000 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ : โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน 
เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาและประชาชนที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 4,000 คน 
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แผนงาน งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ 
800,000 โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ : โครงการจัดตั้ง

ศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย 
เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและใช้บริการในศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทย 200 คน 

(8) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษา 

19,145,000  
1,300,000 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย 

เชิงปริมาณ : จ านวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา 600 คน 

17,845,000 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 1,700 คน 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100 

(9) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

18,500,000  

4,000,000 โครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและ
เยาวชนพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 
เชิงปริมาณ : จ านวนคนกลุ่มเปราะบางในชุมชนสันติสุขขนาดเล็ก ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการ
พัฒนาทักษะอาชีพ และสร้างงาน 1,500 คน 

6,500,000 โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุ
วัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม 5,000 คน 
เชิงคุณภาพ : จ านวนชุมชนพหุวัฒนธรรมต้นแบบ 4 ชุมชน 
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แผนงาน งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาและประชาชนผู้รับบริการของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
เข้าร่วมกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมพหุ
วัฒนธรรมในชุมชนได้อย่างสันติสุข ร้อยละ 80 

8,000,000 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพ้ืนที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาหรือประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับบริการพัฒนาทักษะอาชีพ 
2,000 คน 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
สร้างงาน สร้างรายได้ และอยู่ในชุมชนได้อย่างสันติสุข ร้อยละ 80 

(10) แผนงานบูรณาการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

5,000,000 โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ 
เชิงปริมาณ : จ านวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 2,000 คน 
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ส่วนที่ 2 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม 2564 รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอโดยก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณด าเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 93.00 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98.00 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่า ยลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75.00 และการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจ า และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100.00 โดยจ าแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังตาราง 
 
ตารางที่ 5 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายการ 
รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย 

รายจ่ายภาพรวม 93.00 100.00 30.00 
(30.00) 

34.08 
(34.08) 

21.00 
(51.00) 

22.16 
(56.24) 

21.00 
(72.00) 

25.50 
(81.74) 

21.00 
(93.00) 

18.26 
(100.00) 

รายจ่ายประจ า 98.00 100.00 34.00 
(34.00) 

35.33 
(35.33) 

23.00 
(57.00) 

20.45 
(55.78) 

22.00 
(79.00) 

25.98 
(81.76) 

19.00 
(98.00) 

28.24 
(100.00) 

รายจ่ายลงทุน 75.00 100.00 13.00 
(13.00) 

28.96 
(28.96) 

16.00 
(29.00) 

29.19 
(58.15) 

17.00 
(46.00) 

23.50 
(81.65) 

29.00 
(75.00) 

18.35 
(100.00) 
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ส่วนที่ 3 
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และรายวิทยาลัยชุมชน 

3.1 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 667.6230 ล้านบาท  
โดยพิจารณาจากหลายปัจจัย ประกอบด้วย (1) โครงสร้างทางกายภาพ ได้แก่ อาคาร หน่วยจัดการศึกษา หน่วยให้บริการทางการศึกษา/บริการทางวิชาการในพื้นที่ สถานที่จัดการเรียน
การสอน ฯลฯ (2) จ านวนและเป้าหมายการรับนักศึกษา/ผู้รับบริการทางวิชาการ (3) จ านวนบุคลากรประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน และกรรมการ/อนุกรรมการ  
อื่น ๆ ผู้บริหาร ครู พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ (4) แผนการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน สรุปกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังแผนภาพ 

 
แผนภาพที่ 1 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ส านักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน) 

1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณฯ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 
2. ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเห็นชอบปรับกรอบวงเงิน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (1) รายการงบกันส ารองกรณีฉุกเฉินหรือด าเนินงานส าคัญที่จ าเป็นเร่งด่วนเพิ่มเติม 

2,000,000 บาท ส าหรับรองรับการด าเนินงานตามนโยบายของสภาสถาบัน ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเพิ่มเป้าหมายนักศึกษาใหม่ 
และการบริการวิชาการเพ่ือมุ่งเป้าลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายประชาชนยากจน 10% ล่าง ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ คนจนเป้าหมายที่ระบุใน 
TPMAP ผู้ตกงานหรือว่างงานเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (2) โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้กับวิทยาลัย
ชุมชนเพ่ิมเติม 60,000 บาท เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายโครงการ  
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3.2 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ส านักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง)  
จ าแนกตามพันธกิจ  

ตารางที่ 6 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ส านักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) จ าแนกตามพันธกิจ 
วิทยาลัยชุมชน   รวม   การบริหารจัดการ   จัดการศึกษา   วิจัย *   บริการ

วิชาการ  
 ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  

 รวม  แผนงานบุคลากรภาครัฐ   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานพ้ืนฐาน + แผนงานยุทธศาสตร์ + แผนงานบูรณาการ  
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน    งบเงินอุดหนุน  

(ค่าบริหารจัดการ)  
งบเงินอุดหนุน งบเงิน

อุดหนุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงินอุดหนุน 

รวมท้ังสิ้น 667,623,000  463,176,240  234,978,400  34,597,000  75,320,100   118,280,740  148,106,160   -    55,100,000   1,240,600  
สวชช.  56,718,860   54,538,700  22,130,700 2,500,000 7,908,000 22,000,000 560,160 - 1,620,000 - 

กันส ารอง
(ส่วนรวม) 

 7,000,000   7,000,000   -     -     -     7,000,000   -    - - - 

กรอบรอพิจารณา
เพิ่มเตมิ 

 4,551,990   4,320,990  74,980 3,909,460 - 336,550 231,000 - - - 

รวม 20 วชช. 599,352,150  397,316,550  212,772,720  28,187,540  67,412,100  88,944,190  147,315,000  - 53,480,000  1,240,600  

1. แม่ฮ่องสอน  29,884,990  19,928,630  10,670,840  1,224,070  3,010,600  5,023,120  6,926,060  - 2,968,200  62,100  
2. พิจิตร  48,695,750  22,781,270  13,942,580  1,134,000  3,092,600  4,612,090  24,515,680  - 1,336,800  62,000  

3. ตาก  30,159,830  22,686,690  10,950,500  1,172,240  6,673,700  3,890,250  4,797,950  - 2,613,160  62,030  
4. บุรีรัมย ์  28,531,140  18,417,110  11,638,910  1,813,610  851,000  4,113,590  8,562,030  - 1,490,000  62,000  

5. มุกดาหาร  42,614,840  34,395,450  10,824,050  1,841,900  17,745,200  3,984,300  6,170,540  - 1,986,850  62,000  
6. หนองบัวล าภ ู  22,545,220  18,212,840  11,224,040  1,090,310  1,789,400  4,109,090  2,845,680  - 1,424,700  62,000  

7. สระแก้ว  22,502,880  15,885,860  10,165,420  1,031,160  325,200  4,364,080  3,388,880  - 3,166,100  62,040  
8. อุทัยธาน ี  34,853,270  21,226,100  12,888,320  1,389,000  2,524,900  4,423,880  12,091,490  - 1,473,650  62,030  
9. ระนอง  22,313,130  17,766,320  9,665,730  1,418,400  2,390,200  4,291,990  3,270,010  - 1,214,800  62,000  
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วิทยาลัยชุมชน   รวม   การบริหารจัดการ   จัดการศึกษา   วิจัย *   บริการ
วิชาการ  

 ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

 รวม  แผนงานบุคลากรภาครัฐ   แผนงานพ้ืนฐาน   แผนงานพ้ืนฐาน + แผนงานยุทธศาสตร์ + แผนงานบูรณาการ  

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน    งบเงินอุดหนุน  
(ค่าบริหารจัดการ)  

งบเงินอุดหนุน งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงินอุดหนุน 

10. นราธิวาส  41,665,770  19,332,340  11,697,930  1,064,580  1,023,600  5,546,230  15,318,630  - 6,952,700  62,100  
11. ยะลา  53,443,710  36,706,080  9,899,870  2,378,540  19,528,200  4,899,470  11,208,900  - 5,466,700  62,030  
12. ปัตตาน ี  33,134,520  18,068,340  9,673,770  2,087,210  1,327,200  4,980,160  9,430,650  - 5,573,500  62,030  

13. สตูล  25,719,780  18,187,880  11,250,050  1,573,920  1,175,800  4,188,110  5,998,970  - 1,470,900  62,030  
14. สมุทรสาคร  19,856,960  15,749,350  8,739,150  1,825,550  194,600  4,990,050  2,780,220  - 1,257,210  70,180  

