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แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

แผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน

กองแผนงานและงบประมาณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คำนำ
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อการบรรลุเปาหมายผลผลิต/โครงการตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปที่สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และแผนงาน/โครงการที่ริเริ่มขึน้ ใหมเพื่อใหเปนจุดเนนตามบริบทและศักยภาพ
ของพื ้ น ที ่ ใ นเชิ ง รุ ก ที่ มุ  ง ตอบสนอง (1) ยุ ท ธศาสตร ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ มชนระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ ่ ง ได จ ากการระดมความคิ ดเห็ นของผู  บริห าร บุ ค ลากร และผู  ที่มี
สวนเกี่ยวของ และการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อใหแผนยุทธศาสตรที่ใชเปนทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิทยาลัยชุมชนในระยะ 20 ป ที่สอดคลอง
กับกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป และทิศทาง นโยบายในสวนที่เกี่ยวของในระดับตาง ๆ (2) ทิศทาง/นโยบายที่เกี่ยวของของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (3) การบูรณาการงบประมาณ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ของวิทยาลัยชุมชน 20 แหง
สถาบันวิทยาลัยชุมชน หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะเปนขอมูลในการดำเนินงานตามอำนาจหนาที่
ใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนด รวมทั้งใชเปนกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงานภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชนตอไป

(นายคมสัน คูสินทรัพย)
ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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สารบัญ
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ทิศทาง/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
1.1 วิสัยทัศน์
1.2 เป้าหมายแต่ละระยะ 5 ปี
1.3 ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
1.4 เป้าหมาย แนวดำเนินการ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี

1.5 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับปรับปรุงตามแผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี

ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.1 ความนำ
2.2 ภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.3 ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สถาบันวิทยาลัยชุมชน
และวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย พ.ศ. 2563 : ภาพรวมสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงินงบประมาณ 649.4241 ล้านบาท
ส่วนที่ 3 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
3.1 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
3.2 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สำนักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง)
จำแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน
3.3 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน (พันธกิจด้านการบริหารจัดการ)
จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย
ส่วนที่ 4 กรอบเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ - รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
4.1 เป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ - รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน
4.2 เป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ - รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน
4.3 เป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ - รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน

หน้า
1
2
2
3
9
23
31
31
33
36
47
47
48
49
51
51
53
55

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

53060_Sahyblock_(01-04).indd 3

26/3/2563 14:11:49
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ส่วนที่ 1
ทิศทาง/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบตั ิราชการประจำปี
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้
เป็นการล่วงหน้าที่ต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยต้องมีการติดตามแ ละประเมินผลตามวิธีการ
ที่ส่วนราชการกำหนด และมาตรฐานของ ก.พ.ร. และมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13 โดยในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะ ต้องใช้เสนอต่อ
รัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด ตามวรรคสองแล้ว ให้สำนัก งบประมาณดำเนินการจัดสรร
งบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจ
ใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น
สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็น การจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลผลิต/โครงการ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนงาน/โครงการที่วิทยาลัยชุมชนริเริ่มขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นจุดเน้นตามบริบทและศักยภาพ
ของพื้นที่ในเชิงรุกที่มุ่งตอบสนองทิศทาง/นโยบายที่เกี่ยวข้องที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งการบูรณาการ
งบประมาณร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
ในการนี้ กองแผนงานและงบประมาณ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้สรุปทิศทาง/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้
วิทยาลัยชุมชนนำไปใช้ประกอบการทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษาของแต่ละวิทยาลัยชุมชน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้พิจารณาความเชื่อมโยง
ของแผนงาน/โครงการที่เสนอให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลผลิต/โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และทิศทาง/นโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
4. แผนการปฏิรูปประเทศ
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5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
6. นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 - 2580
7. ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
8. แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ฉบับปรับปรุงตามแผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี
9. องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชน และตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของวิทยาลัยชุมชน
10. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1.1 วิสัยทัศน์
“สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน เพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน”
สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม มุ่งเน้นการปรับการบริหารจัดการในเชิงรุกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสานต่อแนวพระราชดำริ
ในการดำเนินโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมให้เกิดความยั่งยืน
สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน มุ่งเน้นการใช้กลไกการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการสร้างชุมชนต้นแบบนวัตกรรมทุกวิทยาลัยชุมชน
สร้างภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการสรรค์สร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน และสร้างชุมชนแห่งภูมิปัญญาเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
พัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการขยายขอบเขตการดูแลและพัฒนาไปสู่ชุมชนและ
สังคม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดความเท่าทันและยั่งยืน
1.2 เป้าหมายแต่ละระยะ 5 ปี
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ช่วง 5 ปีแรก เป้าหมายคือ ปรับการบริหารและการดำเนินการตามพันธกิจในเชิงรุกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Renovate Community College)
โดยการสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรและธรรมาภิบาล
ระยะที่ 2 ปีที่ 6 – 10 (ระยะ 10 ปี) เป้าหมาย คือ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน และเป็นวิทยาลัยขุมชนที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง
ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน (Community Engagement) และเป็นที่ยอมรับ โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะต้องเป็นผู้นำ/สร้างความรอบรู้เท่าทัน (Mastery) เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ของทุกกลุ่มเป้าหมายของคนตลอดช่วงชีวิต
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ระยะที่ 3 ปีที่ 11 – 15 (ระยะ 15 ปี) เป้าหมาย คือ สร้างชุมชนต้นแบบนวัตกรรมทุกวิทยาลัยชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายทั้งใน/ต่างประเทศในการสรรค์สร้าง
นวัตกรรมสู่ชุมชน และสร้างชุมชนแห่งภูมิปัญญาเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Full Community Innovation) โดยการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้
(The Best Learning Platform) สำหรับผู้ด้อยโอกาสหรือประชาชนในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ระยะที ่ 4 ปี ท ี ่ 16 – 20 (ระยะ 20 ปี ) เป้ า หมายคื อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของคนในชุ ม ชนให้ ม ี ค วามมั ่ น คง มั ่ ง คั ่ ง ยั ่ ง ยื น (Community Innovative
Sustainability) โดยการเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต

แผนภาพที่ 1 เป้าหมายของยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนในแต่ละระยะ 5 ปี
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1.3 ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แนวดำเนินการ ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ 1.1 สร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
แนวดำเนินการ
1.1.1 สร้างค่านิยมร่วมองค์กรให้เป็นองค์กรที่มุ่งการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ ได้แก่ ค่านิยมการทำงานแบบมีส่วนร่วม ค่านิยมการทำงานเป็นที ม
ค่านิยมความรักความผูกพันในองค์กร เป็นต้น
1.1.2 สร้างวัฒนธรรมการทำงานบนฐานความรู้/ข้อมูลข้อเท็จจริง การส่งเสริมให้มีการสื่อสาร/แ ลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เป้าหมายที่ 1.2 มีระบบบริหารจัดการเชิงรุก และการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ
แนวดำเนินการ
1.2.1 เร่งรัดการจัดระบบการบริหารงานบุคคลให้รองรับพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
1.2.2 เร่งรัดการจัดทำกรอบอัตรากำลังเพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรทั้งระดับสำนักงานสถาบันและวิทยาลัย
1.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ ตั้งแต่การจัดทำงบประมาณที่ตอบโจทย์เชิงพื้นที่ และพัฒนาระบบการบริหาร
การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณที่เชื่อมโยงกับระบบรายงานผลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
1.2.4 จัดระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทุกประเภทที่มีความดีหรือมีผลงานเด่น
1.2.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาลัยชุมชนให้มีความพร้อมในการบริการตามพันธกิจ
1.2.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.2.7 จัดทำแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะปานกลางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี และเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ
เป้าหมายที่ 1.3 ขยายพื้นที่ให้บริการจัดการศึกษาและบริการทางวิชาการ
แนวดำเนินการ
1.3.1 จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
1.3.2 ขยายพื้นที่บริการเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อ/ชายขอบของจังหวัดใกล้เคียง
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1.3.3 จัดระบบการบริหารจัดการหน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนให้มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมให้ บริการในทุกพื้นที่ มีรูปแบบการจัดการศึ กษา
ที่หลากหลาย และเข้าถึงได้ง่าย
เป้าหมายที่ 1.4 กระจายอำนาจการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว
แนวดำเนินการ
1.4.1 เร่งรัดทบทวนหรือปรับปรุง/แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศฯ ให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น
เป้าหมายที่ 1.5 มุ่งสู่การเป็นสถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
แนวดำเนินการ
1.5.1 ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันให้มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1.5.2 ส่งเสริมให้กรรมการสภาสถาบัน กรรมการสภาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ผู้ เรียน และผู้รับบริการทางการศึกษามีส่วนร่วมสร้าง
สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
1.5.3 ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชน เป็นพื้นที่สร้างความดี และสร้างคนดีให้ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน
เป้าหมายที่ 2.1 คนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
แนวดำเนินการ
2.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน ตลาดแรงงาน ทั้งระดับชุมชน จังหวัด ประเทศ และต่างประเทศ
2.1.2 จัดการศึกษา/กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยรูปแบบดิจิทัล ให้ตอบสนองวิธีการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของคนทุกกลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
วัยต่าง ๆ ให้มากขึ้น
2.1.3 พัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้และระบบสะสมหน่วยกิตที่เอื้อต่อการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
2.1.4 เร่งรัด/ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับให้เอื้อต่อวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
เป้าหมายที่ 2.2 ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน
แนวดำเนินการ
2.2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2.2.2 จัดทำมาตรฐานการวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน
2.2.3 มีระบบประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
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เป้าหมายที่ 2.3 มีแหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
แนวดำเนินการ
2.3.1 จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
2.3.2 พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เป้าหมายที่ 2.4 มีระบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
แนวดำเนินการ
2.4.1 พัฒนาสมรรถนะครูให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.4.2 กำหนดมาตรการจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning)
เป้าหมายที่ 2.5 ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีงานทำ
แนวดำเนินการ
2.5.1 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีงานทำให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน
เป้าหมายที่ 3.1 สร้างศักยภาพการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้โจทย์วิจัยจากชุมชน
แนวดำเนินการ
3.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย จัดทำวารสารวิชาการ
จัดให้มีเวทีนำเสนอผลงานวิจัย และระบบยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย
3.1.2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งโดยใช้โจทย์วิจัยจากชุมชน
3.1.3 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของสังคมและชุมชน
เป้าหมายที่ 3.2 นำผลงานวิจัยไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
แนวดำเนินการ
3.2.1 ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยภายนอกมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
เป้าหมายที่ 3.3 สร้างความเป็นเลิศที่เป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนแต่ละพื้นที่
แนวดำเนินการ
3.3.1 ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชนสร้างความเป็นเลิศเฉพาะตามบริบทของพื้นที่
6
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เป้
เป้าาหมายที
หมายที่ ่ 3.4
3.4 วิวิจจัยัยและพั
และพัฒฒนาศั
นาศักกยภาพศู
ยภาพศูนนย์ย์ถถ่า่ายทอดเทคโนโลยี
ยทอดเทคโนโลยีแและนวั
ละนวัตตกรรมชุ
กรรมชุมมชน
ชน
แนวดำเนิ
แนวดำเนินนการ
การ
3.4.1 ส่ส่งงเสริ
เสริมมให้
ให้มมีงีงานวิ
านวิจจัยัยและพั
และพัฒฒนาองค์
นาองค์คความรู
วามรู้เ้เพืพื่อ่อถ่ถ่าายทอดเทคโนโลยี
ยทอดเทคโนโลยีแและนวั
ละนวัตตกรรมสู
กรรมสู่ช่ชุมุมชน
ชน
3.4.1
3.4.2 จัจัดดสรรทรั
สรรทรัพพยากรสนั
ยากรสนับบสนุ
สนุนนให้
ให้เเกิกิดดการจั
การจัดดตัตั้ง้งศูศูนนย์ย์พพัฒัฒนา
นา ถ่ถ่าายทอด
ยทอด ภูภูมมิปิปัญัญญา
ญา เทคโนโลยี
เทคโนโลยี และนวั
และนวัตตกรรมชุ
กรรมชุมมชน
ชน
3.4.2
ธศาสตร์ทที่ ี่ 44 การสร้
การสร้าางเครื
งเครืออข่ข่าายความร่
ยความร่ววมมื
มมืออเพื
เพื่อ่อการพั
การพัฒฒนาความเข้
นาความเข้มมแข็
แข็งงของชุ
ของชุมมชนอย่
ชนอย่าางยั
งยั่ง่งยืยืนน
ยุยุททธศาสตร์
เป้าาหมายที
หมายที่ ่ 4.1
4.1 สถาบั
สถาบันนมีมีเเครื
ครืออข่ข่าายความร่
ยความร่ววมมื
มมืออทางวิ
ทางวิชชาการ
าการ การจั
การจัดดการศึ
การศึกกษาและการระดมทรั
ษาและการระดมทรัพพยากรทั
ยากรทั้ง้งในประเทศหรื
ในประเทศหรืออต่ต่าางประเทศ
งประเทศ
เป้
แนวดำเนินนการ
การ
แนวดำเนิ
4.1.1 จัจัดดการศึ
การศึกกษา/บริ
ษา/บริกการวิ
ารวิชชาการร่
าการร่ววมกั
มกับบเครื
เครืออข่ข่าายสถาบั
ยสถาบันน องค์
องค์กกรเพื
รเพื่อ่อส่ส่งงเสริ
เสริมมการจั
การจัดดการศึ
การศึกกษาที
ษาที่เ่เชืชื่อ่อมโยงเครื
มโยงเครืออข่ข่าายและทั
ยและทักกษะอาชี
ษะอาชีพพทีที่ไ่ได้ด้มมาตร
าตรฐาน
ฐาน
4.1.1
มาตรฐานของกรมพัฒฒนาฝี
นาฝีมมือือแรงงาน
แรงงาน มาตรฐานของสถาบั
มาตรฐานของสถาบันนคุคุณณวุวุฒฒิวิวิชิชาชี
าชีพพ (สคช.)
(สคช.) มาตรฐานที
มาตรฐานที่เ่เป็ป็นนความร่
ความร่ววมมื
มมืออระหว่
ระหว่าางประเทศ
งประเทศ เป็
เป็นนต้ต้นน
เช่เช่นน มาตรฐานของกรมพั
4.1.2 ออกระเบี
ออกระเบียยบบ ข้ข้ออบับังงคัคับบของสถาบั
ของสถาบันนทีที่เ่เอือื้อ้อให้
ให้เเกิกิดดการจั
การจัดดการศึ
การศึกกษาร่
ษาร่ววมหรื
มหรืออทีที่เ่เชืชื่อ่อมโยงเครื
มโยงเครืออข่ข่าายย
4.1.2
4.1.3 แสวงหาความร่
แสวงหาความร่ววมมื
มมืออทางวิ
ทางวิชชาการร่
าการร่ววมกั
มกับบเครื
เครืออข่ข่าายสถานประกอบการ
ยสถานประกอบการ หรื
หรืออสถาบั
สถาบันนการศึ
การศึกกษาทั
ษาทั้ง้งในและต่
ในและต่าางประเทศ
งประเทศ
4.1.3
4.1.4 ส่ส่งงเสริ
เสริมมการระดมทรั
การระดมทรัพพยากรเพื
ยากรเพื่อ่อการจั
การจัดดการศึ
การศึกกษาร่
ษาร่ววมกั
มกับบเครื
เครืออข่ข่าายย
4.1.4
4.1.5 ส่ส่งงเสริ
เสริมม สนั
สนับบสนุ
สนุนนการขอจดลิ
การขอจดลิขขสิสิททธิธิ์ ์ สิสิททธิธิบบัตัตร/อนุ
ร/อนุสสิทิทธิธิบบัตัตรผลิ
รผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์//นวั
นวัตตกรรมวิ
กรรมวิททยาลั
ยาลัยยชุชุมมชน
ชน
4.1.5
เป้าาหมายที
หมายที่ ่ 4.2
4.2 วิวิททยาลั
ยาลัยยชุชุมมชนมี
ชนมีเเครื
ครืออข่ข่าายความร่
ยความร่ววมมื
มมืออระหว่
ระหว่าางวิ
งวิททยาลั
ยาลัยยชุชุมมชน
ชน กักับบชุชุมมชน
ชน และหน่
และหน่ววยงานอื
ยงานอื่น่นทีที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองในการจั
งในการจัดดการศึ
การศึกกษา
ษา ทำนุ
ทำนุบบำรุ
ำรุงง
เป้
ปวัฒฒนธรรม
นธรรม และการระดมทรั
และการระดมทรัพพยากร
ยากร
ศิศิลลปวั
แนวดำเนินนการ
การ
แนวดำเนิ
4.2.1 สร้
สร้าางและเชื
งและเชื่ อ่ อมโยงเครื
มโยงเครืออข่ข่าายการจั
ยการจัดดการศึ
การศึกกษา/บริ
ษา/บริกการวิ
ารวิชชาการ
าการ และทำนุ
และทำนุบบำรุ
ำรุงงศิศิลลปวั
ปวัฒฒนธรรม
นธรรม รูรูปปแบบวิ
แบบวิททยาลั
ยาลัยยชุชุมมชนที
ชนที่ไ่ได้ด้มมาตรฐาน
าตรฐาน
4.2.1
เช่เช่นน มาตรฐานของกรมพั
มาตรฐานของกรมพัฒฒนาฝี
นาฝีมมือือแรงงาน
แรงงาน มาตรฐานของสถาบั
มาตรฐานของสถาบันนคุคุณณวุวุฒฒิวิวิชิชาชี
าชีพพ (สคช.)
(สคช.) มาตรฐานที
มาตรฐานที่เ่เป็ป็นนความร่
ความร่ววมมื
มมืออระหว่
ระหว่าางประเทศ
งประเทศ เป็
เป็นนต้ต้นน
4.2.2
4.2.2 ส่ส่งงเสริ
เสริมมการระดมทรั
การระดมทรัพพยากรเพื
ยากรเพื่อ่อการจั
การจัดดการศึ
การศึกกษาร่
ษาร่ววมกั
มกับบเครื
เครืออข่ข่าายย
4.2.3 พัพัฒฒนาศั
นาศักกยภาพเครื
ยภาพเครืออข่ข่าายการจั
ยการจัดดการศึ
การศึกกษารู
ษารูปปแบบวิ
แบบวิททยาลั
ยาลัยยชุชุมมชน
ชน
4.2.3
4.2.4 สร้
สร้าางสั
งสัมมพัพันนธภาพเครื
ธภาพเครืออข่ข่าายการจั
ยการจัดดการศึ
การศึกกษารู
ษารูปปแบบวิ
แบบวิททยาลั
ยาลัยยชุชุมมชน
ชน
4.2.4
ธศาสตร์ทที่ ี่ 55 การสร้
การสร้าางผู
งผู้น้นำการเปลี
ำการเปลี่ย่ยนแปลง
นแปลง และผู
และผู้ป้ประกอบการในชุ
ระกอบการในชุมมชน
ชน
ยุยุททธศาสตร์
เป้าาหมายที
หมายที่ ่ 5.1
5.1 สร้
สร้าางผู
งผู้น้นำการเปลี
ำการเปลี่ย่ยนแปลงของชุ
นแปลงของชุมมชน
ชน
เป้
แนวดำเนินนการ
การ
แนวดำเนิ
5.1.1
5.1.1 สร้
สร้าางผู
งผู้น้นำการเปลี
ำการเปลี่ย่ยนแปลงในชุ
นแปลงในชุมมชน
ชน โดยใช้
โดยใช้กกระบวนการเรี
ระบวนการเรียยนรู
นรู้ต้ตลอดชี
ลอดชีววิติต
แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัติริราชการประจำปี
าชการประจำปีงงบประมาณ
บประมาณ พ.ศ.
พ.ศ. 2563
2563 ของสถาบั
ของสถาบันนวิวิททยาลั
ยาลัยยชุชุมมชน
ชน
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5.1.2 สร้างผู้นำรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้
เป้าหมายที่ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในชุมชน
แนวดำเนินการ
5.2.1 สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะทำให้เกิดธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของชุมชน
5.2.2 พัฒนาผู้ประกอบการรายเดิมให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าหมายที่ 5.3 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือการสร้างผู้ประกอบการชุมชน
แนวดำเนินการ
5.3.1 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5.3.2 มีกลไกการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ
เป้าหมายที่ 5.4 พัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการในชุมชน
แนวดำเนินการ
5.4.1 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยี (Technology) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการช่องทางการตลาด
5.4.2 แสวงหาพันธมิตร (Alliance) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด

8
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1.4 เป้าหมาย แนวดำเนินการ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี
การนำยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ไปสู่การปฏิบัติ ได้กำหนดเป้าหมาย แนวดำเนินการ และแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล (9 ตัวชี้วัด)
เป้าหมาย

แนวดำเนินการ/กลยุทธ์

1.1 สร้างความเข้มแข็งของ 1.1.1 สร้างค่านิยมร่วมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น ให้เป็นองค์กรที่มุ่งการทำงาน
ผลลัพธ์
เพื่อความเป็นเลิศ ได้แก่
ค่านิยมการทำงานแบบมีส่วน
ร่วม ค่านิยมการทำงานเป็นทีม
ค่านิยมความรักความผูกพันใน
องค์กร เป็นต้น
1.1.2 สร้างวัฒนธรรมการ
ทำงานบนฐานความรู้/ข้อมูล
ข้อเท็จจริง การส่งเสริมให้มีการ
สื่อสาร/แลกเปลีย่ นเรียนรู้
บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ
1.2 มีระบบบริหารจัดการ 1.2.1 เร่งรัดการจัดระบบการ
เชิงรุก และการให้บริการที่ บริหารงานบุคคลให้รองรับ
ดีมีประสิทธิภาพ
พระราชบัญญัตสิ ถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัด
(1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร

ร้อย
ละ

(2) ร้อยละของครูและบุคลากรที่มี
คุณสมบัตผิ ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง/
เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

ร้อย
ละ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ปี งปม.

หน่วย พ.ศ.
นับ 2560-

ปี พ.ศ. 2563 - 2579
ปีที่
4-5

ปีที่
6-10

ปีที่
11-15

ปีที่
16-20

n/a

5

-

-

-

80

80

80

80

80

2562

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สร้างค่านิยมร่วมองค์กร
ระหว่างบุคลากรทุกประเภท/
ระดับ ประจำปี
- โครงการประกวด/ให้รางวัล
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมร่วมองค์กร
- การประชุมร่วมระหว่าง
สภาสถาบัน สภาวิทยาลัย
ชุมชน และผู้อำนวยการ/
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน

- แผนงานการจัดระบบการ
บริหารงานบุคคลให้รองรับ
พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. 2558
9

9

26/3/2563 14:30:06

ปี งปม.

เป้าหมาย

แนวดำเนินการ/กลยุทธ์
1.2.2 เร่งรัดการจัดทำกรอบ
อัตรากำลังเพื่อรองรับ
โครงสร้างองค์กรทั้งระดับ
สำนักงานสถาบันและวิทยาลัย
ชุมชน
1.2.3 จัดระบบการยกย่อง
เชิดชูเกียรติบคุ ลากรทุก
ประเภทที่มีความดีหรือมี
ผลงานเด่น
1.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารด้านการเงินและ
งบประมาณ ตั้งแต่การจัดทำ
งบประมาณที่ตอบโจทย์เชิง
พื้นที่ และพัฒนาระบบการ
บริหารการจัดสรรและการใช้
จ่ายงบประมาณที่เชื่อมโยงกับ
ระบบรายงานผลของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
1.2.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของวิทยาลัยชุมชนให้มีความ
พร้อมในการบริการตามพันธ
กิจ
1.2.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
(3) ร้อยละของบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
ได้รับการพัฒนาให้มสี มรรถนะเชิงรุกใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
(4) ร้อยละของการบรรลุตัวชี้วัดองค์กร
คุณภาพของหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่
ประเมินประสิทธิภาพองค์กร
(5) ร้อยละของวิทยาลัยชุมชนที่มี
โครงสร้างทางกายภาพที่มีความพร้อม
ให้บริการแก่กลุม่ เป้าหมาย
(6) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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หน่วย พ.ศ.
นับ 2560-

ปี พ.ศ. 2563 - 2579
ปีที่
4-5

ปีที่
6-10

ปีที่
11-15

ปีที่
16-20

n/a

80

80

80

80

ร้อย
ละ

80
ขึ้นไป

90

90

90

ร้อย
ละ

n/a

20

40

80

ร้อย
ละ

n/a

5

5

-

ร้อย
ละ

2562

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- แผนงานทบทวน/ปรับปรุง
ข้อบังคับ ระเบียบการ
บริหารงานบุคคลเพื่อรองรับ
90 พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ.2558
- แผนงานพัฒนาศักยภาพ
100 บุคลากรเชิงรุก
- แผนงานพัฒนาครูและ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสู่
- ศตวรรษที่ 21
- โครงการจัดทำกรอบ
อัตรากำลังเพื่อรองรับโครงสร้าง
องค์กรทั้งระดับสำนักงาน
สถาบันและวิทยาลัยชุมชน
- แผนงานส่งเสริมการสร้าง
ขวัญกำลังใจการปฏิบตั ิงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
- แผนงานจัดทำกลยุทธ์ทาง
การเงินของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน
- แผนงานประเมินเพื่อ
ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์
การพัฒนาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนทุก ๆ 3 – 5 ปี
10
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ปี งปม.

เป้าหมาย

แนวดำเนินการ/กลยุทธ์
1.2.7 จัดทำแผนพัฒนาและ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนระยะปานกลาง
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ระยะ 20 ปี และเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ/แผน
ปฏิรูปประเทศ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ตัวชี้วัด

หน่วย พ.ศ.
นับ 25602562

ปี พ.ศ. 2563 - 2579
ปีที่
4-5

ปีที่
6-10

ปีที่
11-15

ปีที่
16-20

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- จัดระบบการควบคุม กำกับ
ติดตาม และประเมินผล
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- แผนงานพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของวิทยาลัยชุมชนให้มี
ความพร้อมในการบริการตาม
พันธกิจ
- โครงการวิเคราะห์และ
ประเมินประสิทธิภาพการ
ให้บริการของวิทยาลัยชุมชน
- แผนงานปรับปรุง/พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนสู่
e-community College
(e-Office, e-Meeting, Single
Data-based, etc.)
- แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงกล
ยุทธ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศทุก ๆ 3 – 5 ปี
- โครงการจัดทำแผนพัฒนา
สถาบันวิทยาลัยขุมชน ประจำปี
งบประมาณ
- โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์
การศึกษาของสถาบันวิทยาลัย
11

11
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ปี งปม.

เป้าหมาย

แนวดำเนินการ/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วย พ.ศ.
นับ 25602562

1.3 ขยายพื้นที่ให้บริการ
จัดการศึกษาและบริการ
ทางวิชาการ

1.4 กระจายอำนาจการ
บริหารจัดการให้เกิดความ
คล่องตัว
1.5 มุ่งสู่การเป็นสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม

1.3.1 จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหม่
เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การศึกษา
1.3.2 ขยายพื้นที่บริการเพื่อ
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อ/ชายขอบ
ของจังหวัดใกล้เคียง
1.3.3 จัดระบบการบริหาร
จัดการหน่วยจัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ มีความพร้อม
ให้บริการในทุกพื้นที่ มีรูปแบบ
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย
และเข้าถึงได้ง่าย
1.4.1 เร่งรัดทบทวนหรือ
ปรับปรุง/แก้ไขข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศฯ ให้เกิด
ความคล่องตัวมากขึ้น

(7) จำนวนพื้นที่การให้บริการ/จัด
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง

1.5.1 ส่งเสริมการพัฒนา
สถาบันให้มีระบบการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล

(9) ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ ลดลง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบัน
ร้อย
วิทยาลัยชุมชน
ละ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ปีที่
4-5

ปีที่
6-10

ปีที่
11-15

ปีที่
16-20

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ชุมชน ระยะ 5 ปี (Rolling
Plan)
140 144 148 152 - แผนงานศึกษาความ
ต้องการ/ความเป็นไปได้ใน
การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
- การจัดทำระเบียบ
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนที่เอื้อต่อการบริหาร
จัดการการจัดการศึกษา
รูปแบบหน่วยจัดการศึกษา
- แผนงานส่งเสริมคุณภาพ
การให้บริการ/จัดการศึกษา
รูปแบบหน่วยจัดการศึกษา

แห่ง

132*

เรื่อง

n/a

1

1

1

1

n/a

5

10

15

20

*จำนวนหน่วยจัดการศึกษาปีการศึกษา 2561

(8) จำนวนเรื่องที่กระจายอำนาจ

ปี พ.ศ. 2563 - 2579

- แผนงานการกระจายอำนาจ
การบริหารงาน (ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ และด้าน
บุคลากร) ให้มีความคล่องตัว
- แผนงานพัฒนาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
- แผนงานพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
12
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ปี งปม.

เป้าหมาย

แนวดำเนินการ/กลยุทธ์
1.5.2 ส่งเสริมให้กรรมการสภา
สถาบัน กรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชน ผู้บริหาร อาจารย์
บุคลากร ผู้เรียน และ
ผู้รับบริการทางการศึกษามีส่วน
ร่วมสร้างสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนคุณธรรม
1.5.3 ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชน
เป็นพื้นที่สร้างความดี และ
สร้างคนดีให้ชุมชน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ตัวชี้วัด

หน่วย พ.ศ.
นับ 25602562

ปี พ.ศ. 2563 - 2579
ปีที่
4-5

ปีที่
6-10

ปีที่
11-15

ปีที่
16-20

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
จัดการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนตามหลักเกณฑ์
คุณภาพ
- แผนงานการต่อต้านทุจริต
คอรัปชั่นในองค์กร
- แผนงานสัมมนาสภา
วิทยาลัยชุมชนประจำปี

13

13

26/3/2563 14:30:07

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนและชุมชน (9 ตัวชี้วัด)
เป้าหมาย
2.1 คนในชุมชนมีโอกาส
เข้าถึงการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต

แนวดำเนินการ/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ตลาดแรงงาน ทั้งระดับ
ชุมชน จังหวัด ประเทศ และ
ต่างประเทศ
2.1.2 จัดการศึกษา/
กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายด้วยรูปแบบดิจิทัล
ให้ตอบสนองวิธีการเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาของคน
ทุกกลุ่มอาชีพ และกลุม่ วัย
ต่าง ๆ ให้มากขึ้น
2.1.3 พัฒนาระบบการเทียบ
โอนผลการเรียนรู้และระบบ
สะสมหน่วยกิต
2.1.4 เร่งรัด/ปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับให้เอื้อต่อ
วิธีการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย

(1) จำนวนหลักสูตรที่ปรับปรุง/หลักสูตร
ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
(1.1) ระดับอนุปริญญา
(1.2) ระดับประกาศนียบัตร
(1.3) หลักสูตรอาชีพ

หลัก
สูตร

(2) จำนวนผู้รับบริการการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญา
(อนุปริญญา ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิ
บัตร)

ปี งปม. ปี พ.ศ. 2563 - 2579
พ.ศ.
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ปีที่
ปีที่
ปีที่
2560- ปีที่
4-5
6-10
11-15 16-20
2562

7*
4*
n/a

3
6
10

5
10
20

5
10
20

5
10
20

คน

30,925*
24,845**

30,000
/ปี

30,000
/ปี

30,000
/ปี

30,000
/ปี

(3) จำนวนหลักสูตร/สื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบดิจิทลั

หลัก
สูตร

1*

6

10

10

10

(4) มีระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้
และประสบการณ์

มี/ไม่มี

ไม่มี

มี

-

-

-

*ผลการดำเนินงานปี งปม.พ.ศ. 2560

* ปี งปม. พ.ศ. 2560
** ปี งปม. พ.ศ. 2561

*หลักสูตร Digital Marketing

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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หน่วย
นับ

- แผนงานพัฒนาหลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการใน
การพัฒนาอาชีพและคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน
- แผนงานพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะตามความ
ต้องการตลาดแรงงาน
- แผนงานจัดทำหลักสูตร
ร่วมกับสถาบันการศึกษาใน
และต่างประเทศ
- แผนงานพัฒนาระบบและ
สื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
อาทิ รูปแบบการจัด
การศึกษา แบบ Distance
learning E-learning เป็นต้น
- แผนงานพัฒนารูปแบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit
bank) ของวิทยาลัยชุมชน
- แผนงานนำร่องการพัฒนา
หลักสูตร/สื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบดิจิทลั

14
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เป้าหมาย
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรวิทยาลัย
ชุมชน

แนวดำเนินการ/กลยุทธ์

2.2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน
2.2.2 จัดทำมาตรฐานการวัด
และประเมินผลคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร
วิทยาลัยชุมชน
2.2.3 มีระบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชน
2.3 มีแหล่งเรียนรู้ และ
2.3.1 จัดทำฐานข้อมูลและ
นวัตกรรมการเรียนรู้
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
รูปแบบดิจิทลั ให้มีคณ
ุ ภาพ 2.3.2 พัฒนานวัตกรรมการ
และมาตรฐาน
จัดการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
(5) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

ร้อยละ

(6) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

(7) มีแหล่งเรียนรู้ทมี่ ีประสิทธิภาพ
สามารถให้บริการแก่ประชาชาชน/ผูส้ นใจ
ได้อย่างทั่วถึง

*IQA สมศ.7

*เป้าหมายปี งปม. พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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หน่วย
นับ

ปี งปม. ปี พ.ศ. 2563 - 2579
พ.ศ.
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ปีที่
ปีที่
ปีที่
2560- ปีที่
4-5
6-10
11-15 16-20
2562

95*

95

95

95

95

ร้อยละ

n/a

70

70

70

70

แห่ง

4*

20

23

23

23

- โครงการจัดทำฐานข้อมูล
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
- โครงการส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ได้แก่ (1) การ
วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (2)
การพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากรด้าน
การเรียนการสอนและการ
วิจัย (3) การพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
แบบบูรณาการคุณภาพของ
ชีวิตและคุณธรรม (4) การ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้และ
15

15
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เป้าหมาย

แนวดำเนินการ/กลยุทธ์

2.4 มีระบบการเรียนรูเ้ ชิงรุก 2.4.1 พัฒนาสมรรถนะครูด้าน
(Active learning) และการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active
เรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม
learning)
2.4.2 กำหนดมาตรการจูงใจ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนแบบเชิง
รุก (active learning)
2.5 ผู้สูงอายุและผู้พิการ
2.5.1 ส่งเสริมโอกาสทางการ
ได้รับโอกาสทางการศึกษา ศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการมีงานทำให้กับ
และการมีงานทำ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ตัวชี้วัด

ปี งปม. ปี พ.ศ. 2563 - 2579
พ.ศ.
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ปีที่
ปีที่
ปีที่
2560- ปีที่
4-5
6-10
11-15 16-20
2562

ชิ้นงาน

n/a

900

1,500

1,500

1,500

(9) ร้อยละ (ที่เพิ่มขึ้น) ของผู้สูงอายุและผู้ ร้อยละ
พิการในพื้นที่ที่ วชช. ตั้งอยู่ที่เข้าถึงบริการ
การส่งเสริมอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต

n/a

5

10

15

20

(8) จำนวนผลงานของผู้เรียนที่เกิดจาก
การเรียนรู้เชิงรุก (active learning)
(วชช.ละ 15 ชิ้นงาน/ปี)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
16
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หน่วย
นับ

แหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเองสำหรับผู้เรียน (elibrary)
- โครงการพัฒนาหรือจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยชุมชน

16
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน (9 ตัวชี้วัด)
เป้าหมาย

แนวดำเนินการ/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3.1 สร้างศักยภาพการ
วิจัยและสร้างสรรค์
นวัตกรรมโดยใช้โจทย์วจิ ัย
จากชุมชน

