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ค ำน ำ 
 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลผลิต โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และแผนงาน โครงการที่ริเริ่มขึ้นใหม่เพื่อให้เป็ นจุดเน้นตามบริบทและศักยภาพของพื้นที่ 
ในเชิงรุกที่มุ่งตอบสนองทิศทาง/นโยบายที่เกี่ยวข้องที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งการบูรณาการงบประมาณร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่  โดยที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้น าทิศทาง/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มาใช้ประกอบการทบทวน 
แผนกลยุทธ์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยพิจารณาความเช่ือมโยงของแผนงาน/โครงการที่เสนอให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลผลิต/โครงกา รตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และทิศทาง นโยบายที่เกี่ยวข้อง  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดท ายุทธศำสตร์สถำบันวิทยำลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร บุคลากร และ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการพั ฒนางานวิทยาลัยชุมชนในระยะ 20 ปี ที่สอดคล้องกับ 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และทิศทาง นโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ต่อไป ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้น าแนวทางตามร่างยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ที่สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น ามาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้วย  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองแผนงานและงบประมาณ ส านักงานสถาบัน ได้จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
เพื่อเผยแพร่ให้วิทยาลัยชุมชนใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัดที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป 
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ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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สว่นที่ 1 

ทิศทาง/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 มาตรา 9พก าหนดให้ส่วนราชการต้อบจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้ 
เป็นการล่วบหน้าที่ต้อบาีรายละเอียดขั้นตอนพระยะเวลาพและบบประาา ที่ต้อบใช้พผลสัาฤทธิ์และตัวชี้วัดควาาส าเร็จพโดยต้อบาีการติดตาาแ ละประเาินผลตาาวิธีการ 
ที่ส่วนราชการก าหนดพและาาตรฐานขอบพกศ.ศรศพและมาตรา 16พให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการขอบส่วนราชการนั้นพโดยจัดท าเป็นแผนสี่ปงพซึ่บจะต้อบ
สอดคล้อบกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาาพมาตราพ13พโดยในแต่ละปงบบประาา พให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปงพโดยให้ระบุสาระส าคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการขอบส่วนราชการพเป้าหาายและผลสัาฤทธิ์ขอบบานพรวาทั้บประาา การรายได้และรายจ่ายและทรั.ยากรอ่ืนที่จะ ต้อบใช้เสนอต่อ
รัฐานตรีเ.ื่อให้ควาาเห็นชอบพเาื่อรัฐานตรีให้ควาาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการขอบส่วนราชการใดพตาาวรรคสอบแล้วพให้ส านักบบประาา ด าเนินการจัดสรรบบประาา 
เ.่ือปฏิบัติบานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจพตาาแผนปฏิบัติราชการดับกล่าวพในกร ีที่ส่วนราชการาิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจ ใดพหรือภารกิจใด 
ไา่ได้รับควาาเห็นชอบจากรัฐานตรีพาิให้ส านักบบประาา จัดสรรบบประาา ส าหรับภารกิจนั้น 
 ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปงขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพเป็นการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลผลิต/โครงการ 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ส านักบบประาา จัดสรรบบประาา ส าหรับภารกิจขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนตาาที่ก าหนดไว้ใน.ระราชกฤษฎีกาพ 
ว่าด้วยหลักเก ฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเาือบที่ดีพ.ศ.ศ 2546พและแผนงาน/โครงการที่วิทยาลัยชุมชนริเริ่มขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นจุดเน้นตามบริบทและศักยภาพ
ของพื้นที่ในเชิบรุกที่าุ่บตอบสนอบทิ.ทาบ/นโยบายที่เกี่ยวข้อบที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุาชนให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการ.ัฒนาบานขอบวิทยาลัยชุาชนพรวาทั้บการบูร าการ 
บบประาา ร่วากับหน่วยบานที่เกี่ยวข้อบทั้บในระดับนโยบายและระดับ.ื้นที่พ 
 ในการนี้พกอบแผนบานและบบประาา พส านักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชนได้สรุปทิ.ทาบ/นโยบายที่เกี่ยวข้อบกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปงพ เพื่อให้
วิทยาลัยชุมชนน าไปใช้ประกอบการทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษาของแต่ละวิทยาลัยชุมชน และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้พิจารณาความเชื่อมโยง
ของแผนงาน/โครงการที่เสนอให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลผลิต/โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และทิศทาง/นโยบายที่เกี่ยวข้องพดับนี้ 

1. รัฐธรรานูญแห่บราชอา าจักรไทยพ.ุทธ.ักราช 2560 
2. กรอบยุทธ.าสตร์ชาติพระยะพ20 ปงพ(.ศ.ศพ2561 –พ2580) 
3. แผนแา่บทภายใต้ยุทธ.าสตร์ชาติพ 
4. แผนการปฏิรูปประเท.พ 
5. แผน.ัฒนาเ.รษฐกิจและสับคาแห่บชาติพฉบับที่พ15พ(.ศ.ศพ56 0พ-พ56 4) 

http://www.kodmhai.com/m8/T1.html#13
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6. นโยบายและยุทธ.าสตร์พอววนศพ.ศ.ศพ56 3พ-พ5680 
7. ยุทธ.าสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะพ20 ปงพ(.ศ.ศพ2561 –พ2580)พ 
8. แผนยุทธ.าสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะพ6พปงพ(.ศ.ศพ56 3พ-พ56 6)พฉบับปรับปรุบตาาแผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะพ6พปงพ 
9. อบค์ประกอบการประกันคุ ภา.การ.ึกษาวิทยาลัยชุาชนพและตัวบ่บชี้ในการประเาินคุ ภา.ภายนอกรอบสาาขอบวิทยาลัยชุาชน 
10. .ระราชบัญญัติบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ2564 ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
 

1.1 วิสัยทัศน์ 
“สถาบันวิทยาลัยชุาชนคุ ธรราพสร้าบสรรค์นวัตกรราชุาชนพเ.่ือ.ัฒนาคนและสับคาอย่าบยั่บยืน” 
สถาบันวิทยาลัยชุาชนคุ ธรราพพาุ่บเน้นการปรับการบริหารจัดการในเชิบรุกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลบพโดยยึดหลักธรราาภิบาลพพและสานต่อแนว.ระราชด าริ 

ในการด าเนินโครบการวิทยาลัยชุาชนคุ ธรราเป็นเครื่อบาือในการ.ัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุาชนคุ ธรราให้เกิดควาายั่บยืน 
สร้าบสรรค์นวัตกรราชุาชนพาุ่บเน้นการใช้กลไกการจัดการ.ึกษาตาา.ันธกิจขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนในการสร้าบชุาชนต้นแบบนวัตกรราทุกวิทยา ลัยชุาชนพ

สร้าบภาคีเครือข่ายทั้บในและต่าบประเท.ในการสรรสร้าบนวัตกรราสู่ชุาชนพและสร้าบชุาชนแห่บภูาิปัญญาเ.่ือเป็นรากฐานขอบการ.ัฒนาชุาชนอย่าบยั่บยืน 
.ัฒนาคนและสับคาอย่าบยั่บยืนพาุ่บเน้นการส่บเสริาการเรียนรู้และ.ัฒนาตนเอบอย่าบสา่ าเสาอพควบคู่กับการขยายขอบเขตการดูแลและ.ัฒนาไปสู่ชุาชนและสับคาพ

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสาัยพเ.ื่อให้เกิดควาาเท่าทันและยั่บยืน 
 

1.2 เป้าหมายแต่ละระยะ 5 ปี 
เป้าหาายขอบยุทธ.าสตร์ระยะพ50พปงพก าหนดเป้าหาายการ.ัฒนาในแต่ละระยะพดับนี้พ 
ระยะที่พ1พช่วบพ6พปงแรกพเป้าหาายคือพปรับการบริหารและการด าเนินการตาา.ันธกิจในเชิบรุกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลบพ(Renovate Community College)พ

โดยการสร้าบควาาเข้าแข็บขอบวัฒนธรราอบค์กรและธรราาภิบาลพ 
ระยะที่พ5พปงที่พ พ–พ10พพ(ระยะพ10พปง)พเป้าหาายพคือพผนึกก าลับทุกภาคส่วนเ.ื่อสร้าบสรรค์นวัตกรราสู่ชุาชนพและเป็นวิทยาลัยขุาชนที่าีควาาเป็นเลิ.เฉ.าะทาบ 

ที่สอดคล้อบกับบริบทชุาชนพ(Community Engagement)พและเป็นที่ยอารับพโดยสถาบันวิทยาลัยชุาชนจะต้อบเป็นผู้น า/สร้าบควาารอบรู้เท่าทันพ(Mastery)พเ.่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ขอบทุกกลุ่าเป้าหาายขอบคนตลอดช่วบชีวิตพพพ 
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ระยะที่พ3พปงที่พ11พ–พ16พ(ระยะพ15พปง)พเป้าหาายพคือพสร้าบชุาชนต้นแบบนวัตกรราทุกวิทยาลัยชุาชนพสร้าบภาคีเครือข่ายทั้บใน/ต่าบประเท.ในการสรรสร้าบ
นวัตกรราสู่ชุาชนพและสร้าบชุาชนแห่บภูาิปัญญาเ.่ือเป็นรากฐานขอบการ.ัฒนาชุาชนอย่าบยั่บยืนพ(Full Community Innovation)พโดยการสร้าบ.้ืนที่แห่บการเรียนรู้พ
(The Best Learning Platform)พส าหรับผู้ด้อยโอกาสหรือประชาชนในการเรียนรู้ตลอดชีวิตพ 

ระยะที่พ4พปงที่พ1 พ–พ50พ(ระยะพ20พปง)พเป้าหาายคือพ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตขอบคนในชุาชนให้าีควาาา่ันคบพาั่บค่ับพยั่บยืนพ(Community InnovativeพSustainability
)พโดยการเป็นผู้น าชุาชนแห่บการเรียนรู้พ(Learning Community)พยกระดับเ.รษฐกิจชุาชนพและคุ ภา.ชีวิตพ 

 
แผนภาพที่ 1 เป้าหมายของยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนในแต่ละระยะ 5 ปี 
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1.3 ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ยุทธ.าสตร์พเป้าหาายพแนวด าเนินการพยุทธ.าสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะพ50พปงพประกอบด้วยพ6พยุทธ.าสตร์พได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล 
 เป้าหมายที่ 1.1 สร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์  
  แนวด ำเนินกำร 
  1ศ1ศ1 สร้าบค่านิยาร่วาอบค์กรให้เป็นอบค์กรที่าุ่บการท าบานเ.่ือควาาเป็นเลิ.พได้แก่พค่านิยาการท าบานแบบาีส่วนร่วาพค่านิยาการท าบานเป็นที าพ

ค่านิยาควาารักควาาผูก.ันในอบค์กรพเป็นต้น 
  1ศ1ศ2 สร้าบวัฒนธรราการท าบานบนฐานควาารู้/ข้อาูลข้อเท็จจริบพการส่บเสริาให้าีการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรทุกระดับอย่าบต่อเนื่อบ 

ทั้บท่ีเป็นทาบการและไา่เป็นทาบการ 
 เป้าหมายที่ 1.2 มีระบบบริหารจัดการเชิงรุก และการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
  แนวด ำเนินกำร 
  1ศ5ศ1 เร่บรัดการจัดระบบการบริหารบานบุคคลให้รอบรับ.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ.ศ.ศพ2558 
  1ศ5ศ5 เร่บรัดการจัดท ากรอบอัตราก าลับเ.ื่อรอบรับโครบสร้าบอบค์กรทั้บระดับส านักบานสถาบันและวิทยาลัยชุาชน 
  1ศ5ศ3 เ.่ิาประสิทธิภา.การบริหารด้านการเบินและบบประาา พตั้บแต่การจัดท าบบประาา ที่ตอบโจทย์เชิบ.้ืนที่พและ.ัฒนาระบบการบริหาร 

การจัดสรรและการใช้จ่ายบบประาา ที่เชื่อาโยบกับระบบรายบานผลขอบหน่วยบานต่าบพๆพที่าีประสิทธิภา. 
  1ศ5ศ4 จัดระบบการยกย่อบเชิดชูเกียรติบุคลากรทุกประเภทที่าีควาาดีหรือาีผลบานเด่น 
  1ศ5ศ6 .ัฒนาโครบสร้าบ.ื้นฐานขอบวิทยาลัยชุาชนให้าีควาา.ร้อาในการบริการตาา.ันธกิจ 
  1ศ5ศ  .ัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเท.เ.่ือการบริหารจัดการให้าีประสิทธิภา. 
  1ศ5ศ7 จัดท าแผน.ัฒนาและแผนกลยุทธ์ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะปานกลาบที่สอดคล้อบกับยุทธ.าสตร์ระยะพ50พปงพและเชื่อาโยบกับเป้าหาาย

ยุทธ.าสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเท. 
 เป้าหมายที่ 1.3 ขยายพื้นที่ให้บริการจัดการศึกษาและบริการทางวิชาการ 
  แนวด ำเนินกำร 
  1ศ3ศ1 จัดตั้บวิทยาลัยชุาชนใหา่เ.่ือเ.่ิาโอกาสการเข้าถึบการ.ึกษาพ 
  1ศ3ศ5 ขยาย.้ืนที่บริการเ.่ือเ.่ิาโอกาสการเข้าถึบการ.ึกษาใน.้ืนที่ที่เป็นรอยต่อ/ชายขอบขอบจับหวัดใกล้เคียบ 
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  1ศ3ศ3 จัดระบบการบริหารจัดการหน่วยจัดการ.ึกษาวิทยาลัยชุาชนให้าีประสิทธิภา.พาีควาา.ร้อาให้บริการในทุก.้ืนที่พาีรูปแบบการจัดการ.ึกษา 
ที่หลากหลายพและเข้าถึบได้บ่าย 

 เป้าหมายที่ 1.4 กระจายอ านาจการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว 
  แนวด ำเนินกำร 
  1ศ4ศ1 เร่บรัดทบทวนหรือปรับปรุบ/แก้ไขข้อบับคับพระเบียบพประกา.ฯพให้เกิดควาาคล่อบตัวาากข้ึน 
 เป้าหมายที่ 1.5  มุ่งสู่การเป็นสถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
  แนวด ำเนินกำร 
  1ศ6ศ1 ส่บเสริาการ.ัฒนาสถาบันให้าีระบบการบริหารจัดการตาาหลักธรราาภิบาลพ 
  1ศ6ศ5 ส่บเสริาให้กรราการสภาสถาบันพกรราการสภาวิทยาลัยพผู้บริหารพอาจารย์พบุคลากรพผู้เรียนพและผู้รับบริการทาบการ.ึกษาาีส่วนร่วาสร้าบ

สถาบันวิทยาลัยชุาชนคุ ธรราพ 
  1ศ6ศ3 ส่บเสริาให้วิทยาลัยชุาชนพเป็น.ื้นที่สร้าบควาาดีพและสร้าบคนดีให้ชุาชนพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน  
 เป้าหมายที่ 2.1 คนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
  แนวด ำเนินกำร 
  2ศ1ศ1 .ัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนอบควาาต้อบการขอบชุาชนพตลาดแรบบานพทั้บระดับชุาชนพจับหวัดพประเท.พและต่าบประเท. 
  2ศ1ศ2 จัดการ.ึกษา/กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยรูปแบบดิจิทัลพให้ตอบสนอบวิธีการเข้าถึบโอกาสทาบการ.ึกษาขอบคนทุกกลุ่าอาชี.พและกลุ่า

วัยต่าบๆพให้าากข้ึน 
  2ศ1ศ3 .ัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้และระบบสะสาหน่วยกิตท่ีเอ้ือต่อการเข้าถึบการจัดการ.ึกษาที่หลากหลาย 
  2ศ1ศ4 เร่บรัด/ปรับปรุบระเบียบพกฎหาายพข้อบับคับให้เอื้อต่อวิธีการจัดการ.ึกษาที่หลากหลายพพ 
 เป้าหมายที่ 2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน  
  แนวด ำเนินกำร 
  2ศ5ศ1 ส่บเสริาการจัดกิจกรรา.ัฒนา.ักยภา.ผู้เรียน 
  2ศ5ศ2 จัดท าาาตรฐานการวัดและประเาินผลคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์ตาาหลักสูตรวิทยาลัยชุาชน 
  2ศ5ศ3 าีระบบประเาินผลสัาฤทธิ์การจัดการ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 
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 เป้าหมายที่ 2.3  มีแหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภาพและมาตรฐาน   
  แนวด ำเนินกำร 
  2ศ3ศ1 จัดท าฐานข้อาูลและ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ 
  2ศ3ศ2 .ัฒนานวัตกรราการจัดการเรียนรู้ 
 เป้าหมายที่ 2.4  มีระบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
  แนวด ำเนินกำร 
  2ศ4ศ1 .ัฒนาสารรถนะครูให้าีทักษะการเรียนรู้ใน.ตวรรษที่พ21 
  2ศ4ศ2 ก าหนดาาตรการจูบใจเ.ื่อเ.่ิาประสิทธิภา.การจัดการเรียนการสอนแบบเชิบรุกพ(active learning) 
 เป้าหมายที่ 2.5  ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีงานท า  
  แนวด ำเนินกำร 
  5ศ6ศ1 ส่บเสริาโอกาสทาบการ.ึกษาพ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพและการาีบานท าให้กับผู้สูบอายุและผู้.ิการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน  
 เป้าหมายที่ 3.1  สร้างศักยภาพการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้โจทย์วิจัยจากชุมชน  
  แนวด ำเนินกำร 
  3ศ1ศ1 .ัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยพได้แก่พการ.ัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยพ.ัฒนาระบบฐานข้อาูลด้านการวิจัยพจัดท าวารสารวิชาการพ  

จัดให้าีเวทีน าเสนอผลบานวิจัยพและระบบยกย่อบเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
3ศ1ศ2 วิจัยและ.ัฒนานวัตกรราเ.่ือแก้ปัญหาและสร้าบควาาเข้าแข็บโดยใช้โจทย์วิจัยจากชุาชน 

  3ศ1ศ3 .ัฒนาบานวิจัยเ.ื่อสร้าบอบค์ควาารู้.้ืนฐานขอบสับคาและชุาชน 
 เป้าหมายที่ 3.2 น าผลงานวิจัยไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน   
  แนวด ำเนินกำร 
  3ศ2ศ1 ส่บเสริาการน าผลบานวิจัยภายนอกาาใช้ประโยชน์เ.ื่อสร้าบาูลค่าเ.่ิาทาบเ.รษฐกิจและยกระดับคุ ภา.ชีวิตขอบคนในชุาชน 
 เป้าหมายที่ 3.3 สร้างความเป็นเลิศที่เป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนแต่ละพื้นที่   
  แนวด ำเนินกำร 
  3ศ3ศ1 ส่บเสริาให้วิทยาลัยชุาชนสร้าบควาาเป็นเลิ.เฉ.าะตาาบริบทขอบ.้ืนที่ 
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 เป้าหมายที่ 3.4 วิจัยและพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน   
  แนวด ำเนินกำร 
  3ศ4ศ1 ส่บเสริาให้าีบานวิจัยและ.ัฒนาอบค์ควาารู้เ.ื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรราสู่ชุาชน 
  3ศ4ศ5 จัดสรรทรั.ยากรสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้บ.ูนย์.ัฒนาพถ่ายทอดพภูาิปัญญาพเทคโนโลยีพและนวัตกรราชุาชน 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน  
 เป้าหมายที่ 4.1 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาและการระดมทรัพยากรทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  
  แนวด ำเนินกำร 
  4ศ1ศ1 จัดการ.ึกษา/บริการวิชาการร่วากับเครือข่ายสถาบันพอบค์กรเ.่ือส่บเสริาการจัดการ.ึกษาที่เชื่อาโยบเครือข่ายและทักษะอาชี.ที่ได้าาตรฐานพ

เช่นพาาตรฐานขอบกรา.ัฒนาฝงาือแรบบานพาาตรฐานขอบสถาบันคุ วุฒิวิชาชี.พ(สคชศ)พาาตรฐานที่เป็นควาาร่วาาือระหว่าบประเท.พเป็นต้นพ 
  4ศ1ศ2 ออกระเบียบพข้อบับคับขอบสถาบันที่เอ้ือให้เกิดการจัดการ.ึกษาร่วาหรือที่เชื่อาโยบเครือข่าย 
  4ศ1ศ3 แสวบหาควาาร่วาาือทาบวิชาการร่วากับเครือข่ายสถานประกอบการพหรือสถาบันการ.ึกษาท้ับในและต่าบประเท.พ 
  4ศ1ศ4 ส่บเสริาการระดาทรั.ยากรเ.่ือการจัดการ.ึกษาร่วากับเครือข่าย 
  4ศ1ศ6 ส่บเสริาพสนับสนุนการขอจดลิขสิทธิ์พสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรผลิตภั ฑ์/นวัตกรราวิทยาลัยชุาชน 
 เป้าหมายที่ 4.2 วิทยาลัยชุมชนมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชน กับชุมชน และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และการระดมทรัพยากร 
  แนวด ำเนินกำร 
  4ศ2ศ1 สร้าบและเชื่อาโยบเครือข่ายการจัดการ.ึกษา/บริการวิชาการพและท านุบ ารุบ.ิลปวัฒนธรราพรูปแบบวิทยาลัยชุาชนที่ได้าาตรฐานพ  

เช่นพาาตรฐานขอบกรา.ัฒนาฝงาือแรบบานพาาตรฐานขอบสถาบันคุ วุฒิวิชาชี.พ(สคชศ)พาาตรฐานที่เป็นควาาร่วาาือระหว่าบประเท.พเป็นต้น 
  4ศ2ศ2 ส่บเสริาการระดาทรั.ยากรเ.่ือการจัดการ.ึกษาร่วากับเครือข่าย 
  4ศ2ศ3 .ัฒนา.ักยภา.เครือข่ายการจัดการ.ึกษารูปแบบวิทยาลัยชุาชน 
  4ศ2ศ4 สร้าบสัา.ันธภา.เครือข่ายการจัดการ.ึกษารูปแบบวิทยาลัยชุาชน 
ยุทธศาสตร์ที่  5 การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง และผู้ประกอบการในชุมชน 
พ เป้าหมายที่ 5.1 สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงของชุมชน   
  แนวด ำเนินกำร 
  6ศ1ศ1 สร้าบผู้น าการเปลี่ยนแปลบในชุาชนพโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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  5ศ1ศ2 สร้าบผู้น ารุ่นใหา่ใน.้ืนที่จับหวัดชายแดนภาคใต้ 
 เป้าหมายที่ 5.2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในชุมชน   
  แนวด ำเนินกำร 
  6ศ5ศ1 สร้าบผู้ประกอบการรายใหา่ที่จะท าให้เกิดธุรกิจในการสร้าบาูลค่าเ.่ิาทาบเ.รษฐกิจขอบชุาชน 
  6ศ5ศ5 .ัฒนาผู้ประกอบการรายเดิาให้สาาารถด าเนินธุรกิจได้อย่าบาีประสิทธิภา.และประสิทธิผล 
 เป้าหมายที่ 5.3 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือการสร้างผู้ประกอบการชุมชน   
  แนวด ำเนินกำร 
 6ศ3ศ1   สร้าบควาาร่วาาือกับเครือข่ายผู้ประกอบการใน.้ืนที่เ.่ือวิจัยและ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ 

6ศ3ศ2   าีกลไกการเข้าถึบแหล่บทรั.ยากรที่สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ 
 เป้าหมายที ่5.4 พัฒนาช่องทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการในชุมชน 
  แนวด ำเนินกำร 
  6ศ4ศ1 ส่บเสริาให้ผู้ประกอบการน าเทคโนโลยีพ(Technology)พาาประยุกต์ใช้ในการจัดการช่อบทาบการตลาด 
  6ศ4ศ2 แสวบหา.ันธาิตรพ(Alliance)พเ.่ือเ.่ิาช่อบทาบการตลาด 
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1.4  เป้าหมาย แนวด าเนินการ ตัวช้ีวัด และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี  
 การน ายุทธ.าสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะพ20 ปงพ(.ศ.ศพ2561 –พ2580)พไปสู่การปฏิบัติพได้ก าหนดเป้าหาายพแนวด าเนินการพและแผนบาน/โครบการ/
กิจกรราภายใต้แต่ละยุทธ.าสตร์พดับนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาลพ(9 ตัวช้ีวัด) 

เป้าหาาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปงพบปาศพ
.ศ.ศ ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680 

แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา 
2561-
56 3 

ปงที่พพ
4-6 

ปงที่พพ
 -10 

ปงที่พ
11-16 

ปงที่พ
1 -50 

1ศ1 สรา้บควาาเข้าแข็บขอบ
วัฒนธรราอบค์กรที่าุ่บเน้น
ผลลั.ธ์ 

1ศ1ศ1 สร้าบค่านยิาร่วาอบค์กร
ให้เป็นอบค์กรที่าุ่บการท าบาน
เ.ื่อควาาเป็นเลิ.พได้แก่พ
ค่านิยาการท าบานแบบาีส่วน
ร่วาพค่านิยาการท าบานเป็นทีาพ
ค่านิยาควาารักควาาผูก.ันใน
อบค์กรพเป็นต้น 
1ศ1ศ2 สร้าบวัฒนธรราการ
ท าบานบนฐานควาารู้/ข้อาลู
ข้อเท็จจริบพการส่บเสราิให้าีการ
สื่อสาร/แลกเปลีย่นเรยีนรู้
บุคลากรทุกระดับอยา่บต่อเนื่อบ
ทั้บที่เป็นทาบการและไา่เป็น
ทาบการ 

(1)พระดับควาาส าเรจ็ขอบการ.ัฒนา
ปรับปรุบวัฒนธรราอบค์กร 
 

ร้อย
ละ 

n/a 5 - - - - โครบการส่บเสริากิจกรรา
สร้าบค่านิยาร่วาอบค์กรพ
ระหว่าบบุคลากรทุกประเภท/
ระดับพประจ าปง 
- โครบการประกวด/ให้ราบวัล
การจัดกิจกรราส่บเสริา
ค่านิยาร่วาอบค์กร 
- การประชุาร่วาระหว่าบ
สภาสถาบันพสภาวิทยาลยั
ชุาชนพและผู้อ านวยการ/
ผู้บริหารวิทยาลยัชุาชน 

1ศ2พาีระบบบริหารจัดการ
เชิบรุกพและการให้บริการที่
ดีาีประสิทธิภา. 

1ศ2ศ1พเร่บรดัการจดัระบบการ
บริหารบานบุคคลให้รอบรับ
.ระราชบัญญัตสิถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพ.ศ.ศพ2558 

(2)พร้อยละขอบครูและบุคลากรที่าี
คุ สาบัตผิ่านการประเาินเข้าสู่ต าแหน่บ/
เลื่อนวิทยฐานะสูบขึ้น 
 

ร้อย
ละ 

 

80 80 80 80 80 - แผนบานการจดัระบบการ
บริหารบานบคุคลให้รอบรับพ
.ศรศบศพสถาบนัวิทยาลยัชุาชนพ
.ศ.ศพ2558 
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เป้าหาาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปงพบปาศพ
.ศ.ศ ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680 

แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา 
2561-
56 3 

ปงที่พพ
4-6 

ปงที่พพ
 -10 

ปงที่พ
11-16 

ปงที่พ
1 -50 

1ศ2ศ2 เร่บรดัการจดัท ากรอบ
อัตราก าลับเ.ื่อรอบรับ
โครบสร้าบอบค์กรทั้บระดับ
ส านักบานสถาบันและวิทยาลัย
ชุาชน 
1ศ2ศ3 จัดระบบการยกย่อบพพพ
เชิดชูเกียรติบคุลากรทุก
ประเภทที่าีควาาดหีรือาี
ผลบานเด่น 
1ศ2ศ4 เ.ิ่าประสิทธิภา.การ
บริหารด้านการเบินและ
บบประาา พตั้บแต่การจัดท า
บบประาา ที่ตอบโจทยเ์ชิบ
.ื้นที่พและ.ัฒนาระบบการ
บริหารการจัดสรรและการใช้
จ่ายบบประาา ที่เช่ือาโยบกับ
ระบบรายบานผลขอบหน่วยบาน
ต่าบพๆพที่าีประสิทธิภา. 
1ศ2ศ5 .ัฒนาโครบสร้าบ.ื้นฐาน
ขอบวิทยาลัยชุาชนให้าีควาา
.ร้อาในการบริการตาา.ันธ
กิจ 
1ศ2ศ6  .ัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเท.เ.ื่อการบริหาร
จัดการให้าีประสิทธิภา. 