15. ยโสธร  24,712,480  15,252,110  10,837,370  198,000  355,000  3,861,740  7,939,690  - 1,457,680  63,000  
16. พังงา  22,411,380  16,840,000  9,314,710  1,581,150  1,586,300  4,357,840  4,171,630  - 1,337,750  62,000  

17. ตราด  21,152,140  16,482,990  9,140,620  1,080,000  2,088,800  4,173,570  2,412,500  - 2,206,650  50,000  
18. แพร่  21,889,890  16,339,860  10,365,750  1,548,790  167,400  4,257,920  3,330,580  - 2,157,450  62,000  
19. สงขลา  32,029,380  18,189,710  11,362,050  1,332,010  1,086,500  4,409,150  7,871,640  - 5,906,000  62,030  
20. น่าน  21,235,090  14,867,620  8,521,060  1,403,100  475,900  4,467,560  4,283,270  - 2,019,200  65,000  

  
* พันธกิจด้านการวิจัย ใช้งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เช่น กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 
หมายเหตุ : กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามเกณฑ์/แนวทางการจัดสรรงบประมาณ และตามที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส าหรับกรอบงบบุคลากรและงบด าเนินงาน อาจปรับเพิ่ม/ลด ตามจ านวนบุคลากรที่เพิ่ม/ลด และการปรับ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร ส าหรับงบเงินอุดหนุน ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. และหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน และ งบเงินอุดหนุน โครงการจัด
หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรสัมฤทธิบัตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศ นียบัตร หรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 
วงเงินที่ได้รับจริง อาจเพิ่ม/ลด ตามจ านวนนักศึกษา/ผู้เรียน ที่จัดการเรียนการสอนจริง  
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ส่วนที่ 4 
ผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในภาพรวม และจ าแนกรายวิทยาลัยชุมชน 

4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

  ตามพระราชบัญญัติงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณตลอดปี 
วงเงิน 667,623,000 บาท เป็นรายจ่ายประจ า 592,302,900 บาท รายจ่ายลงทุน 75,320,100 บาท ภายใต้ 10 แผนงาน 18 ผลผลิต/โครงการ 

  ส านักงบประมาณอนุมัติจัดสรรเงินงวดที่ 1 - 3 ให้สถาบันวิทยาลัยุชมชน 667,623,000 บาท เป็นรายจ่ายประจ า 592,302,900 บาท รายจ่ายลงทุน 75,320,100 บาท 
สถาบันฯ ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) จากระบบ 
GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 พบว่า มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 382,876,246.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.35 
ต ่ากว่าเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 72) โดยรายจ่ายประจ าเบิกจ่ายได้ 361,344,513.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.01 ต ่ากว่าเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 79) และรายจ่ายลงทุน
เบิกจ่ายได้  21,531,733.00 บาท ร้อยละ 28.59 ต ่ากว่าเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 46) ซึ่งมผีลการเบิกจ่ายในแต่ละแผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายละเอียดดังตารางที่ 7 – 34 

ตารางที่ 7 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรร 

งบรายจ่าย งปม.ตาม พ.ร.บ. 
งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO 

ผลเบิกจ่าย 

± เป้าหมายรัฐบาล 
จ านวน 

ร้อยละ 
(เทียบกับ 
งปม.ตาม 
พ.ร.บ.) 

ร้อยละ 
(เทียบกับ  

งปม.ที่ได้รับ
จัดสรรฯ) 

รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 72 667,623,000.00  667,623,000.00   56,100,284.18   382,876,246.28   57.35   57.35  ต ่ากว่าเป้าหมาย 

รายจ่ายประจ า ร้อยละ 79 592,302,900.00  593,495,289.83   9,742,304.18   361,344,513.28   61.01  60.88 ต า่กว่าเป้าหมาย 

รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 46 75,320,100.00  74,127,710.17   46,357,980.00   21,531,733.00   28.59  29.05 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
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  เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับเป้าหมายการเบิกจ่าย จ าแนกตามหน่วยงานวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และ
ส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง รวม 21 แห่ง มีผลการประเมินการเบิกจ่ายดังตารางที่ 7 และแสดงผลการเบิกจ่าย ดังนี้ 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายจ่ายภาพรวม พบว่า มี 8 แห่ง ที่เบิกจ่ายไดสู้งกว่าเป้าหมาย และ มี 13 แห่ง ที่เบิกจ่าย
ไดต้ ่ากว่าเป้าหมาย รายละเอียดดังตารางที่ 8 

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายจ่ายประจ า พบว่า มี 1 แห่ง ที่เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และ มี 20 แห่ง ที่เบิกจ่ายได้ 
ต ่ากว่าเป้าหมาย รายละเอียดดังตารางที่ 9 

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายจ่ายลงทุน พบว่า มี 16 แห่ง ที่เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย และ มี 5 แห่ง ที่เบิกจ่ายได้ 
ต ่ากว่าเป้าหมาย รายละเอียดดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังโอนเปลี่ยนแปลง ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน รายจ่ายภาพรวม 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น 667,623,000.00 56,100,284.18 382,876,246.28 228,646,469.54 57.35 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

สวชช. 291,902,888.00   12,479,158.00 135,586,479.23 143,837,250.77 46.45   ต า่กว่าเป้าหมาย 
รวม วชช. 375,720,112.00 43,621,126.18 247,289,767.05 84,809,218.77 65.82 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

1. แม่ฮ่องสอน 19,374,900.00    -      13,843,197.38   5,531,702.62 71.45 ต า่กว่าเป้าหมาย 
2. พิจิตร   26,832,815.00     1,255,000.00     23,908,658.26   1,669,156.74     89.10   สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ตาก   19,779,110.00     4,569,169.32     11,942,169.89     3,267,770.79     60.38   ต ่ากว่าเป้าหมาย 

4. บุรีรัมย์   16,634,565.00    -      11,737,778.69     4,896,786.31   70.56   ต า่กว่าเป้าหมาย 
5. มุกดาหาร   31,001,265.00     15,756,928.00     11,330,231.06   3,914,105.94   36.55 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

6. หนองบัวล าภู   12,863,534.00     113,251.70     9,956,640.26     2,793,642.04     77.40   สูงกว่าเป้าหมาย 

7. สระแก้ว   13,539,305.00   488,574.00   10,641,673.73     2,409,057.27   78.60   สูงกว่าเป้าหมาย 



 

รายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 30 
 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

8. อุทัยธานี   18,643,415.00     1,851,581.80   13,404,328.72 3,387,504.48   71.90 ต า่กว่าเป้าหมาย 
9. ระนอง   13,453,835.00   82,068.00   10,168,115.00 3,203,652.00   75.58 สูงกว่าเป้าหมาย 

10. นราธิวาส   27,036,950.00   295,250.00 17,707,536.25   9,034,163.75 65.49 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

11. ยะลา   38,928,240.00 16,284,800.00   15,939,392.47   6,704,047.53 40.95 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
12. ปัตตานี 22,351,160.00   332,107.00   14,886,050.25 7,133,002.75 66.60 ต า่กว่าเป้าหมาย 

13. สตูล   14,976,135.00    -  11,803,220.74     3,172,914.26   78.81 สูงกว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร 12,155,700.00 112,207.00     9,095,240.16 2,948,252.84 74.82 สูงกว่าเป้าหมาย 
15. ยโสธร   13,639,775.00 217,980.00   9,217,951.41 4,203,843.59   67.58 ต า่กว่าเป้าหมาย 

16. พังงา 13,958,050.00   936,490.00 8,966,566.78   4,054,993.22 64.24 ต า่กว่าเป้าหมาย 
17. ตราด   13,583,918.00 98,993.00   9,980,026.55 3,504,898.45 73.47 สูงกว่าเป้าหมาย 

18. แพร่   11,854,005.00 231,120.00       8,553,239.71 3,069,645.29 72.15 สูงกว่าเป้าหมาย 

19. สงขลา   21,879,045.00 646,150.00 15,251,626.11   5,981,268.89 69.71 ต า่กว่าเป้าหมาย 
20. น่าน 13,234,390.00   349,456.36 8,956,123.63   3,928,810.01   67.67 ต า่กว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังโอนเปลี่ยนแปลง ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน รายจ่ายประจ า 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น 593,495,289.83 9,742,304.18 361,344,513.28 222,408,472.37 60.88 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
สวชช.*  278,331,314.83   5,199,158.00   135,482,903.23   137,649,253.60   48.68  ต ่ากว่าเป้าหมาย 