3.1.1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านการวิจัย ได้แก่
การพัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านการวิจัย จัดทำ
วารสารวิชาการ จัดให้มเี วที
นำเสนอผลงานวิจัย และ
ระบบยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย
3.1.2 วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและ
สร้างความเข้มแข็งโดยใช้โจทย์
วิจัยจากชุมชน
3.1.3 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐานของสังคม
และชุมชน
3.1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการ
ขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร/อนุ
สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม
วิทยาลัยชุมชน

(1) จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้สร้าง
มูลค่าเพิม่ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน

*เป้าหมายปี งปม.พ.ศ. 2560-2561

เรื่อง

(2) เอกสารวิชาการสถาบันวิทยาลัย
เล่ม
ชุมชน (ปีละ 1 เล่ม)
(3) เวทีนำเสนอผลงานวิจัยและยกย่อง ครั้ง
เชิดชูเกียรตินักวิจยั
(4) มีหลักเกณฑ์/แนวปฏิบตั ิการขอจด มี/ไม่มี
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมวิทยาลัยชุมชน
(5) การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการ มี/ไม่มี
ขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร
ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมวิทยาลัยชุมชน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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หน่วย
นับ

ปี งปม. ปี พ.ศ. 2563 - 2579
พ.ศ.
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ปีที่
ปีที่
ปีที่
2560- ปีที่
4-5
6-10 11-15 16-20
2562

30*

60

ไม่มี

3

ไม่มี

3

n/a

มี

n/a

มี

100 100 100 แผนงานการจัดวางระบบและ
กลไกเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรผลิต
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
5
5
5 การวิจัย
2. โครงการส่งเสริมการวิจยั ที่
5
5
5 สร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
มี
มี
มี
- การวิจัยชุมชน
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
มี
มี
มี
- การวิจัยสถาบัน
- วิจัยและพัฒนา
3. โครงการส่งเสริมวิชาการเวที
นำเสนอผลงานวิจัย
- รางวัลผลงานวิจยั ดีเด่น
- เวทีนำเสนอผลงานวิจัย
4. การกำหนดหลักเกณฑ์
ค่าตอบแทนนักวิจัยให้เหมาะสม
5. โครงการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลการวิจยั
6. โครงการจัดทำเอกสาร
วิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
17

17
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เป้าหมาย

แนวดำเนินการ/กลยุทธ์

3.2 นำผลงานวิจัยไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน
3.3 การสร้างความเป็นเลิศ
ที่เป็นอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยชุมชนแต่ละพื้นที่
3.4 วิจัยและพัฒนา
ศักยภาพศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชุมชน

3.2.1 ส่งเสริมการนำ
ผลงานวิจัยภายนอกมาใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
3.3.1 ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชน
สร้างความเป็นเลิศเฉพาะตาม
บริบทของพื้นที่
3.4.1 ส่งเสริมให้ศูนย์มีงานวิจัย
และพัฒนาองค์ความรูเ้ พื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่ชุมชน
3.4.2 จัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งศูนย์
พัฒนา ถ่ายทอด ภูมิปัญญา
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ชุมชน

ตัวชี้วัด

(6) จำนวนผลงานวิจัยที่นำมาใช้ในการ เรื่อง
พัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน
(เฉลี่ยปีละ 2 เรื่อง)
(7) จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ ชิ้นงาน
ของวิทยาลัยชุมชนแต่ละพื้นที่

ปี งปม. ปี พ.ศ. 2563 - 2579
พ.ศ.
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ปีที่
ปีที่
ปีที่
2560- ปีที่
4-5
6-10 11-15 16-20
2562

6

9

15

15

15

n/a

20

20

20

20

(8) จำนวนผลงานเด่นของวิทยาลัย
ชุมชนที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่ชุมชน

ผลงาน

n/a

6

10

10

10

(9) จำนวนศูนย์พัฒนา ถ่ายทอด ภูมิ
ปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพในชุมชน

ศูนย์

n/a

2

8

10

20

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
18
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หน่วย
นับ

- โครงการส่งเสริมการนำ
ผลงานวิจัยภายนอกมาใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
- โครงการส่งเสริมการพัฒนา
Product champion ของแต่ละ
วิทยาลัยชุมชน
- แผนงานส่งเสริมให้วิทยาลัย
ชุมชนสร้างความเป็นเลิศเฉพาะ
ตามบริบทของพื้นที่
- แผนงานรวบรวมองค์ความรู้
และพัฒนาระบบการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลทางด้านภูมิปัญญา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน
เพื่อการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
- แผนงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและระดมทรัพยากร
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
ถ่ายทอด ภูมิปัญญา เทคโนโลยี
และนวัตกรรมชุมชน

18

26/3/2563 14:30:09

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน (5 ตัวชี้วัด)
หน่วย
นับ

เป้าหมาย

แนวดำเนินการ/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

4.1 สถาบันมีเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ
การจัดการศึกษาและการ
ระดมทรัพยากร ทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ

4.1.1 จัดการศึกษา/บริการ
วิชาการร่วมกับเครือข่าย
สถาบัน องค์กรเพื่อส่งเสริม
การจัดการศึกษาที่เชื่อมโยง
เครือข่ายและทักษะอาชีพที่ได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (สคช.) มาตรฐานที่
เป็นความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น
4.1.2 ออกระเบียบ ข้อบังคับ
ของสถาบันที่เอื้อให้เกิดการ
จัดการศึกษาร่วมหรือที่
เชื่อมโยงเครือข่าย
4.1.3 แสวงหาความร่วมมือ
ทางวิชาการร่วมกับเครือข่าย
สถานประกอบการ หรือ
สถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ
4.1.4 ส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัด
การศึกษาร่วมกับเครือข่าย

(1) จำนวนเครือข่ายจัดการศึกษาร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งใน/ต่างประเทศ
* ในประเทศ (มสธ.)
** ต่างประเทศ

เครือ
ข่าย

(2) ร้อยละของบุคลากร/นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการความร่วมมือในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์ดา้ นการ
พัฒนางานวิชาการ/พัฒนาคุณภาพ
การศึกษากับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
ทัง้ ในและต่างประเทศ
(3) มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการจัด
การศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ร้อยละ

แห่ง

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ปี งปม.
พ.ศ.
25602562

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

ปีที่
4-5

ปีที่
6-10

ปีที่
11-15

ปีที่
16-20

3*
-**

5*
1**

5*
1**

1

5

10

10

n/a

-

1

-

5* - แผนงานพัฒนาระบบ
1** ฐานข้อมูลเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ
- แผนงานปรัปปรุง/จัดทำ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เอื้อให้เกิด
10 การจัดการศึกษาร่วมหรือที่
เชื่อมโยงเครือข่าย
- แผนงานพัฒนาความร่วมมือ
การจัดการศึกษาและแลกเปลีย่ น
ข้อมูลหรือองค์ความรู้รว่ มกันทั้ง
ในและต่างประเทศ
- - แผนงานการกระจายอำนาจการ
ทำความร่วมมือให้กับวิทยาลัย
ชุมชน
- แผนงานพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูง
ทั้งในและต่างประเทศ
- แผนงานพัฒนาความร่วมมือ
การแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักศึกษาร่วมกับหน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา/และ
ต่างประเทศ

1*
-**

19

19
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เป้าหมาย

แนวดำเนินการ/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

4.2 วิทยาลัยชุมชนมี
เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิทยาลัยชุมชน กับ
ชุมชน และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ ในการจัด
การศึกษา ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และการ
ระดมทรัพยากร

4.2.1 สร้างและเชื่อมโยง
เครือข่ายการจัดการศึกษา/
บริการวิชาการ และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมรูปแบบ
วิทยาลัยชุมชนที่ได้มาตรฐาน
เช่น มาตรฐานของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน มาตรฐานของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)
มาตรฐานทีเ่ ป็นความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เป็นต้น
4.2.2 ส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
ร่วมกับเครือข่าย
4.2.3 พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายการจัดการศึกษา
รูปแบบวิทยาลัยชุมชน
4.2.4 สร้างสัมพันธภาพ
เครือข่ายการจัดการศึกษา
รูปแบบวิทยาลัยชุมชน

(4) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยชุมชนกับชุมชน และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง
(5) จำนวนกองทุนที่มีผลการดำเนินงาน
ต่อเนื่อง
(วชช.ละอย่างน้อย 1 กองทุน)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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หน่วย
นับ
เครือ
ข่าย
กอง
ทุน

ปี งปม.
พ.ศ.
25602562

ปี พ.ศ. 2563 - 2579
ปีที่
4-5

ปีที่
6-10

ปีที่
11-15

ปีที่
16-20

20

20

23

23

23

n/a

20

20

20

23

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

20

26/3/2563 14:30:09

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง และผู้ประกอบการในชุมชน (5 ตัวชี้วัด)
เป้าหมาย
5.1 สร้างผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน

แนวดำเนินการ/กลยุทธ์

5.1.1 สร้างผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.2 การส่งเสริมและพัฒนา 5.2.1 สร้างผู้ประกอบการราย
ศักยภาพผู้ประกอบการใน ใหม่ที่จะทำให้เกิดธุรกิจในการ
ชุมชน
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน
5.2.2 พัฒนาผู้ประกอบการราย
เดิมให้สามารถดำเนินธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด
(1) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ทำให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงของชุมชนเป้าหมายพื้นที่

เรื่อง

(2) จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่
(3) จำนวนผู้ประกอบการรายเดิมที่
สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปี งปม. ปี พ.ศ. 2563 - 2579
พ.ศ.
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ปีที่
ปีที่
ปีที่
2560- ปีที่
4-5
6-10 11-15 16-20
2562

n/a

20

20

20

20

คน

n/a

20

40

40

40

คน

n/a

10

20

20

20

(เฉลี่ย วชช.ละ 1 พื้นที่/1-3ปี)
(เฉลี่ย วชช.ละ 1 ราย/1-3ปี)

5.3 ส่งเสริมเครือข่ายความ 5.3.1 สร้างความร่วมมือกับ
(4) จำนวนผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รับการพัฒนา
ร่วมมือสร้างผลิตภัณฑ์และ เครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ จากเครือข่าย
ผู้ประกอบการชุมชน
เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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หน่วย
นับ

ชิ้นงาน

n/a

20

20

20

20

- แผนงานการถ่ายทอดความรู้
วางรากฐานทางธุรกิจ (การ
วิเคราะห์การตลาด การสร้าง
แบรนด์ การบริหารงานบุคคล
การสร้างแผนธุรกิจ สร้าง
ช่องทางการตลาด)
- แผนงานบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ
Smart farmer Digital
marketing SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน
- แผนงานเสริมสร้าง
ความสามารถของผู้ประกอบการ
ด้านการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

21

21

26/3/2563 14:30:09

เป้าหมาย

5.4 พัฒนาช่องทาง
การตลาดสำหรับ
ผู้ประกอบการในชุมชน

แนวดำเนินการ/กลยุทธ์

5.3.2 มีกลไกการเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรที่สนับสนุนการเป็น
ผู้ประกอบการ
5.4.1 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ (5) ผู้ประกอบการมียอดจำหน่ายสินค้า
นำเทคโนโลยี (Technology) เพิ่มขึ้น
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ช่องทางการตลาด
5.4.2 แสวงหาพันธมิตร
(Alliance) เพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาด

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ร้อยละ

ปี งปม. ปี พ.ศ. 2563 - 2579
พ.ศ.
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ปีที่
ปีที่
ปีที่
2560- ปีที่
4-5
6-10 11-15 16-20
2562

n/a

80

80

80

80

22
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1.5 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับปรับปรุงตามแผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) จัดทำขึ้น เพื่อกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางดำเนินงาน รวมทั้งตัวชี้วัดที่ใช้วัดความสำเร็จของแต่ละ
ยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบและทิศทางของยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ปีไปสู่การปฏิบัติในระดับวิทยาลัยชุมชน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เอกลักษณ์ และ
อัตลักษณ์ของสถาบัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยสรุปได้ ดังนี้
วิสัยทัศน์ “สถาบันธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน”
เป้าประสงค์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์และนวัตกรรมชุมชน มีความเป็นเลิศเฉพาะทางของแต่ละวิทยาลัยชุ มชนตามบริบทของพื้นที่ (Community
Excellence Center) สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในชุมชน (Community Startup) สร้างนวัตกรรมชุมชนในการดำเนินงานตามพันธกิจ (Community Innovation) และสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Community of Life Long Learning)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
กลยุทธ์ที่ 1.2 จัดระบบบริหารจัดการเชิงรุก และการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.3 ขยายพื้นที่ให้บริการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างระบบบริหารเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพ/ปรับปรุงระบบการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชน เป็นพื้นที่สร้างความดี และสร้างคนดีให้ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2.1 คนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ 2.2 ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 2.3 มีแหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีงานทำให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างศักยภาพการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้โจทย์วิจัยจากชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3.2 การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา และการระดมทรัพยากรทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งชุมชน
กลยุทธ์ที่ 5.1 สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในชุมชน
กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือการสร้างผู้ประกอบการชุมชน
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับปรับปรุงตามแผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี

เป้าประสงค์/เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์สำคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล
1.1 ระบบการบริหารจัดการโดยใช้
จำนวนระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียว มาตรฐานเดียวกัน
ทั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1.2 มุ่งมั่นปรับการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนได้รับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
วิทยาลัยชุมชนสู่ Digital Community สารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการ และการบริหาร
College
จัดการ (KR 7.1)
1.3 ปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา 2 ปี (KR 8.1)
อนุปริญญาเป็น 2 ปี 60-70 หน่วยกิต
อาจารย์พิเศษเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ (KR 8.2)
1.4 ระบบและหลักเกณฑ์ความก้าวหน้า
สายวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรที่
ชัดเจน
1.5 ปรับ “พนักงานราชการ” เป็น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ปี 2565

ระบบ

1

1

3

1

1

1

แห่ง

-

-

20
(ภายใน
3 ปี)

-

-

20

เกณฑ์

-

-

/

-

-

เกณฑ์

-

-

มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าในสายวิชาการและ
วิชาชีพของบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ระบบ

-

-

(ภายใน
1 ปี)
(ภายใน
1 ปี)
2

1

1

-

มีการสร้างความเข้าใจแนวทางการปรับระบบบริหารงานบุคคล
รูปแบบ พนักงานราชการ และเป็น พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (KR 10.1)

มี/ไม่มี

-

-

/

-

-

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายภาพรวมทุกวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูลพื้นฐาน (Basedปี 2563 - 2565
line)
ปี 2561 ปี 2562
รวม
ปี 2563 ปี 2564

(ภายใน
1 ปี)

/

24

26/3/2563 14:30:10

เป้าประสงค์/เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์สำคัญ

1.6 เร่งรัดการออกกฎระเบียบ กพอ. ใน มีระเบียบบริหารพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ของสถาบัน
เรื่องการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน (KR 10.2)
วิทยาลัยชุมชน
ระเบียบ กพอ. ในเรื่องการบริหารงานบุคคลทุกประเภท (สาย
วิชาการ และสายสนับสนุน) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (KR
11.1)
1.7 กระจายอำนาจการบริหารจัดการ
จำนวนเรื่องที่มีการกระจายอำนาจ
1.8 จัดสรรงบประมาณรูปแบบ Block มีการสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดทำงบประมาณรูปแบบ
Grant ในโครงการ/กิจกรรมที่ยกระดับ Block Grant ร่วมกับสำนักงบประมาณ (KR 9.1)
หรือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนแห่งใหม่
1.9 ขยายพื้นที่บริการของวิทยาลัย
มีรายงานการศึกษาความเป็นไปได้และแผนการขอจัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชน
ชุมชนที่มาจากความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
จังหวัดที่ขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนแห่งใหม่ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
(KR 9.2)
มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนแห่งใหม่ 2 แห่ง
(KR 9.3)
จำนวนวิทยาลัยชุมชนที่ตั้งใหม่หรือจำนวนหน่วยจัดการศึกษาใน
พื้นที่ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน
2.1 รูปแบบการจัดการศึกษาที่
จำนวนหลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุงใหม่ที่ตอบสนองความต้องการ
ตอบสนอง โอกาสและความต้องการของ ของคนทุกช่วงวัย
คนนอกวัยเรียน (Non-Aged Group)
อนุปริญญา
ประกาศนียบัตร
อาชีพ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายภาพรวมทุกวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูลพื้นฐาน (Basedปี 2563 - 2565
line)
ปี 2561 ปี 2562
รวม
ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

-

-

(ภายใน
2 ปี)

-

/

มี/ไม่มี

-

-

(ภายใน
2 ปี)

-

/

-

เรื่อง
มี/ไม่มี

n/a

n/a

3

1

1

1

-

-

(ภายใน
1 ปี)

/

-

-

แห่ง

-

-

2

1

1

-

แห่ง

-

-

2

-

-

2

แห่ง

-

-

2

-

-

2

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

8
11

9
4
4

15
60
31

3
20
6

4
20
10

8
20
15

มี/ไม่มี

n/a

-

25

25

26/3/2563 14:30:11

เป้าประสงค์/เป้าหมาย
2.2 รูปแบบการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัยของวิทยาลัย
ชุมชน
2.3 การเรียนการสอนแบบ e-learning
ที่ครอบคลุมทั้งการจัดการศึกษาและ
บริการทางวิชาการ
2.4 ระบบการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต
และเทียบโอนผลการเรียนรู้หรือเทียบ
ประสบการณ์
2.5 มี Platform การเรียนรู้รปู แบบ
ออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชน
2.6 ยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life
Long Learning) ของคนในชุมชนให้มี
ความรู้และด้านทักษะพื้นฐาน (Basic
Skill) ด้านสุขภาวะ ด้านการเงิน และ
ด้านดิจิทัล

2.7 จัดการเรียนรู้หลักสูตรอาชีพฐาน
สมรรถนะ (Competency-based
Training) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
พื้นที่

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์สำคัญ
จำนวนแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสามารถ
ให้บริการแก่ประชาชาชนหรือผูส้ นใจได้อย่างทั่วถึง
จำนวนหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรูใ้ นรูปแบบดิจิทัล
ร้อยละของบทเรียนออนไลน์แบบเปิด เช่น Google Classroom,
MOOC, สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ ที่นำไปใช้ในการจัดการศึกษา และ
บริการทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (KR 7.2)
มีระบบการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต และเทียบโอนผลการเรียนรู้
หรือเทียบประสบการณ์
จำนวนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรฝึกอบรมทักษะพื้นฐาน (Basic Skill) (KR 1.1)
ประชาชนในจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่เข้าถึงการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในด้านทักษะพื้นฐาน (KR 1.2)
ร้อยละของกลุม่ เป้าหมายสามารถนำความรู้และทักษะความรู้
พื้นฐาน (Basic Skill) ไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิต (KR 1.3)
จำนวนกลุ่มของผูส้ ูงอายุในพื้นที่ ที่ได้รับการยกระดับสุขภาวะ
และคุณภาพชีวิตดีขึ้น (KR 1.4)
หลักสูตรเชิงสมรรถนะด้านอาชีพ (KR 2.1)
จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน (KR 2.2)
ผู้เข้ารับบริการหลักสูตรยกระดับความสามารถในการทำงาน
(Up skill) (KR 2.3)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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หน่วยนับ
แห่ง

ค่าเป้าหมายภาพรวมทุกวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูลพื้นฐาน (Basedปี 2563 - 2565
line)
ปี 2561 ปี 2562
รวม
ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

4

18

60

20

20

20

n/a

60
25
(ภายใน
5 ปี)

20
25

20
25

20
25

เรื่อง
ร้อยละ

n/a

20
n/a

ระบบ

-

-

1

1

-

-

เรื่อง

n/a

20

60

20

20

20

405

123

136

146

35,915/300

11,560/97

12,035/100

12,320/103

ร้อยละ

80

80

80

80

กลุ่ม

121

36

41

44

หลักสูตร
เรื่อง/ชิ้น
คน

224
130
9,333

70
43
3,030

73
43
3,123

81
44
3,180

หลักสูตร
คน/ชุมชน

26

26/3/2563 14:30:11

เป้าประสงค์/เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์สำคัญ

ผู้เข้ารับบริการหลักสูตรปรับทักษะใหม่ (Re skill) (KR 2.4)
2.8 ยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ จำนวนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ชุมชนด้านการดูแลและการเรียนรูข้ อง ฝึกอบรมด้านการดูแลและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามช่วงวัย
ตามช่วงวัย (KR 3.1)
ร้อยละของผูด้ ูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กสามารถนำความรู้
และสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาเด็ก (KR 3.2)
2.9 สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ร้อยละของแต่ละหลักสูตรในระบบ (หลักสูตรอนุปริญญา
ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาคด้วยการ ประกาศนียบัตร หรือสัมฤทธิบัตร) สามารถจัดการเรียนรูปแบบ
จัดการเรียนรู้หลักสูตรในระบบ
Blended –Learning (KR 5.1)
(หลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตร ร้อยละของอาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ /ปราชญ์ชุมชน
หรือสัมฤทธิบัตร)
สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และใช้ (KR
5.2)
จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่เข้าถึงการศึกษาเพิ่มขึ้นและมีอาชีพอยู่ใน
ชุมชน (KR 5.3)
จำนวนหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ (KR 5.4)
ร้อยละของผูส้ ำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอยู่ในชุมชน (KR
5.5)
2.10 สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร ปวช.
ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร ปวช.) ในจังหวัด (KR 6.1)
พิจิตร และอุทัยธานี
ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการยกระดับทักษะอาชีพชั้นสูง และ
ประกอบอาชีพอยู่ในชุมชน (KR 6.2)
จำนวนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ทสี่ อดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน (KR 6.3)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายภาพรวมทุกวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูลพื้นฐาน (Basedปี 2563 - 2565
line)
ปี 2561 ปี 2562
รวม
ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

10,185
120

3,310
37

3,400
39

ร้อยละ

90

90

90

90

ร้อยละ

20

20

20

20

ร้อยละ

80

80

80

80

คน

18,920

4,510

7,140

7,270

คน

439

128

150

161

ร้อยละ

80

80

80

80

คน

2,250

700

750

800

480

160

160

160

165

55

55

55

คน
ศูนย์

40

40

3,475
44

27

27
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เป้าประสงค์/เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์สำคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน
3.1 แผนการพัฒนาศักยภาพครูและคน (1) ระดับความสำเร็จของการนำแผนการพัฒนาศักยภาพครู
ในชุมชนให้สามารถทำการวิจยั แบบมี
และคนในชุมชนให้สามารถทำการวิจัยแบบมีส่วนร่วม และ
ส่วนร่วม และการสร้างนวัตกรรม
การสร้างนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ
ระดับที่ 1 ได้รับการจัดสรรทรัพยากร
ระดับที่ 2 มีกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ระดับที่ 3 ร้อยละ 70 ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่กำหนด
ระดับที่ 4 ร้อยละ 70 ของผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จนำไปใช้
ประโยชน์
ระดับที่ 5 ร้อยละ 20 ของผลงานวิจัยที่นำเสนอในเวที
ระดับชาติ/นานาชาติ
3.2 ผลงานวิจัยที่นำไปใช้สร้างคุณค่า
จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้สร้างคุณค่า หรือมูลค่าเพิ่ม และ
หรือมูลค่าเพิ่มเพื่อการยกระดับการ
ยกระดับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตและอาชีพของคนใน
พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตและอาชีพ ชุมชน
ของคนในชุมชน
3.3 ผลการจัดการความรู้ที่นำไปสูก่ าร จำนวนโจทย์วิจัยที่ตรงกับความต้องการของชุมชนที่ได้จาก
พัฒนาโจทย์วิจัยที่ตรงกับความต้องการ กระบวนการจัดการความรู้
ของชุมชน
3.4 ถ่ายทอดนวัตกรรมการสร้าง
จำนวนผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการด้าน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ผลิตผลด้านอาชีพ และ การวิจัยที่ได้รับการยอมรับ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน
จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตผลด้านอาชีพที่ได้รับการพัฒนา
ยกระดับ (KR 4.1)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายภาพรวมทุกวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูลพื้นฐาน (Basedปี 2563 - 2565
line)
ปี 2561 ปี 2562
รวม
ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

ระดับ
ความสำเร็จ

เรื่อง

24

n/a

60

20

20

20

เรื่อง/
โครงการ

120

n/a

120

40

40

40

เรื่อง

3

n/a

60

20

20

20

193

62

65

66

ผลิตภัณฑ์

28
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เป้าประสงค์/เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์สำคัญ

4.1 เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัด
จำนวนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาในระดับ
การศึกษาในระดับสถาบันและระดับ
สถาบันและระดับวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัย
2561 = มสธ, ม.ศรีปทุม 2562 = DE/ที่เกี่ยวเนื่องกับ Digital
4.2 เครือข่ายความร่วมมือด้านอาชีพ
จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตของ
และคุณภาพชีวิตของชุมชน
ชุมชน
4.3 โครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจาก
จำนวนโครงการความร่วมมือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตของ
ความร่วมมือของเครือข่ายเพื่อการ
ชุมชนที่ประสบความสำเร็จ
พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งชุมชน
5.1 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งในวิทยาลัย จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ชุมชน และชุมชนที่ขับเคลื่อนความ
เป้าหมาย
เข้มแข็งของชุมชน
5.2 ผู้ประกอบการรายใหม่
จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่
5.3 ผู้ประกอบการชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึน้

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายภาพรวมทุกวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูลพื้นฐาน (Basedปี 2563 - 2565
line)
ปี 2561 ปี 2562
รวม
ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

1

1

3

1

1

เครือข่าย

n/a

n/a

60

20

20

20

เครือข่าย

n/a

n/a

60

20

20

20

ชุมชน/
พื้นที่

60

n/a

60

20

20

20

ราย
กลุ่ม

n/a
n/a

n/a
n/a

20
20

5
5

5
5

10
10

เครือข่าย

1

29

29
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
30

53060_Sahyblock_001-180.indd 30

30

26/3/2563 14:30:12

ส่วนที่ 2
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.1 ความนำ
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
และมีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่แยกออกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา
โครงสร้างงบประมาณของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงินทั้งสิ้น จำนวน
649,424,100 บาท ภายใต้ 8 แผนงาน ประกอบด้วย (1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 1 ผลผลิต (2) แผนงานพื้นฐาน จำนวน 3 ผลผลิต /โครงการ (3) แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 1 ผลผลิต/
โครงการ (4) แผนงานบูรณาการ (Agenda) จำนวน 4 ผลผลิต/โครงการ และ (5) แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area) จำนวน 3 ผลผลิต/โครงการ ซึ่งครอบคลุมพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่กำหนดในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 และมาตรา 9 ประกอบด้วย (1) จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา (2) ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
(3) วิจัยและบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน (4) ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (5) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน
ตารางที่ 1 วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน
ผลผลิต/โครงการ
รวมทั้งสิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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วงเงิน
(ล้านบาท)
649.4241
252.5690
341.7033
330.7033
9.5000
1.5000
16.2605
1.3000
14.9605
18.2000
10.7000
31
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แผนงาน
ผลผลิต/โครงการ

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรูผ้ ่านการเรียนออนไลน์
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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วงเงิน
(ล้านบาท)

7.5000
20.6400
18.6400
2.0000
4.2274
1.0000
1.2317
1.9957
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2.2 ภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 649.4241 ล้านบาท เมื่อจำแนกตามแผนงานแล้ว มีสัดส่วน

ดังนี้คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ 38.89% แผนงานพื้นฐาน 51.97% แผนงานยุทธศาสตร์ 2.50% แผนงานบูรณาการ 5.98% และแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ
ภาค 0.65% ดังแผนภาพที่ 2
แผนงานบูรณาการ
38.8400
5.98%
แผนงานยุทธศาสตร์
16.2605
2.50%
แผนงานพื้นฐาน
337.5272
51.97%

วงเงิน (ล้านบาท)
แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค
4.2274
0.65%
คชจ.บุคลากรภาครัฐ
252.5690
38.89%

แผนภาพที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามแผนงาน
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2. งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบั น วิ ท ยาลั ยชุ ม ชน วงเงิ น 649.4241 ล้ า นบาท เมื ่ อ จำแนกตามจำแนกตามแผนงานและงบรายจ่าย
4 งบรายจ่าย มีสัดส่วนดังนี้ คือ งบบุคลากร 33.27% งบดำเนินงาน 5.62% งบลงทุน 10.74% และงบอุดหนุน 50.37% ดังแผนภาพที่ 3
หน่วย : ล้านบาท
350.0000
300.0000
250.0000
200.0000
150.0000
100.0000
50.0000
-

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รวม

บุคลากรภาครัฐ

216.0816
36.4874
69.7586
327.0965

216.0816
36.4874

พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์

บูรณาการ

บูรณาการ
พัฒนาพื้นที่
ระดับภาค

69.7586
267.7686

16.2605

38.8400

4.2274

แผนภาพที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 649.4241 ล้านบาท จำแนกตาม 4 พันธกิจ และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร มีสัดส่วนดังนี้
คือ ด้านการจัดการศึกษา 52.28% ด้านการวิจัย 0.31% ด้านการบริการวิชาการ 8.29% ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0.23% และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 38.89% (กรณีที่ไม่รวมค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร จะมีสัดส่วน 4 พันธกิจ เท่ากับ จัดการศึกษา 85.54% : วิจัย 0.50% : บริการวิชาการ 13.57% : ทำนุบำรุงฯ 0.38%) ดังแผนภาพที่ 4

วงเงิน (ล้านบาท)

การบริการวิชาการ
53.8674
13.57%

ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1.5000
0.23%

การบริการวิชาการ
53.8674
8.29%

การวิจัย
2.0000
0.31%

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
252.5690
38.89%
การจัดการศึกษา
339.4877
52.28%

วงเงิน (ล้านบาท)
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1.5000
0.38%

การวิจัย
2.0000
0.50%

การจัดการศึกษา
339.4877
85.54%

แผนภาพที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามพันธกิจ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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2.3 ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สถาบั นวิทยาลัยชุมชน และ
วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย พ.ศ. 2563 : ภาพรวมสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงินงบประมาณ 649.4241 ล้านบาท
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี
แผนแม่บท

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
24. อื่น ๆ

แผนปฏิรูปประเทศ

สังคม

สังคม

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 1การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์
แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 1การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 9การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

แผนงาน
ยุทธศาสตร์
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
โปรแกรม
ยุทธศาสตร์ อววน.
เพื่อการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์
20 ปี สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานบูรณาการ (Agenda)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

24. อื่น ๆ

17. ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม
สังคม

1. ความมั่นคง

12. การพัฒนาการเรียนรู้

6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

สังคม

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

สังคม

แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่

-

Platforms 1 :
การพัฒนากำลังคน
และสถาบันความรู้

Platforms 2 :การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

Platforms 1 : การพัฒนากำลังคนและ
สถาบันความรู้

Platforms 2 :การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

Platforms 1 : การพัฒนากำลังคนและ
สถาบันความรู้

Platforms 4 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

P16 การปฏิรูป อว
วน. Reinventing
Universities &
Research
Institutes)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การบริหารจัดการ
เชิงรุกและ
ธรรมาภิบาล

P3 การเรียนรู้
ตลอดชีวิตและ
พัฒนาทักษะเพื่อ
อนาคต
(Upskill/reskill)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพคน
และชุมชน
ผลผลิตที่ 1 :
ผู้รับบริการ
การศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน

P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง

P3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่อ
อนาคต (Upskill/reskill)

P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง

P3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะ
เพื่ออนาคต (Upskill/reskill)

P15 เมืองน่าอยู่ (Smart/Livable City)

ผลผลิต

รายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

วงเงินงบประมาณ
(ล้านบาท)
รายการ

252.5690

36

แผนงานพื้นฐาน

252.5690

326.5272

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
คนและชุมชน
ผลผลิตที่ 2 :
ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชน
อย่างยั่งยืน
ผลผลิตที่ 3 :
ผลงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

9.5000

1.5000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพคนและชุมชน

โครงการที่ 1 :
โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
เด็กปฐมวัย

โครงการที่ 2 :
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.3000

14.9605

337.5272

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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16.2605

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพคน
และชุมชน
โครงการที่ 1 :
โครงการตำบล
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
การสร้างผูน้ ำการ
เปลี่ยนแปลง และ
ผู้ประกอบการ
ในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพคนและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการที่ 2 :
โครงการ
เสริมสร้างสังคม
พหุวัฒนธรรมที่
เข้มแข็ง

โครงการที่ 1 :
โครงการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษา
เพื่อความสุขของ
ชุมชน

โครงการที่ 2 :
โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านการ
เรียนออนไลน์

โครงการที่ 1 :
โครงการพัฒนา
กลุ่มท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์

โครงการที่ 2 :
โครงการ
พัฒนาการผลิต
สินค้าด้าน
การเกษตรภาค
ตะวันออก

10.7000

7.5000

18.6400

2.0000

1.0000

1.2317

38.8400

โครงการที่ 3 :
โครงการยกระดับ
มาตรฐานบริการ
และส่งเสริมธุรกิจ
ต่อเนื่องในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของภาค
1.9957

4.2274
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ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สถาบันวิทยาลัยชุมชน และวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย พ.ศ. 2563 : ตามผลผลิต
แผนงานบุคลากรภาครัฐ – แผนงานพื้นฐาน – แผนงานยุทธศาสตร์
วงเงินงบประมาณ 610.5328 ล้านบาท

ะ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลผลิต

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนแม่บท

24. อื่น ๆ

24. อื่น ๆ

แผนแม่บทย่อย

24.3.3 อื่น ๆ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากรฯ)
24.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
24.3.3 อื่น ๆ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากรฯ)
สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

24.3.2 อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ (พื้นฐานฯ)

6.1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ
และการให้บริการของภาครัฐ
และประสิทธิภาพ การประกอบ
ธุรกิจของประเทศ

เป้าหมายแผนแม่บท
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
แผนปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับ 12
เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12

ผลผลิตที่ 1 :
ผู้รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน

ผลผลิตที่ 3 :
ผลงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

แผนงานยุทธศาสตร์
โครงการที่ 1 :
โครงการที่ 2 :
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เด็กปฐมวัย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

17. ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม
17.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ

-

17.1 คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมี หลักประกันทางสังคม
เพิ่มขึ้น

24.3.2 อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ (พื้นฐานฯ)

17.1.1 คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม เปราะบาง
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม เพิ่มขึ้น

สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

1.2(3) คนในสังคมทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น วัยแรงงาน:
มีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน และมีทกั ษะทางการเงินที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

1.3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมี
ความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิตที่ 2 :
ผลงานการให้บริการวิชาการ
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลผลิต

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวชี้วดั แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12

แผนงาน

6.1.1 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ
จัดทำโดย สถาบันการจัดการ
นานาชาติ อยู่ในอันดับ สองของ
อาเซียน
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายแผนงาน
ยุทธศาสตร์กระทรวง

-

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง
ตัวชี้วดั เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง

ผลผลิตที่ 1 :
ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน

ผลผลิตที่ 3 :
ผลงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

1.2.6 การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานยุทธศาสตร์
โครงการที่ 1 :
โครงการที่ 2 :
โครงการพัฒนาคุณภาพ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การศึกษาเด็กปฐมวัย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1.3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

-

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พกิ ารผู้ด้อยโอกาสได้รับ
โอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น 5,191 คน
ตัวชี้วดั ที่ 2 :
จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ Lifelong
Learning 350,000 คน

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นทีก่ ารอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา 228 ชุมชน/ท้องถิ่น

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิตที่ 2 :
ผลงานการให้บริการวิชาการ

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พกิ ารผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาและการพัฒนา สมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น5,191 คน
ตัวชี้วดั ที่ 2 :
ตัวชี้วดั ที่ 2 :
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและ จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาใน
ของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
รูปแบบ Lifelong Learning 350,000 คน
ศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
3,000 โครงการ
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลผลิต

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม
โปรแกรมยุทธศาสตร์
อววน.เพื่อการพัฒนา

-

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

P16 การปฏิรูป อววน.
Reinventing Universities &
Research Institutes)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การบริหารจัดการเชิงรุกและ
ธรรมาภิบาล

ผลผลิตที่ 1 :
ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน
Platforms 1 :
การพัฒนากำลังคนและสถาบัน
ความรู้
P3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนา
ทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/reskill)

แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิตที่ 2 :
ผลงานการให้บริการวิชาการ

Platforms 2 :
การวิจยั และสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพคนและชุมชน

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการภาครัฐด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่า และพัฒนาทักษะอาชีพ

เป็นแหล่งบริการวิชาการตามความ
ต้องการของชุมชน ทำให้คนชุมชนมี
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง
และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

ตัวชี้วดั เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

-

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนผู้เข้ารับบริการ
8,000 คน

ผลผลิต

รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัย
ชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนา
งานที่ทำอยู่
ร้อยละ 70
ผลผลิตที่ 1 :
ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน
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ผลผลิตที่ 3 :
ผลงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิตที่ 2 :
ผลงานการให้บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างยั่งยืน
ปลูกฝังค่านิยมให้
ประชาชนและชุมชนใน
การพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์ และ
ทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรมไทย
ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
5,000 คน
ผลผลิตที่ 3 :
ผลงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

แผนงานยุทธศาสตร์
โครงการที่ 1 :
โครงการที่ 2 :
โครงการพัฒนาคุณภาพ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การศึกษาเด็กปฐมวัย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
Platforms 1 :
การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้
P3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
(Upskill/reskill)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพคนและชุมชน
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานหลักสูตรเด็กปฐมวัย

นักเรียนในสังกัดวิทยาลัยชุมชน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การพัฒนา 400 คน

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
ร้อยละของค่าใช้จ่าย
ที่ผู้ปกครองสามารถลด
ค่าใช้จ่ายตามรายการ
ที่ได้รับการสนับสนุน
ร้อยละ 100

โครงการที่ 1 :
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย

โครงการที่ 2 :
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลผลิต

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวชี้วดั ผลผลิต

-

กิจกรรม

ค่าใช้จ่ายบุคลากรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน

รายการ

1. งบบุคลากร = 216.0816
ลบ.
1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจำ = 131.8635 ลบ.
(1) เงินเดือน =
131.4746 ลบ.
(2) ค่าจ้างประจำ =
0.3889 ลบ.
1.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ = 84.2181

ผลผลิตที่ 1 :
ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน
ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า 3,000 คน
ตัวชี้วดั ที่ 2 :
จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่า
ที่คงอยู่ 8,000 คน
ตัวชี้วดั ที่ 3 :
จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่า
เข้าใหม่ 5,000 คน
ตัวชี้วดั ที่ 4 :
ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัย
ชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนา
งานที่ทำอยู่
ร้อยละ 70
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า และพัฒนาทักษะอาชีพ

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนผู้เข้ารับบริการ
8,000 คน
ตัวชี้วดั ที่ 2 :
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ร้อยละ 80

การเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่
ชุมชน

ผลผลิตที่ 3 :
ผลงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
5,000 คน
ตัวชี้วดั ที่ 2 :
ร้อยละของโครงการที่
บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ ร้อยละ 80

แผนงานยุทธศาสตร์
โครงการที่ 1 :
โครงการที่ 2 :
โครงการพัฒนาคุณภาพ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การศึกษาเด็กปฐมวัย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วดั ที่ 1 :
ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
ร้อยละของค่าใช้จ่าย
การพัฒนา 400 คน
ที่ผู้ปกครองสามารถลด
ค่าใช้จ่ายตามรายการ
ที่ได้รับการสนับสนุน
ร้อยละ 100
ตัวชี้วดั ที่ 2 :
จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนตามโครงการ 1,600
คน

การส่งเสริมทำนุบำรุง
พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. งบลงทุน = 69.7586 ลบ.
1. งบเงินอุดหนุน
1. งบเงินอุดหนุน
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ = 34.9875ลบ.
โ ครงก า รพ ั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
โครงการจัดการ
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง =
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและ ค ว า ม ร ู ้ ด ้ า น เด็กปฐมวัย= 1.3000 ลบ.
34.7801 ลบ.
ชุ ม ชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 = ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
2. งบเงินอุดหนุน = 256.7686 ลบ. 9.5000 ลบ.
ปั ญ ญาเพื ่ อ ยกระดั บ สู่
1.1 ค่าตอบแทน = 146.9722
เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์=
ลบ.
1.5000 ลบ
1.2 ค่าใช้สอย = 48.6428 ลบ.
1.3 ค่าวัสดุ = 40.1043 ลบ.