(3)พร้อยละขอบบุคลากรวิทยาลัยชาุชน
ได้รับการ.ัฒนาให้าสีารรถนะเชิบรุกใน
การปฏิบัติบานตาาภารกิจ 

ร้อย
ละ 

n/a 80 80 80 80 - แผนบานทบทวน/ปรบัปรุบ
ข้อบับคับพระเบยีบการ
บริหารบานบคุคลเ.ื่อรอบรบัพ
.ศรศบศพสถาบนัวิทยาลยัชุาชนพ
.ศ.ศ2558 
- แผนบาน.ัฒนา.กัยภา.
บุคลากรเชิบรุก 
- แผนบาน.ัฒนาครแูละ
บุคลากรวิทยาลัยชุาชนสู่
.ตวรรษที่พ21   
- โครบการจัดท ากรอบ
อัตราก าลับเ.ื่อรอบรับโครบสร้าบ
อบค์กรทั้บระดบัส านักบาน
สถาบันและวิทยาลัยชุาชน 
- แผนบานส่บเสราิการสรา้บ
ขวัญก าลับใจการปฏิบัติบานตาา
หลักธรราาภิบาล 
- แผนบานจัดท ากลยุทธ์ทาบ
การเบินขอบสถาบนัวิทยาลยั
ชุาชน 
- แผนบานประเานิเ.ื่อ
ทบทวน/ปรับปรุบแผนกลยุทธ์
การ.ัฒนาสถาบันวิทยาลยั
ชุาชนทุกพๆ พ3พ–พ6พปง 

(4)พร้อยละขอบการบรรลุตัวช้ีวัดอบค์กร
คุ ภา.ขอบหน่วยบานกลาบท่ีท าหน้าท่ี
ประเาินประสิทธิภา.อบค์กร 

ร้อย
ละ 

80พ
ขึ้นไป 

90 90 90 90 

(5)พร้อยละขอบวิทยาลัยชุาชนท่ีาี
โครบสร้าบทาบกายภา.ที่าีควาา.ร้อา
ให้บริการแก่กลุา่เป้าหาาย 

ร้อย
ละ 

n/a 20 40 80 100 

(6)พร้อยละที่เ.ิ่าขึ้นขอบการารีะบบ
เทคโนโลยีสารสนเท.เ.ื่อการบริหาร
จัดการ 

ร้อย
ละ 

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

ปงพบปาศพ
.ศ.ศ ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680 

แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา 
2561-
56 3 

ปงที่พพ
4-6 

ปงที่พพ
 -10 

ปงที่พ
11-16 

ปงที่พ
1 -50 

1ศ2ศ7 จัดท าแผน.ัฒนาและ
แผนกลยุทธ์ขอบสถาบัน
วิทยาลัยชุาชนระยะปานกลาบ
ที่สอดคล้อบกับยุทธ.าสตร์
ระยะพ50พปงพและเชื่อาโยบกับ
เป้าหาายยุทธ.าสตร์ชาต/ิแผน
ปฏิรูปประเท. 
 

- จัดระบบการควบคาุพก ากบัพ
ติดตาาพและประเาินผล
ประสทิธิภา.การบรหิารจดัการ
ภายในสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
- แผนบาน.ัฒนาโครบสร้าบ
.ื้นฐานขอบวิทยาลยัชุาชนให้าี
ควาา.รอ้าในการบริการตาา
.ันธกิจ 
- โครบการวเิคราะห์และ
ประเาินประสิทธิภา.การ
ให้บริการขอบวิทยาลัยชุาชน 
- แผนบานปรบัปรุบ/.ัฒนา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเท.
สถาบันวิทยาลัยชุาชนสูพ่ 
e-community College  
(e-Office, e-Meeting, Single 
Data-based, etcศ) 
- แผนบาน.ัฒนา/ปรับปรุบกล
ยุทธ์ด้านการ.ัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเท.ทุกพๆ พ3พ–พ6พปง 
- โครบการจัดท าแผน.ัฒนา
สถาบันวิทยาลัยชุาชนพประจ าปง
บบประาา  
- โครบการจัดท าแผนกลยุทธ์
การ.ึกษาขอบสถาบันวิทยาลัย
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เป้าหาาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปงพบปาศพ
.ศ.ศ ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680 

แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา 
2561-
56 3 

ปงที่พพ
4-6 

ปงที่พพ
 -10 

ปงที่พ
11-16 

ปงที่พ
1 -50 

ชุาชนพระยะพ5 ปงพ(Rolling 
Plan) 

1ศ3 ขยาย.ื้นที่ให้บริการ
จัดการ.ึกษาและบริการ
ทาบวิชาการ 

1ศ3ศ1 จัดตั้บวิทยาลัยชุาชนใหา่
เ.ื่อเ.่ิาโอกาสการเข้าถึบ
การ.ึกษา 
1ศ3ศ2 ขยาย.ื้นที่บริการเ.ื่อ
เ.ิ่าโอกาสการเข้าถึบการ.ึกษา
ใน.ื้นที่ท่ีเป็นรอยต่อ/ชายขอบ
ขอบจับหวัดใกล้เคียบ 
1ศ3ศ3 จัดระบบการบริหาร
จัดการหน่วยจัดการ.ึกษา
วิทยาลัยชุาชนให้าี
ประสิทธิภา.พาีควาา.ร้อา
ให้บริการในทุก.้ืนท่ีพาีรูปแบบ
การจัดการ.ึกษาที่หลากหลายพ
และเข้าถึบได้บ่าย 

(7)พจ านวน.ื้นที่การให้บริการ/จดั
การ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนทุกแห่บ 
*จ านวนหน่วยจัดการ.ึกษาปงการ.ึกษาพ56 1 

แห่บ 135* 140 144 148 165 - แผนบาน.ึกษาควาา
ต้อบการ/ควาาเป็นไปได้ใน
การจัดตั้บวิทยาลัยชุาชน 
- การจัดท าระเบียบพ
ข้อบับคับสถาบันวิทยาลัย
ชุาชนที่เอื้อต่อการบริหาร
จัดการการจัดการ.ึกษา
รูปแบบหน่วยจดัการ.ึกษา 
- แผนบานส่บเสริาค ุภา.
การให้บริการ/จดัการ.ึกษา
รูปแบบหน่วยจดัการ.ึกษา 

 

1ศ4 กระจายอ านาจการ
บริหารจดัการใหเ้กิดควาา
คล่อบตัว 

1ศ4ศ1 เร่บรดัทบทวนหรือ
ปรับปรุบ/แกไ้ขข้อบับคับพพ
ระเบียบพประกา.ฯพให้เกิด
ควาาคล่อบตัวาากข้ึน 

(8)พจ านวนเรื่อบที่กระจายอ านาจ 
 
 
 

เรื่อบ n/a 1 1 1 1 - แผนบานการกระจายอ านาจ
การบริหารบานพ(ด้านการ
บริหารจดัการพด้านวิชาการพ
ด้านบบประาา พและด้าน
บุคลากร)พให้าีควาาคล่อบตัวพ 

1ศ5 าุ่บสู่การเป็นสถาบัน
วิทยาลัยชุาชนคุ ธรรา 

1ศ5ศ1 ส่บเสริาการ.ัฒนา
สถาบันให้าีระบบการบริหาร
ตาาหลักธรราาภิบาล 

(9)พร้อยละที่ลดลบขอบข้อร้อบเรียนเกี่ยวกับ
ประสิทธิภา.การบริหารจดัการสถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพ 

ลดลบ
ร้อย
ละ 

n/a 5 10 15 20 - แผนบาน.ัฒนาสถาบัน
วิทยาลัยชุาชนคุ ธรรา 

- แผนบาน.ัฒนา
ประสิทธิภา.การบริหาร
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เป้าหาาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ปงพบปาศพ
.ศ.ศ ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680 

แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา 
2561-
56 3 

ปงที่พพ
4-6 

ปงที่พพ
 -10 

ปงที่พ
11-16 

ปงที่พ
1 -50 

1ศ5ศ2 ส่บเสริาให้กรราการสภา
สถาบันพกรราการสภาวิทยาลัย
ชุาชนพผู้บริหารพอาจารย์พ
บุคลากรพผู้เรยีนพและ
ผู้รับบริการทาบการ.ึกษาาีส่วน
ร่วาสร้าบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชนคุ ธรรา 
1ศ5ศ3 ส่บเสริาให้วิทยาลัยชุาชนพ
เป็น.ื้นที่สร้าบควาาดีพและ
สร้าบคนดีให้ชุาชน 

จัดการสถาบันวิทยาลยั
ชุาชนตาาหลักเก ฑ์
คุ ภา. 

- แผนบานการต่อต้านทุจริต
คอรัปช่ันในอบค์กร 

- แผนบานสัาานาสภา
วิทยาลัยชุาชนประจ าปง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนและชุมชน (9 ตัวช้ีวัด) 

เป้าหาาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ปงพบปาศพ
.ศ.ศพ

2561-
56 3 

ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680 
แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา ปงที่พพ

4-6 
ปงที่พพ 
 -10 

ปงที่พ
11-16 

ปงที่พ
1 -50 

2ศ1 คนในชุาชนาีโอกาส
เข้าถึบการจัดการ.ึกษา
ตลอดชีวิตพ 
 
 

2ศ1ศ1 .ัฒนาหลักสตูรให้
ตอบสนอบควาาต้อบการขอบ
ชุาชนพตลาดแรบบานพทั้บระดับ
ชุาชนพจับหวัดพประเท.พและ
ต่าบประเท. 
2ศ1ศ2 จัดการ.ึกษา/
กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายด้วยรูปแบบดจิิทัลพ
ให้ตอบสนอบวิธีการเข้าถึบ
โอกาสทาบการ.ึกษาขอบคน
ทุกกลุ่าอาชี.พและกลุา่วัย 
ต่าบพๆพให้าากข้ึน 
2ศ1ศ3 .ัฒนาระบบการเทียบ
โอนผลการเรียนรู้และระบบ
สะสาหน่วยกิต 
2ศ1ศ4 เร่บรดั/ปรับปรุบระเบียบพ
กฎหาายพข้อบับคับให้เอื้อต่อ
วิธีการจัดการ.ึกษาที่
หลากหลาย 

(1)พจ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุบ/หลักสูตร
ใหา่ท่ีตอบสนอบควาาต้อบการขอบ
ตลาดแรบบานเ.ิ่าขึ้น 
(1ศ1)พระดับอนุปริญญา 
(1ศ5)พระดับประกา.นยีบัตร 
(1ศ3)พหลักสูตรอาชี. 
*ผลการด าเนินบานปงพบปาศ.ศ.ศพ56 0 

หลักพ
สูตร 

 
 
 

7* 
4* 
n/a 

 
 
 
3 
  
10 

 
 
 
6 
10 
20 
 

 
 
 
6 
10 
20 

 
 
 
6 
10 
20 

-พแผนบาน.ัฒนาหลักสตูรที่
ตอบสนอบควาาต้อบการใน
การ.ัฒนาอาชี.และค ุภา.
ชีวิตขอบคนในชุาชน 
-พแผนบาน.ัฒนาหลักสตูร
ฐานสารรถนะตาาควาา
ต้อบการตลาดแรบบาน 
-พแผนบานจัดท าหลักสูตร
ร่วากับสถาบันการ.ึกษาใน
และต่าบประเท. 
-พแผนบาน.ัฒนาระบบและ
สื่อการเรียนรู้ในยคุดิจิทัลพ
อาทิพรูปแบบการจัด
การ.ึกษาพแบบพDistance 
learningพE-learningพเป็นต้น 
-พแผนบาน.ัฒนารูปแบบ
ธนาคารหน่วยกิตพ(Credit 
bank)พขอบวิทยาลัยชุาชน 
-พแผนบานน าร่อบการ.ัฒนา
หลักสตูร/สื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบดิจิทัล 
 
 

(2)พจ านวนผู้รับบริการการจดัการ.ึกษา
หลักสตูรระดับต่ ากว่าปรญิญาพ
(อนุปริญญาพประกา.นียบตัรพและสัาฤทธิ
บัตร) 
*พปงพบปาศพ.ศ.ศพ56 0 
**พปงพบปาศพ.ศ.ศพ56 1 

คน 30,956* 
54,846** 

30,000
/ปง 

30,000
/ปง 

30,000
/ปง 

30,000
/ปง 

(3)พจ านวนหลักสูตร/สื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบดิจิทัล 
*หลักสูตรพDigital Marketing 

หลักพ
สูตร 

1*   10 10 10 

(4)พาีระบบการเทียบโอนผลการเรยีนรู้
และประสบการ  ์

าี/ไา่า ี ไา่า ี าี - - - 
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เป้าหาาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ปงพบปาศพ
.ศ.ศพ

2561-
56 3 

ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680 
แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา ปงที่พพ

4-6 
ปงที่พพ 
 -10 

ปงที่พ
11-16 

ปงที่พ
1 -50 

2ศ2พผู้ส าเรจ็การ.ึกษาาี
คุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์
ตาาหลักสูตรวิทยาลัย
ชุาชน 

2ศ2ศ1 ส่บเสริาการจัดกิจกรรา
.ัฒนา.ักยภา.ผูเ้รียน 
2ศ2ศ2 จัดท าาาตรฐานการวัด
และประเาินผลคุ ลักษ ะที่
.ึบประสบค์ตาาหลักสูตร
วิทยาลัยชุาชน 
2ศ2ศ3 าีระบบประเาิน
ผลสัาฤทธ์ิการจดัการ.ึกษา
ขอบวิทยาลัยชุาชน 

(5)พร้อยละขอบผู้ส าเร็จการ.ึกษาที่าี
คุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์ตาาหลักสูตร 
*IQA สา.ศ7 

ร้อยละ 95* 95 95 95 95  

(6)พร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้ใช้บั ฑิต ร้อยละ n/a 70 70 70 70 

2ศ3พาีแหล่บเรียนรู้พและ
นวัตกรราการเรียนรู้
รูปแบบดิจิทลัให้าีค ุภา.
และาาตรฐานพ 

2ศ3ศ1 จัดท าฐานข้อาลูและ
.ัฒนาแหล่บเรียนรู้พพพพพพพ 
2ศ3ศ2 .ัฒนานวัตกรราการ
จัดการเรียนรู ้

(7)พาีแหล่บเรียนรู้ทีา่ีประสิทธิภา.
สาาารถให้บริการแก่ประชาชาชน/ผูส้นใจ
ได้อย่าบท่ัวถึบ 
*เป้าหาายปงพบปาศพ.ศ.ศพ56 1 

แห่บ 4* 20 23 23 23 -พโครบการจัดท าฐานข้อาลู
และ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้พ
รวาทั้บเผยแ.ร่
ประชาสาั.ันธ์พ 
-พโครบการส่บเสราิและ.ัฒนา
นวัตกรราการจดัการเรียนรู้
ตลอดชีวิตพได้แก่พ(1)พการ
วิจัยและ.ัฒนาการเรยีนรู้พ(5)พ
การ.ัฒนา.ักยภา.และ
ประสิทธิภา.บุคลากรด้าน
การเรยีนการสอนและการ
วิจัยพ(3)พการ.ัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
แบบบูร าการค ุภา.ขอบ
ชีวิตและค ุธรราพ(4)พการ
.ัฒนาสื่อการเรียนรู้และ
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เป้าหาาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ปงพบปาศพ
.ศ.ศพ

2561-
56 3 

ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680 
แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา ปงที่พพ

4-6 
ปงที่พพ 
 -10 

ปงที่พ
11-16 

ปงที่พ
1 -50 

แหล่บนวัตกรราการเรียนรู้
ด้วยตนเอบส าหรับผู้เรยีนพ(e-
library) 
-พโครบการ.ัฒนาหรือจดัตั้บ
แหล่บเรียนรู้วิทยาลัยชุาชน 

2ศ4พาีระบบการเรยีนรูเ้ชิบรุกพ
(Active learning)พและการ
เรยีนรูแ้บบาีสว่นรว่า 

2ศ4ศ1พ.ัฒนาสารรถนะครูด้าน
การเรยีนรู้เชิบรุกพ(Active 
learning) 
2ศ4ศ2 ก าหนดาาตรการจูบใจ
เ.ื่อเ.่ิาประสิทธิภา.การ
จัดการเรียนการสอนแบบเชิบ
รุกพ(active learning) 

(8)พจ านวนผลบานขอบผู้เรียนที่เกดิจาก
การเรยีนรู้เชิบรุกพ(active learning) 
(วชชศละพ16พชิ้นบาน/ปง) 

ช้ินบาน n/a 900 1,600 1,600 1,600  

2ศ5 ผูสู้บอายุและผู้.ิการ
ได้รับโอกาสทาบการ.ึกษาพ
เ.ื่อ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพ
และการาีบานท า 

5ศ5ศ1พส่บเสริาโอกาสทาบการ
.ึกษาพ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพ
และการาีบานท าให้กับ
ผู้สูบอายุและผู้.ิการ 

(9)พร้อยละพ(ท่ีเ.ิ่าขึ้น)พขอบผู้สูบอายุและผู้
.ิการใน.ื้นที่ท่ีพวชชศพตั้บอยู่ที่เข้าถึบบริการ
การส่บเสริาอาชี.หรือ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพ 

ร้อยละ n/a 6 10 16 50  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชนพ(9 ตัวช้ีวัด) 

เป้าหาาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ปงพบปาศพ
.ศ.ศพ
56 1-
56 3 

ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680 
แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา ปงที่พพ

4-6 
ปงที่พพ
 -10 

ปงที่พ
11-16 

ปงที่พ
1 -50 

3ศ1พสร้าบ.ักยภา.การ
วิจัยและสร้าบสรรค์
นวัตกรราโดยใช้โจทย์วจิัย
จากชุาชน 

3ศ1ศ1พ.ัฒนาระบบบริหาร
จัดการดา้นการวิจัยพได้แก่พ
การ.ัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัยพ.ัฒนาระบบฐานข้อาลู
ด้านการวิจัยพจดัท า
วารสารวิชาการพจัดให้าเีวที
น าเสนอผลบานวิจัยพและ
ระบบยกย่อบเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย 
3ศ1ศ2 วิจัยและ.ัฒนา
นวัตกรราเ.ื่อแก้ปัญหาและ
สร้าบควาาเข้าแข็บโดยใช้โจทย์
วิจัยจากชุาชน 
3ศ1ศ3 .ัฒนาบานวิจัยเ.ื่อสร้าบ
อบค์ควาารู้.ื้นฐานขอบสับคา
และชุาชน 
3ศ1ศ4 ส่บเสริาพสนับสนุนการ
ขอจดลิขสิทธิ์พสิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบัตรผลติภ ัฑ์/นวตักรรา
วิทยาลัยชุาชน 

(1)พจ านวนผลบานวิจัยท่ีน าไปใช้สร้าบ
าูลค่าเ.ิา่พและยกระดับค ุภา.ชีวิต
ขอบคนในชุาชน 
*เป้าหาายปงพบปาศ.ศ.ศพ56 0-56 1 

เรื่อบ 
 

30*  0 100 100 100 แผนบานการจัดวาบระบบและ
กลไกเ.ื่อกระตุ้นให้บุคลากรผลติ
ผลบานวิจัยและนวัตกรราเ.ิ่าขึ้น 
1ศพโครบการ.ัฒนาบุคลากรดา้น
การวิจัย 
2ศพโครบการส่บเสราิการวิจยัที่
สร้าบาลูค่าเ.ิ่าพและยกระดับ
คุ ภา.ชีวิตขอบคนในชุาชน 

-พการวิจัยชุาชน 
-พการวิจัยเ.ื่อ.ัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน 
-พการวิจัยสถาบัน 
-พวิจัยและ.ัฒนา 

3ศพโครบการส่บเสราิวิชาการเวที
น าเสนอผลบานวิจัย 

-พราบวัลผลบานวิจยัดีเด่น 
-พเวทีน าเสนอผลบานวิจัย 

4ศพการก าหนดหลักเก ฑ์
ค่าตอบแทนนักวิจัยให้เหาาะสา 
5ศพโครบการจัดท าระบบ
ฐานข้อาลูการวิจยั 
6ศพโครบการจัดท าเอกสาร
วิชาการสถาบันวิทยาลัยชุาชน 

(2)พเอกสารวิชาการสถาบันวิทยาลยั
ชุาชนพ(ปงละพ1 เล่า) 

เล่า 
 

ไา่า ี 3 6 6 6 

(3)พเวทีน าเสนอผลบานวิจัยและยกย่อบ
เชิดชูเกียรตินักวิจยั 

ครั้บ ไา่า ี 3 6 6 6 

(4)พาีหลักเก ฑ/์แนวปฏิบตัิการขอจด
ลิขสิทธิ์พสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ผลิตภ ัฑ์/นวตักรราวิทยาลยัชุาชน 

าี/ไา่า ี n/a า ี าี าี าี 

(5)พการจัดสรรทรั.ยากรสนับสนนุการ
ขอจดลิขสิทธิ์พสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร
ผลิตภ ัฑ์/นวตักรราวิทยาลยัชุาชน 

าี/ไา่า ี n/a า ี าี าี าี 
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เป้าหาาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ปงพบปาศพ
.ศ.ศพ
56 1-
56 3 

ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680 
แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา ปงที่พพ

4-6 
ปงที่พพ
 -10 

ปงที่พ
11-16 

ปงที่พ
1 -50 

3ศ2พน าผลบานวิจัยไปใช้ใน
การสร้าบาูลค่าเ.ิ่าทาบ
เ.รษฐกิจและยกระดับ
คุ ภา.ชีวิตขอบคนใน
ชุาชน 

3ศ2ศ1 ส่บเสริาการน า
ผลบานวิจัยภายนอกาาใช้
ประโยชน์เ.ื่อสร้าบาลูค่าเ.ิา่
ทาบเ.รษฐกิจและยกระดับ
คุ ภา.ชีวิตขอบคนในชุาชน 

(6)พจ านวนผลบานวิจัยท่ีน าาาใช้ในการ
.ัฒนาเ.ื่อสร้าบาลูค่าเ.ิ่าทาบ
เ.รษฐกิจพและยกระดับค ุภา.ชีวิต
ขอบคนในชุาชน 
(เฉลี่ยปงละพ5พเรื่อบ) 

เรื่อบ   9 16 16 16 -พโครบการส่บเสราิการน า
ผลบานวิจัยภายนอกาาใช้
ประโยชน์เ.ื่อสร้าบาลูค่าเ.ิา่
ทาบเ.รษฐกิจและยกระดับ
คุ ภา.ชีวิตขอบคนในชุาชน 

3ศ3พการสร้าบควาาเป็นเลิ.
ที่เป็นอัตลักษ ์ขอบ
วิทยาลัยชุาชนแตล่ะ.ื้นท่ีพ 

3ศ3ศ1 ส่บเสริาให้วิทยาลัยชุาชน
สร้าบควาาเป็นเลิ.เฉ.าะตาา
บริบทขอบ.ื้นที่พ 

(7)พจ านวนผลิตภ ัฑ์ที่เป็นอัตลักษ ์
ขอบวิทยาลัยชุาชนแต่ละ.ื้นท่ี 

ช้ินบาน n/a 20 20 20 20 -พโครบการส่บเสราิการ.ัฒนาพ
Product champion ขอบแต่ละ
วิทยาลัยชุาชน 

3ศ4 วิจัยและ.ัฒนา
.ักยภา..ูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรา
ชุาชน 

3ศ4ศ1 ส่บเสริาให้.ูนยา์ีบานวิจัย
และ.ัฒนาอบค์ควาารูเ้.ื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรราสู่ชุาชน 

(8)พจ านวนผลบานเด่นขอบวิทยาลยั
ชุาชนที่สาาารถถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรราสู่ชุาชน 

ผลบาน 
 

n/a   10 10 10 -พแผนบานส่บเสริาให้วิทยาลยั
ชุาชนสร้าบควาาเป็นเลิ.เฉ.าะ
ตาาบริบทขอบ.ื้นที ่
-พแผนบานรวบรวาอบค์ควาารู้พ
และ.ัฒนาระบบการเชื่อาโยบ
ฐานข้อาูลทาบด้านภาูิปัญญาพ
เทคโนโลยีพและนวตักรราชุาชนพ
เ.ื่อการบริหารจัดการให้าี
ประสิทธิภา. 
-พแผนบานสร้าบเครือข่ายควาา
ร่วาาือและระดาทรั.ยากร
สนับสนุนการจัดตั้บ.ูนย์.ัฒนาพ
ถ่ายทอดพภูาิปัญญาพเทคโนโลยีพ
และนวัตกรราชุาชน 

 3ศ4ศ2 จัดสรรทรั.ยากร
สนับสนุนให้เกดิการจดัตั้บ.ูนย์
.ัฒนาพถ่ายทอดพภูาิปัญญาพ
เทคโนโลยีพและนวตักรรา
ชุาชน 

(9)พจ านวน.ูนย์.ัฒนาพถ่ายทอดพภูาิ
ปัญญาพเทคโนโลยีพและนวตักรรา
ชุาชนพเ.ื่อเ.่ิา.ักยภา.ในการ
ประกอบอาชี.ในชุาชน 
 

.ูนย์ n/a 2 8 10 50 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน (5 ตัวช้ีวัด) 

เป้าหาาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ปงพบปาศพ
.ศ.ศพ
56 1-
56 3 

ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680 
แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา ปงที่พพ

4-6 
ปงที่พพ
 -10 

ปงที่พ
11-16 

ปงที่พ
1 -50 

4ศ1 สถาบันาเีครือข่าย
ควาาร่วาาือทาบวิชาการพ
การจัดการ.ึกษาและการ
ระดาทรั.ยากรพทั้บใน
ประเท.หรือต่าบประเท. 

4ศ1ศ1 จัดการ.ึกษา/บริการ
วิชาการร่วากับเครือข่าย
สถาบันพอบค์กรเ.ื่อส่บเสริา
การจัดการ.ึกษาที่เช่ือาโยบ
เครือข่ายและทักษะอาชี.ท่ีได้
าาตรฐานพเช่นพาาตรฐานขอบ
กรา.ัฒนาฝงาือแรบบานพ
าาตรฐานขอบสถาบันคุ วุฒิ
วิชาชี.พ(สคชศ)พาาตรฐานท่ี
เป็นควาาร่วาาือระหว่าบ
ประเท.พเป็นต้น 
4ศ1ศ2 ออกระเบียบพข้อบับคับ
ขอบสถาบันที่เอื้อให้เกิดการ
จัดการ.ึกษาร่วาหรือที่
เชื่อาโยบเครือข่าย 
4ศ1ศ3 แสวบหาควาาร่วาาือ
ทาบวิชาการร่วากับเครือข่าย
สถานประกอบการพหรือ
สถาบันการ.ึกษาท้ับในและ
ต่าบประเท. 
4ศ1ศ4 ส่บเสริาการระดา
ทรั.ยากรเ.ื่อการจัด
การ.ึกษาร่วากับเครือข่าย 

(1)พจ านวนเครือข่ายจัดการ.ึกษาร่วากับพ
สถาบันอุดา.ึกษาท้ับใน/ต่าบประเท. 
*พในประเท.พ(าสธศ) 
**พต่าบประเท. 
 

เครือ 
ข่าย 

1* 
-** 

3* 
-** 

6* 
1** 

6* 
1** 

6* 
1** 

-พแผนบาน.ัฒนาระบบ
ฐานข้อาูลเครือข่ายทั้บในและ
ต่าบประเท. 
-พแผนบานปรปัปรุบ/จัดท า
ระเบยีบพข้อบับคับที่เอื้อให้เกดิ
การจัดการ.ึกษาร่วาหรอืที่
เช่ือาโยบเครือขา่ย 
-พแผนบาน.ัฒนาควาาร่วาาือ
การจัดการ.ึกษาและแลกเปลีย่น
ข้อาูลหรืออบค์ควาารู้รว่ากนัทั้บ
ในและต่าบประเท. 
-พแผนบานการกระจายอ านาจ
การท าควาาร่วาาอืให้กับ
วิทยาลัยชุาชน 
-พแผนบาน.ัฒนาหลักสตูรและ
าาตรฐานการจดัการ.ึกษา
ร่วากบัสถาบนัการ.กึษาช้ันสูบ
ทั้บในและต่าบประเท. 
-พแผนบาน.ัฒนาควาาร่วาาือ
การแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นัก.ึกษาร่วากับหน่วยบาน/
สถาบันการ.ึกษา/และ
ต่าบประเท. 

(2)พร้อยละขอบบุคลากร/นัก.ึกษาที่เข้า
ร่วาโครบการควาาร่วาาือในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการ ์ดา้นการ
.ัฒนาบานวิชาการ/.ัฒนาคุ ภา.
การ.ึกษากับหน่วยบาน/สถาบันการ.ึกษา
ทั้บในและต่าบประเท. 