รวม วชช. 593,495,289.83 9,742,304.18 361,344,513.28 222,408,472.37 60.88 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

1. แม่ฮ่องสอน  16,413,300.00   -     10,881,597.38   5,531,702.62   66.30  ต ่ากว่าเป้าหมาย 
2. พิจิตร  23,950,015.00   396,000.00   21,884,858.26   1,669,156.74   91.38  สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ตาก  14,211,170.00   217,689.32   10,725,709.89   3,267,770.79   75.47  ต า่กว่าเป้าหมาย 

4. บุรีรัมย์  15,790,965.00   -     10,894,178.69   4,896,786.31   68.99  ต ่ากว่าเป้าหมาย 
5. มุกดาหาร  15,371,065.00   268,928.00   11,188,031.06   3,914,105.94   72.79  ต ่ากว่าเป้าหมาย 

6. หนองบัวล าภู  11,165,485.00   113,251.70   8,258,591.26   2,793,642.04   73.97  ต า่กว่าเป้าหมาย 

7. สระแก้ว  13,220,805.00   488,574.00   10,323,173.73   2,409,057.27   78.08  ต ่ากว่าเป้าหมาย 
8. อุทัยธานี  16,130,665.00   118,081.80   12,625,078.72   3,387,504.48   78.27  ต า่กว่าเป้าหมาย 

9. ระนอง  11,205,855.00   82,068.00   7,920,135.00   3,203,652.00   70.68  ต ่ากว่าเป้าหมาย 
10. นราธิวาส  26,041,150.00   295,250.00   16,711,736.25   9,034,163.75   64.17  ต ่ากว่าเป้าหมาย 

11. ยะลา  22,100,040.00   569,800.00   14,826,192.47   6,704,047.53   67.09  ต ่ากว่าเป้าหมาย 

12. ปัตตานี  21,023,960.00   332,107.00   13,558,850.25   7,133,002.75   64.49  ต ่ากว่าเป้าหมาย 
13. สตูล  13,819,135.00   -     10,646,220.74   3,172,914.26   77.04  ต ่ากว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร  11,965,910.00   112,207.00   8,905,450.16   2,948,252.84   74.42  ต ่ากว่าเป้าหมาย 

15. ยโสธร  13,284,775.00   217,980.00   8,862,951.41   4,203,843.59   66.72  ต ่ากว่าเป้าหมาย 
16. พังงา  12,508,150.00   5,490.00   8,447,666.78   4,054,993.22   67.54  ต ่ากว่าเป้าหมาย 

17. ตราด  11,718,890.00   98,993.00   8,164,998.55   3,454,898.45   69.67  ต ่ากว่าเป้าหมาย 

18. แพร่  11,691,605.00   231,120.00   8,390,839.71   3,069,645.29   71.77  ต ่ากว่าเป้าหมาย 
19. สงขลา  20,792,545.00   646,150.00   14,165,126.11   5,981,268.89   68.13  ต ่ากว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรรหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

20. น่าน  12,758,490.00   349,456.36   8,480,223.63   3,928,810.01   66.47  ต ่ากว่าเป้าหมาย 

* ข้อมูลดังตารางข้างต้น งบบุคลากรส าหรับข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชน และงบประมาณกันส ารอง (ส่วนรวม) และงบประมาณรอพิจารณาเพ่ิมเติม จะรวมอยู่ภายใต้งบประมาณของ สวชช. 

ตารางที่ 10 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังโอนเปลี่ยนแปลง ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน รายจ่ายลงทุน 
วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 

หลังโอนเปลี่ยนแปลง 
PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น 74,127,710.17 46,357,980.00 21,531,733.00 6,237,997.17 29.05 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
สวชช.  13,571,573.17 7,280,000.00 103,576.00 6,187,997.17 0.76 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

รวม วชช. 60,556,137.00 39,077,980.00 21,428,157.00 50,000.00 35.39 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน 2,961,600.00  -    2,961,600.00  -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. พิจิตร 2,882,800.00 859,000.00 2,023,800.00  -    70.20 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ตาก 5,567,940.00 4,351,480.00 1,216,460.00  -    21.85 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
4. บุรีรัมย์ 843,600.00  -    843,600.00  -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

5. มุกดาหาร 15,630,200.00 15,488,000.00 142,200.00  -    0.91 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

6. หนองบัวล าภู 1,698,049.00  -    1,698,049.00  -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
7. สระแก้ว 318,500.00  -    318,500.00  -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

8. อุทัยธานี 2,512,750.00 1,733,500.00 779,250.00  -    31.01 สูงกว่าเป้าหมาย 

9. ระนอง 2,247,980.00  -    2,247,980.00  -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
10. นราธิวาส 995,800.00  -    995,800.00  -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

11. ยะลา 16,828,200.00 15,715,000.00 1,113,200.00  -    6.62 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
12. ปัตตานี 1,327,200.00  -    1,327,200.00  -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

13. สตูล 1,157,000.00  -    1,157,000.00  -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร 189,790.00  -    189,790.00  -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
15. ยโสธร 355,000.00  -    355,000.00  -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

16. พังงา 1,449,900.00 931,000.00 518,900.00  -    35.79 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

17. ตราด 1,865,028.00  -    1,815,028.00 50,000.00 97.32 สูงกว่าเป้าหมาย 
18. แพร่ 162,400.00  -    162,400.00  -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

19. สงขลา 1,086,500.00  -    1,086,500.00  -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
20. น่าน 475,900.00  -    475,900.00  -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

  
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชน จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ 
รายละเอียดดังตารางที่ 11 – 34  

ตารางที่ 11 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร  

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น 234,978,400.00 - 179,262,885.28 55,715,514.72 76.29 ต า่กว่าเป้าหมาย 

สวชช.*  175,569,980.00 - 120,230,888.91 55,339,091.09 68.48 ต า่กว่าเป้าหมาย 
รวม วชช. 59,408,420.00 - 59,031,996.37 376,423.63 99.37 สูงกว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

1. แม่ฮ่องสอน  3,083,400.00   -    3,083,400.00 -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
2. พิจิตร   4,727,100.00  -    4,727,070.00 30.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ตาก   3,299,300.00  -    3,237,750.00 61,550.00 98.13 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. บุรีรัมย์   2,847,900.00  -    2,808,950.00 38,950.00 98.63 สูงกว่าเป้าหมาย 
5. มุกดาหาร 2,699,000.00  -    2,698,920.00 80.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

6. หนองบัวล าภู 3,255,700.00  -      3,143,940.00 111,760.00 96.57 สูงกว่าเป้าหมาย 

7. สระแก้ว  3,035,080.00   -    3,035,070.00 10.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
8. อุทัยธานี 3,976,420.00  -    3,976,380.00   40.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

9. ระนอง 2,766,400.00  -    2,741,486.70 24,913.30 99.10 สูงกว่าเป้าหมาย 
10. นราธิวาส  2,727,500.00   -    2,727,480.00 20.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

11. ยะลา  2,872,760.00   -      2,872,710.00 50.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

12. ปัตตานี 2,480,900.00  -    2,420,220.00           60,680.00 97.55 สูงกว่าเป้าหมาย 
13. สตูล 2,876,600.00  -    2,876,580.00 20.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร   2,377,300.00  -    2,354,556.00 22,744.00 99.04 สูงกว่าเป้าหมาย 

15. ยโสธร  3,053,200.00   -    3,045,714.00 7,486.00 99.75 สูงกว่าเป้าหมาย 
16. พังงา 2,525,900.00  -      2,525,850.00 50.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

17. ตราด 2,973,420.00  -      2,973,330.00 90.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

18. แพร่  2,538,900.00   -    2,538,810.00   90.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
19. สงขลา 2,841,280.00  -      2,793,439.67 47,840.33 98.32 สูงกว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

20. น่าน 2,450,360.00  -    2,450,340.00 20.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

* ข้อมูลดังตารางข้างตน้ งบบุคลากรส าหรับข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชน และงบประมาณกันส ารอง (ส่วนรวม) และงบประมาณรอพิจารณาเพ่ิมเติม จะรวมอยู่ภายใต้
งบประมาณของ สวชช. 