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิตที่ 2 :
ผลงานการให้บริการวิชาการ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. งบเงินอุดหนุน
โ ค ร ง ก า ร ส น ั บ ส นุ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึก ษา
ตั ้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 14.9605
ลบ.
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลผลิต

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. งบดำเนินงาน = 36.4874
ลบ.
2.1 ค่าตอบแทน =
33.6017 ลบ.
ค่าใช้สอย = 2.8857 ลบ.

วงเงินงบประมาณ
(ล้านบาท)
วิทยาลัยชุมชน/กอง
ที่รับผิดชอบหลัก

ผลผลิตที่ 1 :
ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน

ผลผลิตที่ 3 :
ผลงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

แผนงานยุทธศาสตร์
โครงการที่ 1 :
โครงการที่ 2 :
โครงการพัฒนาคุณภาพ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การศึกษาเด็กปฐมวัย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

252.5690

1.4 ค่าสาธารณูปโภค = 5.6929
ลบ.
1.5 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ 1.2000 ลบ.
1.6 ค่า ใช้จ ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่ า งประเทศชั ่ ว คราว =
0.3000 ลบ.
1.7 โครงการจัดหลักสูตรพัฒนา
อาชีพ = 3.8564 ลบ.
1.8 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพือ่ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 =
10.0000 ลบ.
326.5272

9.5000

1.5000

1.3000

14.9605

วชช. 20 แห่ง

วชช. 20 แห่ง

วชช. 20 แห่ง

วชช. 20 แห่ง

วชช. 20 แห่ง

พิจิตร และอุทยั ธานี
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แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิตที่ 2 :
ผลงานการให้บริการวิชาการ
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ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สถาบันวิทยาลัยชุมชน และวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย พ.ศ. 2563 : ตามผลผลิต
แผนงานบูรณาการ - แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่
วงเงินงบประมาณ 43.0674 ล้านบาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลผลิต

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนแม่บท
แผนแม่บทย่อย
เป้าหมายแผนแม่บท

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
แผนปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับ 12
เป้าหมายแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับ 12
ตัวชี้วดั แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12
แผนงาน
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โครงการที่ 1 : โครงการ
ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนงานบูรณาการ (Agenda)
โครงการที่ 2 : โครงการ
โครงการที่ 1 : โครงการ
เสริมสร้างสังคมพหุ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
เพื่อความสุขของชุมชน

โครงการที่ 3 : โครงการ
ยกระดับมาตรฐานบริการ
และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
ด้านความมั่นคง
1. ความมั่นคง
1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง
1.2 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ
เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
12. การพัฒนาการเรียนรู้
12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษทที่ 21
12.1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น มีทักษะทีจ่ ำเป็นของโลก ศตวรรษที่ 21
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

1.2.4 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

12.1.1 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

6.1.1 เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจาย ความเจริญ
และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

1.3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และ
มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

9.1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น

1.3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500

9.1.1 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

เศรษฐกิจ

สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ พัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน
5.3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและ ทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบ
อาชีพที่สร้าง รายได้เพิ่มขึ้น
5.3.1 มูลค่าความเสียหายและจำนวนการก่อเหตุร้ายที่มี
มูลเหตุจากความไม่สงบลดลง
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านการเรียน
ออนไลน์

แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่
โครงการที่ 1 : โครงการ
โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
พัฒนาการผลิตสินค้าด้าน
อารยธรรมล้านนาและกลุ่ม การเกษตรภาคตะวันออก
ชาติพันธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

6.1 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน สูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและ สังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความ เจริญทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลผลิต

โครงการที่ 1 : โครงการ
ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนงานบูรณาการ (Agenda)
โครงการที่ 2 : โครงการ
โครงการที่ 1 : โครงการ
เสริมสร้างสังคมพหุ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
เพื่อความสุขของชุมชน

โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านการเรียน
ออนไลน์

เป้าหมายแผนงาน

ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมพัฒนาสู่ความมั่นคง
ยั่งยืน

ผู้เรียนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
หลากหลายตามความถนัดสอดคล้องกับศักยภาพบุคคล

ตัวชี้วดั เป้าหมาย
แผนบูรณาการ

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
ความสูญเสียจากเหตุรุนแรงลดลง ร้อยละ 50

แนวทางบูรณาการ

การพัฒนา

ตัวชี้วัดแนวทาง

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
ปชช. ทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล
Global Talent Competitiveness Index (GTCI) ด้าน
Grow และด้าน Vocational and Technical Skills ปี
2563 มีคะแนนดีขึ้นจากปีที่ผา่ นมา หรือไม่น้อยกว่า 50
คะแนน ภายในปี 2565
พัฒนาและยกระดับ
พัฒนาระบบมาตรฐานและ
การศึกษาให้มีคุณภาพ
ระบบการเรียนรู้
สอดคล้องกับบริบทที่
ตลอดชีวิต
เปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วดั ที่ 1 :
ตัวชี้วดั ที่ 1 :
ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ
จำนวนผู้เรียนผ่านระบบ
การแนะแนวเส้นทางอาชีพ
ออนไลน์เพิ่มขึ้นจากปีที่
ที่สอดคล้องกับความถนัด
ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ
และความสนใจของแต่ละ
5
บุคคล (ร้อยละ 80)
(ปี 65 – ร้อยละ 20)

กลุ่มโครงการ

ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain

ยุทธศาสตร์กระทรวง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
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ยุทธศาสตร์ที่ 4

แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่
โครงการที่ 1 : โครงการ
โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
พัฒนาการผลิตสินค้าด้าน
อารยธรรมล้านนาและกลุ่ม การเกษตรภาคตะวันออก
ชาติพันธุ์

โครงการที่ 3 : โครงการ
ยกระดับมาตรฐานบริการ
และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของภาค
เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติ ดีขึ้น
ตัวชี้วดั ที่ 1 :
อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น

เพิ่มศักยภาพภาคการ
ท่องเที่ยวและการบริการ

เพิ่มศักยภาพการเกษตร

เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว
และบริการ

ตัวชี้วัดที่ 1 :
รายได้จากการท่องเที่ยว
และบริการ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
รายได้จากการท่องเที่ยว
และบริการ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

โครงการพัฒนากลุ่ม
ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์

โครงการพัฒนาการผลิต
สินค้าการเกษตร
ภาคตะวันออก

กลางทาง :
พัฒนารูปแบบ สินค้า
นวัตกรรม สินค้าและ
บริหารด้านการท่องเที่ยว

กลางทาง :
ยกระดับคุณภาพผลผลิต
และการแปรรูป

โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและ
สอดคล้องกับศักยภาพของ
พื้นที่
ต้นทาง :
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลผลิต

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง
ตัวชี้วดั เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง

โครงการที่ 1 : โครงการ
ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนงานบูรณาการ (Agenda)
โครงการที่ 2 : โครงการ
โครงการที่ 1 : โครงการ
เสริมสร้างสังคมพหุ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
เพื่อความสุขของชุมชน

การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นทีก่ ารอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา 228 ชุมชน/ท้องถิ่น

โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านการเรียน
ออนไลน์

การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พกิ ารผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น
5,191 คน

แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่
โครงการที่ 1 : โครงการ
โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
พัฒนาการผลิตสินค้าด้าน
อารยธรรมล้านนาและกลุ่ม การเกษตรภาคตะวันออก
ชาติพันธุ์
และนวัตกรรม

โครงการที่ 3 : โครงการ
ยกระดับมาตรฐานบริการ
และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของภาค

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นทีก่ ารอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา 228 ชุมชน/ท้องถิ่น
ตัวชี้วดั ที่ 2 :
มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 240 ล้านบาท

ตัวชี้วดั ที่ 2 :
จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัด
การศึกษาในรูปแบบ Lifelong Learning 350,000 คน
ยุทธศาสตร์
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม
โปรแกรมยุทธศาสตร์ อววน.
เพื่อการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน
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Platforms 2 :การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
ท้าทายของสังคม

Platforms 1 : การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้

Platforms 4 : การวิจยั และสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อม
ล้ำ

P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง

P3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
(Upskill/reskill)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชน

P15 เมืองน่าอยู่ (Smart/Livable City)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
การสร้างผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง และ
ผู้ประกอบการ
ในชุมชน

นักศึกษาและประชาชนใน
พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิต

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ
การส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
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ประชาชน และชุมชนได้รับ
การยกระดับความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ เพื่อการมี
อาชีพและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต บนพื้นฐาน

ประชาชนได้รับการศึกษาใน
หลักสูตรอนุปริญญา และ
หลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ
ผ่านการเรียนออนไลน์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

ประชาชนในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยูไ่ ด้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลผลิต

โครงการที่ 1 : โครงการ
ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนงานบูรณาการ (Agenda)
โครงการที่ 2 : โครงการ
โครงการที่ 1 : โครงการ
เสริมสร้างสังคมพหุ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
เพื่อความสุขของชุมชน

โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านการเรียน
ออนไลน์

แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่
โครงการที่ 1 : โครงการ
โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
พัฒนาการผลิตสินค้าด้าน
อารยธรรมล้านนาและกลุ่ม การเกษตรภาคตะวันออก
ชาติพันธุ์

ของศักยภาพจังหวัดและ
บริบทของพื้นที่
ตัวชี้วดั เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนนักศึกษาและ
ประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการ
พัฒนาทักษะอาชีพ
2,500 คน

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนนักศึกษา ประชาชน
และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม
โครงการสังคมพหุ
วัฒนธรรม
5,000 คน

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนประชาชนที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพที่
สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 8,000 คน

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนนักศึกษา และ
ประชาชนที่ได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการ
เรียนออนไลน์ 6,000 คน

ผลผลิต

โครงการที่ 1 : โครงการ
ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการที่ 2 : โครงการ
เสริมสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

โครงการที่ 1 : โครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
เพื่อความสุขของชุมชน

โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านการเรียน
ออนไลน์

โครงการที่ 1 : โครงการ
พัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนาและกลุ่ม
ชาติพันธุ์

โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาการผลิตสินค้าด้าน
การเกษตรภาคตะวันออก

ตัวชี้วดั ผลผลิต

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนนักศึกษาและ
ประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการ
พัฒนาทักษะอาชีพ
2,500 คน

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนนักศึกษา ประชาชน
และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม
โครงการสังคมพหุ
วัฒนธรรม
5,000 คน

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนประชาชนที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพที่
สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 8,000 คน

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนนักศึกษา และ
ประชาชนที่ได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการ
เรียนออนไลน์ 6,000 คน

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
ด้านการท่องเที่ยว
กลุ่มชาติพันธุ์ 200 คน

กิจกรรม

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
อาชีพในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ความสุข และความเข้มแข็ง ชีวิตของชุมชนผ่านการเรียน
ของชุมชน
ออนไลน์

ยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่ม
ชาติพันธุ์

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนต้นแบบนวัตกรรม
อาหารและสินค้าเกษตร
5 ต้นแบบ
ตัวชี้วดั ที่ 2 :
จำนวนผู้รับบริการด้านการ
ผลิตสินค้าทางการเกษตร
ภาคตะวันออก 150 คน
การพัฒนา
ต้นแบบนวัตกรรมอาหาร
และสินค้าเกษตร

1. งบเงินอุดหนุน

1. งบเงินอุดหนุน

รายการ

1. งบเงินอุดหนุน

1. งบเงินอุดหนุน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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1. งบเงินอุดหนุน

โครงการที่ 3 : โครงการ
ยกระดับมาตรฐานบริการ
และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของภาค

ตัวชี้วดั ที่ 1 :
ร้อยละผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ
พัฒนางานที่ทำ และเพิ่มทักษะคุณภาพชีวิต ทำให้เกิดชุมชนมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ร้อยละ
80

1. งบเงินอุดหนุน

โครงการที่ 3 : โครงการ
ยกระดับมาตรฐานบริการ
และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของภาค
ตัวชี้วดั ที่ 1 :
จำนวนผู้เข้าอบรม
เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว
ของภาค 500 คน

การพัฒนารูปแบบสินค้า
และบริการด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของภาคใต้
1. งบเงินอุดหนุน

45
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลผลิต

วงเงินงบประมาณ
(ล้านบาท)
วิทยาลัยชุมชน/กอง
ที่รับผิดชอบหลัก

46

โครงการที่ 1 : โครงการ
ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการสนั บ สนุ น
บทบาทวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนใน
การส่ ง เสริ ม อาชี พ ในเขต
พ ั ฒ นา พ ิ เ ศษ เฉ พ า ะ กิ จ
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
10.7000 ล้านบาท
10.7000
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
สงขลา

แผนงานบูรณาการ (Agenda)
โครงการที่ 2 : โครงการ
โครงการที่ 1 : โครงการ
เสริมสร้างสังคมพหุ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
เพื่อความสุขของชุมชน

โครงการส่ ง เสริ ม การ
โครงการจัดการความรู้
โครงการบทเรียน
อยู ่ ร วมกั น อย่ า งสั น ติ ข อง เพื่อเสริมสร้างความสุขและ ออนไลน์เพื่อชุมชน 2.0000
สังคมพหุว ัฒนธรรมในเขต ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน ล้านบาท
พ ั ฒ นา พ ิ เ ศษ เฉ พ า ะ กิ จ 18.6400 ล้านบาท
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
7.5000 ล้านบาท
7.5000
18.6400
2.0000
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
สงขลา

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านการเรียน
ออนไลน์

วชช. 20 แห่ง

วชช. 20 แห่ง

แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่
โครงการที่ 1 : โครงการ
โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
พัฒนาการผลิตสินค้าด้าน
อารยธรรมล้านนาและกลุ่ม การเกษตรภาคตะวันออก
ชาติพันธุ์
โครงการส่ ง เสริ ม สื บ
สานศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
ชาติพันธุ์แห่งเมือง
แม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มมูล ค่า
ทา งว ั ฒ นธรรม 1.0000
ล้านบาท
1.0000
แม่ฮ่องสอน

โครงการที่ 3 : โครงการ
ยกระดับมาตรฐานบริการ
และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของภาค
โครงการการพั ฒ นา
โครงการส่งเสริมการ
ผลิตภัณฑ์แ ปรรูปเพื่อเพิ่ม ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อ
มูลค่าสินค้าเกษตร 1.2317 สื บ สานศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ล้านบาท
ชุมชนจังหวัดระนอง
1.9957 ล้านบาท
1.2317

1.9957

ตราด

ระนอง
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ส่วนที่ 3
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
3.1 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 649.4241 ล้านบาท โดยใช้
ปัจจัยตัวแปรต่าง ๆ ในการพิจารณาประกอบการประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ ประกอบด้วย (1) โครงสร้างทางกายภาพ ได้แก่ อาคาร หน่ว ยที่ให้บริการทางการศึกษา/บริการ
ทางวิชาการในพื้นที่ หน่วยจัดการศึกษา ฯลฯ เป็นต้น (2) เป้าหมายการรับนักศึกษา/ผู้รับบริการทางวิชาการ (3) จำนวนนักศึกษา/ผู้รับบริการทางวิชาการ (4) จำนวนบุคลากรประเภท ต่าง ๆ
ได้แก่ ผู้บริหารภาคนอกราชการ ครู พนักงานราชการ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน สรุปกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ได้ดังนี้

วงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2563
649,424,100 บาท (100%)

 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
57,465,400 บาท (8.85%)

 วชช. + สวชช.
6,536,000 ล้านบาท
(1.01%)

 วิทยาลัยชุมชน
585,422,700 บาท (90.14%)

แผนภาพที่ 5 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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3.2 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สำนักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง)
จำแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชน
รวมทั้งสิ้น
สำนักงานสถาบัน
กันสำรอง (ส่วนรวม)
กรอบวชช. รอพิจารณาเพิ่มเติม
รวม
1. แม่ฮ่องสอน
2. พิจิตร
3. ตาก
4. บุรีรัมย์
5. มุกดาหาร
6. หนองบัวลำภู
7. สระแก้ว
8. อุทัยธานี
9. ระนอง
10. นราธิวาส
11. ยะลา
12. ปัตตานี
13. สตูล
14. สมุทรสาคร
15. ยโสธร
16. พังงา
17. ตราด
18. แพร่
19. สงขลา
20. น่าน

รวม
649,424,100
57,465,400
6,536,000
18,993,470
566,429,230
24,643,116
54,056,559
21,904,746
26,726,740
23,866,631
22,575,469
22,144,934
38,360,799
22,354,055
60,372,047
32,765,633
32,406,500
24,451,638
19,819,640
22,477,101
21,447,942
19,285,156
21,760,926
34,124,224
20,885,374

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รวม

งบบุคลากร

252,569,000
21,872,840
6,843,690
223,852,470
10,400,580
13,423,400
10,670,860
12,411,900
11,519,832
10,782,100
10,699,060
13,295,320
11,125,140
11,650,520
10,728,750
9,636,340
11,528,040
11,189,900
10,504,620
11,508,300
9,361,340
11,699,200
12,256,300
9,460,968

216,081,600
20,000,000
46,980
196,034,620
9,374,900
13,227,800
8,942,700
10,775,500
9,928,500
10,578,900
9,662,700
12,314,200
9,662,300
10,517,520
8,130,600
7,394,500
10,025,000
9,538,300
10,373,820
10,062,380
7,711,300
10,109,800
9,722,100
7,981,800

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

แผนงานพื้นฐาน

งบดำเนินงาน
36,487,400
1,872,840
6,796,710
27,817,850
1,025,680
195,600
1,728,160
1,636,400
1,591,332
203,200
1,036,360
981,120
1,462,840
1,133,000
2,598,150
2,241,840
1,503,040
1,651,600
130,800
1,445,920
1,650,040
1,589,400
2,534,200
1,479,168

รวม

งบลงทุน

193,796,350
33,202,560
6,536,000
6,830,300
147,227,490
5,426,520
11,915,320
4,818,400
5,164,160
4,573,520
6,442,660
5,331,920
13,981,670
4,862,720
28,897,160
7,395,240
7,068,120
4,381,020
5,125,270
4,625,920
5,253,300
5,213,820
3,981,690
7,270,620
5,498,440

69,758,600
8,000,000
6,830,300
54,928,300
90,000
7,513,500
197,400
700,600
191,500
2,372,400
834,000
9,386,700
972,500
22,971,000
2,111,800
1,305,800
397,300
220,300
554,000
1,203,500
605,700
79,500
2,420,900
799,900

งบเงินอุดหนุน :
ค่าบริหารจัดการ
124,037,750
25,202,560
6,536,000
92,299,190
5,336,520
4,401,820
4,621,000
4,463,560
4,382,020
4,070,260
4,497,920
4,594,970
3,890,220
5,926,160
5,283,440
5,762,320
3,983,720
4,904,970
4,071,920
4,049,800
4,608,120
3,902,190
4,849,720
4,698,540

แผนงานพื้นฐาน + แผนงานบูรณาการ+บูรณาการฯพื้นที่
บริการ
ทำนุบำรุง
จัดการศึกษา***
วิจัย
วิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม
130,730,850 2,000,000 68,827,900
1,500,000
800,000
200,000
1,390,000
3,477,470
808,000
1,034,010
126,453,380
992,000 66,403,890
1,500,000
4,846,016
80,000
3,810,000
80,000
14,924,289
35,000 13,678,550
80,000
5,079,486
40,000
1,221,000
75,000
7,712,080
90,000
1,278,600
70,000
6,609,379
1,088,900
75,000
4,202,919
60,000
1,012,790
75,000
2,710,804
60,000
3,263,150
80,000
7,097,059
3,911,750
75,000
3,465,895
2,825,300
75,000
14,507,867
100,000
5,119,500
97,000
9,127,643
50,000
5,389,000
75,000
8,991,440
40,000
6,568,600
102,000
7,167,528
60,000
1,240,050
75,000
2,276,370
1,212,100
16,000
6,064,061
40,000
1,167,500
75,000
3,383,392
38,000
1,199,950
65,000
2,097,846
100,000
2,437,150
75,000
3,451,636
60,000
2,493,400
75,000
8,912,204
80,000
5,525,100
80,000
3,825,466
59,000
1,961,500
80,000
48
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3.3 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน (พันธกิจด้านการบริหารจัดการ) จำแนกตาม
ประเภทงบรายจ่าย

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงาน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อการบรรลุเป้าหมายของผลผลิต/โครงการในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยแต่ละกอง/งานกำหนดเป้าหมายผลผลิต / ตัวชี้วัด ในการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับตามกรอบการจัดสรรในส่วนของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 61,266,620 บาท ดังนี้
วงเงินงบประมาณ (บาท)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
รวมทั้งหมด
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
57,465,400
รวมทั้งหมด
20,000,000
1,872,840
8,000,000 31,393,780
3,801,220
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและ
2,518,888
2,518,888
กองอำนวยการ
บุคลากรทางการศึกษากรณีความผิดวินัยร้ายแรงของสถาบันวิทยาลัยชุม ชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั ว ชี ้ ว ั ดที ่ 2 ระดั บความสำเร็จ ของคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และกรรมการสภาสถาบัน วิทยาลัยชุมชน ซึ่งเลือกจากผู้แทน
ภาคเอกชน
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จการทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู
3,046,584
3,046,584 กองบริหารทรัพยากร
บุคคล
เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติในปี 2563
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านโครงการ
พัฒนาฯ ในปี 2562 ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
818,493
818,493 กองคลังและบริหาร
สินทรัพย์
ทางการเงิน ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การผลิตผู้สำเร็จการศึกษาและโอกาสในการแข่งขันของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 1 ระดั บ ความสำเร็ จ ของการจั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการประจำปี
2,625,235
2,625,235
กองแผนงานและ
งบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
3,270,125
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการรายงานการจัดการเรียน
การสอน
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ
3,878,020
การจัดการศึกษาในระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จการส่งเสริมการผลิตสื่อการสอนแบบออนไลน์และ
การบริหารจัดการสื่อในรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน (Self –
181,695
Assessment)
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกอง/หน่วย
44,922,580
ตั ว ชี ้ ว ั ด ที่ 2 ระดั บ ความสำเร็จ ของการดำเนิ นการตามแผนปฏิ บ ั ติ ร าชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกอง/หน่วย
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานตามที่กอง/หน่วยได้รับมอบหมาย
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
สำนักงานสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้
หมายเหตุ 1. สำนักงานสถาบันได้รับจัดสรรงบกันสำรองฉุกเฉินเพิม่ เติม 3,801,220 บาท
2. .งบสำรองฉุกเฉินคงเหลือ 2,734,780 บาท

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ (บาท)
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน

งบอุดหนุน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

-

-

3,270,125

กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย

-

-

-

3,878,020

กองส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน

-

-

-

20,000,000

1,872,840

8,000,000

181,695 หน่วยตรวจสอบภายใน

15,049,740

บริหารจัดการใน
ภาพรวมของสถาบัน
(ทุกกอง/งาน)
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ส่วนที่ 4
กรอบเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ – รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
4.1 เป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ – รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 649.4241 ล้านบาท จะต้องนำส่งตัวชี้วัดภายใต้ 5 แผนงาน
13 ผลผลิต/โครงการ 19 ตัวชี้วัด จำแนกเป็น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ประกอบด้วย
2.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
(1) เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาทีส่ ำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า 3,000 คน
(2) เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่ 8,000 คน
(3) เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหม่ 5,000 คน
(4) เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่
ร้อยละ 70
2.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ
(5) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ 8,000 คน
(6) เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
2.3 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
(7) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 5,000 คน
(8) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบด้วย
3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
(9) เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการพัฒนา 400 คน
3.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(10) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการทีไ่ ด้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100
(11) เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทีไ่ ด้รับการสนับสนุนตามโครงการ 1,600 คน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย
4.1 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(12) เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ 2,500 คน
4.2 โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
(13) เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม 5,000 คน
5. แผนงานบูรณาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ประกอบด้วย
5.1 โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
(14) เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทการเปลีย่ นแปลง 8,000 คน
5.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรูผ้ ่านการเรียนออนไลน์
(15) เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชาชนที่ได้รับการเรียนรู้ผา่ นการเรียนออนไลน์ 6,000 คน
6. แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค
6.1 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
(16) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ 200 คน
6.2 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
(17) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 150 คน
6.3 โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค
(18) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรมเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของภาค 500 คน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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4.2 เป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ – รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน
พันธกิจ
ด้านการศึกษา

ด้านวิจัย
ด้านบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาทีส่ ำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหม่
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถ
ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่
ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทีไ่ ด้รับการสนับสนุนตามโครงการ
ผลผลิต/โครงการ : วิจัย
เชิงปริมาณ : .จำนวนโครงการวิจยั
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ผลผลิต/โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ
พัฒนาทักษะอาชีพ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2563
ตาม พ.ร.บ.
ตามแผน วชช.
งบประมาณ

คน
คน
คน
ร้อยละ

3,000
8,000
5,000
70

2,376
7,590
5,300
70

ร้อยละ

100

100

คน

1,600

1,489

โครงการ

-

21

คน
ร้อยละ

8,000
80

11,999
80

คน

400

695

คน

2,500

2,500
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พันธกิจ

ตัวชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการสังคมพหุ
วัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลง
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชาชนที่ได้รับการเรียนรู้ผา่ นการเรียนออนไลน์
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
ผลผลิต/โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค
เชิงปริมาณ : : จำนวนผู้เข้าอบรมเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของภาค
ด้านทำนุบำรุงศิลปะ และ ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 3 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2563
ตาม พ.ร.บ.
ตามแผน วชช.
งบประมาณ

คน

5,000

5,000

คน

8,000

8,800

คน

6,000

6,000

คน

200

500

คน

150

300

คน

500

500

คน
ร้อยละ

5,000
80

6,370
80

แ
ร

ผ

เช
น
ก
อ
เท
เช
น
อ
เท
เช
น
อ
เท
เช
ผ
ร
เท
ว
ส
ร
ป
พ
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สมุทรสาคร

ยโสธร

พังงา

ตราด

แพร่

สงขลา

น่าน

100

57

118

41

420

241

208

95

54

78

76

42

89

186

117

คน

8,000

7,590

249

498

205

243

508

201

284

258

200

1,023

1,008

566

431

60

344

181

104

172

817

238

คน

5,000

5,300

260

440

200

330

250

150

150

290

270

600

360

360

270

40

300

240

100

120

330

240

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

ร้อยละ

ปัตตานี

123

ยะลา

215

นราธิวาส

101

ระนอง

321

อุทยั ธานี

74

1. พันธกิจด้านการจัดการศึกษา

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
เชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษาระดับ
อนุปริญญา/
เทียบเท่า
เชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาระดับ
อนุปริญญา/
เทียบเท่าที่คงอยู่
เชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาระดับ
อนุปริญญา/
เทียบเท่าที่เข้าใหม่
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าจาก
วิทยาลัยชุมชน
สามารถศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นหรือ
ประกอบอาชีพหรือ
พัฒนางานทีท่ ำอยู่

สระแก้ว

2,736

มุกดาหาร

3,000

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการ คชจ. บุคลากรภาครัฐ

บุรีรัมย์

คน

หน่วยนับ

ตาก

สตูล

ค่า
เป้าหมาย
ตามแผน
วชช.

หนองบัวลำภู

ค่า
เป้าหมาย
ตาม
พ.ร.บ.

พิจิตร

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต/โครงการรายการ

แม่ฮ่องสอน

4.3 เป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ – รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ผลผลิต/โครงการ : โครงการวิจัย
เชิงปริมาณ : จำนวน
โครงการวิจัย.