ร้อยละ 1 6 10 10 10 

(3)พาีการจัดตั้บกอบทุนส่บเสริาการจัด
การ.ึกษาขอบสถาบันวิทยาลยัชุาชนพ 

แห่บ n/a - 1 - - 
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เป้าหาาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ปงพบปาศพ
.ศ.ศพ
56 1-
56 3 

ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680 
แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา ปงที่พพ

4-6 
ปงที่พพ
 -10 

ปงที่พ
11-16 

ปงที่พ
1 -50 

4ศ2 วิทยาลัยชุาชนาี
เครือข่ายควาาร่วาาือ
ระหว่าบวิทยาลยัชุาชนพกับ
ชุาชนพและหน่วยบานอื่นที่
เกี่ยวข้อบทั้บในและ
ต่าบประเท.พในการจัด
การ.ึกษาพท านุบ ารุบ
.ิลปวัฒนธรราพและการ
ระดาทรั.ยากรพ 

4ศ2ศ1 สร้าบและเช่ือาโยบ
เครือข่ายการจัดการ.ึกษา/
บริการวิชาการพและท านุบ ารุบ
.ิลปวัฒนธรรารูปแบบ
วิทยาลัยชุาชนท่ีไดา้าตรฐานพ
เช่นพาาตรฐานขอบกรา.ัฒนา
ฝงาือแรบบานพาาตรฐานขอบ
สถาบันคุ วุฒิวิชาชี.พ(สคชศ)พ
าาตรฐานทีเ่ป็นควาาร่วาาือ
ระหว่าบประเท.พเป็นต้น 
4ศ2ศ2พส่บเสริาการระดา
ทรั.ยากรเ.ื่อการจัดการ.ึกษา
ร่วากับเครือข่าย 
4ศ2ศ3พ.ัฒนา.ักยภา.
เครือข่ายการจัดการ.ึกษา
รูปแบบวิทยาลยัชุาชน 
4ศ2ศ4พสร้าบสัา.ันธภา.
เครือข่ายการจัดการ.ึกษา
รูปแบบวิทยาลยัชุาชน 

(4)พจ านวนเครือข่ายควาาร่วาาือระหว่าบ
วิทยาลัยชุาชนกับชุาชนพและหน่วยบาน
อื่นที่เกี่ยวข้อบ 

เครือ 
ข่าย 

50 50 53 53 53  

(5)พจ านวนกอบทุนที่าีผลการด าเนนิบาน
ต่อเนื่อบ 
(วชชศละอยา่บน้อยพ1พกอบทุน) 

กอบ 
ทุน 

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

เป้าหาาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ปงพบปาศพ
.ศ.ศพ
56 1-
56 3 

ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680 
แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา ปงที่พพ

4-6 
ปงที่พพ
 -10 

ปงที่พ
11-16 

ปงที่พ
1 -50 

5ศ1 สรา้บผู้น าการ
เปลี่ยนแปลบขอบชุาชน 

5ศ1ศ1 สร้าบผู้น าการ
เปลี่ยนแปลบในชุาชนพโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(1)พจ านวนกิจกรรา/โครบการที่ท าให้เกิด
การเปลีย่นแปลบขอบชุาชนเป้าหาาย.ื้นท่ี 
(เฉลี่ยพวชชศละพ1พ.ื้นที่/1-3ปง) 

เรื่อบ n/a 20 20 20 20  

5ศ2พการส่บเสราิและ.ัฒนา
.ักยภา.ผู้ประกอบการใน
ชุาชน 

5ศ2ศ1 สร้าบผู้ประกอบการราย
ใหา่ท่ีจะท าให้เกิดธรุกิจในการ
สร้าบาลูค่าเ.ิ่าทาบเ.รษฐกิจ
ขอบชุาชน 
5ศ2ศ2 .ัฒนาผู้ประกอบการราย
เดิาใหส้าาารถด าเนินธรุกิจได้
อย่าบาีประสิทธิภา.และ
ประสิทธิผล 

(2)พจ านวนผู้ประกอบการรายใหา ่
(เฉลี่ยพวชชศละพ1พราย/1-3ปง) 

คน n/a 50 40 40 40 -พแผนบานการถ่ายทอดควาารู้
วาบรากฐานทาบธุรกิจพ(การ
วิเคราะห์การตลาดพการสร้าบ 
แบรนด์พการบริหารบานบุคคลพ
การสร้าบแผนธุรกิจพสร้าบ
ช่อบทาบการตลาด) 
-พแผนบานบ่าเ.าะ
ผู้ประกอบการรายย่อยพอาทิพ
Smart  farmerพDigital 
marketingพSMEsพวิสาหกิจ
ชุาชน 
-พแผนบานเสริาสร้าบ
ควาาสาาารถขอบผู้ประกอบการ
ด้านการบริหารจัดการอย่าบาี
ประสิทธิภา. 

(3)พจ านวนผู้ประกอบการรายเดิาที่
สาาารถด าเนินธรุกิจได้อย่าบาี
ประสิทธิภา.และประสิทธิผล 

คน n/a 10 50 50 50 

5ศ3พส่บเสริาเครือข่ายควาา
ร่วาาือสร้าบผลิตภั ฑ์และ
ผู้ประกอบการชุาชน 

5ศ3ศ1 สร้าบควาาร่วาาือกับ
เครือข่ายผู้ประกอบการใน.้ืนท่ี
เ.ื่อวิจัยและ.ัฒนาผลติภ ัฑ ์

(4)พจ านวนผลิตภ ัฑ์ทีไ่ด้รับการ.ฒันา
จากเครือข่าย 

ช้ินบาน n/a 20 20 20 20  
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เป้าหาาย แนวด าเนินการ/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ปงพบปาศพ
.ศ.ศพ
56 1-
56 3 

ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680 
แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา ปงที่พพ

4-6 
ปงที่พพ
 -10 

ปงที่พ
11-16 

ปงที่พ
1 -50 

5ศ3ศ2 าีกลไกการเขา้ถึบแหล่บ
ทรั.ยากรที่สนับสนุนการเป็น
ผู้ประกอบการ 

5ศ4 .ัฒนาช่อบทาบ
การตลาดส าหรับ
ผู้ประกอบการในชุาชน 

5ศ4ศ1 ส่บเสริาใหผู้้ประกอบการ
น าเทคโนโลยีพ(Technology)พ
าาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ช่อบทาบการตลาด 
5ศ4ศ2 แสวบหา.ันธาิตรพ
(Alliance)พเ.ื่อเ.่ิาช่อบทาบ
การตลาด 

(5)พผู้ประกอบการายีอดจ าหน่ายสินค้า
เ.ิ่าขึ้น 

ร้อยละ n/a 80 80 80 80  
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1.5 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับปรับปรุงตามแผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี  
 แผนยุทธ.าสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะพ5 ปงพ(.ศ.ศพ2561 –พ2565)พจัดท าขึ้นพเ.ื่อก าหนดเป้าหาายพกลยุทธ์พและแนวทาบด าเนินบานพรวาทั้บตัวช้ีวัดที่ใช้วัดควาาส าเร็จขอบแต่ละ
ยุทธ.าสตร์เ.ื่อเป็นกรอบและทิ.ทาบขอบยุทธ.าสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนพระยะพ20พปงไปสู่การปฏิบัติในระดับวิทยาลัยชุาชนพโดยก าหนดวิสัยทั.น์พ.ันธกิจพค่านิยาอบค์กรพเอกลักษ ์พ 
และอัตลักษ ์ขอบสถาบันพภายใต้ยุทธ.าสตร์พ6พยุทธ.าสตร์พซึ่บที่ประชุาสภาสถาบันวิทยาลัยชุาชนในการประชุาครั้บที่พ1/56 5พเาื่อวันที่ พ55พากราคาพ.ศ.ศพ56 5พได้.ิจาร าให้ควาาเห็นชอบ
แผนยุทธ.าสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะพ5 ปงพ(.ศ.ศพ2561 –พ2565)พโดยสรุปได้พดับนี้ 
 วิสัยทัศน์ “สถาบันธรราาภิบาลเ.ื่อสร้าบควาาเข้าแข็บขอบชุาชน” 
 เป้าประสงค์ สถาบันวิทยาลัยชุาชนพเป็นวิทยาลัยแห่บการสร้าบสรรค์และนวัตกรราชุาชนพาีควาาเป็นเลิ.เฉ.าะทาบขอบแต่ละวิทยาลัยชุ าชนตาาบริบทขอบ.ื้นที่พ (Community 
Excellence Center)พสร้าบผู้ประกอบการรุ่นใหา่ในชุาชนพ(Community Startup)พสร้าบนวัตกรราชุาชนในการด าเนินบานตาา.ันธกิจพ(Community Innovation)พและสร้าบชุาชนแห่บการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตพ(Community of Life Long Learning) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1พการบริหารจัดการเชิบรุกและธรราาภิบาล 

กลยุทธ์ที่พ1ศ1พสร้าบควาาเข้าแข็บขอบวัฒนธรราอบค์การที่าุ่บเน้นผลลั.ธ์ 
กลยุทธ์ที่พ1ศ2พจัดระบบบริหารจัดการเชิบรุกพและการให้บริการที่ดีาีประสิทธิภา. 
กลยุทธ์ที่พ1ศ3พขยาย.ื้นที่ให้บริการจัดการ.ึกษาและการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่พ1ศ4 สร้าบระบบบริหารเบินรายได้ให้าีประสิทธิภา./ปรับปรุบระบบการบริหารเบินรายได้และทรั.ย์สินขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพาีประสิทธิภา.และเกิดควาาคล่อบตัว 
กลยุทธ์ที่พ1ศ5 ส่บเสริาให้วิทยาลัยชุาชนพเป็น.้ืนท่ีสร้าบควาาดีพและสร้าบคนดีให้ชุาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2พการจัดการ.ึกษาตลอดชีวิตเ.ื่อเสริาสร้าบและ.ัฒนา.ักยภา.ชุาชน 
 กลยุทธ์ที่พ2ศ1พคนในชุาชนาีโอกาสเข้าถึบการจัดการ.ึกษาตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่พ2ศ5พผู้ส าเร็จการ.ึกษาาีคุ ลักษ ะตาาาาตรฐานผลการเรียนรู้และคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์ 
กลยุทธ์ท่ีพ5ศ3พาีแหล่บเรียนรู้พและนวัตกรราการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลให้าีคุ ภา.และาาตรฐาน 
กลยุทธ์ท่ีพ5ศ4พ.ัฒนาระบบการเรียนรู้เชิบรุกพ(Active learning)พและการเรียนรู้แบบาีส่วนร่วา 
กลยุทธ์ที่พ5ศ6พส่บเสริาโอกาสทาบการ.ึกษาพ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพและการาีบานท าให้กับผู้สูบอายุและผู้.ิการ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3พการวิจัยและ.ัฒนานวตักรราเ.ื่อการ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตในชุาชน 
กลยุทธ์ที่พ3ศ1พพสร้าบ.ักยภา.การวิจัยและสร้าบสรรค์นวัตกรราโดยใช้โจทย์วิจัยจากชุาชน 
กลยุทธ์ที่พ3ศ2 การน าผลบานวิจัยไปใช้ในการสร้าบาูลค่าเ.ิ่าทาบเ.รษฐกิจและยกระดับคุ ภา.ชีวิตขอบคนในชุาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4พการสร้าบเครือข่ายควาาร่วาาือเ.ื่อการ.ัฒนาควาาเข้าแข็บขอบชุาชนอย่าบยั่บยืน 
กลยุทธ์ที่พ4ศ1พสร้าบเครือข่ายควาาร่วาาือทาบวิชาการพการจัดการ.ึกษาพและการระดาทรั.ยากรทั้บในและต่าบประเท. 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5พการสร้าบผู้น าการเปลี่ยนแปลบเ.ื่อขับเคลื่อนการสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชนพ 
กลยุทธ์ที่พ6ศ1พสร้าบผู้น าการเปลี่ยนแปลบขอบชุาชน 
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กลยุทธ์ที่พ6ศ5พพส่บเสริาและ.ัฒนา.ักยภา.ผู้ประกอบการในชุาชน 
  กลยุทธ์ที่พ6ศ3พส่บเสริาเครือข่ายควาาร่วาาือการสร้าบผู้ประกอบการชุาชน 

 
ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับปรับปรุงตามแผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี 

เป้าประสบค/์เป้าหาาย ตัวช้ีวัด/ผลลั.ธ์ส าคัญ หน่วยนับ 

ค่าเป้าหาายภา.รวาทุกวิทยาลัยชุาชน 
ข้อาูล.ื้นฐานพ(Based-

line) 
ปงพ56 3พ-พ56 6 

ปงพ56 1 ปงพ56 5 รวา ปงพ56 3 ปงพ56 4 ปงพ56 6 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหาร
จัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล 

        

1ศ1พระบบการบรหิารจดัการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเท.เป็นาาตรฐานเดียว
ทั้บสถาบันวิทยาลัยชุาชน 

จ านวนระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการ.ัฒนาใหเ้ป็น
าาตรฐานเดียวกัน 

ระบบ 1 1 3 1 1 1 

1ศ5พาุ่บาั่นปรับการจัดการ.ึกษาขอบ
วิทยาลัยชุาชนสู่พDigital Community 
College 

วิทยาลัยชุาชนได้รับการปรับปรุบโครบสร้าบ.ื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเท.ด้านการจัดการเรียนการสอนพการบริการพและการบริหาร
จัดการ (KR 7.1) 

แห่บ - - 50 
(ภายในพ 
3พปง) 

- - 50 

1ศ3พปรับเก ฑ์าาตรฐานหลักสูตร
อนุปริญญาเป็นพ5พปงพ  0-70พหน่วยกิต 

เก ฑ์าาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญาพ2พปง (KR 8.1) เก ฑ ์ - - (ภายในพ 
1พปง) 

/ - - 

 อาจารย์.ิเ.ษเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรได ้(KR 8.2) เก ฑ ์ - - (ภายในพ 
1พปง) 

/   

1ศ4พระบบและหลักเก ฑ์ควาาก้าวหน้า
สายวิชาการและวิชาชี.ขอบบุคลากรที่
ชัดเจน 

าีระเบยีบหรือหลักเก ฑ์ควาาก้าวหน้าในสายวิชาการและ
วิชาชี.ขอบบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุาชน 

ระบบ - - 5 1 1 - 

1ศ6พปรับพ“.นักบานราชการ”พเป็นพ
.นักบานในสถาบันอุดา.ึกษา 

าีการสร้าบควาาเข้าใจแนวทาบการปรับระบบบรหิารบานบุคคลพ
รูปแบบพ.นักบานราชการพและเปน็พ.นักบานใน
สถาบันอุดา.ึกษาพร่วากับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อบ (KR 10.1) 

าี/ไา่า ี - - (ภายในพ 
1พปง) 

/ - - 
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เป้าประสบค/์เป้าหาาย ตัวช้ีวัด/ผลลั.ธ์ส าคัญ หน่วยนับ 

ค่าเป้าหาายภา.รวาทุกวิทยาลัยชุาชน 
ข้อาูล.ื้นฐานพ(Based-

line) 
ปงพ56 3พ-พ56 6 

ปงพ56 1 ปงพ56 5 รวา ปงพ56 3 ปงพ56 4 ปงพ56 6 
1ศ พเร่บรัดการออกกฎระเบยีบพก.อศพใน
เรื่อบการบริหารบานบุคคลขอบสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน 

าีระเบยีบบริหาร.นักบานในสถาบันอุดา.ึกษาพขอบสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน (KR 10.2) 

าี/ไา่า ี - - (ภายในพ 
5พปง) 

- / - 

 ระเบียบพก.อศพในเรื่อบการบริหารบานบุคคลทุกประเภทพ(สาย
วิชาการพและสายสนับสนุน)พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน (KR 
11.1) 

าี/ไา่า ี - - (ภายในพ 
5พปง) 

- / - 

1ศ7พกระจายอ านาจการบริหารจัดการ จ านวนเรื่อบที่าีการกระจายอ านาจ เรื่อบพ n/a n/a 3 1 1 1 

1ศ8พจัดสรรบบประาา รูปแบบ Block 
Grantพพในโครบการ/กิจกรราที่ยกระดับ
หรือสรา้บควาาเข้าแข็บขอบชุาชนพและ
โครบการจดัตั้บวิทยาลยัชุาชนแห่บใหา่ 

าีการสร้าบควาาเข้าใจแนวทาบการจัดท าบบประาา รูปแบบพ
Block Grant ร่วากับส านักบบประาา  (KR 9.1) 

าี/ไา่า ี - - (ภายในพ 
1พปง) 

/ - - 

1ศ9พขยาย.ื้นที่บริการขอบวิทยาลยั
ชุาชน 

าีรายบานการ.ึกษาควาาเป็นไปได้และแผนการขอจดัตั้บวิทยาลยั
ชุาชนที่าาจากควาาต้อบการและการาีส่วนร่วาขอบชุาชนใน
จับหวัดที่ขอจัดตั้บวิทยาลัยชุาชนแห่บใหา่ท่ีครบถ้วนสาบรู  ์(KR 
9.2) 

แห่บ - - 5 1 1 - 

 าีกฎกระทรวบว่าด้วยการจัดตั้บวิทยาลัยชุาชนแห่บใหา่พ2 แห่บ 
(KR 9.3) 

แห่บ - - 5 - - 5 

 จ านวนวิทยาลัยชุาชนท่ีตั้บใหา่หรอืจ านวนหน่วยจัดการ.ึกษาใน
.ื้นที่ใหา่ 

แห่บ - - 5 - - 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพชุมชน 
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เป้าประสบค/์เป้าหาาย ตัวช้ีวัด/ผลลั.ธ์ส าคัญ หน่วยนับ 

ค่าเป้าหาายภา.รวาทุกวิทยาลัยชุาชน 
ข้อาูล.ื้นฐานพ(Based-

line) 
ปงพ56 3พ-พ56 6 

ปงพ56 1 ปงพ56 5 รวา ปงพ56 3 ปงพ56 4 ปงพ56 6 
5ศ1พรูปแบบการจัดการ.ึกษาที่
ตอบสนอบ โอกาสและควาาต้อบการขอบ
คนนอกวัยเรียนพ(Non-Aged Group) 

จ านวนหลักสตูรที่.ัฒนา/ปรับปรบุใหา่ท่ีตอบสนอบควาาต้อบการ
ขอบคนทุกช่วบวัย 

       

 อนุปริญญา หลักสตูร 8 9 16 3 4 8 

 ประกา.นียบตัร หลักสตูร 11 4  0 50 50 50 

 อาชี. หลักสตูร n/a 4 31   10 16 

5ศ5พรูปแบบการ.ึกษาในระบบพนอก
ระบบพและตาาอัธยา.ัยขอบวิทยาลัย
ชุาชน 

จ านวนแหล่บเรยีนรู้นอกห้อบเรยีนที่าีประสิทธิภา.สาาารถ
ให้บริการแก่ประชาชนหรือผูส้นใจได้อย่าบท่ัวถึบ 

แห่บ 4 18  0 50 50 50 

5ศ3พการเรียนการสอนแบบพe-learningพ
ที่ครอบคลุาทั้บการจัดการ.ึกษาและ
บริการทาบวิชาการ 

จ านวนหลักสตูรหรือสื่อการเรยีนรูใ้นรูปแบบดิจิทัล เรื่อบ n/a 50  0 50 50 50 

 ร้อยละขอบบทเรียนออนไลน์แบบเปิดพเช่นพGoogle Classroom, พ
MOOC, สื่อสับคาออนไลน์พพฯลฯพที่น าไปใช้ในการจัดการ.ึกษาพและ
บริการทาบวิชาการได้อย่าบาีประสิทธิภา. (KR 7.2) 

ร้อยละพ n/a n/a 25 
(ภายในพ 
6พปง) 

25 25 25 

5ศ4พระบบการเรียนแบบสะสาหนว่ยกิตพ
และเทียบโอนผลการเรียนรู้หรือเทียบ
ประสบการ  ์

าีระบบการเรียนแบบสะสาหน่วยกิตพและเทียบโอนผลการเรียนรู้
หรือเทียบประสบการ  ์

ระบบ - - 1 1 - - 

5ศ6พาีพPlatform การเรยีนรู้รปูแบบ
ออนไลน์ขอบวิทยาลัยชุาชน 

จ านวนนวัตกรราการจดัการเรียนรู้ เรื่อบ n/a 50  0 50 50 50 

5ศ พยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตพ(Life 
Long Learning)พขอบคนในชุาชนให้าี
ควาารู้และด้านทักษะ.ื้นฐาน (Basic 

หลักสตูรฝึกอบราทักษะ.ื้นฐานพ(Basic Skill)พ(KR 1.1) 
 

หลักสตูร   405 123 136 146 
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เป้าประสบค/์เป้าหาาย ตัวช้ีวัด/ผลลั.ธ์ส าคัญ หน่วยนับ 

ค่าเป้าหาายภา.รวาทุกวิทยาลัยชุาชน 
ข้อาูล.ื้นฐานพ(Based-

line) 
ปงพ56 3พ-พ56 6 

ปงพ56 1 ปงพ56 5 รวา ปงพ56 3 ปงพ56 4 ปงพ56 6 
Skill) ด้านสุขภาวะพด้านการเบินพและ
ด้านดิจิทัล 
 ประชาชนในจับหวัดที่วิทยาลัยชุาชนตั้บอยู่เข้าถึบการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตในด้านทักษะ.ื้นฐาน (KR 1.2) 
คน/ชุาชน   35,915/300 11,560/97 12,035/100 12,320/103 

 ร้อยละขอบกลุา่เป้าหาายสาาารถน าควาารู้และทักษะควาารู้
.ื้นฐานพ(Basic Skill) พไปใช้ในการประกอบอาชี.และ.ัฒนา
คุ ภา.ชีวิต (KR 1.3) 

ร้อยละ   80 80 80 80 

 จ านวนกลุ่าขอบผูสู้บอายุใน.้ืนท่ีพท่ีได้รับการยกระดับสุขภาวะพ
และค ุภา.ชีวิตดีขึ้น (KR 1.4) 

กลุ่า   121 36 41 44 

5ศ7พจัดการเรยีนรู้หลักสตูรอาชี.ฐาน
สารรถนะพ(Competency-basedพ
Training) ที่สอดคล้อบกับ.ักยภา.ขอบ
.ื้นที ่

หลักสตูรเชิบสารรถนะด้านอาชี. (KR 2.1) หลักสตูร   224 70 73 81 

 จ านวนผลติภ ัฑ์ชุาชน (KR 2.2) เรื่อบ/ช้ิน   130 43 43 44 

 ผู้เข้ารับบริการหลักสูตรยกระดับควาาสาาารถในการท าบานพ
(Up skill) (KR 2.3) 

คน   9,333 3,030 3,123 3,180 

 ผู้เข้ารับบริการหลักสูตรปรับทักษะใหา่พ(Re skill) (KR 2.4) คน   10,185 3,310 3,400 3,475 

5ศ8พยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตขอบ
ชุาชนด้านการดูแลและการเรียนรูข้อบ
เด็กปฐาวัยาี.ัฒนาการตาาช่วบวัย 

จ านวน.ูนย์เด็กเล็กต้นแบบได้รับการ.ัฒนาและยกระดับ
ฝึกอบราด้านการดูแลและการเรยีนรู้ขอบเด็กปฐาวัยาี.ัฒนาการ
ตาาช่วบวัยพ(KR 3.1) 

.ูนย์   120 37 39 44 

 ร้อยละขอบผูดู้แลเด็กปฐาวยัใน.ูนย์เด็กเล็กสาาารถน าควาารู้
และสารรถนะไปใช้ในการ.ัฒนาเด็ก (KR 3.2) 

ร้อยละ   90 90 90 90 
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เป้าประสบค/์เป้าหาาย ตัวช้ีวัด/ผลลั.ธ์ส าคัญ หน่วยนับ 

ค่าเป้าหาายภา.รวาทุกวิทยาลัยชุาชน 
ข้อาูล.ื้นฐานพ(Based-

line) 
ปงพ56 3พ-พ56 6 

ปงพ56 1 ปงพ56 5 รวา ปงพ56 3 ปงพ56 4 ปงพ56 6 
5ศ9พสร้าบโอกาสการเข้าถึบการ.ึกษา
ระดับอุดา.ึกษาอย่าบเสาอภาคดว้ยการ
จัดการเรียนรู้หลักสูตรในระบบพ
(หลักสูตรอนุปรญิญาพประกา.นียบัตรพ
หรือ สัาฤทธิบัตร) 

ร้อยละขอบแตล่ะหลักสตูรในระบบพ(หลักสูตรอนุปรญิญาพ
ประกา.นียบตัรพหรือสัาฤทธิบัตร)พสาาารถจดัการเรียนรูปแบบพ
Blended –Learning (KR 5.1) 

ร้อยละ   50 50 50 50 

 ร้อยละขอบอาจารย์ประจ า/อาจารย์.ิเ.ษพ/ปราชญ์ชุาชนพ
สาาารถจัดการเรยีนรู้เชิบรุกพ(Active Learning) และใช้ (KR 
5.2) 

ร้อยละ   80 80 80 80 

 จ านวนผู้ด้อยโอกาสที่เข้าถึบการ.กึษาเ.ิ่าขึ้นและาีอาชี.อยู่ใน
ชุาชน (KR 5.3) 

คน   18,950 4,610 7,140 7,570 

 จ านวนหลักสตูรที่ตอบสนอบควาาต้อบการขอบผู้เรียนพและ
สอดคล้อบกับบริบทขอบ.ื้นที่พ(KR 5.4) 

คน   439 158 160 1 1 

 ร้อยละขอบผูส้ าเร็จการ.ึกษาประกอบอาชี.อยู่ในชุาชนพ(KR 
5.5) 

ร้อยละ   80 80 80 80 

5ศ10พสร้าบโอกาสการเข้าถึบการ.กึษา
ขั้น.ื้นฐานพ(หลักสูตรพปวชศ)พในจับหวัด
.ิจิตรพและอุทัยธาน ี

จ านวนผู้ด้อยโอกาสที่เข้าถึบการ.กึษาขั้น.้ืนฐานหลักสูตรพปวชศ 
(KR 6.1) 

คน   2,250 700 750 800 

 ผู้ส าเร็จการ.ึกษาที่ได้รับการยกระดับทักษะอาชี.ช้ันสูบพและ
ประกอบอาชี.อยู่ในชุาชน (KR 6.2) 

   480 160 160 160 

 จ านวนสิ่บประดิษฐ์คนรุ่นใหา่ทีส่อดคล้อบกับควาาต้อบการขอบ
ชุาชน (KR 6.3) 

 40 40 1 6 66 66 66 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวิตในชุมชน 
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เป้าประสบค/์เป้าหาาย ตัวช้ีวัด/ผลลั.ธ์ส าคัญ หน่วยนับ 

ค่าเป้าหาายภา.รวาทุกวิทยาลัยชุาชน 
ข้อาูล.ื้นฐานพ(Based-

line) 
ปงพ56 3พ-พ56 6 

ปงพ56 1 ปงพ56 5 รวา ปงพ56 3 ปงพ56 4 ปงพ56 6 
3ศ1พแผนการ.ัฒนา.ักยภา.ครูและคน
ในชุาชนให้สาาารถท าการวิจยัแบบาี
ส่วนร่วาพและการสร้าบนวัตกรรา 

(1) ระดับควาาส าเร็จขอบการน าแผนการ.ัฒนา.ักยภา.ครู
และคนในชุาชนให้สาาารถท าการวิจัยแบบาีส่วนร่วาพและ
การสร้าบนวัตกรราไปสู่การปฏิบัต ิ
ระดับที่ 1 ได้รับกำรจัดสรรทรัพยำกร 
ระดับที่ 2 มีกิจกรรม/โครงกำรพฒันำศักยภำพนักวิจัย 
ระดับที่ 3 ร้อยละ 70 ของโครงกำรวิจัยที่แล้วเสรจ็ใน

ระยะเวลำที่ก ำหนด 
ระดับที่ 4 ร้อยละ 70 ของผลงำนวิจัยท่ีแล้วเสร็จน ำไปใช้

ประโยชน ์
ระดับที่  5 ร้อยละ 20 ของผลงำนวิจัยท่ีน ำเสนอในเวที

ระดับชำต/ินำนำชำต ิ

ระดับ
ควาาส าเร็จ 

      