ตารางที่ 12 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานบคุลากรภาครัฐ งบด าเนินงาน 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น 34,597,000.00 - 17,892,214.45 16,704,785.55 51.72 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

สวชช. 17,231,150.00  -      2,612,883.90 14,618,266.10 15.16 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
รวม วชช. 17,365,850.00 - 15,279,330.55 2,086,519.45 87.98 สูงกว่าเป้าหมาย 

1. แม่ฮ่องสอน 1,047,800.00  -    787,900.00 259,900.00 75.20 ต า่กว่าเป้าหมาย 

2. พิจิตร   612,000.00  -    531,757.67 80,242.33 86.89 สูงกว่าเป้าหมาย 
3. ตาก   827,190.00  -      776,744.00 50,446.00 93.90 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. บุรีรัมย์ 1,286,300.00  -    1,261,442.00 24,858.00 98.07 สูงกว่าเป้าหมาย 
5. มุกดาหาร   1,288,080.00    -    1,269,880.00 18,200.00 98.59 สูงกว่าเป้าหมาย 

6. หนองบัวล าภู   571,500.00  -    337,677.00 233,823.00 59.09 ต า่กว่าเป้าหมาย 

7. สระแก้ว 92,300.00  -    68,600.00 23,700.00 74.32 ต า่กว่าเป้าหมาย 
8. อุทัยธานี 132,800.00  -      88,200.00 44,600.00 66.42 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

9. ระนอง 736,200.00  -    356,547.87 379,652.13 48.43 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

10. นราธิวาส 618,800.00  -    531,100.00 87,700.00 85.83 สูงกว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

11. ยะลา 1,775,880.00  -      1,759,080.00 16,800.00 99.05 สูงกว่าเป้าหมาย 
12. ปัตตานี 1,177,700.00  -    981,982.34 195,717.66 83.38 สูงกว่าเป้าหมาย 

13. สตูล 816,300.00  -      628,444.86 187,855.14 76.99 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร 1,384,440.00  -      1,235,468.67 148,971.33 89.24 สูงกว่าเป้าหมาย 
15. ยโสธร 141,800.00  -      123,210.00 18,590.00 86.89 สูงกว่าเป้าหมาย 

16. พังงา 1,166,810.00  -    1,149,710.00 17,100.00 98.53 สูงกว่าเป้าหมาย 

17. ตราด 810,000.00  -    709,965.00 100,035.00 87.65 สูงกว่าเป้าหมาย 
18. แพร่ 928,350.00  -    910,460.96 17,889.04 98.07 สูงกว่าเป้าหมาย 

19. สงขลา   859,700.00  -    838,127.99 21,572.01 97.49 สูงกว่าเป้าหมาย 
20. น่าน 1,091,900.00  -      933,032.19 158,867.81 85.45 สูงกว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 13 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษา
ในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น 237,534,289.83 8,552,314.18 123,932,387.67 105,049,587.98 52.17 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

สวชช.*   71,944,209.83 5,199,158.00     12,495,194.82 54,249,857.01 17.37 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

รวม วชช. 165,590,080.00 3,353,156.18 111,437,192.85 50,799,730.97 67.30 ต า่กว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน   8,834,550.00 - 5,214,813.38 3,619,736.62 59.03 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

2. พิจิตร 10,434,675.00 396,000.00   9,870,681.83 167,993.17 94.60 สูงกว่าเป้าหมาย 



 

รายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 37 
 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

3. ตาก 6,899,090.00   207,573.32 4,910,161.89 1,781,354.79 71.17 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
4. บุรีรัมย์ 9,572,165.00 -   5,593,202.69 3,978,962.31 58.43 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

5. มุกดาหาร   8,408,085.00   209,960.00   5,854,868.56 2,343,256.44 69.63 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

6. หนองบัวล าภู 5,490,485.00 78,251.70     3,764,853.36 1,647,379.94 68.57 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
7. สระแก้ว   6,481,885.00 488,574.00 4,688,058.50 1,305,252.50 72.33 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

8. อุทัยธานี   7,833,440.00   100,581.80   5,488,807.90 2,244,050.30 70.07 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

9. ระนอง 6,069,755.00 76,068.00 3,931,178.43 2,062,508.57 64.77 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
10. นราธิวาส 14,851,050.00 295,250.00 10,397,721.82 4,158,078.18 70.01 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

11. ยะลา 11,382,170.00 - 7,686,438.47 3,695,731.53 67.53 ต า่กว่าเป้าหมาย 
12. ปัตตานี   11,237,030.00 261,200.00   6,799,035.95 4,176,794.05 60.51 ต า่กว่าเป้าหมาย 

13. สตูล   8,095,105.00 - 5,947,874.88 2,147,230.12 73.47 ต า่กว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร 6,496,720.00 112,207.00 4,555,547.74 1,828,965.26 70.12 ต า่กว่าเป้าหมาย 
15. ยโสธร 8,122,595.00 210,480.00 4,802,932.41 3,109,182.59 59.13 ต า่กว่าเป้าหมาย 

16. พังงา   7,021,290.00 5,490.00   3,804,438.78 3,211,361.22 54.18 ต า่กว่าเป้าหมาย 

17. ตราด 5,357,220.00 37,647.00   3,741,801.55 1,577,771.45 69.85 ต า่กว่าเป้าหมาย 
18. แพร่ 5,588,605.00 225,120.00   3,503,378.76 1,860,106.24 62.69 ต า่กว่าเป้าหมาย 

19. สงขลา 10,642,635.00 377,020.00 7,154,329.51 3,111,285.49 67.22 ต า่กว่าเป้าหมาย 

20. น่าน 6,771,530.00   271,733.36 3,727,066.44 2,772,730.20 55.04 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
 *งบประมาณกันส ารอง (ส่วนรวม) และงบประมาณรอพิจารณาเพิ่มเติม จะรวมอยู่ภายใต้งบประมาณของ สวชช. 
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ตารางที่ 14 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษา
ในวิทยาลัยชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น 35,306,312.66 11,974,980.00 21,531,733.00 1,799,599.66 60.99 สูงกว่าเป้าหมาย 
สวชช. 9,183,175.66 7,280,000.00   103,576.00 1,799,599.66 1.13 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

รวม วชช. 26,123,137.00 4,694,980.00 21,428,157.00 - 82.03 สูงกว่าเป้าหมาย 

1. แม่ฮ่องสอน 2,961,600.00  -     2,961,600.00   -  100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
2. พิจิตร 2,882,800.00   859,000.00   2,023,800.00   -    70.20 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ตาก 2,387,940.00   1,171,480.00 1,216,460.00 -    50.94 สูงกว่าเป้าหมาย 
4. บุรีรัมย์ 843,600.00  -     843,600.00   -  100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

5. มุกดาหาร   142,200.00  -     142,200.00   -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

6. หนองบัวล าภู   1,698,049.00  -     1,698,049.00  -  100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
7. สระแก้ว 318,500.00  -     318,500.00  -  100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

8. อุทัยธานี 2,512,750.00  1,733,500.00   779,250.00  -  31.01 ต า่กว่าเป้าหมาย 

9. ระนอง 2,247,980.00  -     2,247,980.00   -  100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
10. นราธิวาส 995,800.00  -     995,800.00   -  100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

11. ยะลา  1,113,200.00   -     1,113,200.00   -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

12. ปัตตานี  1,327,200.00   -     1,327,200.00   -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
13. สตูล 1,157,000.00  -  1,157,000.00  -  100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร 189,790.00  -     189,790.00  -  100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

15. ยโสธร  355,000.00   -     355,000.00   -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
16. พังงา   1,449,900.00 931,000.00 518,900.00 -  35.79 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

17. ตราด 1,815,028.00 -    1,815,028.00  -  100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

18. แพร่ 162,400.00  -     162,400.00  -  100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
19. สงขลา  1,086,500.00   -     1,086,500.00   -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

20. น่าน  475,900.00   -     475,900.00   -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 15 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษา
ในวิทยาลัยชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น 38,771,397.51 34,383,000.00 - 4,388,397.51 - ต า่กว่าเป้าหมาย 
สวชช. 4,388,397.51 -   - 4,388,397.51 - ต ่ากว่าเป้าหมาย 

รวม วชช. 34,383,000.00 34,383,000.00 - - -    ต ่ากว่าเป้าหมาย 

1. ตาก 3,180,000.00 3,180,000.00 - - -    ต ่ากว่าเป้าหมาย 
2. มุกดาหาร 15,488,000.00 15,488,000.00 - -  -    ต ่ากว่าเป้าหมาย 

3. ยะลา 15,715,000.00 15,715,000.00 - - -    ต ่ากว่าเป้าหมาย 
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ตารางที่ 16 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษา
ในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวม วชช. 1,200,000.00 - 1,133,773.30 66,226.70 94.48 สูงกว่าเป้าหมาย 
1. พิจิตร  800,000.00  -          733,773.30 66,226.70 91.72 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. อุทัยธานี  400,000.00  - 400,000.00 - 100.00    สูงกว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 17 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษา
ในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ  