โครงการ

-

21

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
8,000
9,085
ผู้เข้ารับบริการ :
หลักสูตรฝึกอบรม
เชิงปริมาณ : จำนวน
2,914
ผู้เข้ารับบริการ
วิชาการ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ร้อยละ
80
80
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

2

1

1

1

-

น่าน

สงขลา

แพร่

ตราด

พังงา

ยโสธร

สมุทรสาคร

สตูล

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

ระนอง

อุทยั ธานี

สระแก้ว

หนองบัวลำภู

มุกดาหาร

บุรีรัมย์

ตาก

แม่ฮ่องสอน

พิจิตร

ค่า
ค่า
เป้าหมาย เป้าหมาย
หน่วยนับ
ตามแผน
ตาม
พ.ร.บ.
วชช.
ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ร้อยละ
100
100
ของค่าใช้จ่ายที่
ผู้ปกครองสามารถลด
ค่าใช้จ่ายตาม
รายการที่ได้รับการ
สนับสนุน
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
1,600
1,489
1,279
นักเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนตาม
โครงการ
ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต/โครงการรายการ

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

1

1

-

1

1

3

1

2

1

2. พันธกิจด้านการวิจัย
1

1

-

3. พันธกิจด้านการบริการวิชาการ
700

415

400

625

475

305

300

575

400

275

325

400

400

500

625

400

400

600

475

490

-

50

200

-

-

60

630

100

15

300

300

-

550

-

350

50

150

20

59

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80
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ผล

เชิง
เด็ก
การ
ผลผ
เชิง
นักศ
ประ
จังห
ภาค
พัฒ
ผลผ
เชิง
นักศ
และ
เข้า
สังค
ผลผ
เชิง
ประ
พัฒ
สอด
การ
ผลผ
เชิง
นักศ
ประ
เรีย
ออน

ระนอง

สตูล

สมุทรสาคร

ยโสธร

พังงา

ตราด

แพร่

สงขลา

น่าน

40

40

20

20

30

30

90

30

40

20

30

40

50

25

40

-

-

-

-

-

-

-

625

625

625

-

-

-

-

-

-

625

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

2,000

-

-

-

-

-

-

1,000

-

130

200

230

230

1,000

930

400

100

160

220

200

150

250

220

350

470

380

630

200

350

200

200

250

250

200

600

500

500

400

175

300

250

250

250

350

250

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ปัตตานี

อุทยั ธานี

40

ยะลา

หนองบัวลำภู

40

นราธิวาส

มุกดาหาร

20

สระแก้ว

บุรีรัมย์

เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
30
20
เด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การพัฒนา
ผลผลิต/โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
2,500
2,500
นักศึกษาและ
ประชาชนในพื้นที่ 4
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการ
พัฒนาทักษะอาชีพ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
5,000
5,000
นักศึกษา ประชาชน
และภาคีเครือข่ายที่
เข้าร่วมโครงการ
สังคมพหุวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
8,000
8,800 2,400
150
ประชาชนที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพที่
สอดคล้องกับบริบท
การเปลี่ยนแปลง
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
6,000
6,000
200
325
นักศึกษาและ
ประชาชนที่ได้รับการ
เรียนรูผ้ ่านการเรียน
ออนไลน์

ตาก

ค่า
เป้าหมาย
ตามแผน
วชช.
695

พิจิตร

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย
ตาม
พ.ร.บ.
400

แม่ฮ่องสอน

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต/โครงการรายการ
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เชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ของโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

คน

ร้อยละ

ยโสธร

พังงา

ตราด

แพร่

สงขลา

น่าน

เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
150
300
ผู้รับบริการด้านการ
ผลิตสินค้าด้าน
การเกษตรภาค
ตะวันออก
ผลผลิต/โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค
เชิงปริมาณ : :
คน
500
500
500
จำนวนผู้เข้าอบรม
เพื่อยกระดับการ
ท่องเทีย่ วของภาค
4. พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 3 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สมุทรสาคร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปัตตานี

-

สตูล

-

ยะลา

-

นราธิวาส

หนองบัวลำภู

-

ระนอง

มุกดาหาร

-

อุทยั ธานี

บุรีรัมย์

-

สระแก้ว

ตาก

แม่ฮ่องสอน

พิจิตร

ค่า
ค่า
เป้าหมาย เป้าหมาย
หน่วยนับ
ตามแผน
ตาม
พ.ร.บ.
วชช.
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
200
500
500
ผู้เข้ารับการอบรม
ด้านการท่องเทีย่ ว
กลุ่มชาติพนั ธุ์
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต/โครงการรายการ

5,000

6,370

365

500

250

250

250

250

445

350

250

730

250

250

470

150

250

250

250

300

300

260

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80
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ส่วนที่ 5
แนวทางการบริหารโครงการตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิตโครงการตามโครงสร้างงบประมาณได้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในทุกกระบวนการในลักษณะ PDCA โดยมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการประกอบด้วย
1. คณะกรรมการอำนวยการ
ให้คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำปรึกษา หรือเสนอแนะในการบริหารโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
2. คณะกรรมการบริหารโครงการระดับรายการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
2.1 คณะกรรมการบริหารโครงการภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ และแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
2.1.1 คณะกรรมการบริหารโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.2 คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
2.1.3 คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโนยบายประเทศไทย 4.0
2.1.4 คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2.1.5 คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
2.1.6 คณะกรรมการบริหารค่าใช้จ่ายรายการรายจ่ายลงทุน
2.2 คณะกรรมการบริหารโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
2.2.1 คณะกรรมการบริหารแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.2.2 คณะกรรมการบริหารแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้
2.2.3 คณะกรรมการบริหารแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
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ให้คณะกรรมการบริหารโครงการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป้าหมายผลผลิต และกิจกรรมตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2563
2. พิจารณา กลั่นกรอง และคัดเลือกแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของแต่ละวิทยาลัยชุมชนที่มีความเหมาะสมเพื่อจัดสรรงบประมาณให้แต่ละวิทยาลัยชุมชนดำเนินการ
ตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
3. พิจารณาวงเงินงบประมาณแต่ละแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
4. กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
5. ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะการดำเนินงานแก่วิทยาลัยชุมชน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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5.1 คณะกรรมการบริหารโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีหน้าที่รับผิดชอบ 2 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
หลักการและเหตุผล การจัดทำโครงงาน เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและผู้ที่จะศึกษา
ได้ในอนาคต ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และในด้านการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพัฒนาด้านต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานทั้งสิ้นในปัจจุบันรัฐบาล จึงให้
การสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้โรงเรียนมีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองสามารถคิด วิเคราะห์และทดลองปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ดี ขึ้น สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ และนำความรู้ไปประยุกต์ใ ช้
ในชีวิตประจำวันได้
วัตถุประสงค์ สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะ ศักยภาพนักเรียน/นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิทยาลัย
ชุมชนอุทัยธานี ผ่านกระบวนการ/กิจกรรมการคิด สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่โดยใช้องค์ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เรียนระดับ ปวช. 3 ในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี
กิจกรรมที่ดำเนินการ
กิจกรรมตามคำของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดำเนินการและสอดคล้องตามคำของบประมาณ
1. นักเรียน ปวช. ชั้นปีสุดท้ายของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี แบ่งกลุ่มเสนอ
1. นักศึกษานำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนและใช้โจทย์ชุมชน
โครงงาน
2. วิทยาลัยชุมชน โดยคณะกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงงานและวงเงิน
2. ดำเนินการจัดทำโครงงานตามแผนที่กำหนด
งบประมาณที่ใช้
3. นำเสนอโครงงานในชั้นเรียน และจัดแสดงมหกรรมวิชาการของวิทยาลัยชุมชน
3. นักศึกษาจัดโครงงานที่ผ่านการพิจารณา /อนุมัติจากวิทยาลัย
4. นำเสนอโครงงานเพื่อประเมินผล จัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน เช่น กิจกรรมมหกรรม
วิชาการ กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ
5. เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ หรือการนำไปใช้จริงกับนักศึกษา
ประชาชน หรือชุมชน
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : (1) ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. จากวิทยาลัยชุมชน 2 แห่ง ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะ ศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ (2) วิทยาลัยชุมชนทั้ง 2 แห่ง มีประสบการณ์ และพัฒนางานเพื่อรองรับการจัดการศึกษาระดับ ปวช. ให้มีทักษะ สมรรถนะอาชีพอย่ างเป็นรูปธรรม (3) โครงงาน 40 โครงงาน
ของนักศึกษาระดับ ปวช. ที่คิดพัฒนา สร้างสรรค์โดยนักเรียน ปวช. ของวิทยาลัยชุมชน 2 แห่ง สามารถนำไปใช้งานจริงได้
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ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตามคำของบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• จำนวนโครงงานของนักศึกษาระดับ ปวช. 40 โครงงาน

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคำของบประมาณ
• จำนวนโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาและใช้โจทย์ของชุมชนของนักศึกษา
ระดับ ปวช. ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี จำนวน 40 โครงงาน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
• ร้อยละของผู้เรียนสามารถ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ใช้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 80
• ร้อยละของผู้เรียนสามารถ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ใช้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 100
หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 1,200,000 บาท
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชนทั้งวงเงิน 100% วงเงิน 1,200,000 บาท
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรร
(1) พิจารณาจัดสรรตามจำนวนโครงการที่ผ่านการพิจารณา/อนุมัติจากวิทยาลัยชุมชนที่เสนอในแผนปฏิบตั ิราชการประจำปี
(2) จัดสรรตามวงเงินที่แต่ละโครงการเสนอ และผ่านการพิจารณา/อนุมตั ิจากวิทยาลัยแล้ว
(3) กรณีที่การเสนอของบประมาณในภาพรวมเกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร วงเงินจะลดลงตามสัดส่วนซึ่งจะทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อยกว่าวงเงินที่เสนอขอ และวิทยาลัย
ชุมชนปรับลดวงเงินของแต่ละโครงการให้อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. การวางแผน
• กำหนดหรือเลือกโครงการที่จะทำ ผู้เรียนควรสำรวจความสนใจ ความพร้อมและความถนัดของตนเองในด้านต่าง ๆ แล้วจึงเลือกโครงการที่เหมาะสมกับตนเองมากทีส่ ุด
• นักศึกษาเสนอโครงร่างโครงงาน
2. ประเมินโครงการที่ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาที่สามารถแล้วเสร็จทันเวลา
3. จัดสรรงบประมาณให้โครงงานที่ผ่านการพิจารณาไปดำเนินการ
4. วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักการและเหตุผล เป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน ระดับ ปวช. ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
วัตถุประสงค์ :
1. จัดการศึกษาระดับ ปวช. ให้แก่ประชาชนได้ศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามประเภทสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ และปัญหาของชุมชน ทั้ งด้านวิชาการ วิชาชีพ และ
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม
2. สนับสนุนให้มีการจัดหาตำราเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นให้แก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่ผู้เรียนตามความเหมาะสมรวมทั้ง
สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่สถานศึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน ระดับ ปวช. ในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี 1,600 คน
สถานที่ดำเนินการ : พิจิตร และอุทัยธานี
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ :
กิจกรรมตามคำของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดำเนินการและสอดคล้องตามคำของบประมาณ
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการในรายการ
1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จำนวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
1. ค่าจัดการเรียนการสอน
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2/2562 (.. คน X 3,250 บาท)
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2/2562 (... คน X 2,450 บาท)
• สาขาอุตสาหกรรม เทอมละ 3,250 บาท
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1/2563 (... คน X 3,250 บาท)
• สาขาพาณิชยกรรม เทอมละ 2,450 บาท
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1/2563 (...คน X 2,450 บาท)
2. ค่าหนังสือเรียน
2) ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (... คน x 1,000 บาท)
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (... คน x 1,000 บาท)
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าใช้จ่ายรายหัว ชั้นปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2562 (... คน x 230 บาท)
- ค่าใช้จ่ายรายหัว ชั้นปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2563 (... คน x 230 บาท)
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่าใช้จ่ายรายหัว ชั้นปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2563 (... คน x 900 บาท)
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ค่าใช้จ่ายรายหัว ชั้นปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2562 (... คน x 475 บาท)
- ค่าใช้จ่ายรายหัว ชั้นปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2563 (... คน x 475 บาท)
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ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียนระดับ ปวช. ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี จำนวน 1,600 คน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ทำให้ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จา่ ย
ที่เกิดขึ้นได้
ตัวชี้วัด :

ตัวชี้วัดตามคำของบประมาณ

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคำของบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• นั ก เรี ย นระดั บ ปวช. ได้ ร ั บ ได้ ร ั บ การอุ ด หนุ น และการช่ ว ยเหลื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยในระดับ • นั ก เรี ยนระดับ ปวช. ได้ ร ับ ได้ รับ การอุ ดหนุ น และการช่ว ยเหลือ ค่ าใช้ จ่ายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ มีความเหมาะสม กับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสม กับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
1,600 คน
1,600 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
• ร้อยละ 100 ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
• ร้อยละ 100 ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 14,960,500 บาท
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชนทั้งวงเงิน 100% วงเงิน 14,960,500 บาท
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรร
(1) จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนทั้งวงเงิน 100%
(2) พิจารณาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
(3) จัดสรรให้ตามจำนวนนักศึกษารายงานแผนการจัดการเรียนการสอน ณ ภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุ ทัยธานีที่ผ่าน
การกลั่นกรองจากกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัยเรียบร้อยแล้ว
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. วิทยาลัยชุมชนรายงานแผนการจัดการเรียนการสอน เสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบแผนการจัดการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ์/มาตรฐานที่กำหนด
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขออนุมัติจดั สรรงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการจัดการเรียนการสอนให้แก่วิทยาลัยชุมชนตามหลักเกณฑ์
4. วิทยาลัยชุมชนดำเนินการจัดการเรียนการสอน และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
5. วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกไตรมาสและเมื่อสิ้นปีงบประมาณต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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5.2 คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
หลักการและเหตุผล เป็นโครงการที่ใช้สำหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพราะมีทั้งการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนานักศึกษาซึ่งเป็นผลผลิตหลักของวิทยาลัย
ชุมชน การพัฒนาบุคลากรทุกระดับในระบบวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผูข้ ับเคลื่อนการจัดการศึกษา และสุดท้ายคือการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อนุปริญญา ปวส. ปวช. ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร โดยส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรจากความต้องกา รของชุมชนและเอื้อ
ต่อการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
2. เพื่อสร้างนวัตกรรมหรือสื่อการจัดการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะพืน้ ฐานในการเป็นผูเ้ รียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
4. เพื่อติดตามการบริหารจัดการศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาระดับอนุปริญญา และบุคลากรในระบบวิทยาลัยชุมชน
สถานที่ดำเนินการ : วิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัด
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ :
กิจกรรมตามคำของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดำเนินการและสอดคล้องตามคำของบประมาณ
1. พัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในภาพรวม
1. การพัฒนาหลักสูตร
2. การพัฒนาบุคลากร
1.1 พัฒนานักศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าให้มคี ุณลักษณะตามมาตรฐาน TQF
3. การพัฒนานักศึกษา
มีสมรรถนะพื้นฐานในการเป็นผูเ้ รียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
4. การประกันคุณภาพภายใน
ศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1.2 พัฒนาครูผสู้ อนประจำ อาจารย์พเิ ศษ ให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ตามคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
1.3 พัฒนาหลักสูตร
1.4 พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาสือ่ และแหล่งเรียนรู้
1.5 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
1.6 ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.7 นิเทศการจัดการศึกษา และติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย โดยการสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และวิทยาลัยชุมชน
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5.3 คณะกรรมการบริหารโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
หลักการและเหตุผล เป็นการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เข้าถึงความต้องการของชุมชน และเป็นหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ที่จะสามารถนำไปต่อยอดในหลักสูตรอนุปริญญาได้ ที่เพิ่มโอกาส
ทางการศึกษา สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำของชุมชน
วัตถุประสงค์ :
1. จัดการศึกษาในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชน
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพและของบุคคลในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในเขตบริการของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
สถานที่ดำเนินการ : วิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัด
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ :
กิจกรรมตามคำของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดำเนินการและสอดคล้องตามคำของบประมาณ
1. การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรรูปแบบวิทยาลัยชุมชน
1. พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร หรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
2. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รวม จำนวน 400 คน (วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง
ควรจัดให้ได้อย่างน้อย 1 หลักสูตร)
3. จัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรตามบริบทของพื้นที่
4. ฝึกทักษะ หรือเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สามารถเข้าสู่การรับรองมาตรฐานด้านอาชีพ
5. ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร และการติดตามผู้สำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชน จำนวน 400 คน ที่ผ่านเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ จนเกิดกระบวนการเรียนรู้
มีทักษะ มีคุณลักษณะที่ดี และมีศักยภาพในการปรับปรุง พัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามคำของบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคำของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• ประชาชนที ่ เ ข้ า ร่ ว มพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นอาชี พ ได้ ร ั บ การยกระดั บ ความรู ้ ทั ก ษะ • จำนวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร 400 คน (อย่างน้อย 20 คน ต่อวิทยาลัยชุมชน)
ประสบการณ์ เพื่อการมีอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากหลักสูตรประกาศนียบัตร
400 คน
หมายเหตุ
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หมายถึง ประกาศนียบัตรทีไ่ ด้จาก
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หลังจากจบหลักสูตร
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ตัวชี้วัดตามคำของบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
-

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคำของบประมาณ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน หมายถึง ประกาศนียบัตรที่ได้จากการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2561
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร หมายถึง สัมฤทธิบัตรที่ได้รับจากวิทยาลัยชุมชน ตามระเบียบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
• ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หรือหลักสูตรสัมฤทธิบัตร มีทักษะ มี
คุณลักษณะที่ดี และมีศักยภาพในการปรับปรุง พัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่ม
รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ ร้อยละ 70

หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 3,856,400 บาท
1. จัดสรรไว้ที่สำนักงานสถาบันเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามนโยบายฯ วงเงิน 500,000 บาท
2. จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง วงเงิน 3,356,400 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย จำนวนผู้รับบริการฯ 400 คน
3. หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรร
(1) จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน วงเงิน 356,400 บาท
(2) จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หรือสัมฤทธิบัตรต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และหลักสูตรใหม่ที่เริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3,000,000 บาท
(3) การจัดสรรใน (1) และ (2) พิจารณาจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยชุมชน
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. วิทยาลัยชุมชนจัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร บรรจุไว้แผนปฏิบัตริ าชการประจำปี พ.ศ. 2563 เสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. หลักเกณฑ์การคำนวณค่าใช้จ่าย ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหลักสูตรอนุปริญญา โดยอาจกำหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายสำหรับแหล่งเรียนรู้ หรือเครื่องมืออุปกรณ์ เพิ่มเติม

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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5.4 คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
หลักการและเหตุผล เป็นโครงการด้านการวิชาการแก่ชุมชน โดยผ่านการจัดการศึกษาในหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น นอกเหนือจากนีย้ ังให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานอืน่ ๆ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองที่รวดเร็ว และ
สอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย 4.0
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในเขตบริการของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
สถานที่ดำเนินการ : วิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัด
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ :
กิจกรรมตามคำของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดำเนินการและสอดคล้องตามคำของบประมาณ
1. การจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมต่ำกว่า 45 ชั่วโมง
ให้วิทยาลัยชุมชนเน้นกิจกรรมทีค่ ้นหาความต้องการจากผู้รับบริการที่มีรายได้น้อย หรือผู้ที่
ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงหลักสูตรหรือกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐาน และการมีอาชีพ ตาม
จุดเน้นของแผนปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1. ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะชีวติ พื้นฐาน ทักษะอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้น
สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล การบริหารเงินและการลงทุน ด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ด้านสุขภาวะ และด้านอื่น ๆ ตามศักยภาพของพื้นที่
2. การบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน
3. การบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ตามความพร้อมของวิทยาลัยชุมชน
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชน จำนวน 8,000 คน ที่ผ่านเข้ารับการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ทำให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามคำของบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคำของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง • ผู้รับบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐาน ทักษะอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประสบการณ์ด้านคุณภาพชีวิต 8,000 คน
จำนวน 8,000 คน โดยให้ จ ั ด ลำดั บ ความสำคั ญ กั บ กลุ ่ ม เป้ า หมายที ่ ร ายได้ น ้ อ ย /
ผู้ด้อยโอกาส
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
• ร้อยละของผู้ผ่านหลักสูตรบริการทางวิชาการนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพหรือคุณภาพชีวิต ร้อยละ 80
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ตัวชี้วัดตามคำของบประมาณ

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคำของบประมาณ
• ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ ร้อยละ 80

หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 9,500,000 บาท
1. จัดสรรไว้ที่สำนักงานสถาบันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล วงเงิน 500,000 บาท
2. จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง วงเงิน 9,000,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 8,000 คน ดังนี้
(1) หลักสูตรฝึกอบรม (พิจารณาตามหลักเกณฑ์การจัดสรร) 85% วงเงิน 7,650,000 บาท
(2) การบริการวิชาการแก่ชุมชน 15% วงเงิน 1,350,000 บาท
(3) พิจารณาจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยชุมชน
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. สำรวจ หรือศึกษาความต้องการของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
2. พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ใช้กระบวนการ DACUM หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม
3. จัดการศึกษาหรือฝึกอบรมหลักสูตรที่เป็นความต้องการของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
4. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
5. หลักสูตรฝึกอบรม ใช้เกณฑ์การจัดสรรหลักสูตรฝึกอบรม (ค่าตอบแทนผู้สอน ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าสาธารณูปโภค)
6. การจัดโครงการ : การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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5.5 คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
หลักการและเหตุผล เป็นการอนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน พร้อมทั้งสามารถสืบสาน และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลังเห็นคุณค่า พร้อมอนุรักษ์สืบสานต่อไปได้
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒธรรมและภูมิปัญญาที่สามารถยกระดับสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในเขตบริการของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
สถานที่ดำเนินการ : วิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัด
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ :
กิจกรรมตามคำของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดำเนินการและสอดคล้องตามคำของบประมาณ
1. กระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น
- กระบวนการเรียนรูเ้ พื่อสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรม จำนวน 5,000 คน สามารถอนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลังได้
ตัวชี้วัดตามคำของบประมาณ

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคำของบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• ประชาชนรัก หวงแหน วัฒนธรรม และอนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง • จำนวนผู้รับบริการโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับ
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป้าหมาย 1,000 คน
จำนวน 5,000 คน
• จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาที่ย กระดับ 20 ผลิตภัณฑ์/เรื่อง/
ชิ้นงาน
• จำนวนนักศึกษาในการเข้าร่วมการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม เป้าหมาย 4,000 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
• ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80
• ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 100
หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 1,500,000 บาท
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชนทั้งวงเงิน 100% วงเงิน 1,500,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 5,000 คน
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรร
(1) เป็นโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วงเงิน 1,000,000 บาท
(2) กิจกรรมของนักศึกษาในการเข้าร่วมการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม วงเงิน 500,000 บาท
(3) พิจารณาจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยชุมชน
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แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. สำรวจ หรือศึกษาความต้องการของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
2. พัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม
3. จัดโครงการ หรือจัดการศึกษาหรือฝึกอบรมหลักสูตร ตามความต้องการของชุมชนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ได้รับการอนุมัติ
4. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
5. หลักสูตรฝึกอบรม ใช้เกณฑ์การจัดสรรหลักสูตรฝึกอบรม (ค่าตอบแทนผู้สอน ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าสาธารณูปโภค)
6. การจัดโครงการ : การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
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5.6 คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
หลักการและเหตุผล การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เนื่องจากเด็กปฐมวัยหากได้รับการพัฒนาที่เต็มประสิทธิภาพจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับศูนย์เด็กเล็กในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาเด็กปฐมวัย
2. เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน ภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาปฐมวัยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
5. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้สำหรับนำไปขยายผลให้กับชุมชนอื่นนำไปประยุกต์ใช้
กลุ่มเป้าหมาย : เด็กปฐมวัยในจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่
สถานที่ดำเนินการ : มุกดาหาร สระแก้ว ยโสธร ตราด แพร่ สงขลา ตาก พังงา อุทัยธานี และปัตตานี และ/หรือ วิทยาลัยชุมชนอื่น ๆ ที่ประสงค์ดำเนินการ
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ :
กิจกรรมตามคำของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดำเนินการและสอดคล้องตามคำของบประมาณ
1. การพัฒนาครูปฐมวัยเพื่อไปพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะที่พึงประสงค์
เน้นกิจกรรม/โครงการที่มีการพัฒนาความร่วมมือกับศูนย์เด็กเล็กในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนา
เด็กปฐมวัยในพื้นที่
1. โครงการต่อเนื่อง
(1) ประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัยร่วมกับศูนย์เด็กเล็ก
เดิมเพื่อต่อยอด หรือเป้าหมายใหม่เพื่อขยายผล
(2) ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมที่จะดำเนินการสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศูนย์เด็ก
เล็ก ผูด้ ูแลเด็กปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เป้าหมาย
(3) ติดตามและประเมินผลโครงการ (ดำเนินการในลักษณะโครงการวิจยั พัฒนา)
(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. โครงการริเริ่มใหม่
(1) ประเมินและคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ
(2) ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมที่จะดำเนินการสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศูนย์เด็ก
เล็ก ผูด้ ูแลเด็กปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เป้าหมาย
(3) ติดตามและประเมินผลโครงการ (ดำเนินการในลักษณะโครงการวิจยั พัฒนา)
(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เด็กปฐมวัยจำนวน 400 คน ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับวัย ทำให้เด็กที่จะเติบโตขึ้นมามีคณ
ุ ภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการ
พัฒนาประเทศต่อไป
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดตามคำของบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคำของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับวัย 400 คน
• ศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 48 แห่ง (ตามเป้าหมายที่วิทยาลัยชุมชนทบทวน
แผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน)
• จำนวนผู้ดูแลเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ
• จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับผลจากการพัฒนาคุณภาพฯ 400 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
• ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับผลจากการพัฒนาคุณภาพฯ มีพัฒนาการตามช่วงวัย ร้อยละ
100
หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 1,300,000 ล้านบาท
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชนทั้งวงเงิน 100% วงเงิน 1,300,000 บาท เพื่อการบรรลุเป้าหมาย จำนวนเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา 400 คน
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรร
(1) จัดสรรสำหรับวิทยาลัยชุมชนที่ดำเนินโครงการต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแผนการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่จะบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(2) จัดสรรสำหรับวิทยาลัยชุมชนที่ริเริม่ โครงการใหม่ และมีแผนการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่จะบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(3) พิจารณาจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยชุมชน
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. การเสนอโครงการวิจยั พัฒนา ที่มแี ผนการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่จะบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2. วิทยาลัยชุมชนปรับแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร
3. นำส่งผลการดำเนินงานในลักษณะรายงานผลการวิจยั พัฒนาฯ
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5.7 คณะกรรมการบริหารโครงการแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีหน้าที่รับผิดชอบ 2 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้)
หลักการและเหตุผล รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของกลไกทางการศึกษาที่จะช่วยบรรเทาปัญหาความรุนแรงในพื้นที่โดยการส่งเสริมด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ดังนั้น
การจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนจึงเป็นหนึ่งกลไกที่ช่วยในการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ซึ่งหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนจะมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของคนในพื้นที่ และยุทธศาสตร์จังหวัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนให้เป็นกลไกในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างหรือพัฒนาทักษะอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตทีส่ อดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาหรือประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับบริการพัฒนาทักษะอาชีพ
สถานที่ดำเนินการ : พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา)
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ :
กิจกรรมตามคำของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดำเนินการและสอดคล้องตามคำของบประมาณ
1. ดำเนินการจัดการศึกษาฝึกอบรมด้านคุณภาพชีวิต และด้านอาชีพที่สอดคล้องกับความ
จัดหลักสูตรอบรมอาชีพได้ทั้ง 2 ลักษณะ โดย
ต้องการ และตามแผนพัฒนาจังหวัด
1. ชุมชนเดิม
กิจกรรมที่ 1 นำผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาทบทวนร่วมกับชุมชนเพื่อ
กำหนดความต้องการในการพัฒนาเพิ่มเติม นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่/กิจ กรรมใหม่
ในการยกระดับการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาอาชีพหรือสังคม
กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่
กิจกรรมที่ 3 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้สารสนเทศ
ที่น่าเชื่อถือ
2. ชุมชนใหม่
กิจกรรมที่ 1 สำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่เป้าหมายตามกระบวนการศึกษาชุมชน
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา จัดกิจกรรมในการพัฒนาคน โดยใช้ศักยภาพหรือทรัพยากรของ
พื้นที่มาใช้เป็นฐานในการพัฒนาอาชีพ
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กิจกรรมตามคำของบประมาณ

กิจกรรมที่จะดำเนินการและสอดคล้องตามคำของบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 จัดทำหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้สอดคล้องกับความต้องการ
พัฒนาอาชีพ
กิจกรรมที่ 4 จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่
กิจกรรมที่ 5 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้สารสนเทศ
ที่น่าเชื่อถือ
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นักศึกษาหรือประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2,500 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนางาน และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดตามคำของบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคำของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• นักศึกษาและประชาชนที่เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานที่ทำ สร้างงาน • เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 2,500 คน จำแนกรายวิทยาลัย ได้ดังนี้
และสร้างรายได้ เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน 2,500 คน
➢ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ... คน
➢ วิทยาลัยชุมชนยะลา ... คน
➢ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ... คน
➢ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ... คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
• ร้อยละ 100 นักศึกษาหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ • ร้อยละ 100 นักศึกษาหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้
ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และอยู่ในชุมชนได้อย่างสันติสุข
ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และอยู่ในชุมชนได้อย่างสันติสุข
หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 10,700,000 บาท
1. จัดสรรไว้ที่สำนักงานสถาบัน สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาทักษะอาชีพและการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุ มชนและการติดตามประเมินผล
โครงการในภาพรวม วงเงิน 50,000 บาท
2. พิจารณาจัดสรรให้วิทยาลัยชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 4 วิทยาลัยชุมชน ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสง ขลา
เพื่อดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด วงเงิน 10,650,000 บาท
3. หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการที่สอดคล้องกับภารกิจที่กำหนดไว้ในคำของบประมาณ ความท้าทายหรือความน่าสนใจ ของกิจกรรมที่จะประสบความสำเร็จ
3.2 การจัดอบรมอาชีพ ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมาย/ครัวเรือนที่มรี ายได้น้อย เฉลี่ยน้อยกว่าเกณฑ์ จปฐ. หรือผู้ลงทะเบียนเป็นผู้มรี ายได้น้อยตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
หรือในพื้นที่เป้าหมายของ กอ.รมน. เป็นลำดับต้น
3.3 มีกิจกรรมการติดตาม ประเมินผลในมิติเชิงคุณภาพ และนำเสนอผลลัพธ์ของโครงการทีม่ ีผลกระทบต่อบุคคล กลุม่ หรือชุมชน (กรณีตวั อย่างที่ดี)
3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
3.5 นำผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นเดือนกันยายน มาใช้ประกอบการพิจารณา
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ เช่น project-based area-based problem-based
2. ยึดเป้าหมายตามคำของบประมาณ
3. ให้มีการประเมินผลโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4. ให้มีการสรุปผลและรายงาน เมื่อสิน้ สุดปีงบประมาณ พร้อมข้อเสนอแนะในการจัดทำคำของบประมาณในปีถัดไป
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ภาคใต้

(2) โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง)
หลักการและเหตุผล เพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมทีเ่ ข้มแข็ง โดยการสร้างความสามัคคี และความปรองดองบนความแตกต่างด้านวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

วัตถุประสงค์ :
1. ส่งเสริมนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม อาชีพ และความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมต่างวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในชุมชนเข้มแข็ง โดยเฉพาะการปลูกฝังเชิงคุณธรรม จริยธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรู้รักสามัคคี และมีทัศนคติเชิงบวกต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาและประชาชนผู้รับบริการของวิทยาลัยชุมชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สถานที่ดำเนินการ : พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา)
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ :
กิจกรรมตามคำของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดำเนินการและสอดคล้องตามคำของบประมาณ
ดำเนินการใน 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
วิทยาลัยชุมชน 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลาเพื่อดำเนิน
1. กิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ างสังคมพหุวัฒนธรรม
กิจกรรมที่เกีย่ วเนื่องกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาผ่านค่ายผู้นำนักศึกษา
ในสังคมพหุวัฒนธรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องดังต่อไปนี้
3. กิจกรรมมหกรรมวิชาการสร้างงาน สร้างอาชีพ
o การส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกด้านการความมั่นคงในพื้นที่
o การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม
o กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์
o กิจกรรมมหกรรมวิชาการ
o การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ค่ายผู้นำนักศึกษา
ฯลฯ

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นักศึกษา และประชาชน จำนวน 5,000 คน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่กับคนในสังคม
ที่ต่างวัฒนธรรม และสามารถนำประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนทำให้เกิดชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม
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ตัวชี้วัด :

ตัวชี้วัดตามคำของบประมาณ

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคำของบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นกลไกในการสร้างความ • เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5,000 คน จำแนกรายวิทยาลัย ได้ดังนี้
สามัคคี และความปรองดองบนความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง
➢ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ... คน
ของชุมชน 5,000 คน
➢ วิทยาลัยชุมชนยะลา ... คน
➢ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ... คน
➢ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ... คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
• ร้อยละ 80 นักศึกษาและประชาชนผู้รับบริการของวิทยาลัยชุมชน ในพื้นที่ 4 จังหวัด • ร้อยละของจำนวนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ
ชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการ สามารถนำความรู้และ
80
ประสบการณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชนได้อย่างสันติ
หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 7,500,000 บาท
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชนทั้งวงเงิน 100% วงเงิน 7,500,000 บาท
2. พิจารณาจัดสรรให้วิทยาลัยชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 4 วิทยาลัยชุมชน ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปัตตานี ยะลา แล ะสงขลา
มีหลักเกณฑ์การพิจารณากิจกรรม/โครงการ ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการที่สอดคล้องกับภารกิจที่กำหนดไว้ในคำของบประมาณ ความท้าทายหรือความน่าสนใจ ของกิจกรรมที่จะประสบความสำเร็จ
2.2 มีกิจกรรมการติดตาม ประเมินผลในมิติเชิงคุณภาพ และนำเสนอผลลัพธ์ของโครงการที่มผี ลกระทบต่อบุคคล กลุ่ม หรือชุมชน (กรณีตัวอย่างที่ดี)
2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
2.4 นำผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นเดือนกันยายน มาใช้ประกอบการพิจารณา
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. กำหนดแผนและปฏิทินงานให้ชัดเจน
2. บริหารงบประมาณ/ โครงการให้ยดึ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ให้มีการประเมินผลโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4. ให้มีการสรุปผลและรายงาน เมื่อสิน้ สุดปีงบประมาณ พร้อมข้อเสนอแนะในการจัดทำคำของบประมาณในปีถัดไป
5. การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. .. .. และ/หรือ ข้อตกลงของ
กระทรวงการคลัง
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5.8 คณะกรรมการบริหารแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
มีหน้าที่รับผิดชอบ 2 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
หลักการและเหตุผล : เพื่อยกระดับความสามารถของชุมชนในการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน บนฐานศักยภาพพื้นที่ ด้วยกระบวน การเรียนรู้/
การใช้ความรู้/ชุดหลักสูตร และทำงานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตในฐานะที่ชุมชนเป็นผู้รับประโยชน์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อยกระดับความสามารถของชุมชนในการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน บนฐานศักยภาพพื้นที่ ด้วยกระบวน การเรียนรู้/การใช้ความรู้/
ชุดหลักสูตร และทำงานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตในฐานะที่ชุมชนเป็นผู้รับประโยชน์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
2. เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ และด้านคุณภาพชีวิตตามความต้องการของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองที่รวดเร็ว
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน ประชาชน และชุมชนในเขตบริการของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
สถานที่ดำเนินการ : วิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัด
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ :
กิจกรรมตามคำของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดำเนินการและสอดคล้องตามคำของบประมาณ
1. วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจุดเน้นตามบริบทของพื้นที่ โดยเป้าหมายการ หลักการของโครงการ : ใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ ร่วมกับ
ให้บริการ คือ ประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่
ชุมชนท้องถิน่ และเกิดผลลัพธ์ทตี่ ้องวัดได้ ในเรื่องรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. การฝึกอบรมด้านวิชาการ และวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพ ทักษะและคุณภาพ
ของชุมชน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
ชีวิต หลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชน โดยเป้าหมายจะมีทั้งนักเรียน นักศึกษา
(1) วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน
ประชาชนทั่วไป
(2) คัดเลือกชุมชน
3. วิทยาลัยชุมชน เครือข่ายภายในจังหวัด หน่วยงานอื่น และชุมชน จัดทำแผนพัฒนาชุมชน
(3) จัดทำแผนการดำเนินงาน
ร่วมกัน โดยการทำงานแบบบูรณาการ แบ่งงานต่อยอดงานกันอย่างชัดเจน และเป็น
(4) จัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะตามเนื้องานของโครงการที่
รูปธรรม
ตอบสนองต่อชุมชน/กลุม่ เป้าหมาย
(5) ปฏิบัติการและประเมินผลลัพธ์ของโครงการ
1. โครงการต่อเนื่อง
(1) ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงการจัดทำแผนร่วมกับชุมชน
(2) จัดกิจกรรมพัฒนาเพื่อสร้างทักษะ/ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ตอบสนองต่อชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย
(3) ปฏิบัติการและประเมินผลลัพธ์ของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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กิจกรรมตามคำของบประมาณ

กิจกรรมที่จะดำเนินการและสอดคล้องตามคำของบประมาณ
2. โครงการริเริ่มใหม่
(1) จัดทำแผนร่วมกับชุมชน
(2) จัดกิจกรรมพัฒนาเพื่อสร้างทักษะ/ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ตอบสนองต่อชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย
(3) ปฏิบัติการและประเมินผลลัพธ์ของโครงการ
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียนและประชาชนในชุมชน 20 ชุมชน จำนวนไม่น้อยกว่า 8,000 คน ได้มีส่วนร่วมทำแผนแม่บทชุมชน 20 แผน และสร้างองค์ความรู้
ระดับชุมชน 20 เรื่อง และได้อบรมองค์ความรู้ที่หลากหลาย ตามบริบทของพื้นที่ ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ หรือสร้างอาชีพใหม่ ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ตามความ
ต้องการของตนเอง และนำความรูน้ ั้นไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดตามคำของบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคำของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• ประชาชนและชุมชนในเขตบริการของวิทยาลัยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้เพื่อ • จำนวนผู้รับบริการหลักสูตรการจัดการศึกษาฯ 8,000 คน
เสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรู้ มีทักษะ มี • จำนวนโครงการวิจ ัย พั ฒนามิต ิต่า ง ๆ ที่เป็นจุดเด่น/จุดเน้ น และเป็นศักยภาพของ
คุณลักษณะที่ดี มีศักยภาพในการปรับปรุง พัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่ม
วิทยาลัยชุมชนในแต่ละพื้นที่ ไม่เกิน 2-3 โครงการ
รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 8,000 คน • จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการยกระดับ 62 ผลิตภัณฑ์/ชิ้นงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
• ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 18,640,000 บาท
1. จัดสรรสำหรับส่วนกลางบริหารจัดการในภาพรวม วงเงิน 640,000 บาท
2. จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชน สำหรับ 20 แห่ง วงเงิน จำนวน 18,000,000 บาท โดยเสนอโครงการในรูปแบบโครงการวิจยั และพัฒนา หรือการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
(1) พิจารณาจัดสรรสำหรับวิทยาลัยชุมชนที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (โครงการต่อเนื่อง) 4 แห่ง แม่ฮ่องสอน สระแก้ว แพร่ และน่าน วงเงิน 6,000,000 บาท เป้าหมาย
4,000 คน
(2) พิจารณาจัดสรรสำหรับวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ที่ดำเนินโครงการจัดการความรู้มติ ิต่าง ๆ ที่เป็นจุดเด่น/ จุดเน้น และเป็นศักยภาพของพื้นที่ วงเงิน 12,000,000 บาท
เป้าหมาย 4,000 คน
- การจัดการความรู้ด้านผู้สูงอายุ
- การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยว/การท่องเที่ยวโดยชุมชน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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-