3ศ5พผลบานวิจัยท่ีน าไปใช้สร้าบคุ ค่า
หรือาูลคา่เ.ิ่าเ.ื่อการยกระดับการ
.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตและอาชี.
ขอบคนในชุาชน 

จ านวนผลบานวิจัยท่ีน าไปใช้สรา้บคุ ค่าพหรือาูลค่าเ.ิ่าพและ
ยกระดับการ.ัฒนาอาชี.และค ุภา.ชีวิตและอาชี.ขอบคนใน
ชุาชน 

เรื่อบ 54 n/a 60 20 20 20 

3ศ3พผลการจดัการควาารู้ที่น าไปสูก่าร
.ัฒนาโจทย์วิจัยที่ตรบกับควาาต้อบการ
ขอบชุาชน 

จ านวนโจทย์วิจัยที่ตรบกับควาาตอ้บการขอบชุาชนที่ได้จาก
กระบวนการจดัการควาารู ้

เรื่อบ/
โครบการ 

120 n/a 120 40 40 40 

3ศ4พถ่ายทอดนวัตกรราการสร้าบ
ผลิตภ ัฑ์ชุาชน/ผลิตผลด้านอาชี.พและ
สร้าบรายได้ให้กับชุาชน 

จ านวนผลบานวิจัยท่ีไดร้ับการตี.ิา.์ในวารสารทาบวิชาการด้าน
การวิจัยที่ได้รับการยอารบั 

เรื่อบ 3 n/a 60 20 20 20 

 จ านวนผลติภ ัฑ์ชุาชนหรือผลติผลด้านอาชี.ท่ีไดร้ับการ.ัฒนา
ยกระดับ (KR 4.1) 

ผลิตภ ัฑ ์   193  5  6    
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เป้าประสบค/์เป้าหาาย ตัวช้ีวัด/ผลลั.ธ์ส าคัญ หน่วยนับ 

ค่าเป้าหาายภา.รวาทุกวิทยาลัยชุาชน 
ข้อาูล.ื้นฐานพ(Based-

line) 
ปงพ56 3พ-พ56 6 

ปงพ56 1 ปงพ56 5 รวา ปงพ56 3 ปงพ56 4 ปงพ56 6 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 

        

4ศ1พเครือข่ายควาาร่วาาือเ.ื่อการจัด
การ.ึกษาในระดับสถาบันและระดับ
วิทยาลัย 

จ านวนเครือข่ายควาาร่วาาือเ.ื่อการจัดการ.ึกษาในระดับ
สถาบันและระดับวิทยาลยั 
2561 = าสธ, าศ.รีปทุา 2562 = DE/ที่เกี่ยวเนื่อบกับ Digital 

เครือข่าย 1 1 3 1 1 1 

4ศ5พเครือข่ายควาาร่วาาือด้านอาชี.
และค ุภา.ชีวิตขอบชุาชน 

จ านวนเครือข่ายควาาร่วาาือด้านอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบ
ชุาชน 
 

เครือข่าย n/a n/a  0 50 50 50 

4ศ3พโครบการหรือกิจกรราที่เกดิจาก
ควาาร่วาาือขอบเครือข่ายเ.ื่อการ
.ัฒนาควาาเข้าแข็บขอบชุาชน 

จ านวนโครบการควาาร่วาาือด้านอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบ
ชุาชนที่ประสบควาาส าเร็จ 

เครือข่าย n/a n/a  0 50 50 50 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนการสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน 

        

6ศ1พผู้น าการเปลี่ยนแปลบท้ับในวิทยาลัย
และชุาชนที่ขับเคลื่อนควาาเข้าแข็บขอบ
ชุาชน 

จ านวนกิจกรรา/โครบการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลบขอบชุาชน
เป้าหาายพ 

ชุาชน/
.ื้นที ่

 0 n/a  0 50 50 50 

6ศ5พผู้ประกอบการรายใหา ่ จ านวนผู้ประกอบการรายใหา ่ ราย n/a n/a 50 6 6 10 

6ศ3พผู้ประกอบการชุาชนารีายได้เ.ิ่าขึ้น จ านวนกลุ่าอาชี.ท่ีาีรายไดเ้.ิ่าขึน้ กลุ่า n/a n/a 50 6 6 10 
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สว่นที่ 2 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

2.1 ความน า 
 .ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ.ศ.ศพ5668พาาตราพ6พให้สถาบันวิทยาลัยชุาชนเป็นส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตาากฎหาายว่าด้วยวิธีการบบประาา พ
และาี.ระราชบัญญัติบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา ที่แยกออกจากส านักบานค ะกรราการการอุดา.ึกษาตั้บแต่ปงบบประาา พ.ศ.ศพ5669พเป็นต้นาาพ 
 โครบสร้าบบบประาา ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนตาา.ระราชบัญญัติบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พสถาบันวิทยาลัยชุาชนได้รับจัดสรรบบประาา วบเบินทั้บสิ้นพจ านวนพ
 61, 75,600พบาทพภายใต้พ7พแผนบานพ15พผลผลิต/โครบการพประกอบด้วยพ(1)พแผนบานบุคลากรภาครัฐ (5)พแผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.ทรั.ยากรานุษย์พจ านวนพ3พ
ผลผลิต/โครบการพ(3)พแผนบานยุทธ.าสตร์.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาและการเรียนรู้พจ านวนพ5พผลผลิต/โครบการพ(4)พแผนบานยุทธ.าสตร์สร้าบควาาเสาอภาคทาบการ.ึกษาพจ านวนพ5พผลผลิต/
โครบการพ(6)พแผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจับหวัดชายแดนภาคใตพ้จ านวนพ5พผลผลิต/โครบการพ( )พแผนบานบูร าการเตรียาควาา.ร้อาเ.ื่อรอบรับสบัคาผู้สบูวัยพจ านวนพ1พผลผลติ/
โครบการพและพ(7)พแผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพจ านวนพ5พผลผลิต/โครบการพซึ่บครอบคลุา.ันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุาชนท่ีก าหนดใน.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ.ศ.ศพ5668พ
าาตราพ8พและาาตราพ9พประกอบด้วยพ(1)พจัดการ.ึกษาในระดับอุดา.ึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาพพ(5)พฝึกอบราด้านวิชาการหรือวิชาชี.พ(3)พวิจัยและ บริการทาบวิชาการเ.ื่อการ.ัฒนาชุาชนพ(4)พ
ทะนุบ ารุบ.ิลปะและวัฒนธรราท้อบถิ่นพ(6)พส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเ.ื่อสร้าบควาาเข้าแข็บขอบท้อบถิ่นและชุาชนพ 
 
ตารางที่ 1 วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ 
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ประเภทงบประมาณ/รายการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม 651,672,500 
แผนบานบุคลากรภาครัฐพ 5 1,450,000 
รายการบุคลากรภาครัฐ 5 1,450,000 
1. บบบุคลากร  226,213,700  

2. บบด าเนินบาน  35,206,300  
แผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.ทรั.ยากรานุษย์ 357,988,400 
ผลผลิตที่พ1 : ผู้รับบริการการ.ึกษาในวิทยาลัยชุาชน 31 ,135,000 
2. บบลบทุน  62,717,600  

2.1 พค่าครุภ ัฑ ์  41,627,600  
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ประเภทงบประมาณ/รายการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.2 พค่าที่ดินสิ่บก่อสร้าบ  21,090,000  

3. บบเบินอุดหนุนพ:พ  253,414,400  
5ศ1พค่าใช้จ่ายด าเนินบาน  239,739,400  
5ศ5พเบินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครบการสิ่บประดิษฐ์ขอบคนรุ่นใหา ่  1,200,000  
5ศ3พค่าใช้จ่ายในการเดินทาบไปราชการต่าบประเท.ช่ัวคราว  225,000  
5ศ4พค่าใช้จ่ายส าหรับโครบการจดัหลักสตูร.ัฒนาอาชี.  3,000,000  
5ศ6พโครบการ.ัฒนาคุ ภา.การ.กึษาเ.ื่อผู้เรยีนใน.ตวรรษที่พ51พและตาานโยบายประเท.ไทยพ4ศ0  9,250,000  

ผลผลิตที่พ5พ: ผลบานการให้บริการวิชาการพบบเบินอุดหนุนพ: 10, 16,800 
1. โครบการ.ัฒนาค ุภา.การจัดการ.ึกษาเ.ื่อเสริาสร้าบ.ักยภา.คนและชุาชนตาานโยบายประเท.ไทยพ4ศ0  9,500,000  
2. โครบการจดัตั้บ.ูนยเ์รียนรู้การแ.ทย์แผนไทย  1,115,800  
ผลผลิตที่พ3พ: ผลบานท านุบ ารุบพ.ิลปวัฒนธรรา 1,540, 00 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการจดัการควาารู้ด้าน.ลิปวัฒนธรราและภาูิปญัญาเ.ื่อยกระดับสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์ 1,540, 00 
แผนบานยุทธ.าสตร์.ัฒนาค ุภา.การ.ึกษาและการเรียนรู้ 50,000,000 
โครบการขับเคลื่อนการจัดการ.ึกษาเ.ื่อควาาสุขขอบชุาชน 18,000,000 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการจดัการควาารู้เ.ื่อเสริาสรา้บควาาสุขและควาาเข้าแข็บขอบชุาชน 18,000,000 
โครบการ.ัฒนาและส่บเสริาการเรยีนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 5,000,000 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการบทเรียนออนไลน์เ.ื่อชุาชน 5,000,000 
แผนบานยุทธ.าสตรส์ร้าบควาาเสาอภาคทาบการ.ึกษา 17,485,400 
โครบการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการ.ึกษาตั้บแตร่ะดับอนุบาลจนจบการ.ึกษาข้ัน.้ืนฐาน 1 ,185,400 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการ.ึกษาตั้บแต่ระดับอนุบาลจนจบการ.ึกษาข้ัน.้ืนฐาน 1 ,185,400 
โครบการ.ัฒนา.ักยภา.เด็กปฐาวัย 1,300,000 
บบเบินอุดหนุนพ: โครบการ.ัฒนา.กัยภา.เด็กปฐาวัย 1,300,000 
แผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจับหวดัชายแดนภาคใต้ 18,500,000 
โครบการต าบลาั่นคบพาั่บคั่บพยั่บยืนพในจับหวัดชายแดนภาคใต ้ 10,700,000 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการสนับสนนุบทบาทวิทยาลัยชุาชนในการส่บเสราิอาชี.ในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้ 10,700,000 
โครบการเสราิสร้าบสับคา.หุวัฒนธรราที่เข้าแข็บ 7,600,000 
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ประเภทงบประมาณ/รายการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการส่บเสริาการอยู่รวากันอย่าบสันติขอบสับคา.หุวัฒนธรราในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้ 7,600,000 
แผนบานบูร าการเตรยีาควาา.รอ้าเ.ื่อรอบรับสับคาสูบวัย 4,000,000 
โครบการส่บเสริาการาีบานท าและาีรายได้ขอบผูสู้บอายุ 4,000,000 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการจดัการควาารู้เ.ื่อส่บเสราิและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตขอบผู้สูบอายุ 4,000,000 
แผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาค 5,681,700 
โครบการ.ัฒนากลุ่าท่อบเที่ยวอารยธรราล้านนาและกลุ่าชาติ.ันธุ ์ 1,360,000 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการ.ัฒนากลุ่าท่อบเที่ยวอารยธรราล้านนาและกลุ่าชาติ.ันธุภ์าคเหนือ 1,360,000 
โครบการ.ัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 1,531,700 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการ.ัฒนาผลิตภ ัฑ์แปรรูปเ.ื่อเ.่ิาาลูค่าสินค้าเกษตร 1,531,700 
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2.2 ภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

1. บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ2564พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพวบเบินพ 49ศ4541พล้านบาทพเาื่อจ าแนกตาาแผนบานแล้วพาีสัดส่วนดับนี้คือพแผนบานบุคลากร
ภาครัฐพ40ศ15%พแผนบาน.้ืนฐานพ60ศ33%พแผนบานยุทธ.าสตร์พ6ศ76%พแผนบานบูร าการพ3ศ41%พและแผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพ0ศ40%พดับแผนภา.ท่ีพ2 
 

 
แผนภาพที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ าแนกตามแผนงาน 

 
 
 

คชจ.บุคลากรภาครัฐ
261.4200
40.12%แผนงานพื้นฐาน

327.9884
50.33%

แผนงานยุทธศาสตร์
37.4824
5.75%

แผนงานบูรณาการ
22.2000
3.41%

แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค 

2.5817
0.40%

วงเงิน (ล้านบาท)
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2. บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ2564พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพวบเบินพ661ศ 756พล้านบาทพเาื่อจ าแนกตาาจ าแนกตาาแผนบานและบบรายจ่ายพ 
4พบบรายจ่ายพาีสัดส่วนดับนี้พคือพบบบุคลากรพพ34ศ71%พบบด าเนินบานพ6ศ40%พบบลบทุนพ9ศ 5%พและบบอุดหนุนพ60ศ5 %พดับแผนภา.ท่ีพ3 

 
แผนภาพที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนจ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 

 
 
 
 

 -

 50.0000

 100.0000

 150.0000

 200.0000

 250.0000

 300.0000

 350.0000

รวม บุคลากรภาครัฐ พื้นฐาน ยุทธศาสตร์ บูรณาการ บูรณาการ
พัฒนาพื้นที่
ระดับภาค

งบบุคลากร 226.2137 226.2137

งบด าเนินงาน 35.2063 35.2063

งบลงทุน 62.7176 62.7176

งบอุดหนุน 327.5349 265.2708 37.4824 22.2000 2.5817

หน่วย : ล้านบาท
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3. บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ2564พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพวบเบินพ 61ศ 756พล้านบาทพจ าแนกตาาพ4พ.ันธกิจพและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรพาีสัดส่วนดับนี้พ
คือพด้านการจัดการ.ึกษาพ60ศ99%พด้านการวิจัย 0%พด้านการบริการวิชาการพ8ศ70%พด้านการท านุบ ารุบ.ิลปวัฒนธรราพ0ศ19%พและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรพ40ศ15%พ(กร ีที่ไา่รวาค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรพจะาีสัดส่วนพ4พ.ันธกิจพเท่ากับพจัดการ.ึกษาพ86ศ10%พ:พวิจัยพ0%พ:พบริการวิชาการพ14ศ65%พ:พท านุบ ารุบฯพ0ศ38%)พดับแผนภา.ที่พ4 
 

 
 

แผนภาพที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ าแนกตามพันธกิจ

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
261.4200 
40.12%

การจัดการศึกษา
332.3144 
50.99%

การวิจัย
-

0.00%

การบริการวิชาการ
56.6975 
8.70%

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1.2406 
0.19%

วงเงิน (ล้านบาท)

การจัดการศึกษา
332.3144 
85.10%

การวิจัย
-

0.00%

การบริการวิชาการ
56.6975 
14.52%

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1.5000 
0.38%

วงเงิน (ล้านบาท)
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2.3 ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย พ.ศ. 2564 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ งบประมาณ 626.8908 ล้านบาท 

แผนงานการใช้จ่าย
งบประมาณ 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ 

ผลผลิต รายการค่าใช้จายบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตท่ี 1 : 
ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย

ชุมชน 

ผลผลิตท่ี 2 : 
ผลงานการให้บริการ

วิชาการ 

ผลผลิตท่ี 3 : 
ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการท่ี 1 : 
โครงการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพื่อความสุขของ

ชุมชน 

โครงการท่ี 2 : 
โครงการพัฒนาและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
การเรียนออนไลน์ 

โครงการท่ี 1 : 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

โครงการท่ี 2 : 
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : 
ด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.

ทรั.ยากรานุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : 
ด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.ทรั.ยากรานุษย์ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : 
ด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.ทรั.ยากรานุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  
ด้านการสร้าบโอกาสและควาาเสาอภาคทาบสับคา 

 แผนแม่บท ด้านที่พ11พ:พ 
.ักยภา.คนตลอดช่วบชีวิต 

ด้านที่พ11พ:พ 
.ักยภา.คนตลอดช่วบชีวิต 

ด้านที่พ11พ:พ 
.ักยภา.คนตลอดช่วบชีวิต 

ด้านที่พ17พ:พ 
ควาาเสาอภาคและหลักประกันทาบสับคา 

เป้าหมายแผนแม่บท คนไทยทุกช่วบวัยาีคุ ภา.เ.ิ่าข้ึนพ
ได้รับการ.ัฒนาอย่าบสาดุลพทั้บด้าน
ร่าบกายพสติปัญญาและคุ ธรราพ

จริยธรราพเป็นผู้ที่าีควาารู้และทักษะใน
.ตวรรษที่พ51พรักการเรียนรู้อย่าบ

ต่อเนื่อบตลอดชีวิต 

คนไทยทุกช่วบวัยาีคุ ภา.เ.ิ่าข้ึนพได้รับการ.ัฒนาอย่าบสาดุลพ 
ทั้บด้านร่าบกายพสติปัญญาและคุ ธรราพจริยธรราพเป็นผู้ที่าีควาารู้และทักษะ 

ใน.ตวรรษที่พ51พรักการเรียนรู้อย่าบต่อเนื่อบตลอดชีวิต 

คนไทยทุกช่วบวัยาีคุ ภา.เ.ิ่าข้ึนพได้รับการ.ัฒนา 
อย่าบสาดุลพทั้บด้านร่าบกายพสติปัญญาและคุ ธรราพ
จริยธรราพเป็นผู้ที่าีควาารู้และทักษะใน.ตวรรษที่พ51พ 

รักการเรียนรู้อย่าบต่อเนื่อบตลอดชีวิต 

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้าครอบพ 
และาีหลักประกันทาบสับคาเ.ิ่าข้ึน 

แผนแม่บทย่อย การ.ัฒนาช่วบวัยเรียน 
และวัยรุ่น 

การ.ัฒนาช่วบวัยเรียนและวัยรุ่น การ.ัฒนาช่วบวัยเรียนและวัยรุ่น 
 

าาตรการแบบเจาะจบกลุ่าเป้าหาาย 
เ.ื่อแก้ปัญหาเฉ.าะกลุ่า 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย วัยเรียน/วัยรุ่นพาีควาารู้และทักษะใน
.ตวรรษที่พ51พครบถ้วนพรู้จักคิดพ

วิเคราะห์พรักการเรียนรู้พาีส านึก.ลเาือบพ
าีควาากล้าหาญ 

ทาบจริยธรราพาีควาาสาาารถในการ
แก้ปัญหาพปรับตัวพสื่อสารพและท าบาน
ร่วากับผู้อื่นได้อย่าบาีประสิทธิผลตลอด

ชีวิตดีข้ึน 

วัยเรียน/วัยรุ่นพาีควาารู้และทักษะใน.ตวรรษที่พ51พครบถ้วนพรู้จักคิดพวิเคราะห์พ 
รักการเรียนรู้พาีส านึก.ลเาือบพาีควาากล้าหาญ  ทาบจริยธรราพาีควาาสาาารถ 
ในการแก้ปัญหาพปรับตัวพสื่อสารพและท าบานร่วากับผู้อื่นได้อย่าบาีประสิทธิผล 

ตลอดชีวิตดีข้ึน 

วัยเรียน/วัยรุ่นพาีควาารู้และทักษะใน.ตวรรษที่พ51พ
ครบถ้วนพรู้จักคิดพวิเคราะห์พรักการเรียนรู้พ 

าีส านึก.ลเาือบพาีควาากล้าหาญ 
ทาบจริยธรราพาีควาาสาาารถในการแก้ปัญหาพ 

ปรับตัวพสื่อสารพและท าบานร่วากับผู้อื่นได้อย่าบาี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

 
 

าีระบบและกลไกในการให้ควาาช่วยเหลือ 
กลุ่าเป้าหาายที่ต้อบการควาาช่วยเหลือเป็น.ิเ.ษ 

ได้ครอบคลุาาากยิ่บข้ึน 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการ.ึกษา ด้านการ.ึกษา ด้านสับคา ด้านสับคา ด้านการ.ึกษา ด้านการ.ึกษา 
ประเด็นปฏิรูป 6ศ7พการปฏิรูปอุดา.ึกษาเ.ื่อยกระดับ

คุ ภา.พเ.ิ่าขีดควาาสาาารถในการ
แข่บขันพประสิทธิภา. 

และธรราาภิบาลขอบระบบอุดา.ึกษา 

6ศ7พการปฏิรูปอุดา.ึกษาเ.ื่อ
ยกระดับคุ ภา.พเ.ิ่าขีด
ควาาสาาารถในการแข่บขันพ

ประสิทธิภา. 
และธรราาภิบาลขอบระบบอุดา.ึกษา 

4ศพระบบสร้าบเสริาชุาชนเข้าแข็บ 
 

4ศพระบบสร้าบเสริาชุาชน
เข้าแข็บ 

7ศ1พการปฏิรูปการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลผ่าน

แ.ลตฟอร์าการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่บชาติพ
(Digital Learning 

Reform :  
National Digital 

Learning Platform 
(NDLP) 

 

การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเ.ื่อตอบสนอบ 
การเปลี่ยนแปลบใน.ตวรรษที่พ51 
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แผนงานการใช้จ่าย
งบประมาณ 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ 

ผลผลิต รายการค่าใช้จายบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตท่ี 1 : 
ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย

ชุมชน 

ผลผลิตท่ี 2 : 
ผลงานการให้บริการ

วิชาการ 

ผลผลิตท่ี 3 : 
ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการท่ี 1 : 
โครงการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพื่อความสุขของ

ชุมชน 

โครงการท่ี 2 : 
โครงการพัฒนาและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
การเรียนออนไลน์ 

โครงการท่ี 1 : 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

โครงการท่ี 2 : 
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย 

ประเด็นปฏิรูปย่อย กิจกรราพ3พ.ัฒนายุทธ.าสตร์การผลิต
บั ฑิตที่ตอบสนอบควาาต้อบการในการ

.ัฒนาประเท.พ 
และการเปลี่ยนแปลบใน.ตวรรษที่พ51 

กิจกรราพ3พ.ัฒนายุทธ.าสตร์การ
ผลิตบั ฑิตที่ตอบสนอบควาา
ต้อบการในการ.ัฒนาประเท.พ 

และการเปลี่ยนแปลบใน.ตวรรษที่พ51 

กิจกรราพ3พการปฏิรูประบบการสร้าบเสริาชุาชนเข้าแข็บประเด็น
และกลไกพ:พทรั.ยากรและทุนชุาชน 

วิธีการ :พส่บเสริาเครือข่ายวิชาการพวิทยา.าสตร์และเทคโนโลยีพ
เ.ื่อสนับสนุนการ.ัฒนาวิชาการพวิทยา.าสตร์และเทคโนโลยีพพภูาิ

ปัญญาท้อบถ่ินพและนวัตกรราพชุาชนพ 
ให้เข้าแข็บและเป็นระบบ 

กิจกรราพ3พการปฏิรูประบบ
การสร้าบเสริาชุาชนเข้าแข็บ

ประเด็นและกลไกพ:พ
ทรั.ยากรและทุนชุาชน 
วิธีการพ:พส่บเสริาเครือข่าย
วิชาการพวิทยา.าสตร์และ

เทคโนโลยีพเ.ื่อสนับสนุนการ
.ัฒนาวิชาการพวิทยา.าสตร์

และเทคโนโลยีพพ 
ภูาิปัญญาท้อบถ่ินพและ

นวัตกรราพชุาชนพให้เข้าแข็บ
และเป็นระบบ 

กิจกรราพ3พขยายเครือข่าย
แ.ลตฟอร์าการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลโดยการสร้าบ
ควาาร่วาาือขอบภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อบพ(PPP) 

ประเด็นปฏิรูปที่พ5ศ1พ:พการปรับหลักสูตร.ร้อา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนพ 

และการประเาินเ.ื่อ.ัฒนาการเรียนรู้ 
เป็นหลักสูตรฐานสารรถนะ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : 
การเสริาสร้าบและ.ัฒนา.ักยภา.ทุน

านุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : 
การเสริาสร้าบและ.ัฒนา.ักยภา.ทุนานุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : 
การเสริาสร้าบและ.ัฒนา.ักยภา.ทุนานุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : 
ยุทธ.าสตร์การสร้าบควาาเป็นธรราและ 

ลดควาาเหลื่อาล้ าในสับคา 
ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  

ด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.
ทรั.ยากรานุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  
ด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.ทรั.ยากรานุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  
ด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.ทรั.ยากรานุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  
ด้านการสร้าบโอกาสและควาาเสาอภาคทาบสับคา 

แผนงาน แผนบานบุคลากรภาครัฐ 
พ(ด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ
.ักยภา.ทรั.ยากรานุษย์) 

แผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.ทรั.ยากรานุษย์ 
 

แผนบานยุทธ.าสตร์.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาและการเรียนรู้ แผนบานยุทธ.าสตร์สร้าบควาาเสาอภาคทาบการ.ึกษา 

เป้าหมายแผนงาน แผนบานรอบบุคลากรภาครัฐ สนับสนุนประเด็นยุทธ.าสตร์ด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ 
.ักยภา.ทรั.ยากรานุษย์พประเด็นที่พ3ศ1-3ศ6 

คนไทยาีการ.ึกษาที่าีคุ ภา.ตาาาาตรฐานสากลพ 
าีทักษะที่จ าเป็นขอบโลก.ตวรรษที่พ21 สาาารถแก้ปัญหาพ

ปรับตัวพสื่อสารพและท าบานร่วากับผู้อื่นได้อย่าบาี
ประสิทธิผลพาีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าบต่อเนื่อบตลอดชีวิต 

ลดควาาเหลื่อาล้ าในการเข้าถึบบริการการ.ึกษาที่าีคุ ภา.พพ 
พพ 

ผลสัมฤทธิ์กระทรวง - 2. ผู้เรียนทุกกลุ่าพทุกช่วบวัยได้รับการ
.ัฒนาอย่าบเหาาะสาเ.ื่อการท าบาน

และการใช้ชีวิตในสับคา 

5. เ.รษฐกิจพสับคาพท้อบถ่ินพเข้าแข็บด้วยอบค์ควาารู้ 
พวิจัยและนวัตกรรา 

2. ผู้เรียนทุกกลุ่าพทุกช่วบวัยได้รับการ.ัฒนาอย่าบเหาาะสาเ.ื่อการท าบานและการใช้ชีวิตในสับคา 

ยุทธศาสตร์กระทรวง - ยุทธ.าสตร์ที่พ1พ:  
การผลิตก าลับคนพและ.ัฒนาการจัด

การ.ึกษา 

ยุทธ.าสตร์ที่พ3พ:  
การยกระดับคุ ภา.ชีวิตพและเ.รษฐกิจฐานรากพ 

ด้วยพอววนศ 

ยุทธ.าสตร์ที่พ1พ:  
การผลิตก าลับคนพและ.ัฒนาการจัดการ.ึกษา 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

- 2. การจัดการ.ึกษาาีคุ ภา.พ
าาตรฐานพเปิดโอกาสในการเข้าถึบที่

หลากหลาย 

6ศพการ.ัฒนาวิทยา.าสตร์และนวัตกรราพเ.ื่อเ.รษฐกิจพสับคาพ
สิ่บแวดล้อาพและคุ ภา.ชีวิต 

2. การจัดการ.ึกษาาีคุ ภา.พาาตรฐานพเปิดโอกาสในการเข้าถึบที่หลากหลาย 
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แผนงานการใช้จ่าย
งบประมาณ 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ 

ผลผลิต รายการค่าใช้จายบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตท่ี 1 : 
ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย

ชุมชน 

ผลผลิตท่ี 2 : 
ผลงานการให้บริการ

วิชาการ 

ผลผลิตท่ี 3 : 
ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการท่ี 1 : 
โครงการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพื่อความสุขของ

ชุมชน 

โครงการท่ี 2 : 
โครงการพัฒนาและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
การเรียนออนไลน์ 

โครงการท่ี 1 : 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

โครงการท่ี 2 : 
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย 

ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน - 2. ผู้ส าเร็จการ.ึกษาระดับอุดา.ึกษา
ต่ ากว่าปริญญาได้บานท า 

หรือประกอบอาชี.อิสระพหรือ.ัฒนา
บานที่ท าอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้อบภายในพ
1พปงพควาา.ึบ.อใจขอบนายจ้าบ/
ผู้ประกอบการพที่าีต่อผู้ส าเร็จ

การ.ึกษาระดับอาชีว.ึกษาที่ได้บาน
ท า 
 

1. การส่บเสริาการด าเนินบาน.ัฒนาทรั.ยากรานุษย์ 
และ.ักยภา.นัก.ึกษาพรวาทั้บผู้.ิการพและผู้ด้อยโอกาส 
ในระบบอุดา.ึกษาพประชาชนเข้าถึบหลักสูตร/สื่อ/ 

แหล่บเรียนรู้ที่จัดการ.ึกษาพในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(life long learning) และการสร้าบอบค์ควาารู้ 

และบริการวิชาการ 

1. การส่บเสริาการด าเนินบาน.ัฒนาทรั.ยากรานุษย์และ.ักยภา.นัก.ึกษา 
รวาทั้บผู้.ิการ และผู้ด้อยโอกาสในระบบอุดา.ึกษาพประชาชนเข้าถึบหลักสูตร/สื่อ/ 

แหล่บเรียนรู้ที่จัดการ.ึกษาพในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(life long learning) และการสร้าบอบค์ควาารู้และบริการวิชาการ 

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

- ยุทธ.าสตร์ที่พ5พ: 
การจัดการ.ึกษาตลอดชีวิตเ.ื่อ
เสริาสร้าบและ.ัฒนา.ักยภา.คน

และชุาชน 
 

ยุทธ.าสตร์ที่พ5พ: 
การจัดการ.ึกษาตลอดชีวิตเ.ื่อเสริาสร้าบและ.ัฒนา.ักยภา.คน

และชุาชน 
 

ยุทธ.าสตร์ที่พ5พ: 
การจัดการ.ึกษาตลอดชีวิตเ.ื่อเสริาสร้าบและ.ัฒนา.ักยภา.คนและชุาชน 

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

- จัดการ.ึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าพและ.ัฒนาทักษะอาชี. 