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น 3,000,000.00 22,403.00 644,262.00 2,333,335.00 21.48 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
สวชช. 1,441,640.00 - - 1,441,640.00 - ต ่ากว่าเป้าหมาย 

รวม วชช. 1,558,360.00 22,403.00 644,262.00 891,695.00 41.34 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

1. แม่ฮ่องสอน 97,350.00 - 48,000.00 49,350.00 49.31 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
2. ตาก 30,000.00 - - 30,000.00 - ต ่ากว่าเป้าหมาย 

3. บุรีรัมย์ 95,200.00 - 40,895.00 54,305.00 42.96 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

4. มุกดาหาร 564,750.00 22,403.00    208,256.00 334,091.00 36.88 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
5. หนองบัวล าภู 30,000.00 - - 30,000.00 - ต ่ากว่าเป้าหมาย 

6. สระแก้ว 60,800.00 - 59,995.00 805.00 98.68 สูงกว่าเป้าหมาย 
7. อุทัยธานี 28,800.00 - - 28,800.00 - ต ่ากว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

8. ระนอง  28,400.00 - 8,000.00 20,400.00 28.17 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
9. นราธิวาส 275,700.00 - 178,432.00 97,268.00 64.72 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

10. ยะลา 26,100.00 - 20,100.00 6,000.00 77.01 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

11. ปัตตานี 39,500.00 - - 39,500.00 - ต ่ากว่าเป้าหมาย 
12. สตูล 37,700.00 - 37,700.00 - 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

13. สมุทรสาคร 53,360.00 - 6,070.00 47,290.00 11.38 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

14. ยโสธร 61,800.00 - 10,088.00 51,712.00 16.32 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
15. พังงา 46,200.00 - 12,150.00  34,050.00 26.30 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

16. แพร่ 35,300.00 - - 35,300.00 - ต ่ากว่าเป้าหมาย 
17. สงขลา 47,400.00 - 14,576.00 32,824.00 - ต ่ากว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 18 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษา
ในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น 8,000,000.00 74,223.00 3,793,439.99 4,132,337.01 47.42 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

สวชช. 300,000.00 - - 300,000.00 - ต ่ากว่าเป้าหมาย 

รวม วชช. 7,700,000.00 74,223.00 3,793,439.99 3,832,337.01 49.27 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน 369,900.00 - 106,312.00 263,588.00 28.74 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

2. พิจิตร 419,900.00 - 238,228.45 181,671.55 56.73 ต า่กว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

3. ตาก 389,900.00 - 280,646.00 109,254.00 71.98 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
4. บุรีรัมย์ 407,400.00 - 205,798.00 201,602.00 50.51 ต า่กว่าเป้าหมาย 

5. มุกดาหาร 362,300.00 6,175.00 55,836.00 300,289.00 15.41 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

6. หนองบัวล าภู 331,100.00 - 161,548.50 169,551.50 48.79 ต า่กว่าเป้าหมาย 
7. สระแก้ว 322,600.00 - 211,226.00 111,374.00 65.48 ต า่กว่าเป้าหมาย 

8. อุทัยธานี 335,900.00 5,000.00 225,291.05 105,608.95 67.07 ต า่กว่าเป้าหมาย 

9. ระนอง 328,300.00 6,000.00 138,465.00 183,835.00 42.18 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
10. นราธิวาส 553,300.00 - 331,788.00 221,512.00 59.97 ต า่กว่าเป้าหมาย 

11. ยะลา 514,400.00 - 261,523.00 252,877.00 50.84 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
12. ปัตตานี 453,300.00 - 246,864.00 206,436.00 54.46 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

13. สตูล 435,500.00 - 270,155.00 165,345.00 62.03 ต า่กว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร 326,700.00 - 108,010.00 218,690.00 33.06 ต า่กว่าเป้าหมาย 
15. ยโสธร 384,700.00 - 162,248.00 222,452.00 42.18 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

16. พังงา 348,200.00 - 196,586.00 151,614.00 56.46 ต า่กว่าเป้าหมาย 

17. ตราด 321,600.00 40,000.00 218,238.00 63,362.00 67.86 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
18. แพร่ 331,000.00 - 184,121.99 146,878.01 55.63 ต า่กว่าเป้าหมาย 

19. สงขลา 433,500.00 - 145,285.00 288,215.00 33.51 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

20. น่าน 330,500.00 17,048.00 45,270.00 268,182.00 13.70 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
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ตารางที่ 19 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการ
วิชาการ งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวม วชช. 7,000,000.00 21,046.00 3,816,570.83 3,162,383.17 54.52 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน 403,600.00 - 179,600.00 224,000.00 44.50 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

2. พิจิตร 331,800.00 - 231,699.08 100,100.92 69.83 ต า่กว่าเป้าหมาย 

3. ตาก 414,360.00 - 266,803.00 147,557.00 64.39 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
4. บุรีรัมย์ 385,000.00 - 287,042.00 97,958.00 74.56 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

5. มุกดาหาร 451,850.00 - 199,109.00 252,741.00 44.07 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
6. หนองบัวล าภู 289,700.00 - 217,035.00 72,665.00 74.92 ต า่กว่าเป้าหมาย 

7. สระแก้ว 387,200.00 - 182,735.00 204,465.00 47.19 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

8. อุทัยธานี 438,650.00 12,500.00 222,300.00 203,850.00 50.68 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
9. ระนอง 348,800.00 - 216,360.00 132,440.00 62.03 ต า่กว่าเป้าหมาย 

10. นราธิวาส 244,500.00 - 79,792.00   164,708.00 32.63 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

11. ยะลา 348,000.00 - 154,165.00 193,835.00 44.30 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
12. ปัตตานี 323,400.00 - 199,404.00 123,996.00 61.66 ต า่กว่าเป้าหมาย 

13. สตูล 385,400.00 - 265,510.00 119,890.00 68.89 ต า่กว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร 289,210.00 - 200,031.75 89,178.25 69.16 ต า่กว่าเป้าหมาย 
15. ยโสธร 322,680.00 - 114,152.00 208,528.00 35.38 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

16. พังงา 342,750.00 - 170,850.00 171,900.00 49.85 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

17. ตราด 261,650.00 8,546.00 46,965.00   206,139.00 17.95 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
18. แพร่ 462,450.00 - 254,075.00 208,375.00 54.94 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

19. สงขลา 239,800.00 - 139,583.00   100,217.00 58.21 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

20. น่าน 329,200.00 - 189,360.00   139,840.00 57.52 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 20 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 3 ผลงานท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์   

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวม วชช. 1,240,600.00  5,000.00  662,060.00 573,540.00 53.37 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

1. แม่ฮ่องสอน 62,100.00  -    37,796.00 24,304.00 60.86 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

2. พิจิตร 62,000.00  -    2,112.00 59,888.00 3.41 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
3. ตาก 62,030.00  -    51,053.00 10,977.00 82.30 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. บุรีรัมย์ 62,000.00  -    11,770.00 50,230.00 18.98 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

5. มุกดาหาร 62,000.00  -     62,000.00   -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
6. หนองบัวล าภู 62,000.00  -    15,334.00    46,666.00 24.73 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

7. สระแก้ว 62,040.00  -    36,385.00 25,655.00 58.65 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

8. อุทัยธานี 62,030.00  -     62,030.00   -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
9. ระนอง 62,000.00  -    57,400.00 4,600.00 92.58 สูงกว่าเป้าหมาย 

10. นราธิวาส 62,100.00  -    32,055.00      30,045.00 51.62 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

11. ยะลา 62,030.00  -    50,717.00   11,313.00 81.76 สูงกว่าเป้าหมาย 
12. ปัตตานี 62,030.00  -     50,850.00   11,180.00  81.98 สูงกว่าเป้าหมาย 

13. สตูล 62,030.00  -    19,650.00 42,380.00 31.68 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร 70,180.00  -     -     70,180.00  - ต ่ากว่าเป้าหมาย 
15. ยโสธร 63,000.00  -     -     63,000.00  - ต ่ากว่าเป้าหมาย 

16. พังงา 62,000.00  -    56,000.00 6,000.00 90.32 สูงกว่าเป้าหมาย 

17. ตราด 50,000.00  -      42,492.00 7,508.00 84.98 สูงกว่าเป้าหมาย 
18. แพร่ 62,000.00  -     -     62,000.00  - ต ่ากว่าเป้าหมาย 