การจัดการความรู้ด้านผ้าพื้นเมือง
การจัดการความรู้ด้านอาหารพื้นบ้าน/อาหารพื้นเมือง
ฯลฯ
(3) พิจารณาจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยชุมชน
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. ใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาแบบมีสว่ นร่วมในมิติตา่ ง ๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และเกิดผลลัพธ์ที่ต้องวัดได้ ในเรื่องรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน
2. สามารถออกแบบการจัดกิจกรรม/โครงการในลักษณะต่าง ๆ เช่น project-based area-based problem-based โดยต้องแตกต่างจากหลักสูตรฝึกอบรมปกติ และเป็นกิจกรรม/
โครงการที่ทำงานร่วมกับพื้นที่
3. ยึดเป้าหมายตามคำของบประมาณ
4. ให้มีการประเมินผลโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5. ให้มีการสรุปผลและรายงาน เมื่อสิน้ สุดปีงบประมาณ พร้อมข้อเสนอแนะในการจัดทำคำของบประมาณในปีถัดไป

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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(2) โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
หลักการและเหตุผล ส่งเสริมการเรียนรู้แบบออนไลน์รูปแบบวิทยาลัยชุมชนแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ และพึ่งพาตนเองได้
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และผลิตสื่อการเรียนรู้ และการจัดการระบบการเรียนออนไลน์โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนทุกประเภทหลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์รูปแบบวิทยาลัยชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย ให้แก่กลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ หรือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สามารถนำไปใช้ในการสร้างงาน สร้างรายได้ และพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยชุมชน ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ในการสร้างงานและอาชีพของชุมชน
4. เพื่อสนับสนุนให้วิทยาลัยชุมชนเป็นศูนย์กลางข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน และนำไปใช้ประโยชน์ หรือประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนได้
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ประชาชน ทุกกลุ่มอายุ
สถานที่ดำเนินการ : วิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัด
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ :
กิจกรรมตามคำของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดำเนินการและสอดคล้องตามคำของบประมาณ
1. จัดการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
1. จัดทำแผนงานและโครงการในการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ ทุกหลักสูตรในระบบของ
วิทยาลัยชุมชน
2. การจัดหลักสูตร/ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน และมีวิธีการวัดและประเมินผลในการเรียน
ผ่านระบบออนไลน์
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นักศึกษาและประชาชนที่มีการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชน จำนวน 6,000 คน ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่านบทเรียนออนไลน์หลักสูตรฐานสมรรถนะ 10 หลักสูตร/รายวิชาให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถนำไปใช้ในการสร้างงาน สร้างรายได้ และ
พึ่งพาตนเองได้
ตัวชี้วัด :

ตัวชี้วัดตามคำของบประมาณ

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคำของบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ประชาชน และชุมชนในเขตบริการของวิทยาลัยชุมชนได้รับ • จำนวนหลักสูตร/รายวิชา ที่จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 10 หลักสูตร/รายวิชา
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการเรียนออนไลน์เพิ่มขึ้น 6,000 คน
• จำนวนผู้รับบริการหลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์ 6,000 คน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ตัวชี้วัดตามคำของบประมาณ

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคำของบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
• ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการหลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์ ร้อยละ 80
หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 2,000,000 บาท
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชนทั้งวงเงิน /จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชน 100% วงเงิน 2,000,000 บาท เพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 6,000 คน
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรให้วิทยาลัยชุมชนดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำสื่อออนไลน์รายวิชาในหลักสูตรอนุปริญญา ด้วยระบบ Google Classroom 20 วิทยาลัยๆ ละ 2 รายวิชา/ 20,000 บาท วงเงินรวม 400,000 บาท
(2) จัดทำฐานข้อมูล/องค์ความรู้ทเี่ ป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (บริการวิชาการ) 20 วิทยาลัยๆ ละ 1 ฐานข้อมูลหรือองค์ความรู้/ 20,000 บาท วงเงินรวม 400,000 บาท
(3) จัดทำหลักสูตรฝึกอาชีพ ด้วยระบบ Thai MOOC 11 วิทยาลัย วงเงินรวม 1,200,000 บาท
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. หลักเกณฑ์การประมาณการเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเรียนการสอน ค่าตอบแทน ค่าวัสดุการศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรของหลักสูตรแต่ละประเภท
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5.9 คณะกรรมการบริหารแผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค
มีหน้าที่รับผิดชอบ 3 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมชาติพันธุ์แห่งเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรม
หลักการและเหตุผล เป็นโครงการที่ส่งเสริมการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทใหญ่ให้คงอยู่พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศวิถีชีวิตวัฒนธรรมแก้ไข
ปัญหาความยากจนพัฒนาคนและสังคม
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมชาติพันธุ์แห่งเมืองแม่ฮ่องสอน
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วคุณภาพในเชิงนิเวศวิถีชีวิตวัฒนธรรมแก้ไขปัญหาความยากจนพัฒนาคนและสังคม
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผูป้ ระกอบการ
สถานที่ดำเนินการ : แม่ฮ่องสอน
กิจกรรมตามคำของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดำเนินการและสอดคล้องตามคำของบประมาณ
1. ดำเนินการฝึกอบรม
1. การวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์
2. จัดทำชุดหลักสูตร และฝึกอบรมเพื่อขยายผลองค์ความรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์แก่
กลุ่มเป้าหมาย
3. การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเกี่ยวกับศิลปะ และวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ผลิตภัณฑ์
บริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. การติดตามประเมินผลผูผ้ ่านการฝึกอบรม
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 200 คน สามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้อาชีพจากฐานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสู่ประชาชน พร้อมทั้งนำ
ความรู้ไปสืบสานวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทใหญ่
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดตามคำของบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคำของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้อาชีพจากฐานวัฒนธรรมและการ • ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้อาชีพจากฐานวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวสู่ประชาชน 200 คน
ท่องเที่ยวสู่ประชาชน 200 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 1,000,000 บาท
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชนทั้งวงเงิน 100% วงเงิน 1,000,000 บาท
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรร
(2) โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
หลักการและเหตุผล เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมให้
สินค้ามีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
2. เพื่อศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มคี ุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู่การบริหารจัดการตลาดแบบดิจิทลั
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองตราด อำเภอคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ และอำเภอบ่อไร่
สถานที่ดำเนินการ : ตราด
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ :
กิจกรรมตามคำของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดำเนินการและสอดคล้องตามคำของบประมาณ
1. ดำเนินการฝึกอบรมด้านอาชีพเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัด 1. การวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัด
ตราด
ตราด
2. จัดทำชุดหลักสูตร และฝึกอบรมเพื่อขยายผลองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยแก่กลุม่ เป้าหมาย
3. การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของ
จังหวัดตราด ที่สามารถนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. การติดตามประเมินผลผูผ้ ่านการฝึกอบรม
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมจำนวนไม่น้อยกว่า 120 คน สามารถนำต้นแบบนวัตกรรมการแปรรูปอาหารฯ ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปและสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
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ตัวชี้วัด :

ตัวชี้วัดตามคำของบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรได้ 120 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
-

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคำของบประมาณ
• ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรได้ 120 คน
-

หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 1,231,700 บาท
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชนทั้งวงเงิน 100% วงเงิน 1,231,700 บาท
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรร
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(3) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดระนอง
หลักการและเหตุผล เพื่อสร้างต้นแบบเผยแพร่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมพื้นเมืองจังหวัดระนองอย่างครบวงจรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยยึดวิถี ชีวิตดั้งเดิมพัฒนา
อย่างเรียบง่ายและยั่งยืน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเป็นต้นแบบเผยแพร่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมพื้นเมืองจังหวัดระนองอย่างครบวงจรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยยึดวิถีชีวิตดั้งเดิมพัฒนาอย่างเรียบง่ายและยั่งยืน
2. เพื่อสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบ
3. เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมพื้นเมืองจังหวัดระนองด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนในจังหวัดได้เรียนรู้วัฒนธรรม และเกิดความรัก หวงแหน
ท้องถิ่นแหล่งกำเนิดของตน
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนในจังหวัด
สถานที่ดำเนินการ : ระนอง
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ :
กิจกรรมตามคำของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดำเนินการและสอดคล้องตามคำของบประมาณ
1. ดำเนินการฝึกอบรม
1. การวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้วัฒนธรรมจังหวัดระนองแบบครบวงจร
2. จัดทำชุดหลักสูตร และฝึกอบรมเพื่อขยายผลองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยแก่กลุม่ เป้าหมาย
3. การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดระนองแบบครบวงจร ที่
สามารถนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาทิ เครื่องแต่งกาย อาหาร
วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ
4. การติดตามประเมินผลผูผ้ ่านการฝึกอบรม
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนในจังหวัด จำนวน 1,000 คน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย อาหารพื้นเมืองผลิตภัณฑ์
พื้นเมือง และวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในยุคอดีตของจังหวัดระนอง และทำให้เกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่นแหล่งกำเนิดของตน
ตัวชี้วัด :
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัดตามคำของบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคำของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
• ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของจังหวัดระนอง 1,000 คน
• ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของจังหวัดระนอง 1,000 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 1,995,700 บาท
1. จัดสรรไว้ที่สำนักงานสถาบัน ติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคในภาพรวม วงเงิน 200,000 บาท
2. จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชนทั้งวงเงิน 90% วงเงิน 1,795,700 บาท
3. หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรร
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ภาคผนวก 1
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
(งบประจำและงบสำหรับการจัดการศึกษา)
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฉบับนี้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว และเสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบให้นำเกณฑ์การจัดสรรดังกล่าวไปใช้สำหรับ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เป็นรายจ่ายประจำ และงบประมาณสำหรับการจัดการศึกษา โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรดังกล่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการทบทวน
หรือปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณใหม่อีกครั้ง
1. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (งบประจำ)
แผนงาน / งบประมาณ / รายการ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนและส่วนควบ (สำหรับข้าราชการในสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน)
1) เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ (ชำนาญการพิเศษ)
1.2 เงินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบ (สำหรับวิทยาลัยชุมชน)
1) เงินเดือนข้าราชการครู
2) เงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ภาคราชการ
3) เงินค่าตอบแทน ผู้อำนวยการ ภาคราชการ
4) เงินประจำตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ภาคราชการ
5) เงินค่าตอบแทน รองผู้อำนวยการ ภาคราชการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณงบประมาณ

จัดสรรตามที่ได้รับจริง/ตามสิทธิ์
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แผนงาน / งบประมาณ / รายการ
6) เงินวิทยฐานะครู
6.1) วิทยฐานะชำนาญการ (ครู คศ.2)
6.2) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ครู คศ.3)
1.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูร้ บ (พสร.)
1.4 ค่าจ้างประจำ (สำหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีลูกจ้างประจำ)
1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดำเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเช่าบ้าน
2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผูไ้ ด้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบตั ิงานในเขตพื้นทีพ่ ิเศษ (ภาคใต้) (ข้าราชการครู)
4) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผูไ้ ด้รบั ค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง
5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบตั ิงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง (สำหรับผู้บริหารทีเ่ ป็น ข้าราชการ ของสำนักงาน
สถาบัน)
7) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน)

หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณงบประมาณ

จัดสรรตามที่ได้รับจริง/ตามสิทธิ์

7.1) เงินประจำตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ = 20,000 บาท x 12 เดือน
เงินประจำตำแหน่ง.......บาท x 12 เดือน หากมีการปรับเงินประจำตำแหน่ง ให้เป็นไปตามคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
7.2) เงินประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (เงินประจำตำแหน่ง x 12 เดือน) = 11,200 บาท X 12 เดือน
เงินประจำตำแหน่ง.......บาท x 12 เดือน หากมีการปรับเงินประจำตำแหน่ง ให้เป็นไปตามคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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แผนงาน / งบประมาณ / รายการ
8) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้บริหารนอกราชการ ได้แก่ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน)
8.1) เงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการ
8.2) เงินค่าตอบแทนรองผู้อำนวยการ
9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบตั ิงานในเขตพื้นทีพ่ ิเศษ (ภาคใต้) (ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ)
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สำหรับพนักงานราชการ)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณงบประมาณ

เงินค่าตอบแทน .......บาท x 12 เดือน
เงินค่าตอบแทน .......บาท x 12 เดือน
เงินตอบแทนพิเศษ........บาท x 12 เดือน
จัดสรรตามที่ได้รับจริง/ตามสิทธิ์
= 750 บาท X จำนวนพนักงานราชการ
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2. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน
รายการจัดสรรจ้างเหมาบริการ
1. จ้างเหมาบริการที่จำเป็นพื้นฐาน

เกณฑ์การจัดสรร

วิธีคำนวณงบประมาณ

1.1 เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด

จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนละไม่เกิน 1 คน โดยจัดสรรใช้ฐานตามวุฒิ ป. วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง ๆ ละ
ตรี เดือนละไม่เกิน 15,000 บาท วงเงิน 12 เดือนภายในปีงบประมาณ
= 1 คน x 12 เดือน x 15,000 บาท

1.2 พนักงานขับรถยนต์

ค่าจ้างสำหรับพนักงานขับรถยนต์ สนับสนุนงบประมาณ ดังข้อ 1.2.1 - 1.2.2
เดือนละไม่เกิน 9,060 บาท วงเงินไม่เกิน 12 เดือนภายในปีงบประมาณ
จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง วิทยาลัยชุมชนละไม่เกิน 1 คน เดือนละไม่เกิน
9,060 บาท
จัดสรรเพิ่มให้วิทยาลัยชุม ชนอีก 7 แห่ง ที่จัดหารถยนต์โดยได้รับสนับ สนุ น
งบประมาณจากสำนักงบประมาณ คือ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นราธิวาส
ยะลา ปัตตานี สงขลา แพร่ และน่าน วิทยาลัยชุมชนละไม่เกิน 1 คน เดือนละไม่
เกิน 9,060 บาท

1.2.1 พนักงานขับรถตู้ วิทยาลัยชุมชน
1.2.2. พนักงานคนขับรถยนต์กระบะ +รถยนต์ที่
ได้รับสนับสนุนจาก ศอบต. + รถยนต์กระบะที่ได้รับ
สนับสนุนจากสำนักงบประมาณ
1.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย
1.3.1 ประจำวิทยาลัยชุมชน
(หน่วยหลัก)

วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง ๆ ละ = 1 คน x 12
เดือน x 9,060 บาท
วิทยาลัยชุมชน 7 แห่ง ๆ ละ
= 1 คน x 12 เดือน x 9,060 บาท

ค่าจ้างสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย จัดสรรให้เดือนละไม่เกิน 8,240
บาท วงเงินไม่เกิน 12 เดือนภายในปีงบประมาณ
จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง ๆ ละไม่เกิน 3 คน
วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง ๆ ละ
= 3 คน x 12 เดือน x 8,240 บาท

1.3.2 จัดสรรเพิ่มเติมจากที่ประจำวิทยาลัยชุมชน
(หน่วยหลัก) ดังนี้

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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รายการจัดสรรจ้างเหมาบริการ
เกณฑ์การจัดสรร
1.3.2.1 สำหรับวิทยาลัยชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัย 4 เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจึงต้องมีความเข้มงวดในการตรวจระวังภัยที่สามารถ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ป้องกันได้ในเบื้องต้น จึงจัดสรรเพิ่ม ดังนี้
- จัดสรรเพิ่มให้วิทยาลัยชุมชน 3 แห่ง คือ ยะลา ปัตตานี และสงขลา แห่งละไม่
เกิน 1 คน
- สำหรับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ เสี่ยงภัยและเป็นพื้นที่
เปิด ตลอดจนอาคารสำนักงานหลักมี 2 แห่ง และตั้งอยู่คนละด้าน จึงจัดสรรเพิ่ม
อีกไม่เกิน 3 คน

วิธีคำนวณงบประมาณ
วิทยาลัยชุมชน ยะลา ปัตตานี และสงขลา
= 1 คน x 12 เดือน x 8,240 บาท

1.3.2.2 สำหรับวิทยาลัยชุมชนพิจิตรที่มี
หน่วยจัดการศึกษาที่ทับคล้อซึ่งเทียบเท่ากับหน่วยหลัก

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
= 3 คน x 12 เดือน x 8,240 บาท

- จัดสรรเพิ่มให้วิทยาลัยชุมชนพิจติ ร ไม่เกิน 3 คน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
= 3 คน x 12 เดือน x 8,240 บาท

1.4 พนักงานทำความสะอาดหรือแม่บ้านสำนักงาน (จัดสรรเฉพาะหน่วยหลัก)
1.4.1 สำหรับวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง
- ถ้าภายในวิทยาลัยชุมชนมีอาคารหลังเดียว คือ มีอาคารสำนักงานหลักเป็น วิทยาลัยชุมชนแห่งๆ ละ
อาคารเดียวกับอาคารวิทยบริการ
= จำนวนคน x 12 เดือน x 8,240 บาท
ค่าจ้างสำหรับพนักงานทำความสะอาดหรือแม่บ้านสำนักงาน จัดสรรให้ไม่เกิน 1
คน ไม่เกิน 8,240 บาท/เดือน
- ถ้าภายในวิทยาลัยชุมชน มีอาคารมากกว่า 2 หลัง และมีอาคารสำนักงานแยก
จากอาคารวิทยบริการ
ค่าจ้างสำหรับพนักงานทำความสะอาดหรือแม่บ้านสำนักงาน จัดสรรให้ไม่เกิน 2 คน
ไม่เกิน 8,240 บาท/เดือน
1.5 นักการภารโรง/คนงาน

จัดสรรให้ไม่เกิน 8,240 บาท วงเงินไม่เกิน 12 เดือนภายในปีงบประมาณ
วิทยาลัยชุมชนละไม่เกิน 2 คน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนแห่งๆ ละ
= 2 คน x 12 เดือน x 8,240 บาท
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รายการจัดสรรจ้างเหมาบริการ
เกณฑ์การจัดสรร
วิธีคำนวณงบประมาณ
2. จ้างเหมาบริการทดแทนข้าราชการและพนักงานราชการในตำแหน่งที่บรรจุไม่ครบอัตรา
2.1 จ้างเหมาบริการทดแทนข้าราชการ
= จำนวนคน x 12 เดือน x 15,000 บาท
สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง โดยจัดสรรให้ไม่เกินจำนวนข้าราชการที่ยังบรรจุไม่ครบตามกรอบอัตราที่มี คนละ 12 เดือน เดือนละ 15,000 บาท เช่น ยังบรรจุข้าราชการไม่ครบอีก 2 คน
หากมีความต้องการส่วนกลางจะสนับสนุนงบประมาณให้ไม่เกิน 2 คน คนละ 12 เดือน เดือนละ 15,000 บาท = จำนวนคน x 12 เดือน x 15,000 บาท
* แต่ละปีงบประมาณจำนวนจะเปลี่ยนไปตามจำนวนข้าราชการที่ยังบรรจุไม่ครบ หากบรรจุครบก็จะไม่ได้รับจัดสรรเพิ่มในส่วนนี้ โดยจัดสรร งปม.ใช้ฐานตามวุฒิขั้นต่ำ ป.ตรี 15,000 บาท
วงเงินไม่เกิน 12 เดือน ภายในปีงบประมาณ
2.2 จ้างเหมาบริการทดแทนพนักงานราชการ
= จำนวนคน x 12 เดือน x 15,000 บาท
สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง โดยจัดสรรให้เท่ากับจำนวนพนักงานราชการที่ยังบรรจุไม่ครบตามกรอบอัตราที่มี คนละ 12 เดือน เดือนละไม่เกิน 15,000 บาท เช่น ยังบรรจุพนักงานราชการ
ไม่ครบอีก 2 คน หากวิทยาลัยชุมชนมีความต้องการส่วนกลางจะสนับสนุนงบประมาณ ให้ไม่เกิน 2 คน คนละ 12 เดือน เดือนละไม่เกิน 15,000 บาท = จำนวนคน x 12 เดือน x 15,000 บาท
* แต่ละปีงบประมาณจำนวนจะเปลีย่ นไปตามจำนวนพนักงานราชการที่ยังบรรจุไม่ครบ หากบรรจุครบก็จะไม่ได้รับจัดสรรเพิ่มในส่วนนี้ โดยจัดสรร งปม.ใช้ฐานตามวุฒิขั้นต่ำ ป.ตรี 15,000 บาท
วงเงินไม่เกิน 12 เดือนภายในปีงบประมาณ
3. เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจัดการศึกษาสถานทีจ่ ัดการเรียนการสอนที่มีข้าราชการหรือพนักงานไปบริหารจัดการประจำอยู่ ณ ที่แห่งนั้น /เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ในทีน่ ี้ไม่นับรวมหน่วย
หลัก)
จัดสรรงบประมาณบางส่วนสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนที่มีหน่วยจัดการศึกษา/ = จำนวนคน x 12 เดือน x 9,400 บาท
- แม่ฮ่องสอน มี 5 แห่ง คือ อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย
สถานที่จัดการเรี ยนการสอนที ่เทียบหน่วยจัด การศึก ษา ดำเนินงานเหมื อ น
อ.ขุนยวม อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า
วิทยาลัยชุมชนที่เป็นหน่วยหลัก มีข้าราชการหรือพนักงานไปบริหารจัดการ
- พิจิตร 1 แห่ง คือ อ.ทับคล้อ
ประจำอยู่ ณ ที่แห่งนั้น สนับสนุนงบประมาณสำหรับการจ้างเจ้าหน้าที่ หน่วยจัด
- ตาก 1 แห่ง คือ อ.แม่สอด
ฯ ละ 1 คน โดยจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนเต็มรูปแบบหรือเทียบเท่า
- พังงา 1 แห่ง คือ อ.ตะกั่วป่า
- นราธิวาส 2 แห่ง คือ อ.รือเสาะ และ อ.สุไหงโก-ลก
ในเบื้องต้นมี วิทยาลัยชุมชน 5 แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พิจิตร ตาก
นราธิวาส และพังงา
* โดยจัดสรร งปม.ใช้ฐานตามวุฒิขั้นต่ำ ปวช. สนับสนุนงบประมาณเดือนละ
ไม่เกิน 9,400 บาท/คน วงเงินไม่เกิน 12 เดือนภายในปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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รายการจัดสรรจ้างเหมาบริการ
เกณฑ์การจัดสรร
4. เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
จัดสรรงบประมาณให้ โดยพิจารณาตามจำนวนนักศึกษาหลักสูตร ปวส. และอนุปริญญา
- มีนักศึกษาไม่เกิน 1,000 คน สนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 1 คน
- มีนักศึกษา 1,001 คน ขึ้นไป สนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 2 คน
* โดยจัดสรร งปม.ใช้ฐานตามวุฒขิ ั้นต่ำ ปวช. สนับสนุนงบประมาณเดือนละไม่เกิน 9,400 บาท/คน
วงเงินไม่เกิน 12 เดือนภายในปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วิธีคำนวณงบประมาณ
= จำนวนคน x 12 เดือน x 9,400 บาท
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3. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (งบจัดการศึกษา)
แผนงาน / งบประมาณ / รายการ
หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณงบประมาณ
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดำเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1. ในการคำนวณงบประมาณตามแผนของวิทยาลัยชุมชนนั้น ให้ใช้เกณฑ์จำนวนนักศึกษา 25 คน/ห้อง ไปใช้เป็นฐานในการคำนวณงบประมาณ เพื่อจัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณ
สำหรับการจัดสรรงบประมาณให้กับวิทยาลัยชุมชนนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะพิจารณาข้อมูลจากรายงานการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยชุมชนรายงานต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน เช่น
1.1 วิทยาลัยชุมชน ก. รายงานผลการจัดการเรียนการสอนว่ามีนักศึกษา 1,345 คน จำนวน 50 ห้องเรียน คิดค่าเฉลี่ยได้ 26.9 คน/ห้องเรียน ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาเฉลี่ยต่อห้องมากกว่า
เกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้น จะใช้จำนวนห้องเรียนตามที่วิทยาลัยชุมชนรายงานเป็นข้อมูลในการคำนวณค่าสอนต่อไป
1.2 วิทยาลัยชุมชน ข. รายงานผลการจัดการเรียนการสอนว่ามีนักศึกษา 524 คน จำนวน 28 ห้องเรียน คิดค่าเฉลี่ยได้ 18.7 คน/ห้องเรียน ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาเฉลี่ยต่อห้องน้อยกว่า
เกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้น จะคำนวณจำนวนห้องเรียนที่ควรจะเป็นใหม่ คือ นำจำนวนนักศึกษาหารด้วย 25 = 524/25 = 20.96 ห้องเรียน = 21 ห้องเรียน
2. เมื่อพิจารณาตามข้อ 1 แล้ว และพบว่ายังพอมีงบประมาณสำหรับการจัดการศึกษาคงเหลือ สถาบันฯ จะพิจารณางบประมาณ สำหรับข้อ 1.2 วิทยาลัยชุมชน ข. โดยใช้จำนวนนักศึกษา
เฉลี่ยต่อห้องเรียนในภาพรวมของทุกแห่งมาเป็นตัวหาร เช่น มีจำนวนนักศึกษาทุกวิทยาลัยชุมชนรวมกันเฉลี่ย 20 คนต่อห้องเรียน วิทยาลัยชุมชน ข. จะมีจำนวนห้องเรียนที่นำไปพิจารณา
งบประมาณ คือ 524/20 = 26.20= 26 ห้องเรียน ดังนั้น หากพิจารณาตามเกณฑ์ ข้อ 1 วิทยาลัยชุมชน ข. จะมีจำนวนห้องเรียนที่นำไปใช้ในการคำนวณงบประมาณเท่ากับ 21 ห้องเรีย น
แต่เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ ข้อ 2 วิทยาลัยชุมชน ข. จะมีจำนวนห้องเรียนที่นำไปใช้ในการคำนวณงบประมาณเท่ากับ 26 ห้องเรียน ถ้าคำนวณห้องเรียนและมีเศษตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดเศษ
ขึ้น น้อยกว่า 0.5 ให้ปัดเศษลง เป็นจำนวนเต็ม
สนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ดังนี้
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
- อาจารย์ประจำวิทยาลัยชุมชน
ชั่วโมงละ 100 บาท
- อาจารย์พิเศษ
ชั่วโมงละ 270 บาท
จำนวนห้องเรียนที่ใช้ในการคำนวณค่าสอนรายชั่วโมง คิดตามสัดส่วนของจำนวนข้าราชการครูกับจำนวน - จำนวนห้องเรียนข้าราชการครู
อาจารย์พิเศษ โดยส่วนใหญ่จำนวนห้องที่ใช้ในการคำนวณฯ จะเป็นดังนี้
= (%ของข้าราชการครู*จำนวนห้องเรียนทั้งหมด)/100 = จำนวน..........ห้องเรียน
- ข้าราชการครู 10% อาจารย์พิเศษ 90% หรือ
- จำนวนห้องเรียนอาจารย์พิเศษ
- ข้าราชการครู 15% อาจารย์พิเศษ 85% หรือ
= (%ของอาจารย์พิเศษ*จำนวนห้องเรียนทั้งหมด)/100 = จำนวน..........ห้องเรียน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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แผนงาน / งบประมาณ / รายการ
- สัดส่วนอื่นตามจำนวนผู้สอนที่มีอยู่จริง

หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณงบประมาณ

เช่น
เช่น
วิทยาลัยชุมชน ก. มี 50 ห้องเรียน มีผู้สอน 100 คน แบ่งเป็น ข้าราชการครู ที่เป็นบุคลากรภายใน 16 คน - จำนวนห้องเรียนข้าราชการครู
(16%) และมีอาจารย์พิเศษจากภายนอก 84 คน (84%)
= (16*50)/100 = 8 ห้องเรียน
- จำนวนห้องเรียนอาจารย์พิเศษ
วิธีคำนวณห้องเรียนตามสัดส่วนผูส้ อน
= (84*50)/100 = 42 ห้องเรียน
- จำนวนห้องเรียน ข้าราชการครู = (16*50)/100 = 8 ห้องเรียน
- จำนวนห้องเรียนอาจารย์พิเศษ = (84*50)/100 = 42 ห้องเรียน
ถ้าเศษตั้งแต่ 0.5 ให้ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม น้อยกว่า 0.5 ให้ปัดเศษทิ้ง
- 1 ปีการศึกษา วิทยาลัยชุมชนจัดการเรียนการสอน 2 ภาคการศึกษา ใน 1 ภาคการศึกษาจะมี วิธีคำนวณงบประมาณ ค่าสอนรายชั่วโมงในแต่ละภาคการศึกษา คือ
6 เดือนโดยประมาณ และมี 24 สัปดาห์ซึ่งในจำนวนนี้ จะเป็นสัปดาห์ของการสอบ 1 สัปดาห์ ดังนั้น จะมี ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2
การจัดการเรียนการสอน 23 สัปดาห์ ซึ่งจะนำมาใช้ในการพิจารณาจัดสรรค่าสอนรายชั่วโมง ในแต่ละ - จำนวนห้องเรียนข้าราชการครู x 23 สัปดาห์ x 16 ชม. X 100 บาท และ
สัปดาห์จะสนับสนุนค่าสอนรายชั่วโมงให้ไม่เกิน 16 ชั่วโมง (เสาร์ - อาทิตย์ : สอนวันละประมาณ 8 ชั่วโมง - จำนวนห้องเรียนอาจารย์พิเศษ x 23 สัปดาห์ x 16 ชม. x 270 บาท
หรือ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ รวมแล้วไม่เกิน 16 ชั่วโมง ดังนั้น ใน 1 สัปดาห์ จะมีชั่วโมงสอนประมาณ
ค่าสอนรายชั่วโมง คือ
16 ชั่วโมง) เช่น
- วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ก. มี น ั ก ศึ ก ษา 1,345 คน จำนวน 50 ห้ อ งเรี ย น มี ผ ู ้ ส อน 100 คน แบ่ งเป็ น - 8 ห้อง x 23 สัปดาห์ x 16 ชม. x 100 บาท
= 294,400 บาท และ
ข้าราชการครู ที่เป็นบุคลากรภายใน 16 คน (16%) และมีอาจารย์พิเศษจากภายนอก 84 คน (84%)
ห้ อ งเรี ย นสำหรั บ ใช้ ใ นการคำนวณค่ า สอน คื อ ข้ า ราชการครู 8 ห้ อ งเรี ย น อาจารย์ พ ิ เ ศษ - 42 ห้อง x 23 สัปดาห์ x 16 ชม. x 270 บาท
= 4,173,120 บาท
42 ห้องเรียน
- รวมทั้งสิ้น = 294,400 + 4,173,120 = 4,467,520 บาท
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว
2.1 กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปีละ 800 บาท/คน/ปี หรือภาคการศึกษาละ 400 บาท/คน/ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 = จำนวนคน x 400 บาท
= จำนวนนักศึกษา x 400 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2 = จำนวนคน x 400 บาท

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

97
97

53060_Sahyblock_001-180.indd 97

26/3/2563 14:30:36

แผนงาน / งบประมาณ / รายการ
หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณงบประมาณ
2.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์ : ปีละ 2,700 บาท/คน/ปี หรือ ภาคการศึกษาละ 1,350 บาท/คน/ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 = จำนวนคน x 1,350 บาท
= จำนวนนักศึกษา x 1,350 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2 = จำนวนคน x 1,350 บาท
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
เกณฑ์การพิจารณา จัดให้สำหรับหน่วยจัดการศึกษา หรือ สถานที่จัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชน และคำนวณตามจำนวนห้องเรียน และจำนวน
เจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งจำนวนเจ้าหน้าที่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนห้องเรียนดังข้างต้น ซึ่งกำหนดให้ มีห้องเรียนอย่างน้อย 3 ห้องเรียนต่อ เจ้าหน้าที่ 1 คน โดยมี
เกณฑ์ดังนี้
3.1 ใน 1 ภาคการศึกษามี 24 สัปดาห์ = 48 วัน (จัดสรรเฉพาะเสาร์-อาทิตย์)
จัดสรรภาคการศึกษาละ 48 วัน
3.2 กำหนดค่าตอบแทนเป็นรายวัน วันละ 300 บาท/คน
ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท
3.3 กำหนดให้มีห้องเรียนอย่างน้อย 3 ห้องต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน
จำนวน 3 ห้องเรียน ต่อ เจ้าหน้าที่ 1 คน
ภาคการศึกษาที่ 1 = จำนวนคน x 300 บาท x 48 วัน
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาที่ 2 = จำนวนคน x 300 บาท x 48 วัน
= จำนวนคน x 300 บาท x 48 วัน
เช่น วิทยาลัยชุมชน มี 50 ห้องเรียน ควรจะมีเจ้าหน้าที่
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
= 50/3 = 16.67  17 คน (ถ้าทศนิยมตั้งแต่ 0.5 ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม น้อยกว่า 0.5 ให้ปัดลงเป็น = 17 x 300 x 48
= 244,800 บาท
จำนวนเต็ม)
4) ค่าบำรุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จดั การเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
วิธีคำนวณงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณตามจำนวนนักศึกษาปีละ 300บาท/คน หรือ ภาคการศึกษาละ 150 บาท / คน
ภาคการศึกษาที่ 1 = จำนวนนักศึกษา x 150 บาท
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาที่ 2 = จำนวนนักศึกษา x 150 บาท
= จำนวนนักศึกษา x 150 บาท
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (อย่างน้อย 30 คน/ห้อง)
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จำนวนห้อง x ผลรวมจำนวนชั่วโมงที่เปิดสอน x 200 บาท (เช่น ภาษาไทย 30 ชม. คณิตศาสตร์ 20 ชม. วิทยาศาสตร์ 20 ชม. ภาษาอังกฤษ 20 ชม. คอมพิวเตอร์
รวม 102 ชม.)
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว (เหมาจ่าย) = จำนวนนักศึกษา x 250 บาท
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณงบประมาณ
3) ค่าบำรุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น = จำนวนนักศึกษา x 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : อย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1) ค่าสอนรายชั่วโมง = จำนวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท x 2 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 = จำนวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2 = จำนวนห้อง x 18 สัปดาห์ x 35 ชม. x 270 บาท
2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว จำแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา
2.1) กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม : 2,800 บาท/คน/ปี หรือ 1,400 บาท/คน/ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 = 1,400 บาท x จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2 = 1,400 บาท x จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรม
2.2) กลุ่มสาขาพาณิชยกรรม : 600 บาท/คน/ปี หรือ 300 บาท/คน/ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 = 300 บาท x จำนวนนักศึกษาสาขาพาณิชยกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2 = 300 บาท x จำนวนนักศึกษาสาขาพาณิชยกรรม
3) ค่าบำรุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยจ่ายตามรายหัวนักศึกษาปีละ 300บาท/คน
หรือ ภาคการศึกษาละ 150 บาท / คน = จำนวนนักศึกษา x 150 บาท x 2 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 = จำนวนนักศึกษา x 150 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2 = จำนวนนักศึกษา x 150 บาท
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1) ค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดให้สำหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/ เกณฑ์การพิจารณา โดยพิจารณางบประมาณสนับสนุนบางส่วนให้สำหรับสถาบัน
หลัก จัดสรรให้ 12 เดือน เดือนละ 3 วัน วันละ 300 บาท
หน่วยที่มีดำเนินงานเทียบเท่าหน่วยหลัก (ค่าอาหารทำการนอกเวลา)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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วิธีคำนวณงบประมาณ
- สำหรับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี แห่งละ 37 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 37 คน
- สำหรับวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ แห่งละ 30 คน = 12 เดือน x 3 วัน x 300 บาท x 30 คน
1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี
1.2.1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน (ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง)
- ค่าเบี้ยประชุมประธาน = 2,000 บาท x 12 ครั้ง x 1 คน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ = 1,600 บาท x 12 ครั้ง x จำนวนกรรมการ (รวมฝ่ายเลขานุการ)
1.2.2) ค่ารับรองการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
- ค่าอาหารกลางวัน = 100 บาท x 12 ครั้ง x จำนวนกรรมการทั้งคณะ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม = 35 บาท x 12 ครั้ง x จำนวนกรรมการทั้งคณะ
1.2.3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน (ประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง)
- ค่าเบี้ยประชุมประธาน = 2,000 บาท x 4 ครั้ง x 1 คน (ประธานสภาฯ)
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ = 1,600 บาท x 4 ครั้ง x จำนวนกรรมการ (รวมฝ่ายเลขานุการ)
1.2.4) ค่ารับรองการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
- ค่าอาหารกลางวัน = 100 บาท x 4 ครั้ง x จำนวนกรรมการทั้งคณะ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม = 35 บาท x 4 ครั้ง x จำนวนกรรมการทั้งคณะ
1.2.5) ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการวิชาการ (ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง)
- ค่าเบี้ยประชุมประธาน = 1,250 บาท x 12 ครั้ง x 1 คน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ = 1,000 บาท x 12 ครั้ง x จำนวนกรรมการ (รวมฝ่ายเลขานุการ)
1.2.6) ค่ารับรองการประชุมอนุกรรมการวิชาการ
- ค่าอาหารกลางวัน = 100 บาท x 12 ครั้ง x จำนวนกรรมการทั้งคณะ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม = 35 บาท x 12 ครั้ง x จำนวนกรรมการทั้งคณะ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณงบประมาณ

2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา : พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
วิธีคำนวณงบประมาณ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ยะลา และตาก = 4 ครั้ง x 240 บาท x 2 วัน x 3 คน x 2 ภาคการศึกษา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับวิทยาลัยชุมชนอื่น ๆ = 4 ครั้ง x 240 บาท x 1 วัน x 3 คน x 2 ภาคการศึกษา
- ค่าที่พัก สำหรับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ยะลา และตาก = 4 ครั้ง x 800 บาท x 1 คืน x 3 คน x 2 ภาคการศึกษา
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่วมกับส่วนกลางของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน แ ละบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
โดยสนับสนุนงบประมาณบางส่วนสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
2.2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเบี้ยเลีย้ งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน เฉลี่ย 6 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 วัน = 270 บาท x 6 ครั้ง x 2 วัน
- ค่าเบี้ยเลีย้ งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จำนวนกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน คนละไม่เกิน 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 วัน = 270 บาท x จำนวนคน x 1 ครั้ง x 2 วัน
- ค่าเบี้ยเลีย้ งบุคลากร เฉลีย่ 6 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 4 คน คนละไม่เกิน 2 วัน = 240 บาท x 4 คน x 6 ครั้ง x 2 วัน
2.2.2) ค่าที่พัก
- ค่าที่พักผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน เฉลี่ย 6 ครัง้ ครั้งละไม่เกิน 1 คืน = 1,200 บาท x 6 ครั้ง x 1 คืน
- ค่าที่พักกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน … คน คนละไม่เกิน 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 คืน = 1,200 บาท x …คน x 1 คืน
- ค่าที่พักบุคลากร เฉลี่ย 6 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 4 คน คนละไม่เกิน 2 คืน = 800 บาท x 4 คน x 6 ครั้ง x 2 คืน
2.2.3) ค่าพาหนะ
- ค่าพาหนะผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน เฉลี่ย 6 ครั้ง = ค่าพาหนะ.....บาท x 6 ครั้ง
- ค่าพาหนะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ... คน คนละ 1 ครั้ง = ค่าพาหนะ ….. บาท x ... คน x 1 ครั้ง
- ค่าพาหนะบุคลากร เฉลีย่ 6 ครั้ง ครั้งละ 4 คน = ค่าพาหนะ.....บาท x 4 คน x 6 ครั้ง
2.3) ค่าจ้างเหมาบริการ : การคำนวณงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการดูรายละเอียดได้จาก "เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน"
2.3.1) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด วุฒิปริญญาตรี 15,000บาท/เดือน
= 1 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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แผนงาน / งบประมาณ / รายการ
2.3.2) พนักงานขับรถยนต์ 9,060 บาท/เดือน
2.3.3) พนักงานรักษาความปลอดภัย 8,240 บาท/เดือน
2.3.4) พนักงานทำความสะอาดหรือแม่บา้ นสำนักงาน 8,240 บาท/เดือน
2.3.5) นักการภารโรง 8,240 บาm/เดือน
2.3.6) จ้างเหมาบริการทดแทนอัตราข้าราชการและพนักงานราชการในตำแหน่งที่บรรจุไม่ครบ

- จ้างเหมาบริการทดแทนอัตราข้าราชการ จัดสรรให้เท่ากับจำนวนข้าราชการทีย่ ังบรรจุ
ไม่ครบ 15,000 บาท/เดือน

หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณงบประมาณ
= จำนวนคน x 9,060 บาท x 12 เดือน
= จำนวนคน x 8,240 บาท x 12 เดือน
= จำนวนคน x 8,240 บาท x 12 เดือน
= จำนวนคน x 8,240 บาท x 12 เดือน
= จำนวนคน x 15,000 บาท x 12 เดือน

- จ้างเหมาบริการทดแทนอัตราพนักงานราชการ จัดสรรให้เท่ากับจำนวนพนักงาน
= จำนวนคน x 15,000 บาท x 12 เดือน
ราชการที่ยังบรรจุไม่ครบ 15,000 บาท/เดือน
2.3.7) เจ้าหน้าทีป่ ระจำหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน
= จำนวนคน x 9,400 บาท x 12 เดือน
2.3.8) เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
= จำนวนคน x 9,400 บาท x 12 เดือน
2.4) ค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน เหมาจ่ายวิทยาลัยชุมชนละ 150,000 บาท
2.5) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีงบประมาณตามสัญญาเช่า (จ่ายจริงตามสัญญา)
3) ค่าวัสดุ
3.1) ค่าวัสดุสำนักงาน
3.1.1) เหมาจ่ายวิทยาลัยชุมชนละ 150,000 บาท
3.1.2) จ่ายตามรายหัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส. หัวละ 120 บาท/ภาคการศึกษา
3.2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2.1) เหมาจ่ายวิทยาลัยชุมชนละ 200,000 บาท
3.2.2) ตามระยะทางจริงจากหน่วยหลักไปยังแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอน = ระยะทางจากหน่วยหลักไปยังหน่วยจัดแต่ละแห่ง x 2 (ไป-กลับ) x 4 บาท x 12 ครั้ง

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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แผนงาน / งบประมาณ / รายการ
4) ค่าสาธารณูปโภค สำหรับหน่วยหลักเหมาจ่าย อย่างน้อยวิทยาลัยชุมชนละ 150,000 บาท

หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณงบประมาณ
- หารเท่า (3,000,000 บาท วิทยาลัยชุมชนละ 150,000 บาท)
- คำนวณโดยใช้สดั ส่วนจำนวนห้องเรียน (จำนวนห้องเรียนตามเกณฑ์การจัดสรร
งปม.)

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าครุภัณฑ์ : จะได้รับการจัดสรรตามรายการ ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ถ้ามี)
2.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง : จะได้รับการจัดสรรตามรายการ ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ถ้ามี)
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
จัดสรรงบประมาณตามรายหัวนักศึกษาต่อจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ โดยพิจารณาจาก วิธีคำนวณงบประมาณ
งบประมาณที่ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งอาจพิจารณาจากจำนวนโครงการ หรือจำนวนนักศึกษา ปวช. หรือทั้ง 2 พิจารณาตามที่วิทยาลัยชุมชนพิจติ ร และอุทัยธานีเห็นชอบร่วมกัน
อย่าง ควบคู่กัน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จำนวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,250 บาท/คน/ภาคการศึกษา หรือ 6,500 บาท/คน/ปี
ภาคการศึกษาที่ 1 = 3,250 บาท x จำนวนนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 = 3,250 บาท x จำนวนนักศึกษา
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,450 บาท/คน/ภาคการศึกษา หรือ 4,900 บาท/คน/ปี
ภาคการศึกษาที่ 1 = 2,450 บาท x จำนวนนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 = 2,450 บาท x จำนวนนักศึกษา
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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แผนงาน / งบประมาณ / รายการ
2) ค่าหนังสือเรียน (1,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา หรือ 2,000 บาท/คน/ปี)
ภาคการศึกษาที่ 1 = 1,000 บาท x จำนวนนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 = 1,000 บาท x จำนวนนักศึกษา
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี หรือ 230 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1 = 230 บาท x จำนวนนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 = 230 บาท x จำนวนนักศึกษา
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี) ปีละ = 900 บาท x จำนวนนักศึกษา
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี หรือ 475 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1 = 475 บาท x จำนวนนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 = 475 บาท x จำนวนนักศึกษา

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ภาคผนวก 2
การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ ในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
ที่
1

2
2.1
2.1.1

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ (งบประมาณ พ.ศ. 2563)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
งบเงินอุดหนุน
งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ (งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
งบดำเนินงาน
งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

1.1 ค่าครุภัณฑ์
1.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
งบเงินอุดหนุน :
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0

1.1 ค่าครุภัณฑ์
1.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
งบรายจ่ายอื่น :
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ที่
2.1.2
2.1.3
3
3.1.1
3.1.2

4
4.1
4.1.1

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ (งบประมาณ พ.ศ. 2563)
ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคน
และชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ผลผลิตที่ 3 ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาเพื่อยกระดับ
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ (งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน)
ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ผลผลิตที่ 2 ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
2) ค่าหนังสือเรียน (2,000 บาท/คน/ปี)
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)
5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 บาท/คน/ปี)
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ (งบประมาณ พ.ศ. 2563)
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
4.2.1

4.2.2
5
5.1.1
5.1.2
5.1.3

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ (งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน)
งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึง
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้
ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของ งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ชุมชน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมชาติพันธุ์แห่งเมือง
แม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรม
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาค
ตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนจังหวัดระนอง

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ที่

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ (งบประมาณ พ.ศ. 2563)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ (งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน)
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับคนในชุมชน
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว
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2. การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบรายจ่าย/รายการ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
1.1.1 เงินเดือน
- ค่าตอบแทนรายเดือน (เงินเดือน)
- เงินวิทยฐานะ
- เงินประจำตำแหน่ง
- เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบตั ิงานในเขต
พื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
1.1.2 ค่าจ้างประจำ
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดำเนินงาน
2.1 ค่าเช่าบ้าน
2.2 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
2.3 เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบตั ิงานในเขตพื้นที่พิเศษ
(ภาคใต้)
2.4 เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของ
ตำแหน่ง
2.5 เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานใน
เขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร เงินเดือนและค่าจ้างประจำ รหัสกิจกรรมย่อยที่............วงเงิน............บาท (............................บาท
ถ้วน)

งบประมาณรายจ่า ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบุ ค ลากรภาครั ฐ รายการบุ คลากรภาครัฐ
งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ รหัสกิจกรรมย่อยที่........วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน)
งบประมาณรายจ่ ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
งบดำเนินงาน รหัสกิจกรรมย่อยที่........วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน)
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งบรายจ่าย/รายการ
2.6 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารทีม่ ีวาระ (นายกสภาสถาบัน
ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการ/รอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน)
2.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน)
2.8 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (สำหรับข้าราชการ
ครู และข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา)
2.9 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผูบ้ ริหารที่ไม่มีวาระ (สำหรับ
ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา)
2.10 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา
1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้ราชการ (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรปรับพื้นฐาน และหลักสูตรปวส.)
1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
1.5 ค่าจ้างเหมาบริการ
1.6 ค่ารับรองและพิธีการ
1.7 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
1.8 วัสดุสำนักงาน
1.9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
1.10 วัสดุการศึกษา
1.11 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน รายการ (ระบุชื่อรายการ)
รหัสกิจกรรมย่อยที่.............. วงเงิน....................บาท (..........................บาทถ้วน)
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งบรายจ่าย/รายการ
1.12 ค่าเช่ารถยนต์
1.13 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.2 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

3. งบเงินอุดหนุน :
3.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการ (ระบุชื่อ
รายการ) รหัสกิจกรรมย่อยที่................ วงเงิน..............บาท (.......................บาทถ้วน)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง รายการ
(ระบุชื่อรายการ) รหัสกิจกรรมย่อยที่...........วงเงิน...........บาท (............................บาทถ้วน)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน โครงการสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ รหัสกิจกรรมย่อยที่...............วงเงิน............บาท (............................บาทถ้วน)

3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว รหัสกิจกรรมย่อยที่.........วงเงิน........บาท (.................บาทถ้วน)

3.3 โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนา
อาชีพ รหัสกิจกรรมย่อยที่......... วงเงิน...........บาท (...............บาทถ้วน)

3.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุ ดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รหัสกิจกรรมย่อยที่.............. วงเงิน
..............บาท (..........................บาทถ้วน)
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งบรายจ่าย/รายการ
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รหัสกิจกรรมย่อยที่..................
วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้
ด้ า นศิ ลปวั ฒ นธรรมและภูม ิป ัญญาเพื ่อ ยกระดับ สู ่เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ รหั ส กิ จ กรรมย่ อ ยที่ ..................
วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
งบเงิ น อุ ดหนุน โครงการพัฒ นาศัก ยภาพเด็ก ปฐมวัย รหั ส กิจกรรมย่อ ยที่ ...............วงเงิ น ..............บาท
(.................บาทถ้วน)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสกิจกรรมย่อยที่...............วงเงิน..............บาท (.................บาทถ้วน)
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งบรายจ่าย/รายการ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุ
วัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริม
อาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสัง คมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รหัสกิจกรรมย่อยที่........ วงเงิน.............บาท (..........................บาทถ้วน)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชี พในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รหัสกิจกรรมย่อยที่........ วงเงิน.............บาท (..........................บาทถ้วน)

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
เข้มแข็งของชุมชน
เรี ย นรู ้ งบเงิ น อุ ด หนุ น โครงการจั ด การความรู ้ เ พื ่ อ เสริ ม สร้ า งความสุ ข และความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน
รหัสกิจกรรมย่อยที่........................... วงเงิน.................บาท (............................บาทถ้วน)
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน รหัสกิจกรรมย่อยที่.................. วงเงิน..............บาท
(............................บาทถ้วน)
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมชาติพันธุ์แห่ง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบเงินอุดหนุน
เมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิม่ มูลค่าทางวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมชาติพันธุ์แห่งเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่ม มูลค่าทางวัฒนธรรม
รหัสกิจกรรมย่อยที่.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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งบรายจ่าย/รายการ

การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
งบเงินอุดหนุน : โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบเงินอุดหนุน
เกษตร
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รหัสกิจกรรมย่อยที่.................. วงเงิน..............บาท
(............................บาทถ้วน)
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสืบสาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบเงินอุดหนุน
ศิลปวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดระนอง
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดระนอง รหัสกิจกรรมย่อยที่
................ วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

114

114

53060_Sahyblock_001-180.indd 114

26/3/2563 14:30:43

3. การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
งบรายจ่าย/รายการ

การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานบุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1.1.1 เงินเดือน
งบบุคลากร เงินเดือนและค่าจ้างประจำ รหัสกิจกรรมย่อยที่......... วงเงิน............บาท (............................บาทถ้วน)
- เงินวิทยฐานะ
- เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบตั ิงานในเขตพื้นที่
พิเศษ (ภาคใต้)
1.1.2 ค่าจ้างประจำ
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ รหัสกิจกรรมย่อยที่..........วงเงิน..............บาท (........................บาทถ้วน)
2. งบดำเนินงาน
2.1 ค่าเช่าบ้าน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานบุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
2.2 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ
งบดำเนินงาน รหัสกิจกรรมย่อยที่........ วงเงิน...........บาท (...............บาทถ้วน)
2.3 เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบตั ิงานในเขตพื้นที่พิเศษ
(ภาคใต้)
2.4 เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้าง ขั้นสูงของ
ตำแหน่ง
2.5 เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานใน
เขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)
2.6 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
2.7 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารทีม่ ีวาระ (นายกสภาสถาบัน
ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการ/รอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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งบรายจ่าย/รายการ

การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

2.8 ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ (ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน)
2.9 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (สำหรับข้าราชการครู
และข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา)
2.10 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผูบ้ ริหารที่ไม่มีวาระ (สำหรับ
ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา)
2.11 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดำเนินงาน
1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้ราชการ (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบดำเนินงาน รหัสกิจกรรมย่อยที่..................
หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรปรับพื้นฐาน และหลักสูตร ปวส.)
วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน)
1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
1.5 ค่าจ้างเหมาบริการ
1.6 ค่ารับรองและพิธีการ
1.7 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
1.8 วัสดุสำนักงาน
1.9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
1.10 วัสดุการศึกษา
1.11 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
1.12 ค่าเช่ารถยนต์
1.13 ค่าสาธารณูปโภค

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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งบรายจ่าย/รายการ
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.2 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่
4. งบรายจ่ายอื่น
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชน
4.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการ (ระบุชื่อรายการ)
รหัสกิจกรรมย่อยที่.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง รายการ (ระบุชื่อ
รายการ) รหัสกิจกรรมย่อยที่.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
รหัสกิจกรรมย่อยที่............... วงเงิน..............บาท (........................บาทถ้วน)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว รหัสกิจกรรมย่อยที่.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน
การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน รหัสกิจกรรมย่อยที่.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบรายจ่ายอื่น โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
รหัสกิจกรรมย่อยที่................ วงเงิน............บาท (........................บาทถ้วน)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม งบรายจ่ายอื่น โครงการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รหัสกิจกรรมย่อยที่.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน)
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งบรายจ่าย/รายการ
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ งบรายจ่ายอื่น โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน รหัส
กิจกรรมย่อยที่...........วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความ
ยั่งยืน งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รหัสกิจกรรมย่อยที่............ วงเงิน............บาท (..........................บาทถ้วน)

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมการอยูร่ วมกันอย่างสันติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชายแดนภาคใต้ งบรายจ่ายอื่น โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รหัสกิจกรรมย่อยที่......... วงเงิน..............บาท (.......................บาทถ้วน)
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบรายจ่ายอื่น โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รหัสกิจกรรมย่อยที่............ วงเงิน..............บาท (.....................บาทถ้วน)
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวและบริการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
กีฬา และวัฒนธรรม งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ รหัสกิจกรรม
ย่อยที่.................. วงเงิน..............บาท (....................บาทถ้วน)

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบเงิน
ชุมชนและสังคม
อุ ด หนุ น โครงการวิ จ ั ย ที ่ ส ามารถนำไปใช้ ใ นการพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คม รหั ส กิ จ กรรมย่ อ ยที ่ . .................
วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน)
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
รหัสกิจกรรมย่อยที่.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน)
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน
2. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รหัสกิจกรรมย่อยที่.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน)
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาพื ้ น ที ่ ร ะดั บภาค
งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้รหัสกิจกรรมย่อยที่.................. วงเงิน..............บาท
(............................บาทถ้วน)
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับคนในชุมชน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาพื ้ น ที ่ ร ะดั บภาค
งบรายจ่ายอื่น โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับคนในชุมชน รหัสกิจกรรมย่อยที่.................. วงเงิน..............บาท
(............................บาทถ้วน)
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้าน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบ
การท่องเที่ยว
รายจ่ายอื่น โครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว รหัสกิจกรรมย่อยที่..... วงเงิน............บาท
(................บาทถ้วน)
งบรายจ่าย/รายการ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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ภาคผนวก 3
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวม
รายจ่ายประจำ
รายจ่ายลงทุน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ไตรมาส 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ประมาณร้อยละ

23.00

54.00

77.00

100.00

ประมาณร้อยละ

28.00

58.00

80.00

100.00

ประมาณร้อยละ

8.00

40.00

65.00

100.00

120

120
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ภาคผนวก 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สำนักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน (หน่วยงานกลาง)
ลำดับ
1

งาน/กิจกรรม/โครงการ

3

การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ประชุมทุกวันอังคาร
สัปดาห์ทสี่ องของเดือน)
การสรรหานายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้แทน
ภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภา ผูแ้ ทนผู้อำนวยการวิทยาลัย
ผู้แทนผู้สอนประจำ
การสรรหาสสภาวิทยาลัยชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่างลง

4

การสัมมนาสภาวิทยาลัยชุมชน

5

การประชุมเชิงปฏิบัติการงานเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน
การประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน (ประชุมไตรมาสละครั้ง)
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สำเร็จการศึกษา
อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน (ประชุมไตรมาสละครั้ง)
งานพัฒนากฎหมาย (การประชุมอนุกรรมการร่างข้อบังคับ
ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน)
การมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ
การสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย/สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ

2

6
7
9
8
10

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
✓ ✓ ✓

พ.ศ.2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

หน่วยงานที่จัด
โครงการ
กองอำนวยการ

✓

กองอำนวยการ

✓

✓

กองอำนวยการ

✓

กองอำนวยการ
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

กองอำนวยการ

✓

✓
✓

✓

✓

กองอำนวยการ
กองอำนวยการ

✓
✓

กองอำนวยการ

✓

กองอำนวยการ
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
121
121
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ลำดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

11

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

12

การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการในงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

13

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

14

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิต
สำหรับส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

15

การประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

16

การประชุมสร้างความเข้าใจระบบการบริหารงบประมาณ และ
การเบิกจ่ายงบประมาณ

17

การประชุมจัดทำหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน : รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน
ลักษณะโครงการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาโครงการของ วชช. ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรือ่ ง การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง

18
19

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
✓ ✓

พ.ศ.2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
✓
✓

หน่วยงานที่จัด
โครงการ
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

✓

✓

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

กองคลังและบริหาร
สินทรัพย์

✓

กองคลังและบริหาร
สินทรัพย์

✓

✓

กองคลังและบริหาร
สินทรัพย์

✓

กองแผนงานและ
งบประมาณ

✓

กองแผนงานและ
งบประมาณ
✓
✓

กองแผนงานและ
งบประมาณ
✓

กองแผนงานและ
งบประมาณ

122
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ลำดับ
20
21

งาน/กิจกรรม/โครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ด้วยระบบ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
การประชุมคณะทำงานจัดทำคำของบประมาณ

พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
✓
✓
✓

การประชุมคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ข้อเสนอโครงการ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชน กับ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ในการจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการวิชาการด้าน
นวัตกรรมเกษตร
การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน

✓

24

การติดตามผลการเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

✓

25

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชับเคลื่อนแผนงานบูรณาการ
เชิงพืน้ ที่ระดับภาคของวิทยาลัยชุมชน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อสริมสร้าง
ความสุขและความเข้มแข็งชองชุมชน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0
การประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาวิทยาลัยที่มี
นักศึกษาผลงานดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ

22

23

26
27
28

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

พ.ศ.2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานที่จัด
โครงการ
กองแผนงานและ
งบประมาณ
กองแผนงานและ
งบประมาณ

✓

✓

✓

กองแผนงานและ
งบประมาณ
✓

✓

✓

✓

กองแผนงานและ
งบประมาณ

✓

กองแผนงานและ
งบประมาณ

✓
✓
✓
✓

✓

✓

กองแผนงานและ
งบประมาณ
กองแผนงานและ
งบประมาณ
กองแผนงานและ
งบประมาณ
กองส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน

123
123
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ลำดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

29

การประชุมโครงการสร้างภูมิคมุ้ กันยาเสพติดใน
สถาบันอุดมศึกษา

30

การประชุมเพื่อเตรียมการจัดกีฬาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

31

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์การจัดตั้ง
กองทุนการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

32

การประชุมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

33

การส่งเสริม สนับสนุน วิทยาลัยชุมชนในการขอจัดทุน กสศ.

✓

34

การติดตามและประเมินผลโครงการจ้างบริการบำรุงรักษา
อุปกรณ์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน
การจัดทำแผนปฏิบตั ิการพัฒนาดิจิทัล

✓

35
36

การอบรมระบบ Thai MOOC และ Google Classroom
สำหรับผู้สอนภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา

37

การอบรมระบบ Thai MOOC และ Google Classroom
สำหรับผู้สอนการเข้าใจดิจิทัล

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

✓

พ.ศ.2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
✓
✓

✓

หน่วยงานที่จัด
โครงการ
กองส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน
กองส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

กองส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน
กองส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน
กองส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน
กองส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน

✓

✓

กองส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน
✓

กองส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน
✓

กองส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน

124

124
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ลำดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ.2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
✓

หน่วยงานที่จัด
โครงการ
กองส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน
กองส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน
กองส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน

38

การสัมมนาวิชาการ Digital Learning Confrence and
Seminar of Institute of Community College

39

ร่วมจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 2 รายวิชา

✓

✓

✓

✓

✓

40

จัดประชุมคณะทำงานจัดทำเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์
และคณะทำงานพัฒนาและออกแบบระบบเครือข่ายโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการตัดต่อ VDO ด้วยโปรแกรม Adobe
Premiere Pro
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

44

การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
การพัฒนาระบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)

45

การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย

46

การพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา

47

โครงการจัดแผนงานวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2564
การรายงานผลการวิจัยและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยรอบ
3 เดือน และรอบ 12 เดือน

41
42
43

48

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

กองส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน
กองส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน
กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย
กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย
กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย
กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย
กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย
กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย
125
125
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ลำดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

49

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนบทความวิจัย

50

54

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13
การสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครั้งที่ 24
การติดตามการประกันคุณภาพภายในสถาบัน วชช. (พิจิตร/
สมุทรสาคร/ปัตตานี) และสำนักงานสถาบัน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
การติดตามงานด้านมาตรฐานการศึกษาและวิจัย

55

โครงการพัฒนามาตรฐานรายวิชา

56

การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโดยวิธีการ
ตรวจสอบภายใน
การประชุมคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน

51
52
53

57

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ.2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

หน่วยงานที่จัด
โครงการ
กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย
กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย
กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย
กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย
กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย
กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย
กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

126

126
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2. แผนงานโครงการกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. พิจิตร
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. อุทัยธานี
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1. พิจิตร
ประกอบด้วย
การใช้เทคโนโลยี QR Code เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ชุมชนวัดพระพุทธบาท เขาทราย
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว
เครื่องบดสับกระถิน หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
การพัฒนาอุปกรณ์และวิธีการพ่นสารชีวภาพในนาข้าว
เครื่องเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว
เครื่องทำกระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ
เครื่องทำจานใบไม้
เครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์ หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
เครื่องสับหญ้าเนเปียร์แบบประหยัดพลังงาน
ชุดต้นแบบการใช้พลังงานทดแทน(พลังงานแสงอาทิตย์)กับระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน
ชุดสาธิตระบบฉีดปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบจานจ่าย
ชุดสาธิตส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์พีซีเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
การประชาสัมพันธ์อจั ฉริยะผ่านสมาร์ทโฟน
โปรแกรมจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บา้ น หมู่ 11 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
โปรแกรมเช็คชื่อนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง
เครื่องคัดแยกขยะควบคุมการทำงานด้วยARDUINO
เทรลเลอร์บริการชุมชนเคลื่อนที่
รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
รถตัดหญ้าบังคับวิทยุ
รถลากวิลแชร์
ระบบการให้นำ้ ในไร่ข้าวโพด
ระบบควบคุมอุณหภูมินำ้ ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สั่งการผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ
ระบบบริหารจัดการกองทุนหมูบ่ ้าน : บ้านเนินสะอาด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
14,906,500
12,506,650
2,453,850
1,200,000
800,000
15,000
30,000
15,000
30,000
15,000
30,000
30,000
17,000
30,000
53,600
16,000
30,000
24,000
9,000
3,500
29,400
40,000
50,000
20,000
25,000
35,000
15,000
3,500

เป้าหมาย
1,489
1,279
210
53
30

พื้นที่ดำเนินการ
(จำนวนนักศึกษา ปวช.)
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
วิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี
(จำนวนโครงงาน)
(จำนวนโครงงาน)

127
127
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2. อุทัยธานี

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ระบบเปิด - ปิดถังขยะอัตโนมัติ ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด
ระบบลดความร้อนภายนอกอาคารจากหัวพ่นหมอกโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
เรือเก็บผักตบชวาและวัชพืชบังคับวิทยุ
ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์)
สถานีเติมลมยางพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ ใช้ในชุมชน
การออกแบบและพัฒนาเรือเร็ว กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองแขม
ประกอบด้วย
รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (ประเภทรถตลาด )
สินค้าจากกะลามะพร้าว
สินค้าจากขวดพลาสติก
สินค้าจากเศษผ้าทอ
สินค้าจากหน่อไม้
การสร้างชุดทดลองแสดงการเปรียบเทียงแรงดันลมยางของรถยนต์แบบปกติกับแรงดันลมยางไนโตรเจน
เครื่องงัดมัน
เครื่องดีดฝ้าย
เครื่องปลิดใบอ้อย
เครื่องฝานหัวมันสำปะหลัง
เครื่องรีดดอกเห็ดภูฐาน
เครื่องสอยหมาก
เครื่องปั้มจานจากวัสดุธรรมชาติกึ่งอัตโนมัติ
เครื่องรีดผักตบชวา
เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด
เครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
เครื่องหั่นหมาก
ป้ายไฟประชาสัมพันธ์ แอล อี ดี
สินค้าจากเห็ด
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แม่พิมพ์แบบสแน็คบาร์เห็ดภูฏาน
รถคนพิการ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
15,000
64,000
35,000
25,000
40,000
20,000
35,000
400,000
60,500
5,000
5,000
5,000
5,000
20,000
5,000
6,000
12,000
16,000
16,500
9,000
37,150
25,000
21,650
19,900
19,500
20,300
5,000
50,000
12,500
10,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

23 (จำนวนโครงงาน)
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128
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

การสร้างคิวอร์โค้ดสำหรับกลุ่มผ้าทอ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
โครงการวิจัย
1. แม่ฮ่องสอน
จำนวน 2 โครงการ
การศึกษาขีดความสามารถและศักยภาพของชุมชนชาติพันธุ์เพือ่ รองรับการท่องเที่ยวเชิงวนเกษตรและธรรมชาติ ภายใต้วิถี
ชาติพันธุ์ พื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการนำร่องพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมชุมชนไทใหญ่ทาวน์ 3 ชุมชน (ผาบ่อง จองคำ และปางหมู)
2. พิจิตร
การพัฒนาหัวลากรถนั่งคนพิการ (วีลแชร์)
3. ตาก
รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับมาตรฐานหัตถกรรมไม้ไผ่ของชุมชนในจังหวัดตาก
4. บุรีรัมย์
การพัฒนาแผ่นแปะสมุนไพรบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุบนฐานภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
5. หนองบัวลำภู
การพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จัวหวัดหนองบัวลำภู
6. สระแก้ว
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยใช้เส้นไหมอีรี่
7. นราธิวาส
จำนวน 2 โครงการ
การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาในน้ำจากลำไผ่ในพื้นที่ อำเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส
การพัฒนาชุดแฟชั่นมลายูจากผ้าทอพื้นเมืองสู่การสร้างมูล่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา กลุ่มสตรีผ้าทอตะปอเยาะ จังหวัด
นราธิวาส
8. ยะลา
การศึกษาความต้องการบริโภคไก่เบตงในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และการพัฒนาการผลิตไก่เบตงเชิงพาณิชย์ใน
รูปแบบการเลี้ยงปล่อยอิสระ
9. ปัตตานี
การสำรวจพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลปุลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
10. สตูล
การสร้างสมดุลรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราภายใต้การทำเกษตรผสมผสาน
11. ยโสธร
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
12. พังงา
พัฒนวิถีชุมชนจัดการตนเองของชุมชนเกาะเคียมใต้ จังหวัดพังงา
13. ตราด
จำนวน 3 โครงการ
การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนจากการผลิต การแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนบ้านทุ่งไก่ดัก
หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
การสังเคราะห์ความสำเร็จของเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดตราด
การถ่ายทอดรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรณีศึกษา: ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
14. แพร่
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุโดยใช้ทนุ
ทางวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาเพื่อการถ่ายทอดสู่เยาวชนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
14,000
2,000,000
2,000,000
80,000
40,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

21 (จำนวนโครงการ)

40,000
35,000
40,000
90,000
60,000
60,000
100,000
50,000
50,000
50,000
40,000
60,000
40,000
38,000
100,000
30,000
35,000
35,000
60,000

129
129
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
15. สงขลา

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

เครือข่ายภูมิปัญญาวัฒนธรรมข้าวไร่เพือ่ ความมั่นคงด้านอาหารและการอนุรักษ์ความหลากหลายของชีวภาพ กรณีศึกษา
ข้าวไร่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา
(4 อำเภอจังหวัดสงขลา อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย และอ.นาทวี)
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสงขลา
16. น่าน
ศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติเพือ่ การค้า
17. สำนักงานสถาบัน
บริหารจัดการ
รอพิจารณาจัดสรร
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1. มุกดาหาร
การดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. สมุทรสาคร
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
3. วิทยาลัยชุมชน 18 แห่ง
รอพิจารณาจัดสรรตามแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรตามความต้องการของพื้นที่
4. สำนักงานสถาบัน
บริหารจัดการ (กองมาตรฐานการศึกษาและวิจยั )
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (นักศึกษา หลักสูตร และอาจารย์ผสู้ อน )
1. แม่ฮ่องสอน
จำนวน 11 โครงการ
โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการแนะแนวการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการบุคลากรและนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายละเอียด มคอ. 3 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ. 4 รายงานผล
การดำเนินการของรายวิชา มคอ. 5 และการจัดทำผลการดำเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ. 6 ประจำปีการศึกษา
2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสารนิพนธ์และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ผลการจัดทำสารนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการนิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปี
การศึกษา 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างเครือข่ายวิทยาลัยชุมชน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
40,000
40,000
59,000
200,000
808,000
3,856,400
260,100
108,150
2,988,150
500,000
8,000,000
342,750
30,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

400 (จำนวนผู้รับบริการ)
60
10
330
164 (จำนวนโครงการ)

30,000
30,000
30,000
6,400
30,000
30,000
76,132
10,000
15,000
55,218
130

130
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. พิจิตร

3. ตาก

4. บุรีรัมย์

5. มุกดาหาร

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
จำนวน 7 โครงการ
โครงการ นิเทศ กำกับติดตามเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศษวรรษที่ 21
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
การพัฒนาคุณภาพงานด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนในศตวรรษที่ 21
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคนิคการเขียนวิจัยพื้นฐานเชิงคุณภาพวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สู่การเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสมรรถนะระดับชาติ
การเสริมสร้างศักยภาพผู้สอนด้วยการพัฒนากระบวนการจัดทำสื่อที่ทันสมัยประกอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จำนวน 4 โครงการ
โครงการติดตามนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการพัฒนานักศึกษา
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
จำนวน 8 โครงการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการเปิดบ้านวิชาการ
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
โครงการพัฒนาผู้สอนโดยใช้วัตกรรมการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเครือข่ายหน่วยจัดการศึกษา
จำนวน 6 โครงการ
โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ ผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กิจกรรม การแข่งขันกีฬา
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7 “มุกดาหารเกมส์”
โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาตามคุณธรรม อัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
โครงการพัฒนาหลักสูตรสปาเพื่อสุขภาพระดับสัมฤทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
385,000
5,000
19,640
168,000
72,660

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

20,000
74,900
24,800
311,680
16,380
125,000
115,300
55,000
385,110
34,400
110,000
72,710
80,000
20,000
28,000
10,000
30,000
1,355,550
157,750
83,000
1,000,000
53,400
38,400
131
131
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