เป็นแหล่บบริการวิชาการ
ตาาควาาต้อบการขอบ
ชุาชนพท าให้คนชุาชนาี

ควาารู้ควาาสาาารถในการ
.ัฒนาตนเอบพและยกระดับ
คุ ภา.ชีวิตขอบชุาชน 

 

ปลูกฝับค่านิยาให้ประชาชน
และชุาชนในการ.ัฒนาภูาิ
ปัญญาท้อบถ่ินพอนุรักษ์พและ
ท านุบ ารุบ.ิลปะวัฒนธรราไทย 

 

ประชาชนพและชุาชนได้รับ
การยกระดับควาารู้พทักษะพ
ประสบการ ์พเ.ื่อการาี

อาชี.และการ.ัฒนาคุ ภา.
ชีวิตพบน.ื้นฐานขอบ.ักยภา.
จับหวัดและบริบทขอบ.ื้นที่ 

 

ประชาชนได้รับการ.ึกษา
ในหลักสูตรอนุปริญญาพ

และหลักสูตรฝึกอบราด้าน
อาชี.ผ่านการเรียน

ออนไลน์ 

นักเรียนในสับกัดวิทยาลัย
ชุาชนได้รับโอกาสทาบ
การ.ึกษาข้ัน.ื้นฐานตาา

สิทธิที่ก าหนดไว้ 

เด็กปฐาวัยได้รับการ.ัฒนา
ตาาาาตรฐานหลักสูตรเด็ก

ปฐาวัย 

ผลผลิต รายการค่าใช้จายบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตที่พ1พ: 
ผู้รับบริการการ.ึกษาในวิทยาลัย

ชุาชน 

ผลผลิตที่พ2พ: 
ผลบานการให้บริการวิชาการ 

ผลผลิตที่พ3พ: 
ผลบานท านุบ ารุบ.ิลปวัฒนธรรา 

โครบการที่พ1พ: 
โครบการขับเคลื่อนการจัด
การ.ึกษาเ.ื่อควาาสุขขอบ

ชุาชน 

โครบการที่พ2พ: 
โครบการ.ัฒนาและ

ส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการ
เรียนออนไลน์ 

โครบการที่พ1พ: 
โครบการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการ.ึกษาต้ับแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การ.ึกษาข้ัน.ื้นฐาน 

 

โครบการที่พ2พ: 
โครบการ.ัฒนาคุ ภา.
การ.ึกษาเด็กปฐาวัย 

กิจกรรม ค่าใช้จ่ายบุคลากรสถาบันวิทยาลัย
ชุาชน 

จัดการ.ึกษาระดับอนุปริญญา 
หรือเทียบเท่าพและ.ัฒนาทักษะ

อาชี. 
 

การเผยแ.ร่ควาารู้และ
บริการวิชาการ 

แก่ชุาชน 

การส่บเสริาท านุบ ารุบ.ิลปะพ 
วัฒนธรราพและภูาิปัญญา

ท้อบถ่ิน 

จัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบ
ควาาสุขพและควาาเข้าแข็บ

ขอบชุาชน 

ส่บเสริาการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตขอบชุาชนผ่านการ

เรียนออนไลน์ 
 
 
 
 

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการ.ึกษาข้ัน.ื้นฐาน 

.ัฒนา.ักยภา.เด็กปฐาวัย 
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แผนงานการใช้จ่าย
งบประมาณ 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ 

ผลผลิต รายการค่าใช้จายบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตท่ี 1 : 
ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย

ชุมชน 

ผลผลิตท่ี 2 : 
ผลงานการให้บริการ

วิชาการ 

ผลผลิตท่ี 3 : 
ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการท่ี 1 : 
โครงการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพื่อความสุขของ

ชุมชน 

โครงการท่ี 2 : 
โครงการพัฒนาและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
การเรียนออนไลน์ 

โครงการท่ี 1 : 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

โครงการท่ี 2 : 
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย 

รายการ 1. งบบุคลากร  = 226.2137 ลบ. 
1.1 เบินเดือนและค่าจ้าบประจ า 

= 140.5089พลบ. 
(1) เบินเดือนพ= 140.0984พลบ. 
(2) ค่าจ้าบประจ า  = 0.4105 

ลบ. 
1.2 ค่าตอบแทน.นักบานราชการ  

= 85.7048 ลบ. 
2. งบด าเนินงาน  = 35.2063 ลบ.พ 

2.1 ค่าตอบแทนพ= 32.2295พ
ลบ. 

2.2 ค่าใช้สอยพ= 2.9768พลบ. 

1. งบเงินลงทุน = 62.7176 
ลบ. 
1.1 ค่าครุภั ฑ์ = 41.6276 

ลบ. 
1.2 ค่าที่ดินสิ่บก่อสร้าบ = 

21.0900 ลบ. 
2. งบเงินอุดหนุน = 

253.4144 ลบ. 
2.1 พค่าใช้จ่ายด าเนินบาน = 

239.7394พลบ. 
2.2 พเบินอุดหนุนเป็น

ค่าใช้จ่ายโครบการสิ่บประดิษฐ์ขอบ
คนรุ่นใหา่ =พ1.2000พลบ. 

2.3 พค่าใช้จ่ายในการเดินทาบ
ไปราชการต่าบประเท.ชั่วคราวพ= 
0.2250พลบ. 

2.4 พเบินอุดหนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายโครบการจัดหลักสูตร
.ัฒนา.ักยภา.อาชี.ชุาชนพ= 
3.0000พลบ. 

2.5 พเบินอุดหนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายโครบการ.ัฒนาคุ ภา.
การ.ึกษาเ.ื่อผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ
51พและตาานโยบายประเท.ไทยพ
4ศ0พ=พ9.2500พลบ. 

1. งบเงินอุดหนุน =  
10.6158 ลบ. 
1.1 พโครบการ

.ัฒนาคุ ภา.การจัด
การ.ึกษาเ.ื่อเสริาสร้าบ
.ักยภา.คนและชุาชนตาา
นโยบายประเท.ไทยพ4.0พ= 
9.5000พลบ. 

1.2 โครบการจัดต้ับ
.ูนย์เรียนรู้การแ.ทย์แผน
ไทยพ=พ1.1158 ลบ. 

1. งบเงินอุดหนุน = 
1.2406 ลบ. 
 1.1 โครบการจัดการ

ควาารู้ด้าน.ิลปวัฒนธรราและ
ภูาิปัญญาเ.ื่อยกระดับสู่
เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์พ= 1.2406พ
ลบ. 

1. งบเงินอุดหนุน = 
18.0000 ลบ 
1.1 โครบการจัดการ

ควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบ
ควาาสุขและควาาเข้าแข็บ
ขอบชุาชนพ= 18.0000พลบ. 

1. งบเงินอุดหนุน = 
2.0000 ลบ. 
1.1 โครบการบทเรียน

ออนไลน์เ.ื่อชุาชน = 
2.0000พลบ. 

1. งบเงินอุดหนุน =  
16.1824 ลบ. 
1.1 โครบการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการ.ึกษาต้ับแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการ.ึกษาข้ัน
.ื้นฐานพ= 16ศ1824พลบศ 

1. งบเงินอุดหนุน = 
1.3000 ลบ 
1.1 โครบการ.ัฒนา

.ักยภา.เด็กปฐาวัย = 
1.3000พลบ. 
 

วงเงินงบประมาณ  261.4200 316.1320 10.6158 1.2406 18.0000 2.0000 16.1824 1.3000 
วงเงินแต่ละแผนงาน 261.4200 327.9884 37.4824 

รวมท้ังสิ้น 
(แผนงานบุคลากร

ภาครัฐ พื้นฐาน และ
ยุทธศาสตร์) 

626.8908 
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2.4 ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย พ.ศ. 2564 : ตามผลผลิต แผนงานบูรณาการ – แผนงานบูรณาการเชิงพ้ืนที่ วงเงินงบประมาณ 24.7817 ล้านบาท 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ (Agenda) แผนงานบูรณาการเชิงพื้นท่ี 
ผลผลิต โครบการที่พ1 : โครบการต าบลาั่นคบพาั่บคั่บพ

ยั่บยืนพในจับหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครบการที่พ2 : โครบการเสริาสร้าบสับคา 

.หุวัฒนธรราที่เข้าแข็บ 
โครบการที่พ1พ: โครบการส่บเสริาการาีบานท า

และาีรายได้ขอบผู้สูบอายุ 
โครบการที่พ1พ: โครบการ.ัฒนากลุ่าท่อบเที่ยวอารย

ธรราล้านนาและกลุ่าชาติ.ันธุ์ 
โครบการที่พ2พ:พโครบการ.ัฒนาการผลิตสินค้าด้าน

การเกษตรภาคตะวันออก 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : 

ด้านควาาาั่นคบ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  

ด้านการสร้าบโอกาสและควาาเสาอภาค 
ทาบสับคา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  
ด้านการสร้าบควาาสาาารถในการแข่บขัน 

แผนแม่บท ด้านที่พ1พ:พด้านควาาาั่นคบ ด้านที่พ15พ:พ.ลับทาบสับคา ด้านที่พ6พ: .ื้นที่และเาือบน่าอยู่อัจฉริยะ 
เป้าหมายแผนแม่บท 1ศพประเท.ชาติาีควาาาั่นคบในทุกาิติพและทุกระดับเ.ิ่าข้ึน 1ศพทุกภาคส่วนาีส่วนร่วาในการ.ัฒนาสับคา

เ.ิ่าข้ึน 
1ศพประเท.ไทยาีขีดควาาสาาารถในการแข่บขันสูบข้ึนพเกิด.ูนย์กลาบควาาเจริญทาบเ.รษฐกิจและสับคา 

ในทุกภูาิภาคขอบประเท.พเ.ื่อกระจายควาาเจริญทาบด้านเ.รษฐกิจและสับคา 
แผนแม่บทย่อย การป้อบกันและแก้ไขปัญหาที่าีผลกระทบต่อควาาาั่นคบ การรอบรับสับคาสูบวัยเชิบรุก การ.ัฒนาเาือบน่าอยู่อัจฉริยะ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ภาคใต้าีควาาสบบสุขร่าเย็น 
 

เ.ิ่าบทบาททาบเ.รษฐกิจและสับคาขอบ
ผู้สูบอายุพส่บเสริาการน าควาารู้พประสบการ ์พ
และภูาิปัญญาที่สั่บสาาาตลอดช่วบชีวิตขอบ

ผู้สูบอายุาาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลับฯ 

เาือบใน.ื้นที่เป้าหาายที่ได้รับการ.ัฒนาพเ.ื่อกระจายควาาเจริญ 
และลดควาาเหลื่อาล้ าในทุกาิติ 

 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสับคา ด้านเ.รษฐกิจ 
ประเด็นปฏิรูป 4. ระบบสร้าบเสริาชุาชนเข้าแข็บ การ.ัฒนาทรั.ยากรานุษย์พ–พอุดา.ึกษาพ(สนับสนุน) 

ประเด็นปฏิรูปย่อย กิจกรราพ3พการปฏิรูประบบการสร้าบเสริาชุาชนเข้าแข็บประเด็นและกลไกพ:พทรั.ยากรและทุนชุาชน 
วิธีการพ:พส่บเสริาเครือข่ายวิชาการพวิทยา.าสตร์และเทคโนโลยีพเ.ื่อสนับสนุนการ.ัฒนาวิชาการพวิทยา.าสตร์และเทคโนโลยีพพ 

ภูาิปัญญาท้อบถ่ินพและนวัตกรราพชุาชนพให้เข้าแข็บและเป็นระบบ 

5ศพ.ัฒนาคุ ภา.ทาบการ.ึกษาและบานวิจัยและ.ัฒนา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับ 12 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การเสริาสร้าบควาาาั่นคบแห่บชาติเ.ื่อการพ.ัฒนาประเท.สู่ควาาาั่บคั่บและยั่บยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : 
การเสริาสร้าบและ.ัฒนา.ักยภา.ทุนานุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9พ 
การ.ัฒนาภาคพเาือบพและ.ื้นที่เ.รษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : 
พยุทธ.าสตร์ด้านควาาาั่นคบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  
ด้านการสร้าบโอกาสและควาาเสาอภาคทาบ

สับคา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : 
ยุทธ.าสตร์ด้านการสร้าบควาาสาาารถในการแข่บขัน 

แผนงาน แผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจับหวัดชายแดนภาคใต้ แผนบานบูร าการเตรียาควาา.ร้อาเ.ื่อรอบรับ
สับคาสูบวัย 

แผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาค 

เป้าหมายแผนงาน เหตุรุนแรบลดลบ ผู้สูบอายุาีควาาาั่นคบทาบเ.รษฐกิจพสุขภา.พ
สับคาและสภา.แวดล้อาที่เหาาะสา 

เ.รษฐกิจระดับภาคเติบโตตาา.ักยภา.ประชาชนาีควาาเป็นอยู่และคุ ภา.ชีวิตดีข้ึน 

แนวทางบูรณาการ แนวทาบที่พ1.2 :พด้านการ.ัฒนา แนวทาบที่พ2 : เสริาสร้าบทักษะด้านอาชี. 
ในการด ารบชีวิตอย่าบาั่นคบ  

แนวทาบที่พ1.1.3พ: เ.ิ่า.ักยภา.ภาคการท่อบเที่ยว
และการบริการ 

แนวทาบที่พ1.1.2 : เ.ิ่า.ักยภา.ภาคการเกษตร 

ผลสัมฤทธิ์กระทรวง 5ศพผู้เรียนทุกกลุ่าพทุกช่วบวัยได้รับการ.ัฒนาอย่าบเหาาะสา 
เ.ื่อการท าบานและการใช้ชีวิตในสับคา 

6ศพเ.รษฐกิจพสับคาพท้อบถ่ินพเข้าแข็บด้วยอบค์
ควาารู้พวิจัยและนวัตกรรา 

6ศพเ.รษฐกิจพสับคาพท้อบถ่ินพเข้าแข็บด้วยอบค์ควาารู้พวิจัยและนวัตกรรา 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 1ศพการผลิตก าลับคนพและ.ัฒนาการจัดการ.ึกษา 3ศพการยกระดับคุ ภา.ชีวิตพและเ.รษฐกิจฐาน
รากพด้วยพอววนศ 

3ศพการยกระดับคุ ภา.ชีวิตพและเ.รษฐกิจฐานรากพด้วยพอววนศ 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 5ศพการจัดการ.ึกษาาีคุ ภา.พาาตรฐานพเปิดโอกาสในการเข้าถึบที่หลากหลาย 6ศพการ.ัฒนาวิทยา.าสตร์และนวัตกรราพเ.ื่อ
เ.รษฐกิจพสับคาพสิ่บแวดล้อาพและคุ ภา.ชีวิต 

6ศพการ.ัฒนาวิทยา.าสตร์และนวัตกรราพเ.ื่อเ.รษฐกิจพสับคาพสิ่บแวดล้อาพและคุ ภา.ชีวิต 

ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน 1. การส่บเสริาการด าเนินบาน.ัฒนาทรั.ยากรานุษย์และ.ักยภา.นัก.ึกษา 
รวาทั้บผู้.ิการ และผู้ด้อยโอกาสในระบบอุดา.ึกษาพประชาชนเข้าถึบหลักสูตร/สื่อ/ 

แหล่บเรียนรู้ที่จัดการ.ึกษาพในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้าบอบค์ควาารู้และบริการวิชาการ 
 

1. การส่บเสริาการด าเนินบาน.ัฒนาทรั.ยากรานุษย์และ.ักยภา.นัก.ึกษา 
รวาทั้บผู้.ิการ และผู้ด้อยโอกาสในระบบอุดา.ึกษาพประชาชนเข้าถึบหลักสูตร/สื่อ/ 

แหล่บเรียนรู้ที่จัดการ.ึกษาพในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้าบอบค์
ควาารู้และบริการวิชาการ 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ (Agenda) แผนงานบูรณาการเชิงพื้นท่ี 
ผลผลิต โครบการที่พ1 : โครบการต าบลาั่นคบพาั่บคั่บพ

ยั่บยืนพในจับหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครบการที่พ2 : โครบการเสริาสร้าบสับคา 

.หุวัฒนธรราที่เข้าแข็บ 
โครบการที่พ1พ: โครบการส่บเสริาการาีบานท า

และาีรายได้ขอบผู้สูบอายุ 
โครบการที่พ1พ: โครบการ.ัฒนากลุ่าท่อบเที่ยวอารย

ธรราล้านนาและกลุ่าชาติ.ันธุ์ 
โครบการที่พ2พ:พโครบการ.ัฒนาการผลิตสินค้าด้าน

การเกษตรภาคตะวันออก 
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  
การจัดการ.ึกษาตลอดชีวิตเ.ื่อเสริาสร้าบและ

.ัฒนา.ักยภา.คนและชุาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 :  
การสร้าบผู้น าการเปลี่ยนแปลบพและผู้ประกอบการ

ในชุาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  
การจัดการ.ึกษาตลอดชีวิตเ.ื่อเสริาสร้าบและ

.ัฒนา.ักยภา.คนและชุาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  
การสร้าบเครือข่ายควาาร่วาาือเ.ื่อการ.ัฒนาควาาเข้าแข็บขอบชุาชนอย่าบยั่บยืน 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน นัก.ึกษาพและประชาชนใน.ื้นที่พ4พจับหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการ.ัฒนาทักษะอาชี.และ

ยกระดับคุ ภา.ชีวิต 

นัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชนพประชาชนพและชุาชนพใน
จับหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่บเสริาการอยู่

ร่วากันในสับคา.หุวัฒนธรรา 

ส่บเสริาอาชี.ตาาควาาต้อบการขอบผู้สูบอายุใน
ชุาชน 

ประชาชนใน.ื้นที่ที่วิทยาลัยชุาชนต้ับอยู่ได้รับการ.ึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตพ 
สาาารถน าควาารู้พไปใช้ในการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพสร้าบบานพสร้าบรายได้พ 

ท าให้เกิดเ.รษฐกิจชุาชนที่เข้าแข็บ 
ผลผลิต โครบการที่พ1 : โครบการต าบลาั่นคบพาั่บคั่บพ

ยั่บยืนพในจับหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครบการที่พ2 : โครบการเสริาสร้าบสับคา 

.หุวัฒนธรราที่เข้าแข็บ 
โครบการที่พ1พ: โครบการส่บเสริาการาีบานท า

และาีรายได้ขอบผู้สูบอายุ 
โครบการที่พ1พ: โครบการ.ัฒนากลุ่าท่อบเที่ยวอารย

ธรราล้านนาและกลุ่าชาติ.ันธุ์ 
โครบการที่พ2พ:พโครบการ.ัฒนาการผลิตสินค้าด้าน

การเกษตรภาคตะวันออก 
กิจกรรม ส่บเสริาการ.ัฒนาทักษะอาชี.ในเขต.ัฒนา

.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้ 
ส่บเสริาการอยู่ร่วากันในสับคา.หุวัฒนธรราใน
เขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

การจัดการควาารู้และการฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนา
คุ ภา.ชีวิตขอบผู้สูบอายุ 

ยกระดับการท่อบเที่ยวกลุ่าชาติ.ันธุ์ การ.ัฒนาต้นแบบนวัตกรราอาหารและสินค้า
เกษตร 

รายการ 1. งบเงินอุดหนุน = 10.7000 ลบ. 
1.1 โครบการสนับสนุนบทบาท

วิทยาลัยชุาชนในการส่บเสริา
อาชี.ในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะ
กิจจับหวัดชายแดนภาคใต้พ
12.0000 ลบ 

1. งบเงินอุดหนุน = 7.5000 ลบ. 
1.1 โครบการส่บเสริาการอยู่รวากัน

อย่าบสันติขอบสับคา.หุ
วัฒนธรราในเขต.ัฒนา.ิเ.ษ
เฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้พ
7.5000พลบ. 

1. งบเงินอุดหนุน = 4.0000 ลบ. 
1.1 พโครบการจัดการควาารู้เ.ื่อส่บเสริา

และ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตขอบ
ผู้สูบอายพุ= 4.0000พลบ. 

1. งบเงินอุดหนุน = 1.3500 ลบ. 
1.1  โครบการ.ัฒนากลุ่าท่อบเที่ยวอารย

ธรราล้านนาและกลุ่าชาติ.ันธุ์
ภาคเหนือพ1.3500 ลบ 

1. งบเงินอุดหนุน  
1.1 โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์แปรรูปเ.ื่อ

เ.ิ่าาูลค่าสินค้าเกษตรพ= 
1.2317พลบ. 

พื้นท่ีด าเนินการ นราธิวาสพยะลาพปัตตานีพสบขลา นราธิวาสพยะลาพปัตตานีพสบขลา กลุ่มท่ี 1พ: หนอบบัวล าภูพสระแก้วพ 
นราธิวาสพยะลาพปัตตานีพยโสธรพตราดพ 

แ.ร่พสบขลาพน่าน 
กลุ่มท่ี 2พ: ระนอบ 

กลุ่มท่ี 3พ:พแา่ฮ่อบสอนพตากพ.ิจิตรพอุทัยธานีพ
บุรีรัาย์พาุกดาหารพ.ับบาพสตูลพสาุทรสาคร 

แา่ฮ่อบสอนพแ.ร่ ตราด 

วงเงินงบประมาณ 10.7000 7.5000 4.0000 1.3500 1.2317 
วงเงินแต่ละแผนงาน 18.2000 4.0000 2.5817 

รวมท้ังสิ้น 
(แผนงานบูรณาการและ 

บูรณาการเชิงพื้นท่ี) 

24.7817 
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ส่วนที่ 3 
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
3.1 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สถาบันวิทยาลัยชุาชนได้จัดท ากรอบการจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พพในภา.รวาขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพจ านวนพ651.6725พล้านบาทพโดยใช้
ปัจจัยตัวแปรต่าบพๆพในการ.ิจาร าประกอบการประาา การค่าใช้จ่ายตลอดปงบบประาา พประกอบด้วยพ(1)พโครบสร้าบทาบกายภา.พได้แก่ พอาคารพหน่วยที่ให้บริการทาบการ.ึกษา/บริการ 
ทาบวิชาการใน.ื้นที่พหน่วยจัดการ.ึกษาพฯลฯพเป็นต้นพ(5)พเป้าหาายการรับนัก.ึกษา/ผู้รับบริการทาบวิชาการพ(3)พจ านวนนัก.ึกษา/ผู้รับบริ การทาบวิชาการพ(4)พจ านวนบุคลากรประเภทต่าบพๆพ
ได้แก่พผู้บริหารภาคนอกราชการพครูพ.นักบานราชการพกรราการสภาวิทยาลัยชุาชนพสรุปกรอบการจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พในภา.รวาขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชนพได้ดับนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 5 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

 
 
 
 
 

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

 สถาบันวิทยาลัยชมุชน 
67,781,720  บาท  

(10.40%) 

 วชช. + สวชช.  
6,500,000 ล้านบาท  

(1%) 

 วิทยาลัยชุมชน  
577,390,780 บาท 

(88.60%) 



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลยัชุาชน 44 

 

3.2 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ส านักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง)  
จ าแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน 

วิทยาลัยชุาชน 
 

รวา 
 

การบริหารจัดการ จัดการ.ึกษา วิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ท านุบ ารุบ
.ิลปวัฒนธรรา 

แผนบานบุคลากรภาครัฐ แผนบาน.้ืนฐานฯ แผนบาน.้ืนฐานพ+พแผนบานบูร าการ+แผนบรู าการ.ื้นที ่

รวา บบบุคลากร บบด าเนินบาน บบลบทุน 
บบเบินอุดหนุน
(บริหารจดัการ) 

จัดการ.ึกษา*** วิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ท านุบ ารุบ
.ิลปวัฒนธรรา 

รวาทั้บสิ้น 651,672,500   261,420,000   226,213,700   35,206,300   62,717,600   122,379,690   147,217,110    
56,697,500  

 1,240,600  

กรอบพสวชชศ 67,781,720   24,007,000   21,284,920   2,722,080   17,302,000   24,757,720   715,000    1,000,000   -    
ส ารอบกร ีฉุกเฉิน
(ส่วนรวา) 

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

กรอบพวชชศพรอ
.ิจาร าเ.ิ่าเติา 

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

รวา 20พวชชศ 564,394,230   235,498,300   209,407,810   26,090,490   45,415,600   90,735,020   143,502,110   48,002,600   1,240,600  
1. แา่ฮ่อบสอน  26,470,486   12,354,216   11,267,280   1,086,936   274,500   5,305,320   6,130,590    2,345,550   60,310  
2. .ิจิตร  57,448,015   14,511,960   14,361,960   150,000   11,488,700   4,533,200   26,093,635    753,000   67,520  
3. ตาก  24,965,610   11,049,120   9,985,080   1,064,040   1,447,900   4,644,440   5,104,040    2,660,300   59,810  
4. บุรีรัาย ์  27,954,340   13,998,960   12,366,960   1,632,000   -     4,101,970   8,174,690    1,614,000   64,720  
5. าุกดาหาร  24,351,730   12,544,800   10,874,640   1,670,160   -     4,093,910   6,091,630    1,561,000   60,390  
6. หนอบบัวล าภ ู  21,309,530   11,773,560   11,588,160   185,400   1,150,000   4,138,870   2,650,160    1,543,040   53,900  
7. สระแก้ว  22,032,100   11,810,400   10,788,240   1,022,160   1,340,000   4,555,660   3,500,490    769,900   55,650  
8. อุทัยธาน ี  30,451,690   14,368,800   13,421,280   947,520   32,000   4,446,450   9,932,590    1,614,000   57,850  
9. ระนอบ  21,902,829   11,979,324   10,434,960   1,544,364   1,200,000   4,116,310   2,983,795    1,568,000   55,400  
10. นราธิวาส  42,489,985   11,323,560   10,303,560   1,020,000   5,151,600   6,219,520   14,436,505    5,275,000   83,800  
11. ยะลา  32,643,560   11,665,320   9,064,800   2,600,520   958,200   5,081,350   9,589,870    5,273,000   75,820  
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วิทยาลัยชุาชน 
 

รวา 
 

การบริหารจัดการ จัดการ.ึกษา วิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ท านุบ ารุบ
.ิลปวัฒนธรรา 

แผนบานบุคลากรภาครัฐ แผนบาน.้ืนฐานฯ แผนบาน.้ืนฐานพ+พแผนบานบูร าการ+แผนบรู าการ.ื้นที ่

รวา บบบุคลากร บบด าเนินบาน บบลบทุน 
บบเบินอุดหนุน
(บริหารจดัการ) 

จัดการ.ึกษา*** วิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ท านุบ ารุบ
.ิลปวัฒนธรรา 