19. สงขลา 62,030.00  -      25,816.00 36,214.00 41.62 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
20. น่าน 65,000.00  5,000.00  48,600.00   11,400.00 74.77 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 21 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น 2,000,000.00 10,116.00 1,094,963.43 894,920.57 54.75 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

สวชช. 15,000.00     -     -    15,000.00    -       ต ่ากว่าเป้าหมาย 

รวม วชช. 1,985,000.00 10,116.00 1,094,963.43 879,920.57 55.16 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน 100,000.00  -    43,200.00 56,800.00 43.20      ต า่กว่าเป้าหมาย 

2. พิจิตร 100,000.00  -    68,743.00 31,257.00 68.74 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

3. ตาก   100,000.00   10,116.00     34,068.00     55,816.00 34.07     ต ่ากว่าเป้าหมาย 
4. บุรีรัมย์   100,000.00  -    67,169.00 32,831.00 67.17 ต า่กว่าเป้าหมาย 

5. มุกดาหาร    100,000.00  -    65,040.00 34,960.00 65.04 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

6. หนองบัวล าภู 100,000.00    -    11,825.00 88,175.00 11.83 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
7. สระแก้ว   100,000.00    -    44,641.00 55,359.00 44.64 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

8. อุทัยธานี 85,000.00  -    23,800.00         61,200.00 28.00 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

9. ระนอง   100,000.00    -    57,335.00 42,665.00 57.34 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
10. นราธิวาส 100,000.00  -    58,092.43 41,907.57 58.09 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

11. ยะลา 100,000.00  -    67,490.00 32,510.00 67.49 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
12. ปัตตานี 100,000.00  -      38,996.00 61,004.00   39.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

13. สตูล   100,000.00 -  50,000.00       50,000.00 50.00    ต ่ากว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร   100,000.00  -    82,606.00 17,394.00   82.61 สูงกว่าเป้าหมาย 
15. ยโสธร 100,000.00  -    71,460.00 28,540.00 71.46 ต า่กว่าเป้าหมาย 

16. พังงา 100,000.00  -    75,000.00   25,000.00   75.00 ต า่กว่าเป้าหมาย 

17. ตราด 100,000.00  -    71,258.00   28,742.00 71.26 ต า่กว่าเป้าหมาย 
18. แพร่   100,000.00  -    20,600.00       79,400.00 20.60     ต ่ากว่าเป้าหมาย 

19. สงขลา   100,000.00  -    63,640.00 36,360.00 63.64 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

20. น่าน   100,000.00  -    80,000.00     20,000.00 80.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
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ตารางที่ 22  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ   

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวม วชช.   1,000,000.00  -    583,504.00 416,496.00 58.35 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน   650,000.00  -      435,286.00   214,714.00 66.97 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

2. แพร่ 350,000.00  -      148,218.00 201,782.00   42.35 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 23 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร   

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น  500,000.00   12,800.00   112,550.00  374,650.00 22.51 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
ตราด 500,000.00 12,800.00 112,550.00   374,650.00  22.51 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 24 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตาม
ความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น 3,000,000.00 0.00 1,086,586.00 1,913,414.00 36.22 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

สวชช. 229,500.00  -     -    229,500.00  -    ต ่ากว่าเป้าหมาย 

รวม วชช. 2,770,500.00 0.00 1,086,586.00 1,683,914.00 39.22 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

1. ตาก 470,500.00  -    271,968.00   198,532.00 57.80 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
2. มุกดาหาร 400,000.00  -      133,880.00 266,120.00   33.47 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

3. สระแก้ว 560,000.00  -    459,649.00 100,351.00 82.08 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

4. นราธิวาส   490,000.00  -    63,600.00 426,400.00 12.98 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
5. ตราด 400,000.00  -      30,393.00 369,607.00   7.60 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

6. สงขลา   450,000.00  -      127,096.00 322,904.00 28.24 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 25 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี ่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม งบเงินอุดหนุน โครงการสร้างผู ้น า 
การเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวม วชช. 2,000,000.00 25,390.00 819,085.00 1,155,525.00 40.95 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน 100,000.00  -    49,368.00 50,632.00 49.37 ต า่กว่าเป้าหมาย 

2. พิจิตร 75,000.00  -    17,468.00 57,532.00 23.29 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

3. ตาก 100,000.00  -    63,513.00 36,487.00 63.51 ต า่กว่าเป้าหมาย 
4. บุรีรัมย์ 100,000.00  -    16,301.00 83,699.00 16.30 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

5. มุกดาหาร 100,000.00 25,390.00     74,235.00 375.00 74.24 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

6. หนองบัวล าภู 100,000.00  -    21,647.00 78,353.00 21.65 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
7. สระแก้ว 100,000.00  -    97,591.00 2,409.00 97.59 สูงกว่าเป้าหมาย 

8. อุทัยธานี 100,000.00  -    35,900.00 64,100.00 35.90 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

9. ระนอง 100,000.00  -    27,596.00 72,404.00 27.60 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
10. นราธิวาส 100,000.00  -    73,900.00 26,100.00 73.90 ต า่กว่าเป้าหมาย 

11. ยะลา 100,000.00  -    47,939.00 52,061.00 47.94 ต า่กว่าเป้าหมาย 

12. ปัตตานี 100,000.00  -     -    100,000.00  -    ต ่ากว่าเป้าหมาย 
13. สตูล 125,000.00  -    49,400.00 75,600.00 39.52 ต า่กว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร 100,000.00  -     -    100,000.00  -    ต ่ากว่าเป้าหมาย 

15. ยโสธร 100,000.00  -    74,820.00 25,180.00 74.82 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
16. พังงา 100,000.00  -    3,515.00 96,485.00 3.52 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

17. ตราด 100,000.00  -     -    100,000.00  -    ต ่ากว่าเป้าหมาย 
18. แพร่ 100,000.00  -    80,842.00 19,158.00 80.84 สูงกว่าเป้าหมาย 

19. สงขลา 100,000.00  -    10,050.00 89,950.00 10.05 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

20. น่าน 100,000.00  -    75,000.00 25,000.00 75.00 ต า่กว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 26 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น 12,000,000.00 109,175.00 6,577,205.23 5,313,619.77 54.81 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
สวชช. 250,000.00 - 128,116.00 121,884.00 51.25 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

รวม วชช. 11,750,000.00 109,175.00 6,449,089.23 5,191,735.77 54.89 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

1. แม่ฮ่องสอน 1,274,600.00 - 675,282.00 599,318.00 52.98 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
2. พิจิตร 400,000.00 - 104,878.00 295,122.00 26.22 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

3. ตาก 433,800.00 - 277,893.00 155,907.00 64.06 ต า่กว่าเป้าหมาย 

4. บุรีรัมย์ 540,000.00 - 367,055.00 172,945.00 67.97 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
5. มุกดาหาร 540,000.00 5,000.00 332,418.00 202,582.00 61.56 ต า่กว่าเป้าหมาย 

6. หนองบัวล าภู 540,000.00 35,000.00 340,028.00 164,972.00 62.97 ต า่กว่าเป้าหมาย 

7. สระแก้ว 1,623,900.00 - 1,207,941.23 415,958.77 74.39 ต า่กว่าเป้าหมาย 
8. อุทัยธานี 445,000.00 - 152,743.00 292,257.00 34.32 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

9. ระนอง 261,000.00 - 182,386.00 78,614.00 69.88 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
10. นราธิวาส 258,200.00 - 9,849.00 248,351.00 8.29 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

11. ยะลา 338,700.00 6,000.00 137,370.00 195,330.00 40.56 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

12. ปัตตานี 480,100.00 - 159,670.00 320,430.00 33.26 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
13. สตูล 490,500.00 - 256,853.00 233,647.00 52.37 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร 393,000.00 - 285,413.00 107,587.00 72.62 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

15. ยโสธร 540,000.00 7,500.00 351,323.00 181,177.00 65.06 ต า่กว่าเป้าหมาย 
16. พังงา 400,000.00 - 256,255.00 143,745.00 64.06 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

17. ตราด 450,000.00 - 74,994.00 375,006.00 16.67 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

18. แพร่ 800,000.00 - 515,572.00 284,428.00 64.45 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
19. สงขลา 416,200.00 - 82,366.00 333,834.00 19.79 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

20. น่าน 1,125,000.00 55,675.00 678,800.00 390,525.00 60.34 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 27 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์
เพ่ือชุมชน 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวม วชช. 2,000,000.00 - 728,937.20 1,271,062.80 36.45 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
1. แม่ฮ่องสอน 100,000.00 - 59,940.00 40,060.00 59.94 ต า่กว่าเป้าหมาย 