6. หนองบัวลำภู

7. สระแก้ว

8. อุทัยธานี

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการเกษตรเพื่อการ “พึ่งตนเอง” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(พัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้แนวคิดโคกหนองนา โมเดล)
จำนวน 7 โครงการ
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF
โครงการพัฒนาผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ และวิทยากร
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจยั
จำนวน 8 โครงการ
โครงการการบริหารและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
โครงการการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ
โครงการกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือองค์กรภายนอก
การนิเทศการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
การพัฒนาศักยภาพผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
จำนวน 14 โครงการ
โครงการการจัดงานเปิดโลกวิชาการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชนและนวัตกรรมชุมชน ปี 2563
โครงการความร่วมมือทางวิชาชีพกับสถานประกอบการ
โครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลาง ระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2562
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส. และ ปวช.
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีในเรื่องการเรียนการสอน
รูปแบบวิทยาลัยชุมชน ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. และ ปวส.
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการศึกษา

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
23,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

329,680
6,000
20,000
52,800
110,000
110,000
8,000
22,880
266,730
62,750
5,000
80,000
30,000
14,000
5,000
5,000
64,980
311,170
90,670
5,000
5,000
5,000
27,500
12,000
15,000
30,000
33,000
132

132
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

9. ระนอง

10. นราธิวาส

11. ยะลา

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
โครงการลงนามความร่วมมือกับ หน่วยงานราชการ สถานศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ตามรอยศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านอาชีพสู่ชุมชน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปวส.2 และระดับปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2562
จำนวน 8 โครงการ
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาและลดปัญญาการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการบูรณาการงานวิจยั สู่การเรียนการสอนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการชุมชน หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการ
จัดการ
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์(TQF)
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาระดับอนุปริญญา เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพตามนโยบายประเทศไทย 4.0
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการสัมมนาทางวิชาการทิศทางการบริหารหลักสูตรอนุปริญญาตามกรอบพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และนโยบาย
ประเทศไทย 4.0
พัฒนาครูมืออาชีพตามการจัดการเรียนรู้ของคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
จำนวน 10 โครงการ
โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับอาจารย์ผู้สอน
โครงการประเมินหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้สอนเพือ่ เพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร/หลักสูตรอนุปริญญา/หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและบริการวิชาการ วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส
โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
โครงการส่งเสริมบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพสถานศึกษา
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจการฝึกประสบการณ์ หลักสูตรอนุปริญญา ให้กับนักศึกษา และสถานประกอบการ หน่วยงาน
ในจังหวัดนราธิวาส
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
จำนวน 10 โครงการ
โครงการการศึกษาความต้องการของชุมชนในการเข้ารับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนยะลา

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
20,000
2,000
3,000
60,000
3,000
273,020
19,520
4,500

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

45,000
74,000
40,000
20,000
30,000
40,000
563,920
100,000
87,920
30,000
73,600
70,000
60,000
30,000
40,000
72,400
425,960
10,000
133
133
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

12. ปัตตานี

13. สตูล

14. สมุทรสาคร

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาสู่การเรียนรู้คู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการพัฒนาวิทยากรและติดตามผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพและหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาอนุปริญญามีจิตอาสา เพื่อพัฒนาบ้านเรา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับอนุปริญญาสู่ตลาดแรงงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
จำนวน 7 โครงการ
โครงการการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสุตรอนุปริญญา
โครงการการสร้างความเข้าใจครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โครงการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับนักศึกษา
จำนวน 5 โครงการ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการพัฒนางานวิจยั นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม
โครงการมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้
จำนวน 14 โครงการ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2562
โครงการจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตร
โครงการนิเทศและติดตามผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โครงการนิเทศและติดตามผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครหลักสูตรประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
รายวิชา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
85,000
40,000
60,000
10,000
40,000
25,000
40,000
30,960
85,000
436,090
100,000
51,790
105,800
5,000
80,000
65,500
28,000
383,840
4,000
219,840
20,000
20,000
120,000
243,120
78,200
8,300
1,900
5,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

15,860
134

134
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

15. ยโสธร

16. พังงา

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)กลาง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตครูประจำวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาผู้บริบาลผู้สูงอายุ
โครงการมัธยมสู่อุดมศึกษา
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษานอกห้องเรียน
ห้องสมุดมีชีวิต คิดสร้างนิสัยรักการอ่าน
จำนวน 12 โครงการ
การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนยโสธร ปีการศึกษา 2561
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนและนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
จิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปี
งบประมาณ 2563
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวน 8 โครงการ
การพัฒนาหลักสูตร
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการพัฒนางานวิจยั เพื่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน
โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
15,000
7,560
21,160
36,500
12,640
17,000
8,000
16,000
342,110
73,000
20,000
20,000
5,000
74,000
37,110
35,000
5,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

30,000
8,000
15,000
20,000
282,920
20,000
35,000
46,900
40,850
23,000
135
135
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

17. ตราด

18. แพร่

19. สงขลา

20. น่าน

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การนิเทศอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนพังงา
การประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยชุมชนพังงา
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21
จำนวน 4 โครงการ
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการพัฒนาหลักสูตร
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนตราดสู่การจัดการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
จำนวน 5 โครงการ
โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแพร่ ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่
โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
โครงการพัฒนาหลักสูตร
จำนวน 7 โครงการ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โครงการ พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนให้สามารถพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ ผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 หลักสูตรการปกครอง
ท้องถิ่น
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ ผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 หลักสูตรคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพทางด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ในศตวรรษที่21 สาขา วิชาการจัดการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จำนวน 9 โครงการ
การประชุมเตรียมความพร้อมและการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนน่านประจำปีการศึกษา 2561
การนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน
โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูประจำและผู้สอนพิเศษ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
8,000
84,170
25,000
297,190
43,750
79,550
79,550
94,340
296,780
120,000
5,000
120,000
35,000
16,780
443,670
73,670
80,000
90,000
70,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

40,000
30,000
60,000
323,710
67,000
24,000
27,960
26,250
38,500
136

136
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการพัฒนาครูมืออาชีพยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน
การพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
หลักสูตรฝึกอบรม
1. แม่ฮ่องสอน
จำนวน 28 หลักสูตร
กระเป๋าแฟชั่นประดิษฐ์
การจัดการระบบน้ำและธนาคารน้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง
การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น
การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงานและการสอน
การซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กทางการเกษตร
การต้องลายเพื่อผลิตของที่ระลึก
การตัดเย็บชุดนักเรียน
การตัดเย็บชุดปะโอ
การถ่ายภาพและขายภาพออนไลน์
การทำกระดุมไทใหญ่ (หมากต่อมขอด)
การทำภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุธรรมชาติ
การทำอาหารชุดไทใหญ่ สำหรับงานประเพณี
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น)
การแปรรูปสมุนไพรและบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเทียมดำ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอกะเหรี่ยง สร้างมูลค่าสินค้าชุมชน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กิ่งกะหล่า เพื่อเป็นของที่ระลึกอย่างครบวงจร
การพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิตตุ๊กตาไทใหญ่บ้านแม่ของในยุค 4.0
การพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนด้านการเมือง และการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
การย้อมผ้าทอสีธรรมชาติและออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ
การอบรมยุวมัคคุเทศก์ชุมชน รองรับไทใหญ่ทาวน์
คอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
40,000
40,000
30,000
30,000
9,500,000
7,697,790
495,000
16,500
24,750
6,600
11,000
6,600
22,000
16,500
24,750
33,000
24,750
16,500
11,000
11,000
11,000
8,800
24,750
16,500
24,750
24,750
16,500
24,750
24,750
24,750

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

11,999 (จำนวนผู้รับบริการ)
9,085
700 (จำนวนผูร้ ับบริการ)
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
137
137
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2. พิจิตร

3. ตาก

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้านภาษาเมียนมา
ภาษาอังกฤษรองรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนไทใหญ่ทาวน์
มัคคุเทศก์น้อย
มาตรฐานวิชาชีพโรงแรม ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก (Housekeeping)
ศิลปะการชงกาแฟ
จำนวน 13 หลักสูตร
การขับรถยนต์
การจักสานเส้นพลาสติกเพื่อธุรกิจ
การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ
การทำขนมอบเบเกอรี่(คุ้กกี้)
การทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว
การนวดแผนไทยเบื้องต้น
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
งานผูกผ้า
ช่างตัดโลหะด้วยเเก๊ส
ช่างปะยาง
ช่างเฟอร์นิเจอร์จากถังแกลลอน
ช่างอะลูมิเนียม
เทคนิคการซ่อมลำโพงและการประกอบตู้ลำโพง
จำนวน 14 หลักสูตร
การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็ก (ฝายมีชวี ิต)
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
การตัดผมชายทรงมาตราฐาน
การทำขนมไทย
การนวดฝ่าเท้าเพือ่ สุขภาพ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
5,500
11,000
16,500
24,750
11,000
478,500
60,900
22,000
16,500
11,550
26,100
12,650
39,600
23,100
33,000
16,500
26,100
174,000
16,500
416,000
16,500
33,000
33,000
13,200
16,500
33,000
46,950
16,500
15,950
16,500

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

25
25
25
25
25
415 (จำนวนผู้รับบริการ)
28
25
25
25
28
25
50
25
50
25
28
56
25
400 (จำนวนผูร้ ับบริการ)
25
25
25
25
25
25
75
25
25
25
138

138
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

4. บุรีรัมย์

5. มุกดาหาร

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ช่างขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ
ช่างติดตั่งไฟฟ้าในอาคาร
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
ภาษาพม่าเพื่อการสือสาร
จำนวน 17 หลักสูตร
การจัดการน้ำด้วยรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดิน
การจัดดอกไม้ประดิษฐ์
การทำขนมไทยเพือ่ การค้า
การทำขี้ผึ้งและยาดมสมุนไพร
การทำน้ำมันสมุนไพร
การทำบายศรี
การปลูกผักปลอดสารพิษ
การแปรรูปอาหาร
การผลิตพืชสมุนไพรในชุมชน
การผูกผ้าและการจับจีบผ้า
การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน
การเลี้ยงแม่โคผลิตลูกเพื่อการค้า
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เทคนิคการเพาะเห็ดฟาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายสินค้าและวัสดุก่อสร้าง
ศิลปะการแทงหยวก
จำนวน 9 หลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
การแปรรูปสมุนไพร
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ (พานบายศรี ขันหมากเบง และงานใบตอง)
ขนมไทยในพิธีมงคล
นักการตลาดชุมชน
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
33,000
26,400
82,500
33,000
468,600
16,500
16,500
49,500
6,600
8,250
49,500
16,500
66,000
33,000
52,800
49,500
33,000
16,500
16,500
16,500
9,900
11,550
383,900
74,250
33,000
48,400
63,800
16,500
24,200
24,750

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

25
25
25
25
625 (จำนวนผู้รับบริการ)
50
25
50
25
25
50
25
100
25
50
50
25
25
25
25
25
25
475 (จำนวนผูร้ ับบริการ)
75
25
50
100
25
25
25
139
139
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

6. หนองบัวลำภู

7. สระแก้ว

8. อุทัยธานี

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
จำนวน 5 หลักสูตร
การทำขนมไทยตามท้องถิ่น
การผลิตไม้กวาดดอกหญ้าและไม่้กวาดทางมะพร้าว
การสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
ช่างปูกระเบื้อง
ลีลาศเบื้องต้นเพื่อสุขภาพ
จำนวน 10 หลักสูตร
การใช้จักรเย็บผ้าขั้นพื้นฐาน
การซอยผมทรงสมัยนิยม
การทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
การทำผ้ามัดย้อม
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
การผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ ขั้นสูง
การเสริมสวยทรงผมสตรี
ขนมไทยในพิธีมงคล
งานสานจากหญ้าแฝก
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
จำนวน 20 หลักสูตร
การจัดการสินค้าออนไลน์
การดูแลผู้สูงอายุ
การบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน
การเปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
การผลิตเห็ดเพื่อการค้า

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
33,000
66,000
207,790
59,400
13,200
27,840
81,700
25,650
348,150
16,500
22,000
16,500
9,900
82,500
24,750
33,000
16,500
27,500
33,000
66,000
702,900
33,000
24,750
24,750
44,000
33,000
22,000
66,000
66,000
49,500

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

25
125
305 (จำนวนผู้รับบริการ)
75
50
28
125
27
300 (จำนวนผูร้ ับบริการ)
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
575 (จำนวนผูร้ ับบริการ)
25
25
25
50
25
25
50
50
25
140

140
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

9. ระนอง

10. นราธิวาส

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การผลิตอาหารสัตว์ (สัตว์ปีก)
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
เกษตรวัยเกษียณเพื่อสุขภาพ
ขนมไทยพื้นฐาน
ขนมอบเบเกอรี่ (เค้ก)
ช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์
ช่างตกแต่งผิวด้วยวัสดุสำเร็จรูป
ช่างติดตั้งฝ้าเพดานแบบเรียบ
ทำนา 1 ไร่ มีรายได้ 1 แสน แบบเกษตรอินทรีย์
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
อาหารพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพ
จำนวน 14 หลักสูตร
English for Basic Communication
การจัดทำขนม-อาหารว่าง
การจัดและตกแต่งสถานที่
การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถธี รรม
การตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ
การตลาดออนไลน์
การทำบัญชีในชีวิตประจำวัน
การทำผลิตภัณฑ์จักสาน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
การลีลาศเพื่อสุขภาพ
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โปรแกรมสำนักงานยุดิจิทัล
พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
เรียนรู้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร
จำนวน 11 หลักสูตร
การทำขนมจีบ-ซาลาเปา
การทำขนมไทยพื้นฐาน
การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ(Mobile payment)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
27,500
22,000
22,000
16,500
16,500
66,000
82,500
22,000
26,400
16,500
22,000
310,200
16,500
23,100
23,100
16,500
19,800
16,500
6,600
23,100
46,200
16,500
16,500
23,100
16,500
46,200
214,500
8,250
16,500
8,250

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
400 (จำนวนผู้รับบริการ)
25
25
25
25
25
25
25
25
50
25
25
25
25
50
275 (จำนวนผูร้ ับบริการ)
25
25
25
141
141
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

11. ยะลา

12. ปัตตานี

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การประดิษฐ์เรือกอและจำลอง
ขนมอบเพื่อธุรกิจ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
งานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระบบรดน้ำต้นไม้ผ่านแอพพลิเคชั่น
หลักบัญชีเดียว
จำนวน 13 หลักสูตร
การตัดเย็บผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมตามสมัย
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามสมัย
การออกแบบทรงผมและบริหารร้านตัดผม
การออกแบบเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
การตลาดออนไลน์
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
การนวดแผนไทยเพือ่ สุขภาพ
การประยุกต์ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม
การสานเส้นพลาสติก
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จำนวน 8 หลักสูตร
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
การตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม
การทำอาหารว่าง
ขนมไทย
ขนมอบเบเกอรี่
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ช่างปูนปั้นไม้เทียม

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
33,000
24,750
24,750
16,500
24,750
33,000
8,250
16,500
374,000
22,000
41,250
22,000
22,000
22,000
22,000
41,250
33,000
33,000
41,250
24,750
16,500
33,000
358,600
79,200
52,800
66,000
26,400
79,200
9,900
22,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

25
25
25
25
25
25
25
25
325 (จำนวนผู้รับบริการ)
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
400 (จำนวนผูร้ ับบริการ)
75
50
100
25
75
25
25
142

142
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
13. สตูล

14. สมุทรสาคร

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ทักษะงานไฟฟ้าเบือ้ งต้นภายในบ้าน
จำนวน 15 หลักสูตร
การจักสานเส้นพลาสติกเพื่อธุรกิจ
การใช้สมาร์ทโฟนสำหรับผู้สูงอายุ
การดูแลผู้สูงอายุ
การตัดผมชาย
การตัดผมหญิง
การเตรียมความพร้อมเพือ่ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมประมวลผลคำ)
การทำติ่มซำเพื่อการเปิดร้าน
การทำน้ำพริกสำเร็จรูป
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ
ขนมไทย
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์จากก้านจาก
ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง
ผลิตภัณฑ์เชือกร่มเพื่อธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับผู้สูงอายุ
จำนวน 14 หลักสูตร
การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
การต่อเรือประมงจำลอง
การตัดผมชายเบื้องต้น
การทําแซนวิชและสลัดโรล
การทำขนมไทย
การประกอบการอาหารไทย 4 ภาค
การแปรรูปไม้เพื่อเป็นเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง
การสร้างหน้าเพจบนสือ่ สังคมออนไลน์
ความรู้พื้นฐานการฟอกย้อมและตกแต่งสิ่งทอ
ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพม่า)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
23,100
357,550
44,000
9,900
24,750
24,750
24,750
12,000
9,900
24,750
33,000
16,500
48,000
22,000
24,750
22,000
16,500
397,100
16,500
49,500
27,500
9,900
36,300
49,500
33,000
6,600
19,800
49,500
16,500
33,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

25
400 (จำนวนผู้รับบริการ)
50
25
25
25
25
30
25
25
25
25
20
25
25
25
25
500 (จำนวนผูร้ ับบริการ)
25
50
25
25
50
50
25
25
25
50
25
50
143
143
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

15. ยโสธร

16. พังงา

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อาหารว่างไทย
จำนวน 18 หลักสูตร
การจัดการโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้า
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า (ผ้าถุง)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า (ผ้าพันคอ)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้ม
การแปรรูปผ้าพื้นเมือง
การผลิตเนื้อครามและย้อมผ้า/เส้นใย
ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing)
มัคคุเทศก์อาสา
ส่งเสริมการทอผ้าและแปรรูป
หมอลำเพลิน
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
การปลูกฝ้าย
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากถัว่ ลิสง
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด
การพัฒนาลายผ้า
การย้อมเส้นใยจากสีธรรมชาติและการหมักโคลน
จำนวน 16 หลักสูตร
การเขียนแผนธุรกิจ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและเรียนรู้ของเด็ปฐมวัย
การจัดการสวนผลไม้
การจัดสวน ปรับภูมิทัศน์และสถานที่
การทำผ้ามัดย้อมโดยใช้สีธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่น
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
การพัฒนาการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีและฮีญาบ
การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารสำหรับพนักงานในองค์กร

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
33,000
16,500
412,500
16,500
16,500
16,500
33,000
33,000
16,500
49,500
33,000
16,500
33,000
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
33,000
334,950
16,500
24,750
24,750
13,200
24,750
24,750
24,750
16,500

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

50
25
625 (จำนวนผู้รับบริการ)
25
25
25
50
50
25
75
50
25
50
25
25
25
25
25
25
25
50
400 (จำนวนผูร้ ับบริการ)
25
25
25
25
25
25
25
25
144

144
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

17. ตราด

18. แพร่

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสูก่ ารเป็นพลเมืองดิจทิ ัล
การเพ้นท์สีอะคิริกบนผ้าปาเต๊ะ
การเพิ่มมูลค่ากระเป๋ากระจูดด้วยเทคนิคเคดูพาท
งานธุรการเบื้องต้น
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
รองเท้าถักโคเชร์
จำนวน 13 หลักสูตร
การจับจีบผ้า
การตัดผมชาย
การทำขนมปังสอดไส้
การทำเค้ก
การทำงอบใบจาก
การทำตะกร้าและทีแ่ ขวนมาคราเม่
การทำธุรกิจออนไลน์
การทำสร้อยคอ สร้อยคอมือจากลูกปัดและคริสตัล
การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า
การร้อยพวงมาลัยจากลูกปัดและคริสตัส
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น
ช่างเสริมสวย (แต่งหน้า)
จำนวน 18 หลักสูตร
กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้า
การถ่ายทอดสดออนไลน์
การทำผักไมโครกรีนในเชิงการค้า
การประดิษฐ์ตุงล้านนา
การแปรรูปอาหาร
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ขนมไทยเพื่อสุขภาพ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
24,750
24,750
16,500
16,500
24,750
16,500
16,500
24,750
340,450
11,550
13,200
33,000
33,000
33,000
26,400
33,000
33,000
27,500
16,500
16,500
27,500
36,300
428,400
45,000
10,800
9,600
24,000
12,600
9,600
14,400

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

25
25
25
25
25
25
25
25
400 (จำนวนผู้รับบริการ)
25
25
25
25
50
25
50
50
25
25
25
25
25
600 (จำนวนผูร้ ับบริการ)
30
30
30
30
30
30
30
145
145
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

19. สงขลา

20. น่าน

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เครื่องหอมและของชำร่วย
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน
เบเกอรี่
ภาษาเมืองเหนือ
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ร้านค้าออนไลน์
ศิลปะการตกแต่งผ้า
อาหารไทย (เพื่อสุขภาพ)
อาหารไทยสีภ่ าค
จำนวน 11 หลักสูตร
การตกแต่งขันหมากไทย-มุสลิม
การตัดเย็บผ้าคลุมฮิญาบ
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
การทำเครื่องแกง
การทำพิมเสนน้ำและน้ำมันสมุนไพร
การทำอาหาร-ขนม เพื่อธุรกิจ
การนวดไทย
การประดิษฐ์ของชำร่วยในงานพิธีการ
การสานเส้นพลาสติก
ปูนปั้นไม้เทียม
พื้นฐานแพทย์แผนไทย (เภสัชกรรมไทย)
จำนวน 16 หลักสูตร
การขุนวัวมืออาชีพ
การจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บา้ น
การจัดทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ
การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
การตัดตุง ต้องลาย
การทำไข่เค็มสมุนไพร

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
12,000
18,000
10,800
57,600
24,000
18,000
24,000
27,600
24,000
57,600
28,800
320,100
19,800
9,900
66,000
19,800
19,800
19,800
33,000
19,800
19,800
49,500
42,900
348,600
10,800
27,000
18,000
9,000
36,000
18,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

30
30
30
60
30
30
30
30
30
60
30
475 (จำนวนผู้รับบริการ)
50
25
50
50
50
50
25
50
50
50
25
490 (จำนวนผูร้ ับบริการ)
30
30
30
30
30
30
146

146
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การบริการวิชาการแก่ชุมชน
1. พิจิตร
2. ตาก
3. หนองบัวลำภู
4. สระแก้ว
5. อุทัยธานี
6. ระนอง
7. นราธิวาส
8. ยะลา
9. สตูล
10. ยโสธร
11. ตราด
12. พังงา

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การทำลูกประคบสมุนไพร
การทำอาหารพื้นเมืองเหนือ
การนวดไทย
การประดิษฐ์โคมไฟล้านนา วัฒนธรรมร่วมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนเมืองน่าน
การประดิษฐ์ตุงไชย
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
จิตรกรรมสกุลช่างน่าน
ท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรน่าน
นักเล่าเรื่องชุมขน
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาครูปฐมวัย
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพคนยุค Thailand 4.0
โครงการบริการวิชาการตามนโยบายประเทศไทย 4.0 สำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้ดอ้ ยโอกาส ผูข้ าดโอกาสเข้าถึงพัฒนาทักษะ
พื้นฐานการมีอาชีพ
การฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพคนในชุมชน
จำนวน 2 โครงการ
การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพ (การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติและการพิมพ์ลาย)
โครงการเผยแพร่บริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการตามนโยบายประเทศไทย 4.0 บริการวิชาการด้านทักษะอาชีพแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มี
รายได้น้อยและผู้ดอ้ ยโอกาส
โครงการพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพวิทยากรเพื่อตอบสนองความต้องการชุมชน
การจัดนิทรรศการการเผยแพร่ผลงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพและบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและ
ชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการพัฒนาหลักสูตรและเผยแพร่ผลงานหลักสูตรทักษะอาชีพและหลักสูตรบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ
2563 (เป้าหมายพัฒนา 6 หลักสูตร)
จำนวน 2 โครงการ
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
โครงการบริการวิชาการร่วมกับชุมชน
โครงการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน
โครงการบริการความรู้สู่อาชีพตราดรำลึก
โครงการส่งเสริมอาชีพออนไลน์สำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
4,200
27,000
90,000
24,000
3,600
18,000
18,000
18,000
9,000
18,000
855,900
50,000
100,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

40
30
30
30
30
30
30
30
30
30
2,914 (จำนวนผู้รับบริการ)
50
200

100,000
50,000
40,000
10,000
50,000

60
630
30
600
100

14,400
50,000

15
300

50,000

300

67,500
47,500
20,000
50,000
50,000
50,000

550
50
500
350
150
50
147
147
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
13. แพร่
14. สงขลา
15. น่าน

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานด้านอาหารไทย
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส
โครงการบริการวิชาการ การจัดการความรู้ สู่แนวทางสร้างอาชีพ : ต่อยอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มซะป๊ะสมุนไพรในสุ่มไก่
บ้านนวราษฎร์
16. สำนักงานสถาบัน
จำนวน 2 กิจกรรม
รอพิจารณาจัดสรร
บริหารจัดการ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย (โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย)
1. แม่ฮ่องสอน
การพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
2. พิจิตร
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านน้อย และตำบลบางคลาน ประจำปีงบประมาณ
2563
3. ตาก
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัยในชุมชน
4. บุรีรัมย์
การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนแบบจิตปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย
5. มุกดาหาร
โครงการการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตำบลหนองบัว และตำบลกกตูม อ.ดง
หลวง จังหวัดมุกดาหาร
6. หนองบัวลำภู
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
7. สระแก้ว
โครงการส่งเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) ในเด็กปฐมวัยจังหวัดสระแก้ว
8. อุทัยธานี
การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้แหล่งเรียนรู้เรื่องผ้าทอพื้นเมืองอุทัยธานี
9. ระนอง
โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ด้วยทักษะสมอง EF (Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัย
10. นราธิวาส
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยแบบทวิภาษา
11. ยะลา
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
12. ปัตตานี
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ด้วยการเรียนการสอนแบบไฮสโคป
13. สตูล
เสริมสร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโปรแอ็คทีฟ (Pro-Active Learning)
14. สมุทรสาคร
การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กจังหวัดสมุทรสาคร
15. ยโสธร
การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
16. พังงา
โครงการพัฒนาทักษะ EF สำหรับเด็กปฐมวัยในอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
17. ตราด
โครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรูต้ ามแนวทาง Executive Functions (EF. )Guide Line เพื่อส่งเสริมทักษะ EFของ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดตราด
18. แพร่
การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้ของเล่นพื้นบ้าน
19. สงขลา
โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อการปฏิบัติที่ดีงาม ตามรอยพระยุคลบาท สืบสานศาสตร์พระราชา มุ่งเน้น
ความสามารถการมีจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
50,000
50,000
74,000
996,310
496,310
500,000
1,300,000
65,000
65,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

20
59
80
695 (จำนวนผู้รับบริการ)
30
20

65,000
65,000
65,000

20
40
40

65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000

40
40
20
20
30
30
90
30
40
20
30
40

65,000
65,000

50
25
148

148
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

20. น่าน
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างการรักการอ่านผ่านสือ่ สร้างสรรค์และนิทานเล่มเล็ก
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการตำบลมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้)
1. นราธิวาส
จำนวน 20 กิจกรรม
มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์ภูมิภาค
การเพิ่มมูลค่าวัสดุจากท้องถิ่นโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
65,000
10,700,000
2,587,500
59,400
210,000

การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน
การติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การเลี้ยงผึ้งชันโรง

259,650
119,000
65,420

การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยวจัดในสภาพพื้นที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

168,600

การส่งเสริมการปลูกผักเหลียงในสวนยาง

81,400

ธุรกิจอาหารยอดนิยม

29,500

การออกแบบลวดลายผ้าบาติก 3 มิติ

63,000

หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงปลาในกระชัง
การส่งเสริมการปลูกต้นไผ่พืชเศรษฐกิจในที่ดินเสื่อมโทรม

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

355,230
67,500
51,400

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

40
2,500
625 (จำนวนผู้รับบริการ)
ตำบลลำภู อำเภอเมือง
บ้านตาเซะใต้ ตำบลปะ
ลุรู อำเภอสุไหงปาดี/
บ้านทุ้งเกร็ง ตำบล
ตันหยงลิมอ อำเภอระ
แงะ/ บ้านแว้ง ตำบลแว้ง
อำเภอแว้ง
ตำบลลำภู อำเภอเมือง
ตำบลลำภู อำเภอเมือง
โรงเรียนชาวนา
บ้านละหา ตำบลแว้ง
อำเภอแว้ง
ลำภู ตำบลลำภู อำเภอ
เมือง
บ้านบากง ตำบลรือเสาะ
อำเภอรือเสาะ
หน่วยจัดการศึกษา
อำเภอเมือง ตำบลลำภู
อำเภอเมือง
บ้านยะหอ ตำบลแม่ดง
อำเภอแว้ง
ตำบลลำภู อำเภอเมือง
บ้านลุโบะดาโต๊ะ ตำบล
ลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ
บ้านลุโบะดาโต๊ะ ตำบล
ลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ

149
149
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในลักษณะเชิงพื้นที่ (Project based)/ การส่งเสริมศักยภาพการปลูกและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่สู่วิสาหกิจชุมชนแบบครบวงจร
การเพิ่มมูลค่าชาเจ๊ะเหม ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

67,800

การตัดเย็บผ้าคลุมสำหรับใช้เล่นกีฬา

27,000

การปลูกต้นโกโก้ในจังหวัดนราธิวาส

133,000

การเพิ่มทักษะการตัดเย็บชุดวอร์มในโรงงานอุตสาหกรรม

2. ยะลา

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
382,200

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น : กระจูด ลิเภา ปาหนัน
การจัดและตกแต่งสวนหย่อม
จำนวน 2 กิจกรรม
1. การส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1 การศึกษาความต้องการของชุมชนในการเข้ารับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนยะลา
1.2 การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ
1.3 การจัดการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและการบริการทางวิชาการให้แก่ประชาชนในจังหวัดยะลา
และพื้นที่ใกล้เคียง
1.3.1 การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิม และตามแบบสากล
1.3.2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
1.3.3 การประกอบอาหาร ขนม เบเกอรี่และเครื่องดื่ม
1.3.4 การหลักสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายอาหาร
1.3.5 งานคหกรรมและศิลปหัตถกรรมชุมชน
1.3.6 ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3.7 การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สำหรับชุมชน
1.3.8 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

49,000
345,150
53,250
2,587,500
65,000
80,000
100,000
116,000
105,000
90,000
75,000
30,000
150,000
25,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

บ้านทุ่งเกร็ง อำเภอ
ระแงะ/ บ้านแว้ง ตำบล
แว้ง อำเภอแว้ง/ ตำบล
ลำภู อำเภอเมือง
บ้านเจ๊ะเหม ตำบลแว้ง
อำเภอแว้ง
โรงงานแฮนด์อินแฮนด์
ตำบลรือเสาะ อำเภอ
รือเสาะ
บ้านทุ่งเกร็ง อำเภอ
ระแงะ/ บ้านแว้ง ตำบล
แว้ง อำเภอแว้ง
โรงงานแฮนด์อินแฮนด์
ตำบลรือเสาะ อำเภอ
รือเสาะ
ตำบลลำภู อำเภอเมือง
ตำบลลำภู อำเภอเมือง
625 (จำนวนผู้รับบริการ)
บ้านคลองทรายใน หมู่ 5
ตำบลยุโป อำเภอเมือง/
บ้านคอกช้าง ตำบล
แม่หวาด อำเภอธารโต/
บ้านจือนือแร หมู่ 3
ตำบลบุดี อำเภอเมือง/
บ้านโตะปาเก๊ะ ตำบล
วังพญา อำเภอรามัน/
บ้านปีซัด ตำบลลำใหม่
อำเภอเมือง/ บ้านอาเส็น
ตำบลยะหา อำเภอยะหา

150

150
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3. ปัตตานี

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
1.3.9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้าชุมชน
1.3.10 การตลาดสมัยใหม่สำหรับผูผ้ ลิตสินค้าชุมชน
1.4 การนิเทศการจัดการศึกษา และฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและการบริการทางวิชาการ
1.5 การติดตามผู้ผ่านการฝึกอบรมภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรม
1.6 การศึกษาดูงาน และการประสานงานเครือข่าย/ผู้ประกอบการ/สถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอด
แนวคิดในการสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาอาชีพ
1.7 การประชาสัมพันธ์ การจัดทำสือ่ ประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการและการประกวดแข่งขัน, การจัดทำคู่มือ หนังสือและ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ
1.8 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับชุมชน, การออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ฉลากผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
1.9 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการฝึกอาชีพ, แหล่งเรียนรู้-ห้องเรียนรู้ชุมชน
1.10 การประเมินผลโครงการ และกิจกรรมการสานสัมพันธ์เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
2. การส่งเสริมการจัดการความรู้เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area - based) กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.1 การสำรวจความต้องการและศึกษาบริบทของชุมชนตำบลโกตาบารู
2.2 การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน
2.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิตทีย่ ั่งยืน
2.4 การส่งเสริมการบริหารการจัดการกลุ่ม
2.5 การส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.6 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ
2.7 การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.8 การติดตามและการประเมินผลการดำเนินการโครงการ
จำนวน 23 กิจกรรม
การขนมปังอบเพื่อการจำหน่าย
การจัดการความรู้ชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ Area-based

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
100,000
200,000
40,000
40,000
80,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

72,000
74,500
25,000
120,000
31,300
97,500
478,650
67,900
108,200
127,300
24,900
64,250
2,587,500
54,500
654,000

ตำบลโกตาบารู
อำเภอรามัน

625 (จำนวนผู้รับบริการ)
บ้านโผงโผงนอก ตำบล
ปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์
บ้านโผงโผงนอก ตำบล
ปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์/
บ้านยางแดง ตำบล
มะกรูด อำเภอโคกโพธิ์/
บ้านตือระ หมู่1 ตำบล
สาบัน อำเภอยะหริ่ง
151
151
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การแปรรูปข้าวโพดและผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
49,500

การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารทะเล ชุมชนตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

144,500

การพัฒนาฐานการเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ

114,500

การส่งเสริมตลาดออนไลน์ให้แก่ชุมชน
การสืบสานภูมปิ ัญญาท้องถิ่นสู่อาชีพทีย่ งั่ ยืน

244,500
64,500

การส่งเสริมธุรกิจกล้วยให้ครบวงจร ชุมชนนาประดู่ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

114,500

การจักสานจากเตยหนาม

44,500

การประเมินโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

50,000

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนจากตาลโตนด

94,500

การพัฒนาฐานการเรียนรู้ชุมชน ชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

55,500

การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานก้านจาก

44,500

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากต้นจาก

44,500

การพัฒนาผู้นำชุมชนสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

149,600

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ
บ้านแนบู หมู่ 2 ตำบล
ลิปะสะโง อำเภอ
หนองจิก
บ้านรูสะมิแล ตำบล
รูสะมิแล อำเภอเมือง
ชุมชนบ้านโผงโผงนอก
ตำบลปากล่อ อำเภอโคก
โพธิ์/ ชุมชนบ้านยางแดง
ตำบลมะกรูด อำเภอโคก
โพธิ์
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
บ้านทุ่ง ตำบลท่าข้าม
อำเภอปะนาเระ
บ้านกล้วย ตำบลนา
ประดู่ อำเภอโคกโพธิ์
บ้านคลองใหม่ ตำบล
คลองใหม่ อำเภอยะรัง
บ้านคู ตำบลยาบี อำเภอ
หนองจิก
ตำบลหนองแรต อำเภอ
ยะหริ่ง
บ้านทุ่ง ตำบล
ท่าข้าม อำเภอปะนาเระ
บ้านละเมาะทะเล ตำบล
ตะลุบัน อำเภอสายบุรี
บ้านละเมาะทะเล ตำบล
ตะลุบัน อำเภอสายบุรี
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอ
หาดใหญ่

152

152
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
การฟื้นฟู/สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาชีพ

49,500

การส่งเสริมการทำลูกประคบสมุนไพรพืน้ บ้าน

49,500

การส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกรนาเกลือ
การจักสานเส้นพลาสติก

4. สงขลา

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
167,400

154,500
64,500

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ถั่วแผ่นให้มีขนาดเล็กและไร้น้ำมัน

49,500

การสืบสานภูมปิ ัญญาจักสานย่านลิเภาสู่อาชีพในชุมชน

79,500

การสืบสานวัฒนธรรมลูกปัดลายมโนราผ่านเส้นไยจักสานสู่อาชีพในชุมชน(บ้านคู)