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

หาายเหตุพ:พกรอบการจดัสรรบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พเป็นไปตาาเก ฑ/์แนวทาบการจัดสรรบบประาา พและตาาที่ผ่านการ.ิจาร าจากค ะกรราการ.ิจาร า
จัดสรรบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พ 
 ส าหรับกรอบบบบุคลากรและบบด าเนินบานพอาจปรับเ.ิ่า/ลดพตาาจ านวนบุคลากรที่เ.ิ่า/ลดพและการปรับเลื่อนขั้นเบินเดือนขอบบุคลากร 
 ส าหรับบบเบินอุดหนุนพที่เกี่ยวข้อบกับการจัดการ.ึกษาหลักสูตรพอนุปริญญาพพพปวสศพและหลักสูตรเ.ิ่า.ักยภา.ผู้เรียนพและพบบเบินอุดหนุนพพโครบการจัดหลักสูตร.ัฒนาอาชี.พที่เกี่ยวข้อบ
กับการจัดการ.ึกษาหลักสูตรประกา.นียบัตรพหลักสูตรสัาฤทธิบัตรพพการ.ัฒนาหรือปรับปรุบหลักสูตรประกา.นียบัตรพหรือหลักสูตรสัาฤทธิบัตรพวบเบินที่ได้รับจริบพอาจเ.ิ่า /ลดพตาาจ านวน
นัก.ึกษา/ผู้เรียนพท่ีจัดการเรียนการสอนจริบ 
 
หาายเหตุพ:พสถาบันวิทยาลัยชุาชนแจ้บกรอบการจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พให้วิทยาลัยชุาชนทุกแห่บทราบแล้วพตาาหนับสือสถาบัน วิทยาลัยชุาชนพที่พอวพ
0 10(3)/4177พลบวันท่ีพ17พธันวาคาพ56 3พพ 
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3.3 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน (พันธกิจด้านการบริหารจัดการ) จ าแนกตาม
ประเภทงบรายจ่าย 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ2564พขอบส านักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชนพพเป็นการด าเนินการให้เป็นไปตาาอ านาจหน้าที่ขอบหน่วยบานภายในส านักบาน
สถาบันวิทยาลัยชุาชนพเ.ื่อการบรรลุเป้าหาายขอบผลผลิต/โครบการในภา.รวาขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพโดยแต่ละกอบ/บานก าหนดเป้าหาายผลผลิตพ/ตัวช้ีวัดพในการใช้จ่ายบบ ประาา  
ตาาแผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พที่ได้รับตาากรอบการจัดสรรในส่วนขอบส านักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชนพวบเบินพ67,527,720 ดับนีพ้ 

ผลผลติ/ตัวช้ีวัด 

วบเบินบบประาา พ(บาท) หน่วยบานท่ีรับผิดชอบ 

รวาทั้บหาด 
บบบุคลากร 
บบด าเนินบาน 

บบอุดหนุน:
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินบาน 

บบลบทุน 
บบอุดหนุน: 

(ควาาสุข/ภาคใต้/
.ตวรรษทีพ21) 

 

รวมท้ังหมด 67,527,720 
21,284,920 
2,722,080 

24,757,720 
321,000 

17,302,000 1,140,000  

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ระดับที่พ1พประชุาเ.ื่อสร้าบการรับรู้และเข้าใจขอบกระบวนการเส้นทาบขอบ
ระบบสารบรร ขอบส านักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
ระดับที่พ2พจัดท ากระบวนการเส้นทาบระบบสารบรร ทั้บส านักบานสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน 
ระดับที่ พ3พ ก าหนดราย ช่ือ พaccount ขอบผู้ เ ข้ า ใ ช้ ในระบบสารบรร 
อิเล็กทรอนิกส์พและเสนอส านักบาน.ัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ระดับที่พ4พประชุาสร้าบควาาเข้าใจแก่บุคลากรส านักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
ระดับที่พ5 น าระบบสารบรร อิเล็กทรอนิกส์จากส านักบาน.ัฒนารัฐบาลดิจิทัลพ
ซึ่บอาจจะน าร่อบภายในส านักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลด้านสินทรัพย์ (ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่งเป็นปัจจุบัน 
ระดับที่พ1พสถาบันวิทยาลัยชุาชนาีหนับสือส ารวจรายการสินทรั.ย์ขอบวิทยาลัย
ชุาชนพ50พแห่บ 

  5, 07,1 8   
 

กอบอ านวยการ 
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ผลผลติ/ตัวช้ีวัด 

วบเบินบบประาา พ(บาท) หน่วยบานท่ีรับผิดชอบ 

รวาทั้บหาด 
บบบุคลากร 
บบด าเนินบาน 

บบอุดหนุน:
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินบาน 

บบลบทุน 
บบอุดหนุน: 

(ควาาสุข/ภาคใต้/
.ตวรรษทีพ21) 

 

ระดับที่พ5พแต่บตั้บค ะท าบานการจัดหารายได้และบริหารสินทรั.ย์ขอบสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน 
ระดับที่พ3พสรุปรายการสินทรั.ย์ขอบวิทยาลัยชุาชนพ50พแห่บ 
ระดับที่พ4พจัดประชุาค ะท าบานการจัดหารายได้และบริหารสินทรั.ย์ขอบ
สถาบันวิทยาลัยชุาชน 
ระดับที่พ6พได้รายบานสินทรั.ย์ขอบวิทยาลัยชุาชนพ50พแห่บเป็นปัจจุบันพ(ประจ าปง
บบประาา พ.ศ.ศพ56 4) 
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จของการจัดท ากรอบต าแหน่ง และระดับ
ต าแหน่งของส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ระดับที่พ1พจัดท าข้อาูลการประเาินค่าบานขอบข้าราชการในส านักบานสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน 
ระดับที่พ5พค ะกรราการประเาินค่าบาน.ิจาร าให้ควาาเห็นชอบค่าบานขอบ
ส านักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
ระดับที่พ3พค ะกรราการประเาินเ.ื่อแต่บตั้บบุคคลให้ด ารบต าแหน่บสูบขึ้นพ
.ิจาร าให้ควาาเห็นชอบกรอบต าแหน่บและระดับต าแหน่บขอบส านักบาน
สถาบันวิทยาลัยชุาชน 
ระดับที่พ4พค ะอนุกรราการบริหารบานบุคคลขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ
.ิจาร าให้ควาาเห็นชอบกรอบต าแหน่บและระดับต าแหน่บขอบส านักบาน
สถาบันวิทยาลัยชุาชน 
ระดับที่พ6พสภาสถาบันฯพ.ิจาร าให้ควาาเห็นชอบกรอบต าแหน่บและระดับ
ต าแหน่บขอบส านักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
 

  5,996,8 4   กอบบริหารทรั.ยากร
บุคคล 
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ผลผลติ/ตัวช้ีวัด 

วบเบินบบประาา พ(บาท) หน่วยบานท่ีรับผิดชอบ 

รวาทั้บหาด 
บบบุคลากร 
บบด าเนินบาน 

บบอุดหนุน:
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินบาน 

บบลบทุน 
บบอุดหนุน: 

(ควาาสุข/ภาคใต้/
.ตวรรษทีพ21) 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  
ระดับที่พ1 แต่บตั้บค ะท าบานจัดท าแผน.ัฒนาบุคลากรขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชนพ 
ระดับที่พ5พยกร่าบแผน.ัฒนาบุคลากรขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ 
ระดับที่พ3พประชุาค ะท าบานจัดท าแผน.ัฒนาบุคลากรขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชนพ 
ระดับที่พ4พค ะอนุกรราการบริหารบานบุคคลขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ
.ิจาร าให้ควาาเห็นชอบร่าบแผน.ัฒนาบุคลากรขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ 
ระดับที่พ5 สภาสถาบันฯพ.ิจาร าให้ควาาเห็นชอบร่าบแผน.ัฒนาบุคลากรขอบ
สถาบันวิทยาลัยชุาชนพและเผยแ.ร่แผน.ัฒนาบุคลากรขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชน 
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ระดับที่พ1พแต่บตั้บค ะกรราการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาบการเบินเ.ื่อท าหน้าที่
จัดท าแผนกลยุทธ์ทาบการเบินให้สอดคล้อบกับแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธ.าสตร์
ขอบสถาบัน 
ระดับที่พ2 สร้าบควาาเข้าใจและาุ่บเน้นให้เกิดการาีส่วนร่วาในการจัดท าแผน 
กลยุทธ์ทาบการเบิน 
ระดับที่พ3 วิเคราะห์สภา.แวดล้อาภายในและภายนอกพ(SWOTพAnalysis) 
ก าหนดวิสัยทั.น์พ.ันธกิจพประเด็นยุทธ.าสตร์พเป้าประสบค์พกลยุทธ์ด้านการเบินพ
ตลอดจนแนวปฏิบัติทาบด้านการเบินพ 
ระดับที่พ4 จัดท าร่าบแผนกลยุทธ์ทาบการเบินพโดยให้บุคลากรทุกระดับได้าีโอกาส
แสดบควาาคิดเห็นและข้อเสนอแนะเ.ื่อการปรับปรุบ 

  1,190,353  500,000 
150,000 

กอบแผนบานและ
บบประาา  
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ผลผลติ/ตัวช้ีวัด 

วบเบินบบประาา พ(บาท) หน่วยบานท่ีรับผิดชอบ 

รวาทั้บหาด 
บบบุคลากร 
บบด าเนินบาน 

บบอุดหนุน:
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินบาน 

บบลบทุน 
บบอุดหนุน: 

(ควาาสุข/ภาคใต้/
.ตวรรษทีพ21) 

 

ระดับที่พ5 น าแผนกลยุทธ์ทาบการเบินเสนอให้ที่ประชุาสภาสถาบันเ.ื่อ.ิจาร า
ให้ควาาเห็นชอบ 
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จของการติดตามและประเมินผลตามพันธกิจ
ของวิทยาลัยชุมชน 
ระดับที่พ1พแต่บตั้บค ะกรราการเ.ื่อติดตาาและประเาินผล 
ระดับที่พ5พวิเคราะห์ข้อาูลรายบานผลการด าเนินบานในระบบบริหารโครบการ
ตาา.ันธกิจส าหรับวิทยาลัยชุาชนและผลการเบิกจ่ายบบประาา เ.ื่อใช้ในการ
วาบแผนพก ากับพติดตาาพและประเาินผลในภา.รวา 
ระดับที่พ3พจัดท าแผนบานตรวจติดตาาและประเาินผล 
ระดับที่พ4พด าเนินบานตาาแผนบานตรวจติดตาาและประเาินผล 
ระดับที่พ6พจัดท ารายบานการประเาินผลและให้ข้อเสนอแนะพเ.ื่อประกอบการ
.ิจาร าจัดสรรบบประาา ตาารอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ระดับที่พ1 พก าหนดแผนปฏิบัติบานเ.ื่อเตรียาควาา.ร้อาการประกันคุ ภา.
ภายในระดับสถาบัน 
ระดับที่พ5พติดตาาและรายบานผลการด าเนินบานตาาแผน.ัฒนาคุ ภา.พ
(Improvement plan) 
ระดับที่พ3พวิเคราะห์การรายบานผลการประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในระดับ
หลักสูตรพระดับวิทยาลัยพและสรุปข้อเสนอแนะเ.ื่อการ.ัฒนาวิทยาลัย 
ระดับที่พ4  รวบรวาข้อาูลจากผู้ประสานบานหน่วยบาน/ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดเ.ื่อ
จัดท ารายบานการประเาินตนเอบพ(SAR)พข้อาูลพCommon Data Set และ
เอกสารหลักฐานต่าบพๆ 

  2,297,070  490,000 กอบาาตรฐาน
การ.ึกษาและวิจัย 
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ผลผลติ/ตัวช้ีวัด 

วบเบินบบประาา พ(บาท) หน่วยบานท่ีรับผิดชอบ 

รวาทั้บหาด 
บบบุคลากร 
บบด าเนินบาน 

บบอุดหนุน:
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินบาน 

บบลบทุน 
บบอุดหนุน: 

(ควาาสุข/ภาคใต้/
.ตวรรษทีพ21) 

 

ระดับที่พ6พจัดท ารายบานผลการประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในระดับสถาบัน
รายบานต่อสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุาชนพสภาสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ
หน่วยบานต้นสับกัดพและหน่วยบานท่ีเกี่ยวข้อบ 
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความส าเร็จของระบบการรายงานการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน 
ระดับที่พ1พจัดท าข้อาูลและร่วาการช้ีแจบการใช้ระบบการรายบานการจัด
การ.ึกษาแก่บุคลากรขอบวิทยาลัยชุาชนและส านักบานสถาบันกับที่ปรึกษา
ระบบ 
ระดับที่พ5  บันทึกข้อาูลตั้บต้นในระบบการรายบานการจัดการ.ึกษาและ
ประสานบานระหว่าบวิทยาลัยชุาชนกับที่ปรึกษาระบบ 
ระดับที่พ3พช้ีแจบการบันทึกข้อาูลแผนการจัดการ.ึกษาตลอดหลักสูตรและ
รายบานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาพปวชศพปวสศพและ
ประกา.นียบัตรวิทยาลัยชุาชน 
ระดับที่พ4  ตรวจสอบรายบานการจัดการ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนเป็นไปตาา
าาตรฐานและเบ่ือนเวลาที่ก าหนด 
ระดับที่พ6พรายบานผลการประเาินควาา.ึบ.อใจระบบการรายบานการจัด
การ.ึกษาและน าผลการประเาินาาวาบแนวทาบ.ัฒนาและปรับปรุบระบบการ
รายบานต่อไป 
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความส าเร็จการท าวิจัยสถาบัน เร่ือง "สภาพ ความต้องการ 
และแนวทางการจัดการศึกษาออนไลน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน" โดย
ส ารวจสภาพปัญหาของพ้ืนที่ทุกหน่วยจัดการศึกษาอย่างละเอียด 3 ด้าน 
ได้แก่ (1) โครงสร้างพ้ืนฐาน (2) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และ  
(3) การบริหารจัดการ ในระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  1,035,115   .ูนย์เทคโนโลยดีิจิทัล 
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ผลผลติ/ตัวช้ีวัด 

วบเบินบบประาา พ(บาท) หน่วยบานท่ีรับผิดชอบ 

รวาทั้บหาด 
บบบุคลากร 
บบด าเนินบาน 

บบอุดหนุน:
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินบาน 

บบลบทุน 
บบอุดหนุน: 

(ควาาสุข/ภาคใต้/
.ตวรรษทีพ21) 

 

ระดับท่ีพ1พตั้บค ะท าบาน/ทีาวิจัยพประกอบด้วยพบุคลากรขอบส านักบานสถาบัน
วิทยาลัยชุาชนร่วากับตัวแทนวิทยาลัยชุาชนระดับภูาิภาคพและจัดประชุา
ค ะท าบานพเ.ื่อร่วากันก าหนดโจทย์การวิจัยพ.ัฒนากรอบแนวคิดพขอบเขต
บานวจิัยพระเบียบวิธีวิจัยพเครื่อบาือในการเก็บรวบรวาข้อาูล 
ระดับที่พ5พจัดท าพ(ร่าบ)พโครบร่าบการวิจัยสถาบันเสนอต่อผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพที่ปรึกษา/ผู้ทรบคุ วุฒิด้านเทคโนโลยีดิจิทัลพและด้านการจัดการ
เรียนการสอนขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ.ร้อาทั้บปรับปรุบ/แก้ไขพเ.ื่อให้ได้ 
โครบร่าบการวิจัยสถาบันพ(ฉบับสาบูร )์ 
ระดับที่พ3พเก็บรวบรวาข้อาูลร่วากับวิทยาลัยชุาชนพโดยการส ารวจพสัาภาษ ์พและ
จัดประชุากลุ่าย่อยพ(focus group)พในประเด็นพ3พด้านพ(1)พโครบสร้าบ.ื้นฐานพ(5)พ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์พและพ(3)พการบริหารจัดการ พพพ 
ระดับที่พ4พสรุปและวิเคราะห์ผลการเก็บรวบรวาข้อาูลพทั้บเชิบปริาา และคุ ภา.พ
จัดท ารายบานสรุปผลการวิจัยพในรูปแบบควาาเรียบพภา.พและแผนภูาิพเสนอต่อ
ผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุาชนพและแจ้บวิทยาลัยชุาชนพ 
ระดับที่พ6พเผยแ.ร่ข้อาูลสถิติผลการวิจัยพในรูปแบบอินโฟกราฟิก (infographic) ที่
.ร้อาใช้บานพบนเว็บไซต์ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพและเสนอต่อค ะอนุกรราการ
เทคโนโลยีดิจิทัลขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน 
ระดับที่พ1พจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายในประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ2564 
ระดับที่พ5พจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ2564 
ระดับที่พ3พจัดท าแผนการปฏิบัติบานพ(Engagement Plan) ตาาแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ2564 

  196,4 0   หน่วยตรวจสอบภายใน 
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ผลผลติ/ตัวช้ีวัด 

วบเบินบบประาา พ(บาท) หน่วยบานท่ีรับผิดชอบ 

รวาทั้บหาด 
บบบุคลากร 
บบด าเนินบาน 

บบอุดหนุน:
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินบาน 

บบลบทุน 
บบอุดหนุน: 

(ควาาสุข/ภาคใต้/
.ตวรรษทีพ21) 

 

ระดับที่พ4พรายบานผลการตรวจสอบครบถ้วนตาาที่ก าหนดในแผนการตรวจสอบและ
เสนอผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุาชน.ิจาร าให้ควาาเห็นชอบ 
ระดับที่พ6พรายบานผลการสอบทานการประเาินผลการควบคุาภายในขอบผู้ตรวจสอบ
ภายในพ(แบบพปคศพ พตาาหลักเก ฑ์ปฏิบัติการควบคุาภายในส าหรับหน่วยบานขอบ
รัฐ) 
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกอง/
ศูนย์/หน่วย 
สูตรการค านว  

จ านวนแผนบาน/โครบการ/กิจกรราตาาแผนปฏิบัติราชการฯพ 
ที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ x 100 

จ านวนแผนบาน/โครบการ/กิจกรราทั้บหาดตาาแผนปฏิบัติราชการฯ 
 

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกอง/
ศูนย์/หน่วย 

การ.ิจาร าร้อยละการเบิกจ่ายเบินบบประาา รายจ่าย
ภา.รวาขอบกอบ/.ูนย์/หน่วยพ จากทะเบียนคุาการเบิกจ่าย
บบประาา ขอบส านักบานสถาบันท่ีกอบแผนบานและบบประาา ตัด
ยอดการเบิกจ่ายบบประาา  เทียบกับวบเบินบบประาา รายจ่าย
ภา.รวาที่กอบ/.ูนย์/หน่วยได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หากาีการโอนเปลี่ยนแปลบ
บบประาา ระหว่าบปง (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลบทุนพหรือรายจ่าย

  14,767,750   บริหารจดัการใน
ภา.รวาขอบสถาบันพ
(ทุกกอบ/.ูนย์/หน่วย) 
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ผลผลติ/ตัวช้ีวัด 

วบเบินบบประาา พ(บาท) หน่วยบานท่ีรับผิดชอบ 

รวาทั้บหาด 
บบบุคลากร 
บบด าเนินบาน 

บบอุดหนุน:
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินบาน 

บบลบทุน 
บบอุดหนุน: 

(ควาาสุข/ภาคใต้/
.ตวรรษทีพ21) 

 

ลบทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดบบประาา หลับโอนเปลี่ยนแปลบ
แล้วาาเป็นฐานในการค านว ร่วาด้วย  
สูตรการค านว  

เบินบบประาา รายจ่ายภา.รวาที่กอบ/.ูนย์/หน่วยพเบิกจา่ย x 100 
วบเบินบบประาา รายจ่ายภา.รวาที่กอบ/.ูนย์/หน่วยพ 

ได้รับจัดสรรหลับโอนเปลี่ยนแปลบ 
  
หาายเหตุพ 1. กอบอ านวยการ : พได้รับจัดสรรเ.ิ่าเตาิพ321,000พบาท จากบบส ารอบกร ีฉุกเฉินพซึ่บาวีบเบินรวาทั้บสิ้นพ 6,500,000พบาท 
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ส่วนที่ 4 
กรอบเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ – รายการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง 

 

4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ – รายการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน 
 ภายใต้.ระราชบัญญัติบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพวบเบินพ661ศ 756พบาทพจะต้อบน าส่บตัวช้ีวัดภายใต้พ7พแผนบานพ 
13พผลผลิต/โครบการพ57พตัวช้ีวัดพจ าแนกเป็น 

1. แผนบานบุคลากรภาครัฐพไดแ้ก่พรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
2. แผนบาน.้ืนฐานพ:พพแผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสรา้บ.ักยภา.านุษยพ์ประกอบด้วย 

2.1 ผลผลติที่พ1 ผู้รับบริการการ.ึกษาในวิทยาลัยชุาชน 
(1) เชิบปริาา พ:พจ านวนนัก.ึกษาท่ีส าเร็จการ.ึกษาระดับอนุปรญิญา/เทียบเท่าพพ3,000พคน 
(2) เชิบปริาา พ:พจ านวนนัก.ึกษาระดบัอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คบอยู่พ8,000พคน 
(3) เชิบปริาา พ:พจ านวนนัก.ึกษาระดบัอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหา่พพ6,000พคน 
(4) เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละผู้ส าเร็จการ.ึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุาชนสาาารถ.ึกษาต่อในระดับที่สูบขึ้นหรือประกอบอาชี.หรือ.ัฒนาบานที่ท าอยู่พร้อยละพ70 
(5) เชิบเวลาพ: ผู้ส าเร็จการ.ึกษาตาาหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดพร้อยละพ80 

2.2 ผลผลติที่พ2 ผลบานการให้บริการวชิาการ 
(6) เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้เข้ารับบริการพ8,000พคน 
(7) เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้รับบริการพร้อยละพ80 
(8) เชิบเวลาพ: ร้อยละขอบบานบริการวชิาการแล้วเสร็จตาาระยะเวลาที่ก าหนดพร้อยละพ90 

2.3 ผลผลติที่พ3 ผลบานการท านุบ ารุบพ.ิลปวัฒนธรรา 
(9) เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้เข้าร่วาโครบการ/กิจกรรา.ลิปวัฒนธรราพ4,000พคน 
(10) เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละขอบโครบการที่บรรลุวตัถุประสบค์ขอบโครบการพร้อยละพ80 
(11) เชิบเวลาพ: ร้อยละขอบบานโครบการแล้วเสร็จตาาเวลาที่ก าหนดพร้อยละพ90 

3. แผนบานยุทธ.าสตร์.ัฒนาค ุภา.การ.ึกษาและการเรียนรู้พประกอบด้วย 
พพ พพพพพพพ3ศ1พโครบการขับเคลื่อนการจัดการ.ึกษาเ.ื่อควาาสุขขอบชุาชน 

(12) พเชิบปริาา พ:พจ านวนประชาชนท่ีได้รับการ.ัฒนา.ักยภา.ที่สอดคล้อบกับบริบทการเปลี่ยนแปลบพ6,600พคน 
พพ พพพพพพพ3ศ5พโครบการ.ัฒนาและส่บเสริาการเรียนรูผ้่านการเรียนออนไลน ์

(13) พเชิบปริาา พ:พจ านวนนัก.ึกษาพและประชาชนท่ีได้รับการส่บเสริาการเรยีนรูผ้่านการเรียนออนไลน์พ ,000พคน 
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4. แผนบานยุทธ.าสตรส์ร้าบควาาเสาอภาคทาบการ.ึกษาพประกอบด้วย 
 4ศ1 โครบการ.ัฒนาค ุภา.การ.ึกษาเด็กปฐาวัย 

(14) พเชิบปริาา พ:พจ านวนเด็กปฐาวัยที่ได้รับการ.ัฒนาพ400พคน 
 4ศ5 โครบการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการ.ึกษาตั้บแตร่ะดับอนุบาลจนจบการ.ึกษาข้ัน.้ืนฐานพพ 

(15) เชิบปริาา พ:พจ านวนนักเรียนท่ีไดร้ับการสนับสนุนตาาโครบการพ1, 00พคน 
(16) เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละขอบค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอบสาาารถลดค่าใช้จ่ายตาารายการทีไ่ด้รับการสนบัสนุนพร้อยละพ100 

5. แผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจับหวดัชายแดนภาคใต้พประกอบด้วย 
5.1 โครบการต าบลาั่นคบพาั่บคั่บพยั่บยืนพในจับหวัดชายแดนภาคใต ้

(17) เชิบปริาา พ:พจ านวนนัก.ึกษาและประชาชนใน.้ืนท่ีพ4พจับหวัดชายแดนภาคใตไ้ดร้ับการ.ัฒนาทักษะอาชี.พ5,600พคน 
(18) พเชิบคุ ภา.พ: นัก.ึกษาหรือประชาชนท่ีเข้าร่วาโครบการสาาารถน าควาารู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชี.พสร้าบบานพสร้าบรายได้พและอยู่ในชุาชนได้อย่าบ 

พสันติสุขพร้อยละพ80 
5.2 โครบการเสราิสร้าบสับคา.หุวัฒนธรราที่เข้าแข็บพ 

(19) เชิบปริาา พ:พจ านวนนัก.ึกษาพประชาชนพและภาคเีครือข่ายที่เข้าร่วาโครบการสับคา.หุวัฒนธรราพ6,000พคน 
(20) เชิบปริาา พ:พจ านวนชุาชน.หุวัฒนธรราต้นแบบพ4พชุาชน 
(21) พเชิบคุ ภา.พ: ร้อยละนัก.ึกษาและประชาชนผูร้ับบริการขอบวิทยาลยัชุาชนใน.้ืนท่ีพ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้พท่ีเข้าร่วากจิกรราตาาวตัถุประสบค์โครบการสาาารถพพ 

พน าควาารู้และประสบการ ไ์ปใช้ในการด ารบชีวิตในสับคา.หุวัฒนธรราในชุาชนได้อย่าบสันตสิุขพร้อยละพ80 
6. แผนบานบูร าการเตรยีาควาา.รอ้าเ.ื่อรอบรับสับคาสูบวัย 

   ศ1พโครบการส่บเสริาการาีบานท าและารีายได้ขอบผู้สูบอาย ุ
(22) เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้สูบอายุท่ีเขา้รับการฝึกอบราด้านอาชี.พ1,000พคน 
(23) เชิบคุ ภา.พ: ร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้สูบอายุท่ีเข้าร่วากจิกรราพรอ้ยละพ80 

7. แผนบานบูร าการ.ื้นท่ีระดับภาค 
 7ศ1พโครบการ.ัฒนากลุ่าท่อบเที่ยวอารยธรราล้านนาและกลุ่าชาติ.ันธ์ุ 

(24) เชิบปริาา พ:พจ านวนผลติภ ัฑ์ชุาชนท่ีรอบรับการท่อบเที่ยวพ10พผลิตภั ฑ ์
(25) เชิบปริาา พ: จ านวนผู้เข้ารับการอบราด้านการท่อบเที่ยวกลุ่าชาต.ิันธุ์พ400พคน 

 7ศ5พโครบการ.ัฒนาการผลิตสินคา้ด้านการเกษตรภาคตะวันออก 
(26) เชิบปริาา พ:พจ านวนต้นแบบผลิตภั ฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลติทาบการเกษตรพและสินค้าเกษตรพ10พผลิตภ ัฑ ์
(27) เชิบปริาา พ:พจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการ.ัฒนาสู่ผู้ประกอบการพ160พคน 
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4.2 เป้าหมายตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ – รายการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน 

พันธกิจ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2563 

ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ 

ตามแผน วชช. 

ด้านการศึกษา ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนนัก.ึกษาท่ีส าเร็จการ.ึกษาระดับอนุปรญิญา/เทียบเท่า คน 3,000 5, 8  
 เชิบปริาา พ:พจ านวนนัก.ึกษาระดบัอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คบอยู่ คน 8,000 8,1 1 
 เชิบปริาา พ:พจ านวนนัก.ึกษาระดบัอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหา ่ คน 6,000 6,379 
 เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละผู้ส าเร็จการ.ึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุาชนสาาารถ

.ึกษาต่อในระดับทีสู่บขึ้นหรือประกอบอาชี.หรือ.ัฒนาบานท่ีท าอยู่ 
เชิบเวลาพ: ผู้ส าเร็จการ.ึกษาตาาหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

70 
 

80 

70 
 

80 
 ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
   

 เชิบปริาา พ:พจ านวนนักเรียนท่ีไดร้ับการสนับสนุนตาาโครบการ 
เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละขอบค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอบสาาารถลดค่าใช้จ่ายตาารายการทีไ่ด้รับการ
สนับสนุน 

คน 
ร้อยละ 

 

1, 00 
100 

5,541 
100 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนประชาชนท่ีเข้ารับการ.ึกษาหลักสตูรประกา.นียบัตรพและสาัฤทธิบัตร คน 300 179 
ด้านวิจัย ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์  วิจัย  และนวัตกรรม    
 เชิบปริาา พ:พศจ านวนโครบการวจิยั โครบการ - 4 
 โครงการวิจัย การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการตนเองอย่างย่ังยืนและยกระดับเศรษฐกิจชมุชนฐานราก บนฐานทนุทรัพยากร ใน
พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 

   

 เชิบปริาา พ:พจ านวนนวัตกรราชุาชน 
เชิบปริาา พ:พชุาชนนวัตกรรา 
เชิบปริาา พ:พนวัตกรราชุาชน 
เชิบปริาา พ:พาลูค่าผลติภ ัฑ์ชุาชนท่ีเ.ิ่าขึ้น 

คน 
ชุาชน 

นวัตกรรา 
ร้อยละ 

- 
- 
- 
- 

100 
10 
10 
10 
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พันธกิจ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2563 

ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ 

ตามแผน วชช. 