2. พิจิตร 100,000.00 - 60,335.00 39,665.00 60.34 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
3. ตาก 100,000.00 - 28,102.00 71,898.00 28.10 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

4. บุรีรัมย์ 100,000.00 - 32,290.00 67,710.00 32.29 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

5. มุกดาหาร 100,000.00 - 45,540.00 54,460.00 45.54 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
6. หนองบัวล าภู 100,000.00 - 69,016.40 30,983.60 69.02 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

7. สระแก้ว 100,000.00 -  -    100,000.00  -    ต ่ากว่าเป้าหมาย 

8. อุทัยธานี 100,000.00 -  -    100,000.00  -    ต ่ากว่าเป้าหมาย 
9. ระนอง 100,000.00 -  -    100,000.00  -    ต ่ากว่าเป้าหมาย 

10. นราธิวาส 100,000.00 - 59,890.00 40,110.00 59.89 ต า่กว่าเป้าหมาย 

11. ยะลา 100,000.00 - 41,295.00 58,705.00 41.30 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
12. ปัตตานี 100,000.00 - 1,616.80 98,383.20 1.62 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

13. สตูล 100,000.00 - 72,200.00 27,800.00 72.20 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

14. สมุทรสาคร 100,000.00 -  -    100,000.00  -    ต ่ากว่าเป้าหมาย 
15. ยโสธร 100,000.00 - 13,680.00 86,320.00 13.68 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

16. พังงา 100,000.00 - 14,500.00 85,500.00 14.50 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

17. ตราด 100,000.00 - 55,574.00 44,426.00 55.57 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
18. แพร่ 100,000.00 - 75,000.00 25,000.00 75.00 ต า่กว่าเป้าหมาย 

19. สงขลา 100,000.00 - 41,830.00 58,170.00 41.83 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

20. น่าน 100,000.00 - 58,128.00 41,872.00 58.13 ต า่กว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 28 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบเงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การแพทย์แผนไทย 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวม วชช. 800,000.00  -    372,120.00 427,880.00 46.52 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

ตาก 800,000.00  -    372,120.00 427,880.00 46.52 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 29 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวม วชช. 1,300,000.00 - 754,650.50 545,349.50 58.05 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

1. แม่ฮ่องสอน 65,000.00   -    25,500.00 39,500.00 39.23 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
2. พิจิตร 65,000.00   -    18,760.00 46,240.00 28.86 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

3. ตาก 65,000.00   -    18,230.00 46,770.00 28.05 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

4. บุรีรัมย์ 65,000.00   -    63,521.00 1,479.00 97.72 สูงกว่าเป้าหมาย 
5. มุกดาหาร 65,000.00   -    28,247.50 36,752.50 43.46 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

6. หนองบัวล าภู 65,000.00   -    3,354.00 61,646.00 5.16 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

7. สระแก้ว 65,000.00   -    57,314.00 7,686.00 88.18 สูงกว่าเป้าหมาย 
8. อุทัยธานี 65,000.00   -    65,000.00  -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

9. ระนอง 65,000.00   -    65,000.00  -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
10. นราธิวาส 65,000.00   -    38,310.00 26,690.00 58.94 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

11. ยะลา 65,000.00   -    10,710.00 54,290.00 16.48 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

12. ปัตตานี 65,000.00   -    65,000.00  -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
13. สตูล 65,000.00   -    60,993.00 4,007.00 93.84 สูงกว่าเป้าหมาย 

14. สมุทรสาคร 65,000.00   -    65,000.00  -    100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

15. ยโสธร 65,000.00   -    1,884.00 63,116.00 2.90 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
16. พังงา 65,000.00   -    10,740.00 54,260.00 16.52 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

17. ตราด 65,000.00   -    35,763.00 29,237.00 55.02 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

18. แพร่ 65,000.00   -    62,351.00 2,649.00 95.92 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
19. สงขลา 65,000.00   -    28,973.00 36,027.00 44.57 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

20. น่าน 65,000.00   -    30,000.00 35,000.00 46.15 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 30 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น 17,845,000.00 - 6,900,102.70 10,944,897.30 38.67 ต า่กว่าเป้าหมาย 
สวชช. 10,374,835.00  -     -    10,374,835.00  -    ต ่ากว่าเป้าหมาย 

รวม วชช. 7,470,165.00 - 6,900,102.70 570,062.30 92.37 สูงกว่าเป้าหมาย 
1. พิจิตร 5,582,540.00  -    5,183,875.93 398,664.07 92.86 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. อุทัยธานี 1,887,625.00  -    1,716,226.77 171,398.23 90.92 สูงกว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 31 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวม วชช. 4,000,000.00 556,150.00 1,324,704.00 2,119,146.00 33.12 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

1. นราธิวาส 900,000.00  -    140,895.00 759,105.00 15.66 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
2. ยะลา 1,800,000.00 556,150.00     443,125.00   800,725.00 24.62 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

3. ปัตตานี 800,000.00  -    416,826.00   383,174.00 52.10 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

4. สงขลา 500,000.00  -    323,858.00   176,142.00 64.77 ต า่กว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 32 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่
รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวม วชช. 6,500,000.00 242,535.00 3,561,243.76 2,696,221.24 54.79 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
1. นราธิวาส 2,435,000.00 - 1,190,644.60 1,244,355.40 48.90 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

2. ยะลา 1,355,000.00 - 601,917.00 753,083.00 44.42 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
3. ปัตตานี 1,355,000.00 44,000.00 753,471.56 557,528.44 55.61 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

4. สงขลา 1,355,000.00 198,535.00 1,015,210.60 141,254.40 74.92 ต า่กว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 33 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมอาชีพ
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพ้ืนที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น 8,000,000.00 105,152.00 3,687,718.94 4,207,129.06 46.10 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

สวชช. 500,000.00  -    15,819.60 484,180.40 3.16 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
รวม วชช. 7,500,000.00 105,152.00 3,671,899.34 3,722,948.66 48.96 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

1. นราธิวาส 2,050,000.00  -    640,012.40 1,409,987.60 31.22 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

2. ยะลา 1,050,000.00 7,650.00 554,956.00 487,394.00 52.85 สูงกว่าเป้าหมาย 
3. ปัตตานี 2,050,000.00 26,907.00 1,276,813.60 746,279.40 62.28 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

4. สงขลา 2,350,000.00 70,595.00 1,200,117.34 1,079,287.66 51.07 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

ตารางที่ 34 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงาน
ท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ 

วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

รวมทั้งสิ้น 5,000,000.00 6,000.00 2,603,549.00 2,390,451.00 52.07 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
สวชช. 475,000.00  -     -    475,000.00  -    ต ่ากว่าเป้าหมาย 

รวม วชช. 4,525,000.00 6,000.00 2,603,549.00 1,915,451.00 57.54 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

1. แม่ฮ่องสอน 225,000.00  -    135,200.00 89,800.00 60.09 ต า่กว่าเป้าหมาย 
2. พิจิตร 240,000.00  -    95,476.00   144,524.00   39.78 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

3. ตาก 220,000.00  -      136,658.00   83,342.00   62.12 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

4. บุรีรัมย์ 230,000.00  -      138,743.00   91,257.00 60.32 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
5. มุกดาหาร 230,000.00  -    159,801.00 70,199.00 69.48 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

6. หนองบัวล าภู   230,000.00  -    172,333.00 57,667.00 74.93 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

7. สระแก้ว 230,000.00  -      173,968.00   56,032.00 75.64 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
8. อุทัยธานี 240,000.00  -    168,400.00 71,600.00   70.17 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

9. ระนอง   240,000.00  -    138,380.00   101,620.00 57.66 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
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วิทยาลัยชุมชน งปม.ที่ได้รับโอนจัดสรร 
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

PO เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ ± เป้าหมายรัฐบาล  

10. นราธิวาส   210,000.00  -    158,174.00 51,826.00 75.32 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
11. ยะลา   210,000.00  -    116,657.00   93,343.00 55.55 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

12. ปัตตานี   200,000.00  -    148,100.00 51,900.00 74.05 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

13. สตูล 230,000.00  -      110,860.00     119,140.00 48.20     ต ่ากว่าเป้าหมาย 
14. สมุทรสาคร   210,000.00  -    12,747.00       197,253.00   6.07     ต ่ากว่าเป้าหมาย 

15. ยโสธร 230,000.00  -    91,440.00 138,560.00 39.76 ต า่กว่าเป้าหมาย 

16. พังงา 230,000.00  -      172,072.00 57,928.00 74.81 ต า่กว่าเป้าหมาย 
17. ตราด 230,000.00  -    51,675.00 178,325.00 22.47 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