49,500

จำนวน 23 กิจกรรม
การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน
การประเมินและติดตามผลการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

2,887,500
100,000
80,000

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน

150,000

การพัฒนาระบบตลาดธุรกิจชุมชนโดยใช้ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลา
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของตลาดกล้วย

150,000
100,000

การสืบสานรักษาสร้างคุณค่าและต่อยอดภูมิปัญญาผู้สูงวัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวช่อขิงแบบครบวงจร

65,000
180,000

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอ
หาดใหญ่
ตำบลหนองแรต อำเภอ
ยะหริ่ง
บ้านทุ่ง ตำบลท่าข้าม
อำเภอปะนาเระ
ตำบลบานา อำเภอเมือง
บ้านยางแดง ตำบล
นาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์
บ้านตือระ หมู่ 1 ตำบล
สาบัน อำเภอยะหริ่ง
บ้านตือระ หมู่ 1 ตำบล
สาบัน อำเภอยะหริ่ง
บ้านคู ตำบลยาบี อำเภอ
หนองจิก
625 (จำนวนผู้รับบริการ)
อำเภอหาดใหญ่ และ
อำเภอเทพา
อำเภอจะนะ อำเภอ
อำเภอนาทวี และอำเภอ
สะบ้าย้อย
บ้านโหนด, บ้านละไม
ตำบลบ้านโหนด อำเภอ
สะบ้าย้อย/ ตำบลเทพา
อำเภอเทพา
ตำบลเทพา อำเภอเทพา
ตำบลป่าชิง, ตำบลป่าชิง
อำเภอจะนะ
ตำบลเทพา อำเภอเทพา
บ้านกระอาน ตำบล
153
153
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยกล้วยย้อมสีธรรมชาติด้วยการถักและทอ

200,000

การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและวิจยั ในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ของบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
สงขลา
การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสงขลาในการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ
ผักปลอดภัยไร้สารพิษ
การพัฒนาทักษะการออกแบบการผลิตผลิตภัณฑ์เรือกอและจำลอง

100,000

การพัฒนาสูตรกาแฟสะบ้าย้อย
การพัฒนาหลักสูตรอาชีพตามความต้องการของชุมชนด้วยกระบวนการ DACUM
การเลี้ยงชันโรงเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาทักษะอาชีพการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

50,000
150,000
120,000
300,000

การวิจยั การจัดการความรู้ด้านอาหารเพือ่ สุขภาพ ชุมชนตำบลเทพา

150,000

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

71,900
80,000
100,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ
ท่าม่วง อำเภอเทพา
บ้านล่องมุด ตำบลลำ
ไพล อำเภอเทพา/ บ้าน
หัวควาย ตำบลคูเต่า
อำเภอหาดใหญ่/ ตำบล
เทพา อำเภอเทพา
ตำบลเทพา อำเภอเทพา
ตำบลเทพา อำเภอเทพา
ตำบลเทพา อำเภอเทพา
กลุ่มประมงพื้นบ้าน (หัว
เขื่อนปากน้ำเทพา) หมู่ที่
7 ตำบลเทพา อำเภอ
เทพา
อำเภอสะบ้าย้อย
ตำบลเทพา อำเภอเทพา
อำเภอสะบ้าย้อย
ชุมชนตลาดเก่าริมน้ำ
จันทบูร อำเภอสอยดาว/
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร์ ตำบลท่า
งาม อำเภอเมือง/ ศูนย์
การเรียนรู้เกษตร
ธรรมชาติบ้านจำรุง
ตำบลเนินฆ้อ อำเภอ
แกลง/ สวนผลไม้
สุภัทราแลนด์ ตำบล
หนองละลอก อำเภอบ้าน
ค่าย
ตำบลเทพา อำเภอเทพา
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การวิจยั เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเส้นทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอเทพา

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
150,000

การศึกษาพัฒนาสูตรการทำกระดาษจากทางจากสูก่ ารแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

100,000

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำผึ้งโพรง

150,000

การส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในพื้นที่ชายฝั่งเทพา

150,000

การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยนางรมแบบคอนโด

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

50,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ
บ้านคลองควาย ตำบล
ปากบาง อำเภอเทพา/
ชุมชนบ้านล่องมุด
ตำบลลำไพล อำเภอ
เทพา/ บ้านเกาะแลหนัง
ตำบลปากบาง อำเภอ
เทพา/ บ้านควนเจดีย์
ตำบลลำไพล อำเภอ
เทพา/ บ้านควนหมาก
ตำบลวังใหญ่ อำเภอ
เทพา/ บ้านนาเกาะ
ตำบลเทพา อำเภอเทพา/
บ้านหัวเขือ่ นปากน้ำ เทพา ตำบลเทพา
อำเภอเทพา
ศูนย์ฝึกอาชีพวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา ตำบล
เทพา อำเภอเทพา/ หมู่ที่
4 บ้านนาเกาะ ตำบล
เทพา อำเภอเทพา
บ้านควนหมาก ตำบล
วังใหญ่ อำเภอเทพา
กลุ่มประมงพื้นบ้าน
(หัวเขื่อนปากน้ำเทพา)
หมู่ทื่ 7 ตำบลเทพา
อำเภอเทพา/ บ้านคูน้ำ
รอบ หมู่ที่ 9 ตำบล
นาทับ อำเภอจะนะ
บ้านเกาะแลหนัง ตำบล
ปากบาง อำเภอเทพา
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การยกระดับรายได้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านล่องมุด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

5. สำนักงานสถาบัน
บริหารจัดการ
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการเสริมสร้าง
สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง)
1. นราธิวาส
จำนวน 6 กิจกรรม
โครงการมหกรรมวิชาการวัฒธรรมท้องถิ่นในจังหวัดนราธิวาส (เรารักษ์วัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม

2. ยะลา

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
140,600

50,000
7,500,000
1,562,500
300,000
222,500

โครงการมหกรรมวิชาการ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้

250,000

โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้
โครงการเสริมสร้างผู้นำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

200,000
240,000

ติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานศึกษาและพัฒนาชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ (ประจำปี 2563)

350,000

จำนวน 5 กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

1,562,500

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ
ทอผ้าบ้านล่องมุด ตำบล
ลำไพล อำเภอเทพา

5,000 (จำนวนผู้รับบริการ)
1,000 (จำนวนผู้รับบริการ)
ตำบลลำภู อำเภอเมือง
ตำบลหนองลู อำเภอ
สังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอ
เมือง
ตำบลลำภู อำเภอเมือง
ตำบลลำภู อำเภอเมือง/
สถานที่ศูนย์การศึกษา
พัฒนาพิกุลทองอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลกะลุวอเหนือ
อำเภอเมือง/ ตำบลรือ
เสาะ อำเภอรือเสาะ/
ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอ
สุไหงโกลก
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบ พระ
ชนมพรรษา ศูนย์ราชการ
ตำบลบางนาค อำเภอ
เมือง
1,000 (จำนวนผู้รับบริการ)
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ค่ายผู้นำนักศึกษาและผู้นำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย

3. ปัตตานี

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
200,000
400,000

โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้

300,000

เบิกฟ้าวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 14
มหกรรมวิชาการ 7 จังหวัดภาคใต้

462,500
200,000

จำนวน 12 กิจกรรม
PNCC OPEN HOUSE 2020 เปิดรั้ววิทยาลัยชุมชน สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

2,812,500
435,000

โครงการค่ายศึกษาเรียนรู้ชุมชนต้นแบบที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

25,500

โครงการค่ายศึกษาเรียนรู้ชุมชนต้นแบบที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสาขาการปกครองท้องถิ่น

93,000

โครงการค่ายศึกษาเรียนรู้ชุมชนต้นแบบที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสาขาการพัฒนาชุมชน
โครงการค่ายศึกษาเรียนรู้ชุมชนต้นแบบที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

37,500
34,500

โครงการค่ายศึกษาเรียนรู้ชุมชนต้นแบบที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

49,500

โครงการค่ายศึกษาเรียนรู้ชุมชนต้นแบบที่มึความหลากหลายทางวัฒนธรรมสาขาการศึกษาปฐมวัย

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

195,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่
ตำบลหนองลู อำเภอ
สังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี
อำเภอเมือง จังหวัด
ยะลา/ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา/ อำเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส
ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
ตำบลรูสะมิแล อำเภอ
เมือง/ ตำบลสะเตง
อำเภอเมือง
2,000 (จำนวนผู้รับบริการ)
ตำบลรูสะมิแล อำเภอ
เมือง
ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง/
ตำบลป่าพะยอม อำเภอ
ป่าพะยอม
บ้านศีรีวง ตำบลลานสกา
อำเภอลานสกา
อำเภอทุ่งช้าง
บ้านหนองโรง ตำบล
หนองโรง อำเภอพนม
ทวน จังหวัดกาญจนบุรี
บ้านหนองโรง ตำบล
หนองโรง อำเภอพนม
ทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ตำบลอัมพวา อำเภอ
อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครงการค่ายศึกษาเรียนรู้ชุมชนต้นแบบที่มึความหลากหลายทางวัฒนธรรมสาขาอิสลามศึกษา

4. สงขลา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและวิทยาลัยชุมชนสงขลา
โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรม
มหกรรมวิชาการสร้างงารสร้างอาชีพ (เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ)
โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้
โครงการเสริมสร้างผู้นำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
จำนวน 5 กิจกรรม
การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนชายแดนใต้

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
30,000
212,500
1,250,000
250,000
200,000
1,562,500
250,000

ค่ายผู้นำนักศึกษาจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
โครงการเปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ครั้งที่ 5
โครงการพลังสามัคคีเพื่อสันติและสมานฉันท์
โครงการมหกรรมวิชาการ สร้างงาน สร้างอาชีพ

200,000
350,000
312,500
250,000

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างวิทยาลัยชุมชนสงขลาและปัตตานีในพื้นที่จังหวัดตรัง

200,000

งบเงินอุดหนุน : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน (โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน)
1. แม่ฮ่องสอน
จำนวน 4 โครงการ
โครงการศูนย์ความรู้กินได้
โครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกิจกรรมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

18,640,000
2,100,000
200,000
600,000
600,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

บ้านท่าข้ามควาย ตำบล
นาทอน อำเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
จังหวัดตรัง
ตำบลรูสะมิแล อำเภอ
เมือง
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
1,000 (จำนวนผู้รับบริการ)
อำเภอจะนะ อำเภอ
เทพา อำเภอนาทวี
อำเภอสะเดา อำเภอ
สะบ้าย้อย
ตำบลเทพา อำเภอเทพา
ตำบลเทพา อำเภอเทพา
ตำบลเทพา อำเภอเทพา
ตำบลรูสะมิแล อำเภอ
เมือง
เกาะลิบง ตำบลเกาะลิบง
อำเภอกันตัง
8,800 (จำนวนผู้รับบริการ)
2,400 (จำนวนผู้รับบริการ)
ตำบลจองคำ อำเภอเมือง
อำเภอเมือง
บ้านจ่าโบ่ ตำบลปางมะ
ผ้า อำเภอปางมะผ้า/
บ้านต่อแพ ตำบลแม่เงา
อำเภอขุนยวม/ บ้านน้ำฮู
หายใจ ตำบลห้วยปูลิง
อำเภอเมือง/ บ้านดง
ตำบลห้วยห้อม อำเภอ
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

การพัฒนาศูนย์ไทใหญ่ศึกษา

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

700,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ
แม่ลาน้อย/ บ้านป่าแป๋
ตำบลป่าแป๋ อำเภอ
แม่สะเรียง/ บ้านละอูบ
ตำบลห้วยห้อม อำเภอ
แม่ลาน้อย/ บ้าน
ห้วยแก้วบน ตำบล
ผาบ่อง อำเภอเมือง/
บ้านห้วยตองก๊อ ตำบล
ห้วยปูลิง อำเภอเมือง/
บ้านห้วยฮี้ ตำบลห้วยปูลิง
อำเภอเมือง/ บ้าน
ผามอน ตำบลถ้ำลอด
อำเภอปางมะผ้า/ บ้าน
แพมบก ตำบลทุ่งยาว
อำเภอปาย/ บ้านเมือง
ปอน ตำบลเมืองปอน
อำเภอขุนยวม/
บ้านเมืองแพม ตำบล
ถ้ำลอด อำเภอ
ปางมะผ้า/ บ้านแม่ละนา
ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอ
ปางมะผ้า/ บ้าน
เวียงเหนือ ตำบลเวียง
เหนือ อำเภอปาย/ บ้าน
สบเมย ตำบลแม่สาม
แลบ อำเภอสบเมย/ บ้าน
ห้วยกุ้ง ตำบลห้วยปูลิง
อำเภอเมือง
ชุมชนไทใหญ่และชาติ
พันธุ์/ บ้านผาบ่อง
ตำบลผาบ่อง อำเภอ
159
159
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

2. พิจิตร

การจัดการความรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อยกระดับสุขภาวะและคุณภาพชีวิตเตรียมความพร้อมสู่
สังคมผู้สูงอายุ

3. ตาก

จำนวน 3 โครงการ
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยน้ำว้าพื้นที่แหล่งการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร 7 พลัง บ้านหนองหลวง อำเภออุ้ม
ผาง จังหวัดตาก
โครงการสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเพื่อร่วมพัฒนากิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวที่สร้างการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมชุมชน
จังหวัดตากแก่ผู้มาเยือน

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านหม่องวาและบ้านห้วยปลากอง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

428,400
600,000
171,740
325,750

102,510

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

เมือง/ ตำบลแม่นาเติง
อำเภอปาย/ บ้านสบสอย
บ้านปางหมู, บ้านในสอย
ตำบลปางหมู อำเภอ
เมือง/ บ้านป๊อกปางล้อ,
บ้านป๊อกกาดเก่า, บ้าน
ป๊อกดอนเจดีย์, บ้าน
ป๊อกตะวันออก, บ้าน
ป๊อกกลางเวียง, บ้าน
ป๊อกหนองจองคำ ตำบล
จองคำ อำเภอเมือง
150 ตำบลรังนก อำเภอ
สามง่าม/ ตำบลท่าบัว
อำเภอโพทะเล
130 จำนวนผู้รับบริการ
ตำบลหนองหลวง อำเภอ
อุ้มผาง
ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่า
สองยาง/ ตำบลช่องแคบ
อำเภอพบพระ/ ตำบล
พะวอ อำเภอแม่สอด/
ตำบลเชียงทอง อำเภอ
กิ่งอำเภอวังเจ้า/ ตำบล
ด่านแม่ละเมา อำเภอ
แม่สอด/ ตำบลแม่ปะ
อำเภอแม่สอด/ ตำบล
ตากออก อำเภอบ้าน
ตาก/ ตำบลแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด
ตำบลขะเนจื้อ อำเภอ
แม่ระมาด
160
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4. บุรีรัมย์

5. มุกดาหาร

6. หนองบัวลำภู

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
จำนวน 5 โครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปบ้าน
ประคอง ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการพัฒนาการแปรรูปอาหาร ออกแบบผลิตภัณฑ์ และการตลาด (ปลาหมักข้าวคัว่ )

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
600,000
100,000
60,000

โครงการพัฒนาศักยภาพจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์

240,000

โครงการเพิ่มพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมจัดการความรู้ตลาดเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ

100,000
100,000

จำนวน 3 โครงการ
โครงการการจัดการความรู้ภูมิปญ
ั ญาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการตลาดและความสุขของชุมชนผู้สูงอายุใน
จังหวัดมุกดาหาร (CME:สินค้าสูงวัย)

600,000
200,000

โครงการจัดการความรู้ผ้าทอมือเพื่อสืบสานศิลปะ หัตถศิลป์ ในจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี งบประมาณ 2563
โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ทางการตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจและความสุขของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร
(CMT:ชุมชนท่องเที่ยวยุค 4.0)

200,000
200,000

จำนวน 3 โครงการ
โครงการจัดการองค์ความรู้ภูมิปญ
ั ญาผูส้ ูงอายุในจังหวัดหนองบัวลำภุู

600,000
200,000

การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านสินค้า ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

200,000

ศูนย์การศึกษาศาสตร์พระราชา

200,000

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

200 จำนวนผู้รับบริการ
ตำบลเมืองยาง อำเภอ
ชำนิ
ตำบลหนองไทร อำเภอ
นางรอง/ ตำบลสวายจีก
อำเภอเมือง
ตำบลลำนางรอง อำเภอ
โนนดินแดง/ ตำบล
สวายจีก อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
ตำบลตาเป๊ก อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ
230 จำนวนผู้รับบริการ
ตำบลคำบก อำเภอคำชะ
อี/ ตำบลภูวง อำเภอ
หนองสูง
ตำบลนาโสก อำเภอเมือง
ตำบลคำบก อำเภอ
คำชะอี/ ตำบลภูวง
อำเภอหนองสูง
230 จำนวนผู้รับบริการ
ตำบลจอมทอง อำเภอศรี
บุญเรือง/ บ้านนาคำไฮ
อำเภอเมือง
อำเภอนากลาง/ อำเภอ
นาวัง/ อำเภอโนนสัง/
อำเภอเมือง/ อำเภอศรี
บุญเรือง/ ตำบลสุวรรณ
คูหา อำเภอสุวรรณคูหา
บ้านท่าโพธิ์ชยั ตำบล
บ้านพร้าว อำเภอเมือง/
161
161
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7. สระแก้ว

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

จำนวน 11 โครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนจากหญ้าแฝกสู่การตลาดอิเล็คทรอนิกส์
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษตามภาวะวิสัยของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแนวสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ
โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพือ่ ความสุขของชุมชน

8. อุทัยธานี

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

2,650,000
80,000
30,000
50,000
2,050,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี แม่บ้าน โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

50,000

โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมปิ ัญญาชุมชนเชิงพาณิชย์

70,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

80,000

โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพดแบบครบวงจรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
การถ่ายทอดภูมปิ ัญญาท้องถิ่นสูก่ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในตำบลเมืองไผ่

60,000
40,000

การสร้างเสริมเติมพลังชีวิตวัยเก๋าสระแก้ว

60,000

องค์ความรู้แก่ชุมชนเพื่อสร้างรูปแบบกิจกรรมชวนเที่ยวแบบสัมผัสประสบการณ์จากท้องถิ่น (Local Experience) บ้านหัน
ทราย จังหวัดสระแก้ว
จำนวน 2 โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต “โครงการศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมือง”

80,000

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

600,000
500,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

ศูนย์ศาสตร์พระราชา
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอ
เมือง
1,000 จำนวนผู้รับบริการ
ตำบลหนองน้ำใส อำเภอ
วัฒนานคร
ตำบลท่าข้าม อำเภอ
อรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
พื้นที่จังหวัดสระแก้ว/
ตำบลท่าเกษม อำเภอ
เมืองสระแก้ว/ ตำบล
วัฒนานคร อำเภอ
วัฒนานคร
ตำบลท่าแยก อำเภอ
เมืองสระแก้ว
ตำบลหนองบอน อำเภอ
เมืองสระแก้ว
ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอ
วังสมบูรณ์
ตำบลเมืองไผ่ อำเภอ
อรัญประเทศ
ตำบลตาพระยา อำเภอ
ตาพระยา
ตำบลหันทราย อำเภอ
อรัญประเทศ
930 จำนวนผู้รับบริการ
ตำบลห้วยแห้ง อำเภอ
บ้านไร่/ ตำบลเจ้าวัด
อำเภอบ้านไร่
162
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรทฤษฎีใหม่)

9. ระนอง

10. นราธิวาส

11. ยะลา

12. ปัตตานี

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
100,000

จำนวน 3 โครงการ
โครงการเกษตรบูรณาการเพื่อความยั่งยืน

600,000
200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระนอง เพือ่ การประกาศเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือ
ชุมชน

200,000

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สุงอายุ ยุค 4.0 เพื่อความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
จำนวน 2 โครงการ
โครงการ พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน อำเภอแว้ง

200,000
600,000
330,000

การศึกษาการพัฒนาลายผ้าทอพื้นเมือง : กลุ่มสตรีผ้าทอ ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

270,000

จำนวน 3 โครงการ
การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนใต้
โครงการจัดการความรูก้ ารปลูกพืชหลังจากการทำนา

600,000
200,000
200,000

โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติวถิ ีโกตาบารู โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา

200,000

จำนวน 2 โครงการ
โครงการเพิ่มขีดความสามารถกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

600,000
300,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

300,000

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

ตำบลห้วยแห้ง อำเภอ
บ้านไร่
400 จำนวนผู้รับบริการ
ตำบล จ.ป.ร., ตำบลปาก
จั่น อำเภอกระบุรี/
ตำบลบางพระเหนือ
อำเภอละอุ่น
อำเภอกระบุรี/ อำเภอ
กะเปอร์/ อำเภอเมือง/
อำเภอสุขสำราญ/ ตำบล
บางริ้น อำเภอเมือง
จังหวัดระนอง
100 จำนวนผู้รับบริการ
อำเภอแว้ง/ ตำบลลำภู
อำเภอเมือง
ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ
160 จำนวนผู้รับบริการ
อำเภอเบตง
ตำบลโกตาบารู อำเภอรา
มัน
ตำบลโกตาบารู อำเภอรา
มัน
220 จำนวนผู้รับบริการ
ตำบลทรายขาว อำเภอ
โคกโพธิ์/ ตำบลตะโละกา
โปร์ อำเภอยะหริ่ง/
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอ
หาดใหญ่
ตำบลปะนาเระ อำเภอ
ปะนาเระ/ ตำบลปากล่อ,
163
163
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

13. สตูล

14. สมุทรสาคร

15. ยโสธร

16. พังงา

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

จำนวน 2 โครงการ
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล

600,000
300,000

โครงการยกระดับการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล

300,000

จำนวน 3 โครงการ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนหมู่บา้ นเบญจรงค์ดอนไก่ดี

600,000
200,000

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สมุนไพรป่าชายเลนเพื่อยกระดับพลวัตสุขภาพชุมชนโดยใช้นวัตกรรมชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

200,000

โครงการแหล่งเรียนรู้การเพิ่มคุณภาพมะพร้าวน้ำหอม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
อย่างยั่งยืน
จำนวน 4 โครงการ
การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

200,000
600,000
150,000

การพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร

150,000

การพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกชุมชนบ้านฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

150,000

แนวทางการปฏิบัติตนและปรับตัวด้านปัจจัย 4 และการใช้เทคโนโลยี อย่างมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุกต์
Thailand 4.0 ของผู้สูงอายุ
จำนวน 3 โครงการ

150,000

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

600,000

เป้าหมาย

200

150

250

220

พื้นที่ดำเนินการ
ตำบลมะกรูด อำเภอโคก
โพธิ์
จำนวนผู้รับบริการ
ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่ง
หว้า/ ตำบลเกาะสาหร่าย
อำเภอเมืองสตูล/ ตำบล
เขาขาว, ตำบลปากน้ำ
อำเภอละงู
ตำบลเขาขาว, ตำบลละงู
อำเภอละงู/ ตำบลเกาะ
สาหร่าย อำเภอเมืองสตูล
จำนวนผู้รับบริการ
ตำบลดอนไก่ดี อำเภอ
กระทุ่มแบน
ตำบลโคกขาม อำเภอ
เมือง
ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอ
บ้านแพ้ว
จำนวนผู้รับบริการ
ตำบลบุ่งค้า, ตำบลห้อง
แซง อำเภอเลิงนกทา/
ตำบลสิงห์ อำเภอเมือง
ตำบลคำเตย อำเภอไทย
เจริญ/ ตำบลคำน้ำสร้าง
อำเภอกุดชุม
ตำบลฟ้าหยาด อำเภอ
มหาชนะชัย
ตำบลสำราญ อำเภอ
เมือง
จำนวนผู้รับบริการ

164

164
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครงการจัดการความรู้ด้านผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน

17. ตราด

18. แพร่

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
200,000

โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนด้านอาหาร

200,000

โครงการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านคลองบ่อแสน

200,000

จำนวน 5 โครงการ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดตราด

600,000
330,000

การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านชำราก ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส

35,000
80,000

โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

75,000

โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาและคนในชุมชนจังหวัดตราด
จำนวน 4 โครงการ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างสร้างสรรค์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านท่าบัวลอย ต.แม่
ยม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
โครงการจัดการความรูก้ ารสร้างมูลค่าเพิ่มเศษไม้เหลือทิ้งอุตสาหกรรมแปรรูปไม้สัก
โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง และผู้ประกอบการในชุมชน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

80,000
1,800,000
360,000
120,000
120,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

ตำบลบ่อแสน อำเภอทับ
ปุด/ ตำบลบางเหรียง
อำเภอทับปุด
ตำบลตากแดด อำเภอ
เมือง
ตำบลบ่อแสน อำเภอทับ
ปุด
350 จำนวนผู้รับบริการ
ตำบลชำราก อำเภอ
เมือง/ ตำบลเนินทราย
อำเภอเมือง/ ตำบลหนอง
บอน อำเภอบ่อไร่
ตำบลชำราก อำเภอเมือง
ตำบลหนองบอน อำเภอ
บ่อไร่
ตำบลด่านชุมพล, ตำบล
นนทรีย์, ตำบลช้างทูน
อำเภอบ่อไร่/ ตำบล
คลองใหญ่ อำเภอคลอง
ใหญ่/ ตำบลท่ากุ่ม,
ตำบลเนินทราย อำเภอ
เมือง/ ตำบลแหลมงอบ
อำเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด
470 จำนวนผู้รับบริการ
ตำบลแม่ยม อำเภอเมือง
แพร่
ตำบลพระหลวง อำเภอ
สูงเม่น
ตำบลสบสาย อำเภอ
สูงเม่น
165
165
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ไม้สักวิทยาลัยชุมชนแพร่

19. สงขลา

20. น่าน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
1,200,000

จำนวน 6 โครงการ
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

600,000
115,000

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงอัตลักษณ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคก
เมือง

115,000

การพัฒนาโฮมสเตย์และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด

115,000

โครงการจัดการท่องเที่ยวเพือ่ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อำเภอสะเดา

115,000

โครงการแหล่งเรียนรู้ชันโรง
แนวทางการปลูกพืชร่วมยางต้นแบบ
จำนวน 2 โครงการ
โครงการการศึกษา การใช้สีจากธรรมชาติกับผ้าทอพื้นเมืองน่านด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน
จำนวน 2 รายการ
รอพิจารณาจัดสรร
บริหารจัดการ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาและส่งเสรืมการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ (โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน)
1. แม่ฮ่องสอน
การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อลดความเหลี่อมล้ำทางการศึกษาและอาชีพ รองรับเทคโนโลยี 4.0
2. พิจิตร
โครงการบทเรียนออนไลน์พัฒนาวิชาชีพฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
3. ตาก
โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
4. บุรีรัมย์
โครงการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิตอลชุมชน
5. มุกดาหาร
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
21. สำนักงานสถาบัน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

50,000
90,000
1,433,900
183,900
1,250,000
1,227,700
587,700
640,000
2,000,000
150,000
150,000
40,000
145,000
40,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

ตำบลดอนมูล, ตำบลพระ
หลวง, วิสาหกิจชุมชน
ผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดงดอนมูล ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น
380 จำนวนผู้รับบริการ
ตำบลบ้านขาว อำเภอ
ระโนด
ตำบลบางเหรียง อำเภอ
ควนเนียง
ตำบลคลองรี, ตำบลชุม
พล, ตำบลดีหลวง อำเภอ
สทิงพระ
ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอ
สะเดา
ตำบลเทพา อำเภอเทพา
ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ
630 จำนวนผู้รับบริการ
ตำบลบัวใหญ่ อำเภอ
นาน้อย
ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง
6,000 (จำนวนผู้รับบริการ)
200
325
200
350
200
166

166
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

6. หนองบัวลำภู
7. สระแก้ว
8. อุทัยธานี
9. ระนอง
10. นราธิวาส
11. ยะลา
12. ปัตตานี

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์
โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์”
การพัฒนาสือดิจิตอลคลาสรูมและสือออนไลน์เพื่อชุมชน
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบ SPOC และ MOOC เพือ่ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
13. สตูล
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
14. สมุทรสาคร
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
15. ยโสธร
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์วิทยาลัยชุมชนยโสธร
16. พังงา
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
17. ตราด
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom, Thai MOOC และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพือ่
ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยชุมชนตราด
18. แพร่
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
19. สงขลา
การพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
20. น่าน
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
1. แม่ฮ่องสอน
โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมชาติพันธุ์แห่งเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรม

งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
1. ตราด
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพือ่ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
40,000
150,000
40,000
40,000
40,000
150,000
145,000
150,000
150,000
40,000
150,000
150,000
150,000
40,000
40,000
1,000,000
1,000,000

1,231,700
1,231,700

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

200
250
250
200
600
500
500
400
175
300
250
250
250
350
250
500 (จำนวนผู้รับบริการ)
500 ตำบลผาบ่อง อำเภอ
เมือง/ ตำบลแม่นาเติง
อำเภอปาย/ ตำบล
จองคำ อำเภอเมือง
300 (จำนวนผู้รับบริการ)
300 ตำบลเทพนิมิต อำเภอ
เขาสมิง/ ตำบลชำราก
อำเภอเมือง/ ตำบล
ท่าพริก อำเภอเมือง/
ตำบลตะกาง อำเภอ
เมือง/ ตำบลคลองใหญ่
อำเภอคลองใหญ่/ ตำบล
ท่ากุ่ม อำเภอเมือง/
167
167
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

งบเงินอุดหนุน : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเทีย่ วที่มชี ื่อเสียงของภาค
1. ระนอง
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดระนอง
2. สำนักงานสถาบัน
บริหารจัดการ
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาเพือ่ ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. แม่ฮ่องสอน
จำนวน 3 โครงการ
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้เชกิเชอูผ้าทอกะเหรีย่ ง บ้านพะมอลอ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การทำตุ๊กตาไทใหญ่สืบสานภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

1,995,700
1,995,700
1,795,700
1,500,000
80,000
25,000
25,000

โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000

2. พิจิตร

โครงการจัดการความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร

80,000

3. ตาก

โครงการจัดการความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

75,000

4. บุรีรัมย์
5. มุกดาหาร

โครงการจัดการความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
จำนวน 2 โครงการ

70,000
75,000

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

ตำบลเนินทราย อำเภอ
เมือง/ตำบลบางปิด
อำเภอแหลมงอบ/
ตำบลห้วยแร้ง อำเภอ
เมือง/ ตำบลไม้รูด
อำเภอคลองใหญ่/ ตำบล
ช้างทูน อำเภอบ่อไร่/
ตำบลแหลมงอบ อำเภอ
แหลมงอบ/ ตำบล
อ่าวใหญ่ อำเภอเมือง
500 (จำนวนผู้รับบริการ)
500
6,370 (จำนวนผู้รับบริการ)
365 (จำนวนผู้รับบริการ)
45 ตำบลบ้านกาศ อำเภอ
แม่สะเรียง
20 ตำบลแม่นาเติง อำเภอ
ปาย
300 หน่วยจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 6
อำเภอ
500 ตำบลหัวดง อำเภอเมือง/
ตำบลทับคล้อ อำเภอทับ
คล้อ/ ตำบลท่าบัว
อำเภอโพทะเล
250 อำเภอบ้านตาก/ อำเภอ
เมืองตาก
250 จังหวัดบุรีรัมย์
250 (จำนวนผู้รับบริการ)

168

168
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
50,000

โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

25,500

6. หนองบัวลำภู

การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน : กลองยาว

75,000

7. สระแก้ว

จำนวน 2 โครงการ
โครงการถอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วเพื่อนำมาพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จังหวัดสระแก้ว

80,000
50,000

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

30,000

8. อุทัยธานี

ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

75,000

9. ระนอง

จำนวน 3 โครงการ
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนระนอง

75,000
25,000

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานภูมิปัญญาร่อนแร่ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

25000

โครงการอนุรักษ์สืบสานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณเมืองระนอง
จำนวน 3 โครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน (กรงนกคุ้ม) สู่นวัตกรรม 4.0
โครงการเมาลิดสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีงบประมาณ 2563
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นนราธิวาส
จำนวน 2 โครงการ
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีหลักศาสนาและศรัทธาในศิลปวัฒนธรรม

25,000
97,000
40,000
37,000
20,000
75,000
25,000

10. นราธิวาส

11. ยะลา

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

200 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอ
ดอนตาล
50 ตำบลนาสีนวน อำเภอ
เมือง
250 อำเภอนาวัง/ อำเภอ
โนนสัง/ อำเภอเมือง/
อำเภอศรีบุญเรือง/
อำเภอสุวรรณคูหา/
จังหวัดหนองบัวลำภู
445 (จำนวนผู้รับบริการ)
145 ตำบลวังใหม่ อำเภอวัง
สมบูรณ์/ ตำบลหันทราย
อำเภออรัญประเทศ
300 ตำบลท่าเกษม อำเภอ
เมืองสระแก้ว/ ตำบล
หนองสังข์ อำเภอ
อรัญประเทศ
350 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอ
บ้านไร่
250 (จำนวนผู้รับบริการ)
25 พื้นที่จังหวัดระนอง/
ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง
25 ตำบลหาดส้มแป้น
อำเภอเมือง
200 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง
730 (จำนวนผู้รับบริการ)
30 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ
570 ตำบลลำภู อำเภอเมือง
130 ตำบลลำภู อำเภอเมือ
250 (จำนวนผู้รับบริการ)
200 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
169
169
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12. ปัตตานี
13. สตูล

14. สมุทรสาคร
15. ยโสธร
16. พังงา

17. ตราด

18. แพร่

19. สงขลา

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ จากฐานภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น “ว่าวเบอร์อามัส” สู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
50,000
102,000

จำนวน 2 โครงการ
โครงการรวบรวมอัตลักษณ์เพื่อรังสรรค์ศิลปะการแสดงโดยใช้ทุนวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

75,000
50,000

การส่งเสริมทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน

25,000

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการจัดการความรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาประเพณีจุดไฟตูมกา บ้านทุ่ง และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร
จำนวน 2 โครงการ
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองตะโกลาผ่านศิลปะภาพวาดบนผืนผ้า

16,000
75,000
65,000
40000

การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพังงา
จำนวน 2 โครงการ
โครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาอาหารบ้านทุ่งไก่ดักแบบมีส่วนร่วม สู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบ
ครบวงจร
การสืบสานภูมปิ ัญญา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดตราด

25,000
75,000
50,000

จำนวน 2 โครงการ
โครงการสืบสานภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์สู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

75,000
50,000

การอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาบ้านพระหลวง ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

25,000

โครงการการจัดการความรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาเพื่อยกระดับสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์

80,000

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

25,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

50 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน
250 ตำบลตะลุบัน อำเภอสาย
บุรี/ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง
470 (จำนวนผู้รับบริการ)
250 ตำบลพิมาน อำเภอเมือง
สตูล
220 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง
สตูล/ ตำบลบ้านควน
อำเภอเมืองสตูล
150 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง
250 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง
250 (จำนวนผู้รับบริการ)
50 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอ
ตะกั่วป่า
200 จังหวัดพังงา
250 (จำนวนผู้รับบริการ)
50 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง
200 ตำบลด่านชุมพล อำเภอ
บ่อไร่/ อำเภอเมือง
300 (จำนวนผู้รับบริการ)
50 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง
แพร่
250 ตำบลพระหลวง อำเภอ
สูงเม่น/ ตำบลน้ำชำ
อำเภอเมืองแพร่
300 อำเภอจะนะ/ อำเภอ
เมืองสงขลา/ อำเภอนา
ทวี/ อำเภอหาดใหญ/
อำเภอสะบ้าย้อย/
170

170
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

20. น่าน

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

จำนวน 2 โครงการ
โครงการจัดการความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
80,000
25,000
55,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

อำเภอเทพา/ อำเภอสทิง
พระ
260 (จำนวนผู้รับบริการ)
60 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง
200 จังหวัดน่าน

171
171
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ภาคผนวก 5
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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แผนปฏิ
174บัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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แผนปฏิ
176บัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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แผนปฏิ
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