 โครงการวิจัย การวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า    
 เชิบปริาา พ:พนวัตกรราแกจ้น โครบการ - 3 
ด้านบริการวิชาการ ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ    

เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้เข้ารับบริการ 
เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้รับบริการ 
เชิบเวลาพ: ร้อยละขอบบานบริการวชิาการแล้วเสร็จตาาระยะเวลาที่ก าหนด 

คน 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

8,000 
80 
90 

15,804 
80 
90 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้รับบริการพ(หลักสตูรประกา.นียบตัรพหลักสตูรสัาฤทธิบัตรพหลักสูตร

ฝึกอบรา/บริการวิชาการ) 
เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละขอบผู้รับบริการสาาารถน าควาารูไ้ป.ัฒนาบานท่ีท าพและสรา้บอาชี.ใน
สาขาแ.ทย์แผนไทยได ้

คน 
 

ร้อยละ 

160 
 

80พ 

160 
 

80 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนประชาชนท่ีได้รับการ.ัฒนา.ักยภา.ท่ีสอดคลอ้บกับบริบทการ

เปลี่ยนแปลบพ 
คน 6,600พ 8,167 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนนัก.ึกษาและประชาชนท่ีไดร้ับการเรียนรู้ผา่นการเรยีนออนไลน์ คน 4,000พ 4,917 
 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนเด็กปฐาวัยทีไ่ด้รับการ.ัฒนาพ คน 400  40 
 ผลผลิต/โครงการ : โครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนนัก.ึกษาและประชาชนใน.้ืนท่ีพ4พจับหวัดชายแดนภาคใตไ้ดร้ับการ

.ัฒนาทักษะอาชี. 
เชิบคุ ภา.พ: นัก.ึกษาหรือประชาชนท่ีเข้าร่วาโครบการสาาารถน าควาารู้และทักษะไปใช้ใน
การประกอบอาชี.พสร้าบบานพสร้าบรายได้พและอยู่ในชุาชนได้อย่าบสนัติสุข 

คน 
 

ร้อยละ 

5,600 
 

80 

5,740 
 

80 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง     
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พันธกิจ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2563 

ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ 

ตามแผน วชช. 

 เชิบปริาา พ:พจ านวนนัก.ึกษาพประชาชนพและภาคเีครือข่ายที่เข้าร่วาโครบการสับคา.หุ
วัฒนธรรา 
เชิบคุ ภา.พ:พจ านวนชุาชน.หุวัฒนธรราต้นแบบ 
เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละนัก.ึกษาและประชาชนผูร้ับบริการขอบวิทยาลยัชุาชนใน.้ืนท่ีพ4พจับหวัด
ชายแดนภาคใต้พท่ีเข้าร่วากิจกรราตาาวัตถุประสบค์โครบการสาาารถน าควาารู้และ
ประสบการ ์ไปใช้ในการด ารบชีวิตในสับคา.หุวัฒนธรราในชุาชนได้อย่าบสันตสิุข 

คน 
ชุาชน 
ร้อยละ 

6,000พ 
4 
80 

6,636 
4 
80 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้สูบอายุท่ีเขา้รับการฝึกอบราด้านอาชี. 

เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้สูบอายุท่ีเข้าร่วากจิกรรา 
คน 

ร้อยละ 
1,000 

80 
1,530 

80 
 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ ์    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนผลติภ ัฑ์ชุาชนท่ีรอบรับการท่อบเที่ยว 

เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้เข้ารับการอบราด้านการท่อบเที่ยวกลุ่าชาต.ิันธุ์พ 
ผลิตภ ัฑ ์

คน 
10 
400 

10 
400 

 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก    
 เชิบปริาา พ:พจ านวนต้นแบบผลิตภั ฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลติทาบการเกษตรพและสินค้า

เกษตร 
เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้รับบริการดา้นการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 

ผลิตภ ัฑ ์
คน 

10 
160 

10 
300 

ด้านท านุบ ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
เชิบปริาา พ:พจ านวนผู้เข้าร่วาโครบการ/กิจกรรา.ลิปวัฒนธรรา คน 4,000  ,016 

 เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละขอบโครบการที่บรรลุวตัถุประสบค์ขอบโครบการ 
เชิบเวลาพ: ร้อยละขอบบานโครบการแล้วเสร็จตาาเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

80 
90 

80 
90 
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4.3 เป้าหมายตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ – รายการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกรายวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัด
ระดับ
ผลผลิต/
โครบการ-
รายการ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาพ
.ศรศบศ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาแผนพ
วชชศ แา

่ฮ่อ
บส
อน

 

.ิจ
ิตร

 

ตา
ก 

บุร
ีรัา
ย์ 

าุก
ดา
หา

ร 

หน
อบ
บัว

ล า
ภ ู

สร
ะแ
ก้ว

 

อุท
ัยธ
าน

 ี

ระ
นอ

บ 

นร
าธ
ิวา
ส 

ยะ
ลา

 

ปัต
ตา
นี 

สต
ูล 

สา
ุทร

สา
คร

 

ยโ
สธ
ร 

.ับ
บา

 

ตร
าด

 

แ.
ร ่

สบ
ขล

า 

น่า
น 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
รายการ คชจ. บุคลากรภาครัฐ 

1. พันธกิจด้านการจัดการศึกษา 
ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 

เชิบปริาา พ
:พจ านวน
นัก.ึกษาที่
ส าเร็จ
การ.ึกษา
ระดับ
อนุปริญญา/
เทียบเท่าพ
(ปวสศ) 

คน 3,000 5, 45 76  4 
515 

6  500 1 0 60 78  6 
89 

60 338 550 180 187 44 160 76 40 63 500 6  

เชิบปริาา พ
:พจ านวน
นัก.ึกษา
ระดับ
อนุปริญญา/
เทียบเท่าที่
คบอยู่(ปวสศ) 

คน 8,000 8,1 7 408 331 
558 

184 4 4 578 71 175 91 
531 

161 941 1,000  60 803  8 460 5 4 154 106 87  577 

เชิบปริาา พ
:พจ านวน
นัก.ึกษาเข้า
ใหา่พระดับ
อนุปริญญา/พ

คน 6,000 6,417 366 540 
510 

500 3 0 377 100 140 90 
180 

1 0  30 3 0 3 0 300 156 360 180 100 150 330 160 
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ตัวชี้วัด
ระดับ
ผลผลิต/
โครบการ-
รายการ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาพ
.ศรศบศ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาแผนพ
วชชศ แา

่ฮ่อ
บส
อน

 

.ิจ
ิตร

 

ตา
ก 

บุร
ีรัา
ย์ 

าุก
ดา
หา

ร 

หน
อบ
บัว

ล า
ภ ู

สร
ะแ
ก้ว

 

อุท
ัยธ
าน

 ี

ระ
นอ

บ 

นร
าธ
ิวา
ส 

ยะ
ลา

 

ปัต
ตา
นี 

สต
ูล 

สา
ุทร

สา
คร

 

ยโ
สธ
ร 

.ับ
บา

 

ตร
าด

 

แ.
ร ่

สบ
ขล

า 

น่า
น 

เทียบเท่าพ
(ปวสศ) 
เชิบคุ ภา.พ
:พร้อยละ
ผู้ส าเร็จ
การ.ึกษา
ระดับ
อนุปริญญา/
เทียบเท่า
จาก
วิทยาลยั
ชุาชน
สาาารถ
.ึกษาต่อใน
ระดับที่
สูบขึ้นหรือ
ประกอบ
อาชี.หรือ
.ัฒนาบานที่
ท าอยู ่

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

เชิบเวลาพ: 
ผู้ส าเร็จ
การ.ึกษา
ตาา
หลักสูตร
ภายในเวลา
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 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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ตัวชี้วัด
ระดับ
ผลผลิต/
โครบการ-
รายการ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาพ
.ศรศบศ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาแผนพ
วชชศ แา

่ฮ่อ
บส
อน

 

.ิจ
ิตร

 

ตา
ก 

บุร
ีรัา
ย์ 

าุก
ดา
หา

ร 

หน
อบ
บัว

ล า
ภ ู
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ก้ว
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าน
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สต
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ุทร
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คร
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สธ
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.ับ
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าด

 

แ.
ร ่

สบ
ขล

า 

น่า
น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เชิบปริาา พ
:พจ านวน
นักเรียนที่
ได้รับการ
สนับสนุน
ตาา
โครบการ 

คน 1, 00 5,541  1,  7      674             

เชิบคุ ภา.พ
:พร้อยละ
ขอบ
ค่าใช้จ่ายที่
ผู้ปกครอบ
สาาารถลด
ค่าใช้จ่าย
ตาารายการ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

ร้อยละ 100 100  100      100             

โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาชีพชุมชน 
เชิบปริาา พ
:พจ านวน
ประชาชนที่
เข้ารับ
การ.ึกษา
หลักสูตร
ประกา.นีย

คน 300 18    57 61          68  31 56  5   
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ตัวชี้วัด
ระดับ
ผลผลิต/
โครบการ-
รายการ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาพ
.ศรศบศ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาแผนพ
วชชศ แา

่ฮ่อ
บส
อน

 

.ิจ
ิตร

 

ตา
ก 

บุร
ีรัา
ย์ 

าุก
ดา
หา

ร 

หน
อบ
บัว

ล า
ภ ู

สร
ะแ
ก้ว

 

อุท
ัยธ
าน

 ี

ระ
นอ

บ 
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าธ
ิวา
ส 

ยะ
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ปัต
ตา
นี 

สต
ูล 
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ุทร

สา
คร

 

ยโ
สธ
ร 

.ับ
บา

 

ตร
าด

 

แ.
ร ่

สบ
ขล

า 

น่า
น 

บัตรพและ
สัาฤทธิบัตร 
 
 

2. พันธกิจด้านการวิจัย 
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม 

เชิบปริาา พ
:พจ านวน
อบค์ควาารู้ 

โครบการ - 4 1 
 

                  3 
 

โครงการวิจัย การพัฒนาต้นแบบชมุชนนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการบริหารจดัการตนเองอย่างยั่งยืนและยกระดบัเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวดัสระแก้ว แพร ่แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ 
และยโสธร 
เชิบปริาา พ
:พจ านวน
นวัตกรรา
ชุาชน 

คน - 100 50   10  10 50        10  10 10 10  

เชิบปริาา พ
:พชุาชน
นวัตกรรา 

ชุาชน - 10 5   1  1 5        1  1 1 1  

เชิบปริาา พ
:พนวัตกรรา
ชุาชน 

นวัตพพ
กรรา 

- 10 5   1  1 5        1  1 1 1  

เชิบปริาา พ
:พาูลค่า
ผลิตภั ฑ์
ชุาชนที่
เ.ิ่าขึ้น 

ร้อยละ - 10 10   10  10 10        10  10 10 10  
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ตัวชี้วัด
ระดับ
ผลผลิต/
โครบการ-
รายการ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาพ
.ศรศบศ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาแผนพ
วชชศ แา

่ฮ่อ
บส
อน

 

.ิจ
ิตร

 

ตา
ก 

บุร
ีรัา
ย์ 

าุก
ดา
หา

ร 

หน
อบ
บัว

ล า
ภ ู

สร
ะแ
ก้ว

 

อุท
ัยธ
าน

 ี

ระ
นอ

บ 

นร
าธ
ิวา
ส 

ยะ
ลา

 

ปัต
ตา
นี 

สต
ูล 

สา
ุทร

สา
คร

 

ยโ
สธ
ร 

.ับ
บา

 

ตร
าด

 

แ.
ร ่

สบ
ขล

า 

น่า
น 

โครงการวิจัย การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า 

เชิบปริาา พ
:พนวัตกรรา
แก้จน 

โครบการ - 3 1    1          1      

3. พันธกิจด้านการบริการวชิาการ 
ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ 
โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
เชิบปริาา พ
:พจ านวนผู้
เข้ารับ
บริการ 
 

คน 8,000 15,804 665 440 360 1,055 725 380 1,265 2,150 720 460 500 400 1,134 670 930 725 585 1,460 480 700 

- หลักสูตร
ฝึกอบรา 

8,560   6 360 5 0 666 476 300 4 6 400 450 1 0 300 400 400 490 630  45 266 4 0 450 470 

- การ
บริการ
วิชาการ 

7,244  80 100 600 560 80 800 1,760 300 300 200  734 180 300 80 330 1,000 30 230 

เชิบคุ ภา.พ
:พร้อยละ
ควาา.ึบ
.อใจขอบ
ผู้รับบริการ 

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

เชิบคุ ภา.พ
:พร้อยละ
ขอบบาน
บริการ

ร้อยละ 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
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ตัวชี้วัด
ระดับ
ผลผลิต/
โครบการ-
รายการ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาพ
.ศรศบศ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาแผนพ
วชชศ แา

่ฮ่อ
บส
อน

 

.ิจ
ิตร

 

ตา
ก 

บุร
ีรัา
ย์ 

าุก
ดา
หา

ร 

หน
อบ
บัว

ล า
ภ ู

สร
ะแ
ก้ว

 

อุท
ัยธ
าน

 ี

ระ
นอ

บ 

นร
าธ
ิวา
ส 

ยะ
ลา

 

ปัต
ตา
นี 

สต
ูล 

สา
ุทร

สา
คร

 

ยโ
สธ
ร 

.ับ
บา

 

ตร
าด

 

แ.
ร ่

สบ
ขล

า 

น่า
น 

วิชาการแล้ว
เสร็จตาา
เวลาที่
ก าหนด 
โครงการจัดตั้งศูนย์เรยีนรู้การแพทย์แผนไทย 
เชิบปริาา พ
:พจ านวน
ผู้รับบริการพ
(หลักสูตร
ประกา.นีย
บัตรพ
หลักสูตร
สัาฤทธิบัตรพ
หลักสูตร
ฝึกอบรา/
บริการ
วิชาการ) 

คน 150 150   150                  

เชิบคุ ภา.พ
:พร้อยละพ
ขอบ
ผู้รับบริการ
สาาารถน า
ควาารู้ไป
.ัฒนาบานที่
ท าพและ
สร้าบอาชี.
ในสาขา

ร้อยละ 80 80   80                  
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ตัวชี้วัด
ระดับ
ผลผลิต/
โครบการ-
รายการ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาพ
.ศรศบศ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาแผนพ
วชชศ แา

่ฮ่อ
บส
อน

 

.ิจ
ิตร

 

ตา
ก 

บุร
ีรัา
ย์ 

าุก
ดา
หา

ร 

หน
อบ
บัว

ล า
ภ ู

สร
ะแ
ก้ว

 

อุท
ัยธ
าน

 ี

ระ
นอ

บ 

นร
าธ
ิวา
ส 

ยะ
ลา

 

ปัต
ตา
นี 

สต
ูล 

สา
ุทร

สา
คร

 

ยโ
สธ
ร 

.ับ
บา

 

ตร
าด

 

แ.
ร ่

สบ
ขล

า 

น่า
น 

แ.ทย์แผน
ไทยได ้
 
โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชมุชน 
เชิบปริาา พ
:พจ านวน
ประชาชนพ
ที่ได้รับการ
.ัฒนา
.ักยภา.พพพ
ที่สอดคล้อบ
กับบริบท
การเปลี่ยนพ
แปลบพ 
N/A = อยู่
ระหว่าบรอ
ผลการ
ประเาิน 

คน 6,600 8,157 3,050 - 140 225 240 205 740 420 242 145 120 285 260 100 230 275 260 125 300 795 

โครงการพัฒนาและส่งเสรมิการเรยีนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 
เชิบปริาา พ
:พจ านวน
นัก.ึกษา
และ
ประชาชนพพ
ที่ได้รับการ
เรียนรู้ผ่าน

คน 4,000 4,917 300 530 350 580 280 547 100 50 200  0 300 600 400 470 200 200 150 200 200 530 
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ตัวชี้วัด
ระดับ
ผลผลิต/
โครบการ-
รายการ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาพ
.ศรศบศ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาแผนพ
วชชศ แา

่ฮ่อ
บส
อน

 

.ิจ
ิตร

 

ตา
ก 

บุร
ีรัา
ย์ 

าุก
ดา
หา

ร 

หน
อบ
บัว

ล า
ภ ู

สร
ะแ
ก้ว

 

อุท
ัยธ
าน
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าธ
ิวา
ส 

ยะ
ลา

 

ปัต
ตา
นี 

สต
ูล 

สา
ุทร

สา
คร

 

ยโ
สธ
ร 

.ับ
บา

 

ตร
าด

 

แ.
ร ่

สบ
ขล

า 

น่า
น 

การเรียน
ออนไลน์ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย 
เชิบปริาา พ
:พจ านวนเด็ก
ปฐาวัยที่
ได้รับการ
.ัฒนาพ 

คน 400 640 30 20 20 40 40 20 40 20 20 30 30 40 30 100 20 20 40 40 20 20 

โครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เชิบปริาา พ
:พจ านวน
นัก.ึกษา
และ
ประชาชน
ใน.ื้นที่พ4พ
จับหวัด
ชายแดน
ภาคใต้ได้รับ
การ.ัฒนา
ทักษะอาชี.พ 

คน 5,600 5,780           56 785  46       756 -  
 

 - - - - - - - - - - - - 

เชิบคุ ภา.พ
:พนัก.ึกษา
หรือ
ประชาชนที่
เข้าร่วา
โครบการ
สาาารถน า

ร้อยละ 80 80          80 80 80       80                
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ตัวชี้วัด
ระดับ
ผลผลิต/
โครบการ-
รายการ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาพ
.ศรศบศ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาแผนพ
วชชศ แา

่ฮ่อ
บส
อน

 

.ิจ
ิตร

 

ตา
ก 

บุร
ีรัา
ย์ 

าุก
ดา
หา

ร 

หน
อบ
บัว

ล า
ภ ู

สร
ะแ
ก้ว

 

อุท
ัยธ
าน
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ระ
นอ

บ 

นร
าธ
ิวา
ส 

ยะ
ลา

 

ปัต
ตา
นี 

สต
ูล 

สา
ุทร

สา
คร

 

ยโ
สธ
ร 

.ับ
บา

 

ตร
าด

 

แ.
ร ่

สบ
ขล

า 

น่า
น 

ควาารู้และ
ทักษะไปใช้
ในการ
ประกอบ
อาชี.พสร้าบ
บานพสร้าบ
รายได้พและ
อยู่ในชุาชน
ได้อย่าบสันติ
สุข 
โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแขง็  
เชิบปริาา พ
:พจ านวน
นัก.ึกษาพ
ประชาชนพ
และภาคี
เครือข่ายที่
เข้าร่วา
โครบการ
สับคา.หุ
วัฒนธรราพ 

คน 6,000 6,636          1,376 1,170 1,880       1,110    - - - - - - - - - - - - 

เชิบคุ ภา.พ
:พจ านวน
ชุาชน.หุ
วัฒนธรรา
ต้นแบบ 

ชุาชน 4 4          1 1 1       1                
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ตัวชี้วัด
ระดับ
ผลผลิต/
โครบการ-
รายการ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาพ
.ศรศบศ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาแผนพ
วชชศ แา

่ฮ่อ
บส
อน

 

.ิจ
ิตร

 

ตา
ก 

บุร
ีรัา
ย์ 

าุก
ดา
หา

ร 

หน
อบ
บัว

ล า
ภ ู

สร
ะแ
ก้ว

 

อุท
ัยธ
าน

 ี

ระ
นอ

บ 

นร
าธ
ิวา
ส 

ยะ
ลา

 

ปัต
ตา
นี 

สต
ูล 

สา
ุทร

สา
คร

 

ยโ
สธ
ร 

.ับ
บา

 

ตร
าด

 

แ.
ร ่

สบ
ขล

า 

น่า
น 

เชิบคุ ภา.พ
:พร้อยละ
นัก.ึกษา
และ
ประชาชนที่
เข้ารับ
บริการขอบ
วิทยาลัย
ชุาชนพใน
.ื้นท่ีพ4พ
จับหวัด
ชายแดน
ภาคใต้พที่เข้า
ร่วากิจกรรา
ตาา
วัตถุประสบค์
ขอบโครบการพ
สาาารถน า
ควาารู้และ
ประสบการ
 ์ไปใช้ใน
การ
ด ารบชีวิตใน
สับคา.หุ
วัฒนธรราใน
ชุาชนได้
อย่าบสันติ 

ร้อยละ 80 80          80 80 80       80                

โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ 
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ตัวชี้วัด
ระดับ
ผลผลิต/
โครบการ-
รายการ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาพ
.ศรศบศ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาแผนพ
วชชศ แา

่ฮ่อ
บส
อน

 

.ิจ
ิตร

 

ตา
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บุร
ีรัา
ย์ 

าุก
ดา
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ร 
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อบ
บัว

ล า
ภ ู

สร
ะแ
ก้ว
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าน
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ิวา
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ปัต
ตา
นี 

สต
ูล 

สา
ุทร

สา
คร

 

ยโ
สธ
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.ับ
บา
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าด

 

แ.
ร ่

สบ
ขล

า 

น่า
น 

เชิบปริาา พ
:พ:พจ านวน
ผู้สูบอายุที่
เข้ารับการ
ฝึกอบรา
ด้านอาชี. 

คน 1,000 1,000 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

เชิบคุ ภา.พ
: ร้อยละ
ควาา.ึบ
.อใจขอบ
ผู้สูบอายุที่
เข้าร่วา
กิจกรรา 

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

โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุม่ชาติพันธุ์ 
เชิบปริาา พ
:พจ านวน
ผลิตภั ฑ์
ชุาชนที่
รอบรับการ
ท่อบเที่ยว 

ผลิต 
ภั ฑ์ 

10 10                   4   

เชิบปริาา พ
:พจ านวนผู้
เข้ารับการ
อบราด้าน
การ
ท่อบเที่ยว

คน 400 400 300                 100   
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ตัวชี้วัด
ระดับ
ผลผลิต/
โครบการ-
รายการ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาพ
.ศรศบศ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาแผนพ
วชชศ แา
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.ิจ
ิตร
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ก 
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ีรัา
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าุก
ดา
หา

ร 
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บัว

ล า
ภ ู

สร
ะแ
ก้ว

 

อุท
ัยธ
าน
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ระ
นอ

บ 

นร
าธ
ิวา
ส 

ยะ
ลา

 

ปัต
ตา
นี 

สต
ูล 

สา
ุทร

สา
คร

 

ยโ
สธ
ร 

.ับ
บา

 

ตร
าด

 

แ.
ร ่

สบ
ขล

า 

น่า
น 

กลุ่าชาติ
.ันธุ ์
โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 

เชิบปริาา พ
:พจ านวน
ต้นแบบ
ผลิตภั ฑ์
อาหารแปร
รูปจาก
ผลผลิตทาบ
การเกษตรพ
และสินค้า
เกษตร 

ผลิตภั ฑ ์

 

10 10                 10    

เชิบปริาา พ:พ
จ านวน
เกษตรกรที่
ได้รับการ
.ัฒนาสู่ผู ้
ประกอบการ 

คน 160 300                 300    

4. พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
ผลผลิตที่ 3 ผลงานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม : โครงการจัดการความรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เชิบปริาา พ
:พจ านวน
ผู้เข้าร่วา
โครบการ/
กิจกรรา

คน 4,000  ,016 580 500 530 360 500 90 396  66 1 6  00  40 4 0 470 160 360 560 100 130 160 160 
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ตัวชี้วัด
ระดับ
ผลผลิต/
โครบการ-
รายการ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาพ
.ศรศบศ 

ค่า
เป้าหาาย
ตาาแผนพ
วชชศ แา

่ฮ่อ
บส
อน

 

.ิจ
ิตร

 

ตา
ก 

บุร
ีรัา
ย์ 

าุก
ดา
หา

ร 

หน
อบ
บัว

ล า
ภ ู

สร
ะแ
ก้ว

 

อุท
ัยธ
าน

 ี

ระ
นอ

บ 

นร
าธ
ิวา
ส 

ยะ
ลา

 

ปัต
ตา
นี 

สต
ูล 

สา
ุทร

สา
คร

 

ยโ
สธ
ร 

.ับ
บา

 

ตร
าด

 

แ.
ร ่

สบ
ขล

า 

น่า
น 

.ิลปวัฒนพ
ธรรา 
เชิบคุ ภา.พ
:พร้อยละขอบ
โครบการที่
บรรลุผลตาา
วัตถุประสบค์
ขอบโครบการ 

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

เชิบคุ ภา.พ
:พร้อยละ
ขอบบาน
โครบการ
แล้วเสร็จ
ตาาเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
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 ส่วนที่ 5 
แนวทางการบริหารโครงการตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 เ.ื่อให้การด าเนินการเป็นไปตาา.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ.ศ.ศพ5668พาาตราพ57พาาตราพ45พและเป้าหาายที่ก าหนดไว้ในยุทธ.าสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะพ50พปงพ 
แผนยุทธ.าสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะพ6พปงพและนโยบายเร่บด่วนขอบสภาสถาบันพจึบได้แต่บตั้บค ะกรราการ.ิจาร าจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พ 
โดยาีอบค์ประกอบและอ านาจหน้าที่พดับนี้ 

1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
ให้ที่ปรึกษาค ะกรราการาีอ านาจหน้าที่ส่บเสริาพสนับสนุนพและให้ค าปรึกษาพแนะน าพหรือเสนอแนะในการจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พให้เป็นไป 

อย่าบาีประสิทธิภา.และประสิทธิผลพตอบสนอบการจัดการ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนให้เป็นไปตาาเจตนารา ์แห่บ.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ.ศ.ศพ5668 

2. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้ค ะกรราการฯพาีอ านาจ
หน้าท่ีพดับนี้พ 

(1) .ิจาร าก าหนดหลักเก ฑ์พแนวทาบพและกรอบการจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจ าปงให้สอดคล้อบกับตัวช้ีวัดพเป้าหาายผลผลิตพและกิจกรราตาา.ระราชบัญญัติบบประาา 
รายจ่ายประจ าปงพ.ศ.ศพ56 4 

(2) .ิจาร าพกลั่นกรอบพและคัดเลือกแผนบานพโครบการพหรือกิจกรราขอบแต่ละวิทยาลัยชุาชนที่าีควาาเหาาะสาเ.ื่อจัดสรรบบประาา ให้แต่ละวิทยาลัยชุาชนด าเนินการ  
ตาา.ันธกิจวิทยาลัยชุาชนท่ีก าหนดไว้ใน.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ.ศ.ศพ5668พและเป้าหาายขอบแผนกลยุทธ์การ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 

(3) .ิจาร าวบเบินบบประาา แต่ละแผนบานพโครบการหรือกิจกรราที่ได้รับการคัดเลือกอย่าบเหาาะสาและสอดคลอ้บกับวบเบินท่ีได้รับจัดสรรในภา.รวาขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
(4) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นพๆพตาาที่ได้รับาอบหาายพ 
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หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในลักษณะโครงการ) 
 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 
(1) งบเงินอุดหนุน โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

หลักการและเหตุผล การจัดท าโครบบานพเป็นการ.ึกษาข้ัน.้ืนฐานที่เกี่ยวข้อบและส าคัญต่อการด ารบชีวิตขอบานุษย์พท่ีสาาารถน าไปสู่การ.ัฒนา.ักยภา.ขอบผู้เรียนและผู้ที่จะ.ึกษาไดใ้น
อนาคต ทั้บด้านสับคา เ.รษฐกิจพและในด้านการประกอบอาชี. ซึ่บจะเห็นได้ว่าการ.ัฒนาด้านต่าบพๆ เหล่านี้จะต้อบอา.ัยวิทยา.าสตร์และเทคโนโลยีเป็น.ื้นฐานทั้บสิ้นในปัจจุบันพรัฐบาลจึบให้ 
การสนับสนุนการ.ัฒนาก าลับคนด้านวิทยา.าสตร์เป็นส าคัญ โดยส่บเสริาให้โรบเรียนาีการเรียนการสอนวิทยา.าสตร์ โดยการสืบเสาะหาควาารู้ด้วยตนเอบสาาารถคิด วิเคราะห์และทดลอบปฏิบัติ
อย่าบาีเหตุผลด้วยกระบวนการทาบวิทยา.าสตร์ ส่บเสริาควาาคิดริเริ่าสร้าบสรรค์ ท าให้นักเรียนาีเจตคติทาบวิทยา.าสตร์ดีขึ้นพสนใจเรียนวิทยา.าสตร์  และน าควาารู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