18. แพร่ 230,000.00 6,000.00       97,410.00 126,590.00 42.35 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
19. สงขลา   230,000.00  -    160,828.00 69,172.00 69.93 ต ่ากว่าเป้าหมาย 

20. น่าน 230,000.00  -    164,627.00   65,373.00 71.58 ต ่ากว่าเป้าหมาย 
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4.2  ผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวม และจ าแนกตามวิทยาลัยชุมชน 
ผลการด าเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นข้อมูลที่ได้จากระบบบริหารโครงการตามพันธกิจส าหรับวิทยาลัยชุมชน  

โดยวิทยาลัยชุมชนรายงานผ่านระบบดังกล่าว และส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้น าข้อมูลจากระบบดังกล่าวมาประมวลและจัดท ารายงานผลการด าเ นินงานในภาพรวม โดย
จ าแนกตามตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ และรายการ และจ าแนกรายวิทยาลัยชุมชน 

 
ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ตารางที่ 35 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พันธกิจ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565 ผลการ

ด าเนินงาน  
 

%  
เทียบกับ

แผน วชช. 
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ด้านการศึกษา ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน      
 เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า คน 3,000 3,006 N/A - 
 เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่ คน 8,000 10,940 8,499 77.69 
 เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหม่ คน 5,000 5,285 376 7.11 
 เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัย

ชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ท าอยู่ 
ร้อยละ 

 
70 

 
70 

 
N/A - 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปวช.) 

     

 เชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 1,700 2,543 1,583 62.25 
 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่

ได้รับการสนับสนุน 
ร้อยละ 100 100 N/A - 

 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่      
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 เชิงปริมาณ : จ านวนโครงงานของนักเรียนระดับ ปวช.* โครงการ - 50 50 100 
 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนสามารถ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ ใช้อย่าง

เหมาะสม* 
ร้อยละ - 100 N/A - 

 โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ       
 เชิงปริมาณ : จ านวนประชาชนที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร และ

สัมฤทธิบัตร* 
คน 300 449 N/A - 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หรือ
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร มีทักษะ มีคุณลักษณะที่ดี และมีศักยภาพในการปรับปรุง 
พัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้* 

ร้อยละ - 70 N/A - 

ด้านการวิจัย ตัวช้ีวัดภายใต้พันธกิจด้านการวิจัยไม่มีใน พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน แต่เนื่องจากสถาบันฯ ด าเนินงานด้านการวิจัยและได้รับ
งบสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน เช่น สกสว. บพท. สป.อว. ฯลฯ ดังนั้น จึง
ก าหนดตัวชี้วัดภายใต้พันธกิจด้านการวิจัยไว้ด้วย 

     

 โครงการวิจัยตามแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

     

 เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวิจัย* โครงการ - 19 N/A - 
 โครงการช่างศิลป์ท้องถิ่นที่ด าเนินการโดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่จังหวัด

แพร่ น่าน อุทัยธานี ชัยนาท ยะลา ปัตตานี บุรีรัมย์ สงขลา มุกดาหาร 
นราธิวาส และยโสธร 
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 เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวิจัย* โครงการ - 10 N/A - 
 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ

แม่นย า (แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร ยโสธร และชัยนาท) 
     

 เชิงปริมาณ : นวัตกรรมแก้จน* นวัตกรรม - 4 N/A - 
ด้านบริการ
วิชาการ 

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ      
เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

คน 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

6,000 
80 
90 

9,501 
80 
90 

7,496 
N/A 
N/A 

78.90 
- 
- 

 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม หรือการบริการทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ น าความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพหรือคุณภาพชีวิต* 

ร้อยละ - 80 N/A - 

 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

     

 
เชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
ปลูกพืชสมุนไพร 

คน 300 700 424 60.57 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ* ร้อยละ - 100 N/A - 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่ม
ชาติพันธุ์ 

     

 เชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่รองรับการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ 10 10 5 50.00 
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เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์  คน 400 510 220 43.14 
 เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน* ร้อยละ - 10 N/A - 
 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาค

ตะวันออก 
     

 เชิงปริมาณ : จ านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร 
และสินค้าเกษตร 
เชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรที่ได้รับการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการ 

ผลิตภัณฑ์ 
 

คน 

6 
 

100 

6 
 

150 

1 
 

30 

16.67 
 

20.00 
 เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ เพิ่มข้ึน* ร้อยละ - 10 N/A - 
 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 
     

 เชิงปริมาณ : จ านวนแรงงานได้รับการฝึกอบรมในชุดหลักสูตรที่สอดคล้องกับกลุ่ม
กิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

คน 600 870 233 26.78 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงของชุมชน      
 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชน คน 600 640 407 63.59 
 ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของ

ชุมชน 
     

 เชิงปริมาณ : จ านวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบท
การเปลี่ยนแปลง  

คน 5,000  6,360 2,296 36.10 

 เชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการยกระดับ* ผลิตภัณฑ์ - 20 N/A - 
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 เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ * ร้อยละ - 80 N/A - 
 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียน

ออนไลน์ 
     

 เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาและประชาชนที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านการเรียน
ออนไลน์ 

คน 4,000  4,228 112 2.65 

 เชิงปริมาณ : จ านวนหลักสูตร/รายวิชา ที่จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์* หลักสูตร - 64 N/A - 
 เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้

ผ่านการเรียนออนไลน์* 
ร้อยละ 

 
- 80 N/A - 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย      
 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม และใช้บริการในศูนย์การเรียนรู้

การแพทย์แผนไทย  
คน 
 

200 
 

200 300 150.00 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการสามารถน าความรู้ไปพัฒนางานที่ท า และ
สร้างอาชีพในสาขาแพทย์แผนไทยได้* 

ร้อยละ 
 

- 80 N/A - 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย      
 เชิงปริมาณ : จ านวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา  คน 400 680 711 104.56 
 เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้ดูแลเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา* คน - 519 N/A - 
 เชิงปริมาณ  :  จ านวนศูนย์เด็กเล็กท่ีเข้าร่วมพัฒนาหรือยกระดับ* คน - 40 N/A - 
 เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับผลจากการพัฒนาคุณภาพฯ มี

พัฒนาการตามช่วงวัย* 
ร้อยละ - 100 N/A - 
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 ผลผลิต/โครงการ : โครงการต าบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

     

 เชิงปริมาณ : จ านวนคนกลุ่มเปราะบางในชุมชนสันติสุขขนาดเล็ก ในพื้นที่ 4 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ และสร้างงาน  

คน 1,500 
 

1,620 363 
 

22.41 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้
และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้และอยู่ในชุมชนได้
อย่างสันติสุข* 

ร้อยละ - 80 N/A 
 

- 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง       
 เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ

สังคมพหุวัฒนธรรม 
เชิงคุณภาพ : จ านวนชุมชนพหุวัฒนธรรมต้นแบบ 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาและประชาชนผู้รับบริการของวิทยาลัยชุมชนใน
พ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการ
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมใน
ชุมชนได้อย่างสันติสุข 

คน 
 

ชุมชน 
ร้อยละ 

5,000  
 

4 
80 

6,240  
 

4 
80 

4,196 
 

N/A 
N/A 

 

67.24 
 

- 
- 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

     

 เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาหรือประชาชนในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
เข้ารับบริการพัฒนาทักษะอาชีพ 

คน 
 

2,000  
 

2,665  
 

1,059 
 

39.74 
 



 

รายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 64 
 

พันธกิจ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565 ผลการ

ด าเนินงาน  
 

%  
เทียบกับ

แผน วชช. 
ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ 

วชช.เสนอ 

เชิงคุณภาพ : นักศึกษาหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้และ
ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และอยู่ในชุมชนได้อย่าง
สันติสุข 

ร้อยละ 80 80 N/A - 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ      
 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านอาชีพ คน 2,000 2,102 1,670 79.45 
 เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม* ร้อยละ - 80 N/A - 
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 3 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      
เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม คน 4,000 6,060 2,818 46.50 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  ร้อยละ 80 80 N/A - 

 เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90 90 N/A - 
 เชิงปริมาณ : จ านวนคลังข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและท าเนียบช่างศิลป์สาขาต่าง ๆ* คลังข้อมูล - 39 N/A - 
 เชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาที่ยกระดับ* ผลิตภัณฑ์ - 31 N/A - 

N/A หมายถึง อยู่ระหว่างด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 
 