วัตถุประสงค์ สนับสนุนกิจกรรา.ัฒนาทักษะพ.ักยภา.นักเรียน/นัก.ึกษาระดับประกา.นียบัตรวิชาชี.พ(ปวชศ)พช้ันปงท่ีพ3 ก่อนเข้าสู่ตลาดแรบบานขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและวิทยาลัย
ชุาชนอุทัยธานีพผ่านกระบวนการ/กิจกรราการคิดพสร้าบสรรค์พสิ่บประดิษฐ์คนรุ่นใหา่โดยใช้อบค์ควาารู้และทักษะในสาขาวิชาชี.ท่ีเลือกเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้เรียนระดับพปวชศพ3พในวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานี 
สถานที่ด าเนินการพวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานี 
กิจกรรมที่ด าเนินการ  

กิจกรรมตามค าของบประมาณ กิจกรรมที่จะด าเนินการและสอดคล้องตามค าของบประมาณ 
1. นักเรียนพปวชศพช้ันปงสุดท้ายขอบวทิยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานพีแบ่บกลุ่าเสนอ

โครบบาน 
2. ด าเนินการจัดท าโครบบานตาาแผนท่ีก าหนด 
3. น าเสนอโครบบานในช้ันเรียนพและจัดแสดบาหกรราวิชาการขอบวิทยาลัยชุาชน 

1. นัก.ึกษาน าเสนอโครบบานสิ่บประดิษฐ์ท่ีสอดคล้อบกับสาขาวิชาที่เรยีนและตอบสนอบการ
แก้ปัญหาหรือ.ัฒนาตาาโจทย์ขอบชุาชน 

2. วิทยาลัยชุาชน.ิจิตรและอุทัยธานแีต่บตั้บค ะกรราการฯพ.ิจาร ากลั่นกรอบข้อเสนอ
โครบบานและวบเบินบบประาา ที่ใช้พ 

3. นัก.ึกษาด าเนินการตาาแผนโครบบานท่ีผ่านการ.ิจาร า/อนุาัติจากวิทยาลัยชุาชน 
4. น าเสนอโครบบานเ.ื่อประเาินผลในรูแบบท่ีเหาาะสากับสถานการ พ์เช่นพจัดนิทรร.การ

เ.ื่อแสดบผลบานพกิจกรราาหกรราวิชาการพกิจกรราประกวดสิ่บประดิษฐ์พฯลฯ 
5. เผยแ.รผ่ลบานวตักรราสิ่บประดิษฐ์คนรุ่นใหา่พหรือการน าไปใช้จริบกบันัก.ึกษาพประชาชนพ

หรือชุาชนพและจัดท าฐานข้อาูลช้ินบานขอบวิทยาลัยชุาชนพรายบานต่อสถาบัน 
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ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : (1)พผู้ส าเร็จการ.ึกษาพระดับพปวชศพจากวิทยาลัยชุาชนพ5พแห่บพผ่านกระบวนการ.ัฒนาทักษะพ.ักยภา.ในการคิดสร้าบสรรค์สิ่บประดิษฐ์ 
คนรุ่นใหา่พ(5)พวิทยาลัยชุาชนทั้บพ5พแห่บพาีประสบการ ์พและ.ัฒนาบานเ.ื่อรอบรับการจัดการ.ึกษาระดับพปวชศพให้าีทักษะพสารรถนะอาชี.อย่ าบเป็นรูปธรราพ(3)พโครบบานพ40พโครบบานพ 
ขอบนัก.ึกษาระดับพปวชศพท่ีคิด.ัฒนาพสร้าบสรรค์โดยนักเรียนพปวชศพขอบวิทยาลัยชุาชนพ5พแห่บพสาาารถน าไปใช้บานจริบได้ 

ตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดตามค าของบประมาณ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับค าของบประมาณ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
 จ านวนโครบบานขอบนัก.ึกษาระดับพปวชศพ40พโครบบาน  จ านวนโครบบานสิ่บประดิษฐ์ที่สอดคล้อบกับสาขาวิชาและใช้โจทย์ขอบชุาชนขอบนัก.ึกษา

ระดับพปวชศพขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานีพจ านวนไา่น้อยกว่าพ40พโครบบาน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
 ร้อยละขอบผู้เรียนสาาารถพคิดเป็นพท าเป็นพแก้ปัญหาได้พใช้อย่าบเหาาะสาพพร้อยละพ80  ร้อยละขอบผู้เรียนสาาารถพคิดเป็นพท าเป็นพแก้ปัญหาได้พใช้อย่าบเหาาะสาพร้อยละพ100 

หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 1,200,000 บาท  
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนท้ับวบเบิน 100% วบเบินพจ านวนพ1,200,000พบาทพ 
2. หลักเก ฑ์การ.ิจาร าจัดสรร 

(1) .ิจาร าจัดสรรตาาจ านวนโครบการที่ผ่านการ.ิจาร าจากวิทยาลยัชุาชนท่ีเสนอในแผนปฏิบตัิราชการประจ าปงพ 
(2) จัดสรรตาาวบเบินท่ีแต่ละโครบการเสนอพและผ่านการ.ิจาร าจากค ะกรราการฯพขอบวิทยาลัยชุาชนแล้วพ 
(3) กร ีทีว่ิทยาลัยชุาชนเสนอขอบบประาา ในภา.รวาเกินวบเบินที่ได้รับจัดสรรจากส านักบบประาา พจะปรับลดวบเบินขอบวิทยาลัยชุาชนตาาสัดส่วนให้เท่ากับวบเบินที่ได้รับจัดสรร 
(4) น าผลการเบิกจ่ายบบประาา ภายใต้โครบการนี้ขอบปงบบประาา กอ่นหน้าพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาประกอบการ.ิจาร า 

แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. การวาบแผน 

 วิทยาลัยชุาชนแต่บตั้บค ะกรราการ.ิจาร าโครบบานฯพท าหน้าท่ีก าหนดหลักเก ฑ์พและ.ิจาร ากลัน่กรอบโครบบานฯพขอบนัก.ึกษาพพ 
 ผู้เรยีนควรส ารวจควาาสนใจพควาา.ร้อาและควาาถนัดขอบตนเอบในด้านต่าบพๆพแล้วจึบเลือกโครบการที่เหาาะสากับตนเอบาากที่สุด 
 นัก.ึกษาเสนอโครบร่าบโครบบาน 

2. ประเาินโครบการที่ควรได้รับการสนับสนุนบบประาา โดย.ิจาร าจากวัตถุประสบค์พเป้าหาายพบบประาา ที่ใช้พและระยะเวลาที่สาาารถแล้วเสร็จทันเวลา 
3. จัดสรรบบประาา ให้โครบบานท่ีผ่านการ.ิจาร าไปด าเนินการพ 
4. วิทยาลัยชุาชนรายบานผลการด าเนินบานและการใช้จ่ายบบประาา ต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยชุาชนพสภาวิทยาลัยชุาชนพและสถาบันวทิยาลัยชุาชนเาื่อสิ้นสดุโครบการ 
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(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาชีพชุมชน  
เหตุผลความจ าเป็น : เป็นการจัดการ.ึกษารูปแบบใหา่ที่เข้าถึบควาาต้อบการขอบชุาชนพและเป็นหลักสูตร.ัฒนาอาชี.พสร้าบอาชี.พลดควาาเหลื่อาล้ าขอบชุาชนพ 
วัตถุประสงค์ :  
1. จัดการ.ึกษาในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้อบกับควาาต้อบการและปัญหาขอบชุาชน 
2. ส่บเสริาให้าีการ.ัฒนาอาชี.และขอบบุคคลในชุาชนอย่าบต่อเนื่อบตลอดชีวิตพ 
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในเขตบริการขอบวิทยาลัยชุาชนพ20พแห่บ 
สถานที่ด าเนินการ : วิทยาลัยชุาชนพ20 จับหวัด 
กิจกรรม/วิธีด าเนินการ :  

กิจกรรมตามค าของบประมาณ กิจกรรมที่จะด าเนินการและสอดคล้องตามค าของบประมาณ 
1. จัดการ.ึกษาหลักสตูรประกา.นยีบัตรพและสัาฤทธิบตัรพ 
2. หลักสตูรพNon Credit 

1. .ัฒนาหรือปรับปรุบหลักสตูรประกา.นียบัตรพหรือหลักสูตรสาัฤทธิบัตร 
2. จัดการ.ึกษาหลักสตูรประกา.นยีบัตรพพ 
3. จัดการ.ึกษาหลักสตูรสัาฤทธิบัตรตาาบริบทขอบ.ื้นที่พ 
4. ฝึกทักษะพหรือเตรียาควาา.ร้อาผู้เรยีนให้สาาารถเข้าสู่การรับรอบาาตรฐานด้านอาชี. 
เป้าหาายจ านวนพ400 คนพพ(วิทยาลัยชุาชนแต่ละแห่บพควรจัดใหไ้ด้อย่าบน้อยพ1 หลักสูตรพ
เป้าหาายพ20 คน/แห่บ) 

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนพจ านวนพ300พคนพท่ีผ่านเข้ารับการ.ึกษาหลักสูตรประกา.นียบตัรพหลักสตูรสัาฤทธิบัตรพได้รับการส่บเสริาการ.ัฒนาอาชี.จนเกิด
กระบวนการเรียนรู้พาีทักษะพาีค ุลักษ ะทีด่ีพและาี.ักยภา.ในการปรับปรุบพ.ัฒนาต่อยอดเ.ื่อสร้าบบานพสร้าบอาชี.พเ.ิ่ารายได้พและ.ฒันาคุ ภา.ชีวิตพส่บผลต่อการ.ฒันาเ.รษฐกิจและสับคา
โดยรวาตัวช้ีวัด 
 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดตามค าของบประมาณ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับค าของบประมาณ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
 ประชาชนท่ีผ่านเข้ารับการ.ึกษาหลักสูตรประกา.นียบัตรพและส้าฤทธิบัตรพ300 คน  ประชาชนท่ีผ่านเข้ารับการ.ึกษาหลักสูตรประกา.นียบัตรพและสัาฤทธิบัตรพ300 คน 

 
หมายเหตุ  

หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนพหาายถึบพประกา.นียบัตรทีไ่ด้จาก
การ.ึกษาตาาหลักสูตรประกา.นยีบัตรสถาบันวิทยาลยัชุาชนพหลับจากจบหลักสูตร
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ตัวชี้วัดตามค าของบประมาณ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับค าของบประมาณ 
าัธยา.ึกษาตอนปลายพ(าศ6)พหรือเทียบเท่าพตาาระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุาชนว่าด้วยการจดั
การ.ึกษาตาาหลักสูตรประกา.นยีบัตรสถาบันวิทยาลยัชุาชนพ.ศ.ศพ2560พพ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนพหาายถึบพประกา.นียบตัรที่ได้จากการ.ึกษา
ตาาหลักสูตรประกา.นียบตัรวิทยาลัยชุาชนพ.ศ.ศพ2561 

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร หาายถึบพสาัฤทธิบัตรที่ได้รับจากวิทยาลัยชุาชนพตาาระเบยีบ
สถาบันวิทยาลยัชุาชนว่าด้วยการจัดการ.ึกษาหลักสตูรสัาฤทธิบัตรวิทยาลัยชุาชนพ.ศ.ศพ2560 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
-  ร้อยละขอบผู้ส าเร็จการ.ึกษาหลักสูตรประกา.นียบัตรพหรือหลักสูตรสัาฤทธิบัตรพาีทักษะพพ

าีคุ ลักษ ะที่ดีพและาี.ักยภา.ในการปรับปรุบพ.ัฒนาต่อยอดเ.ื่อสร้าบบานพสร้าบอาชี.พ
เ.ิ่ารายได้พและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตได้พร้อยละพ70 

หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 3,000,000 บาท   
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนท้ับวบเบินพ100% พจ านวนพ3,000,000พพบาทพเ.ื่อด าเนินกิจกรราให้บรรลเุป้าหาายพ 
2. หลักเก ฑ์การ.ิจาร าจัดสรรพ 

(1) จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนเป็นค่าใช้จ่ายในการ.ัฒนาหรือปรับปรุบหลกัสูตรประกา.นยีบัตรพหลักสูตรสาัฤทธิบัตรให้เป็นไปตาาาาตรฐานพ 
(2) จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนจัดการ.ึกษาหลักสูตรประกา.นียบัตรพหรือสัาฤทธิบัตรต่อเนื่อบจากปงท่ีผ่านาาพและหลักสูตรที่เริ่าใหา่พ 
(3) จัดฝึกทักษะพหรือเตรียาควาา.ร้อาผู้เรียนให้สาาารถเข้าสู่การรับรอบาาตรฐานด้านอาชี.พ 
(4) ให้ควาาส าคัญกับหลักสูตรฝึกอบราที่สอดคล้อบกับแผนปฏิบัติแผนการด าเนินบานรอบรับผลกระทบจากสถานการ ์การระบาดโรคโควิดพ–พ19พที่วิทยาลัยชุาชนเสนอต่อสถาบันวิทยาลัย

ชุาชนแล้ว 
(5) การจัดสรรในพ(1)พ–พ(3)พ.ิจาร าจากแผนปฏิบัติราชการขอบวิทยาลัยชุาชนพ 
(6) น าผลการเบิกจ่ายบบประาา ภายใต้โครบการนี้ขอบปงบบประาา กอ่นหน้าพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาประกอบการ.ิจาร า 

แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. เป็นหลักสูตรทีเ่ป็นควาาต้อบการขอบ.ื้นที่พและทันสาัยพสร้าบบานพสร้าบอาชี.พ 
2. วิทยาลัยชุาชนจัดท าแผนการ.ัฒนาหลักสตูรและการจัดการ.ึกษาหลักสตูรประกา.นียบตัรพบรรจไุวแ้ผนปฏิบัตริาชการประจ าปงพ.ศ.ศพ2564พเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
3. หลักเก ฑ์การค านว ค่าใช้จ่ายพอาจก าหนดเก ฑ์การ.จิาร าค่าใช้จ่ายส าหรับแหล่บเรียนรู้พหรือเครื่อบาืออุปกร ์พเ.ิ่าเติา 
4. กลุ่าเป้าหาายเป็นบุคคลที่ว่าบบานพและผูไ้ดร้ับผลกระทบจากพCOVID-19 
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(3) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0  
เหตุผลความจ าเป็น : เป็นโครบการที่ใช้ส าหรับการ.ัฒนาการจัดการ.ึกษาขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพเ.ราะาีทั้บการ.ัฒนาหลักสูตรพการ.ัฒนานัก.ึกษาซึ่บเป็นผลผลิตหลักขอบ

วิทยาลัยชุาชนพการ.ัฒนาบุคลากรทุกระดับในระบบวิทยาลัยชุาชนซึ่บเป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดการ.ึกษาพและสุดท้ายคือการประเาินคุ ภา.การ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนพ50พแห่บ 
วัตถุประสงค์ :  
1. เ.ื่อ.ัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอนพอนุปรญิญาพปวสศพปวชศพประกา.นียบตัรพและสาัฤทธิบัตรพโดยส่บเสริาการ.ัฒนาหลักสูตรจากควาาต้อบการขอบชุาชนและเอื้อต่อการ

.ัฒนาชุาชนเข้าแข็บ  
2. เ.ื่อสร้าบนวัตกรราหรือสื่อการจัดการเรยีนรู้ที่สร้าบโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. เ.ื่อ.ัฒนาผู้เรียนใหา้ีสารรถนะ.ืน้ฐานในการเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้อบกับการเรียนรู้ใน.ตวรรษท่ีพ51 
4. เ.ื่อติดตาาการบริหารจัดการ.ึกษาด้วยกระบวนการประกันค ุภา.การ.ึกษา  
กลุ่มเป้าหมาย : นัก.ึกษาระดับอนุปริญญาพประกา.นยีบัตรสถาบนัวิทยาลัยชุาชนพและอาจารย์บุคลากรทาบการ.ึกษาในระบบวิทยาลัยชุาชนขอบวิทยาลัยชุาชนพ50พแห่บพ 
สถานที่ด าเนินการ : วิทยาลัยชุาชนพ20 จับหวัด 
กิจกรรม/วิธีด าเนินการ :  

กิจกรรมตามค าของบประมาณ กิจกรรมที่จะด าเนินการและสอดคล้องตามค าของบประมาณ 
1. การ.ัฒนาหลักสูตรพ 
2. การ.ัฒนาอาจารย์บคุลากรทาบการ.ึกษาพ 
3. การ.ัฒนานัก.ึกษา 
4. การประกันค ุภา.การจดัการ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 

1. .ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนในภา.รวาพ 
1.1 .ัฒนานัก.ึกษาระดับอนุปริญญาพหรือเทียบเท่าให้าคีุ ลักษ ะตาาาาตรฐานพTQF 

าีสารรถนะ.ื้นฐานในการเป็นผูเ้รยีนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้อบกับการเรียนรู้ใน
.ตวรรษทีพ่21พและตาานโยบายประเท.ไทยพ4.0 

1.2 .ัฒนาครูผูส้อนประจ าพอาจารย์.เิ.ษพให้าีทักษะการจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ตาาค ุลักษ ะผู้เรยีนใน.ตวรรษที่พ51 

1.3 .ัฒนาหลักสตูรพ 
1.4 .ัฒนาการเรียนการสอนพ.ัฒนาสือ่และแหล่บเรียนรู้ 
1.5 วิจัยเ.ื่อ.ัฒนาการเรียนการสอน 
1.6 ประกันค ุภา.การ.ึกษาภายใน 
1.7 นิเท.การจัดการ.ึกษาพและตดิตาาผู้ส าเร็จการ.ึกษา 

2. .ัฒนาคุ ภา.นัก.ึกษาหลักสตูรอนุปริญญาพหลักสตูรประกา.นยีบัตรสถาบันวิทยาลัย
ชุาชน 
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ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :  
1ศพวิทยาลัยชุาชนาีหลักสูตรอนุปริญญาพหลักสูตรประกา.นียบัตรพและหลักสูตรสัาฤทธิบัตรตาาหลักเก ฑ์พที่ได้รับการ.ัฒนาอย่าบน้อยพ3พหลักสูตร/ปงพที่สอดคล้อบกับการเปลี่ยนแปลบ

ขอบสับคาพและเป็นไปตาาควาาต้อบการขอบประชาชนใน.้ืนท่ีพ     
 5ศพนัก.ึกษาหลักสูตรอนุปริญญาพอย่าบน้อยพ4,000พคนพจากวิทยาลัยชุาชนพ50พแห่บพได้รับการ.ัฒนาให้าีคุ ลักษ ะตาาาาตรฐานพTQF าีสารรถนะ.ื้นฐานในการเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวติ
ที่สอดคล้อบกับการเรียนรู้ใน.ตวรรษที่พ51พและตาานโยบายประเท.ไทยพ4ศ0พเ.ื่อให้นัก.ึกษาเาื่อส าเร็จการ.ึกษาจากวิทยาลัยชุาชนพสาาารถน าควาารู้และทักษะที่ได้ไป.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตและ
าุ่บ.ัฒนาท้อบถิ่นขอบตนให้เข้าแข็บและยั่บยืน   
 3ศพบุคลากรในระบบวิทยาลัยชุาชนพอย่าบน้อยพ400พคนพได้รับการ.ัฒนาสารรถนะหลักขอบต าแหน่บเ.ื่อน าควาารู้ไปประยุกต์ใช้ในการ.ัฒนาสถาบัน วิทยาลัยชุาชนพให้เป็นอบค์กร 
แห่บการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ขอบชุาชน 
 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดตามค าของบประมาณ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับค าของบประมาณ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  

-  จ านวนหลักสูตรอนุปริญญาพหลักสูตรประกา.นียบัตรพหรือหลักสูตรสัาฤทธิบัตรที่ได้รับการ
.ัฒนาภา.รวาขอบสถาบันพอย่าบน้อยพ3พหลักสูตร/ปงพ/วิทยาลัย 

 จ านวนนัก.ึกษาที่ได้รับการ.ัฒนาคุ ลักษ ะตาาาาตรฐานพTQF าีสารรถนะ.ื้นฐานใน
การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้อบกับการเรียนรู้ใน.ตวรรษที่พ21พและตาานโยบาย
ประเท.ไทยพ4.0 

 จ านวนผู้สอนประจ าพและอาจารย์.ิเ.ษภา.รวาขอบสถาบันพอย่าบน้อยพ400พคนพได้รับการ
.ัฒนาสารรถนะการปฏิบัติบานสอนพ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
- 
 

 ร้อยละขอบผู้สอนประจ าพและอาจารย์.ิเ.ษพผ่านการ.ัฒนาสารรถนะการปฏิบัติบานสอนพน าควาารู้
ไปประยุกต์ใช้ในการ.ัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุาชนพร้อยละพ80 

 ร้อยละขอบวิทยาลัยชุาชนาีหลักสูตรตาารูปแบบการจัดการ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนที่สอดคล้อบ
กับสภา.การเปลี่ยนแปลบขอบสับคาพและเป็นไปตาาควาาต้อบการขอบชุาชนพร้อยละพ80 

 ร้อยละผู้ส าเร็จการ.ึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุาชนสาาารถ.ึกษาตอ่ในระดบัที่
สูบขึ้นหรือประกอบอาชี.หรือ.ัฒนาบานที่ท าอยู่พร้อยละพ70 
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หลักเกณฑก์ารจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 9,250,000 บาท   
1. 94ศ 0% ขอบบบประาา ได้รับจดัสรรพวบเบินพ8,7 0,000 บาทพจัดสรรให้วิทยาลยัชุาชนด าเนินกิจกรราท่ีพ1 เ.ื่อ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการ.ึกษาขอบวิทยาลัยชาุชนใน

ภา.รวาพแบ่บสดัส่วนออกเป็น 
 วบเบินพ40% จ านวนพ3,604,000พบาทพจัดสรรให้วิทยาลยัชุาชนทุกแห่บพๆพเท่าพๆพกันพวิทยาลัยชุาชนละพ176,500พบาทพ 
 วบเบินพ 0% จ านวนพ6,56 ,000พบาทพ.ิจาร าจดัสรรตาาผลส าเรจ็หรือการบรรลุเป้าหาายการด าเนินบานพได้แก่พ 

 จ านวนนัก.ึกษา/ผูร้ับบริการพ(อนุปริญญา/ปวสศ)พ40% ประกา.นยีบัตรสถาบันวิทยลัยชุาชน 
 ผลการประเาินตาาค ารับรอบการปฏิบัติราชการปงที่ผ่านาาพ40%  
 น าผลการเบิกจ่ายบบประาา ภายใต้โครบการนี้ขอบปงบบประาา กอ่นหน้าพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาประกอบการ.ิจาร าพ20%  

2. 6ศ40% ขอบบบประาา ที่ได้รับจัดสรรพวบเบินพ600,000พบาทพจัดสรรไว้ท่ีส านักบานสถาบันเ.ื่อการบรหิารจัดการ 
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. วิทยาลัยชุาชนจัดท าแผนปฏิบัติบานและแผนการใช้จ่ายบบประาา ให้เป็นให้สอดคล้อบกับวบเบินท่ีได้รับการ.ิจาร าพ 
2. การใช้จ่ายบบประาา ให้เป็นอ านาจขอบผู้อ านวยการวิทยาลัยชุาชนในการบริหารวบเบินที่ได้รับพโดยสาาารถถัวเฉลี่ยจ่ายระหว่าบกิจกรราได้พทั้ บนี้พต้อบไา่กระทบต่อการน าส่บ

เป้าหาายตัวช้ีวัดขอบกิจกรราที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปงขอบวิทยาลัยชุาชนพ 
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ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ   
(4) งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

เหตุผลความจ าเป็น : เป็นโครบการด้านการวิชาการแก่ชุาชนพโดยผ่านการจดัการ.ึกษาในหลักสตูรฝึกอบราพนอกเหนือจากนีย้ับให้บรกิารวิชาการแก่หน่วยบานอ่ืนพๆ 
วัตถุประสงค์ : เ.ื่อ.ัฒนาทักษะและเสราิสร้าบประสบการ ์ด้านอาชี.และ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตตาาควาาต้อบการขอบปัจเจกบุคคลและชุาชนในลักษ ะขอบการตอบสนอบที่รวดเร็วพ

และสอดคล้อบตาานโยบายประเท.ไทยพ4ศ0 
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในเขตบริการขอบวิทยาลัยชุาชนพ50พแห่บพ/พคนว่าบบานพ/พผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพCOVID-19 และกลับไปอยู่ภูาลิ าเนาเดิา 
สถานที่ด าเนินการ : วิทยาลัยชุาชนพ20 จับหวัด 
กิจกรรม/วิธีด าเนินการ : 

กิจกรรมตามค าของบประมาณ กิจกรรมที่จะด าเนินการและสอดคล้องตามค าของบประมาณ 
จัดการ.ึกษาหลักสตูรฝึกอบราพเ.ื่อ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพและ.ัฒนาอาชี. ให้วิทยาลัยชุมชนเน้นกจิกรรมทีค่้นหาความต้องการจากผู้รับบริการที่มีรายได้น้อย หรือผู้ที่

ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงหลักสูตรหรือกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐาน และการมีอาชีพ ตาม
จุดเน้นของแผนปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
1. ให้ควาาส าคัญกับหลักสูตรฝึกอบราที่สอดคล้อบกับแผนปฏิบัติแผนการด าเนินบานรอบรับ

ผลกระทบจากสถานการ ์การระบาดโรคโควิดพ–พ19พที่วิทยาลัยชุาชนเสนอต่อสถาบันวิทยาลัย
ชุาชนแล้ว 

2. ฝงกอบราหลักสตูร.ัฒนาทักษะชีวิต.ื้นฐานพทักษะอาชี.พและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพโดยเน้น
สารรถนะด้านการใช้เทคโนโลยดีจิิทัลพการบรหิารเบินและการลบทนุพพด้านเ.รษฐกิจ
สร้าบสรรค์พด้านสุขภาวะพด้านภาษาพและด้านอื่นพๆพตาา.ักยภา.ขอบ.ื้นที่ 

3. การบริการวิชาการตาาควาาต้อบการขอบชุาชน 
4. การบริการวิชาการเชิบ.า ิชย์ตาาควาา.ร้อาขอบวิทยาลยัชุาชน 
5. หลักสตูรฝึกอบรา/การบริการวิชาการแก่ชุาชนพเน้นกลุ่าเปา้หาายพ10%พล่าบขอบคน

ยากจนพผู้ารีายได้น้อยพ/ผู้ด้อยโอกาส 
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนพจ านวนพ8,000พคนพท่ีผ่านเข้ารับการ.ึกษาหลักสตูรฝึกอบราพพได้น าควาารู้ที่ไดจ้ากการฝึกอบราพไป.ัฒนาตนเอบ.ัฒนาบานพ.ัฒนา

อาชี.พท าให้คุ ภา.ชีวิตดีขึ้นพชุาชนเข้าแข็บ 
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 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดตามค าของบประมาณ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับค าของบประมาณ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
 จ านวนผู้เข้ารับบริการพ8,000พคน  จ านวนผู้รับบริการหลักสูตรฝึกอบรา/การบริการวิชาการแก่ชุาชนพจ านวนพ8,000พคนพ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
 ร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้รับบริการพร้อยละพ80  ร้อยละขอบผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบราพหรือการบริการทาบวิชาการหรือวิชาชี.พน าควาารู้

และทักษะที่ได้ไปใช้ในการ.ัฒนาอาชี.หรือคุ ภา.ชีวิตพร้อยละพ80พ 
 ร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้รับบริการพร้อยละพ80 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา  
 ร้อยละขอบบานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาาระยะเวลาที่ก าหนดพร้อยละพ80  ร้อยละขอบบานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาาระยะเวลาที่ก าหนดพร้อยละพ80 

หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 9,500,000 บาท   
1. จัดสรรไว้ที่ส านักบานสถาบันเ.ื่อใช้ในการบริหารจัดการและการติดตาาประเาินผลพพจ านวนพ500,000พบาทพส าหรับจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนพ13 แห่บพด าเนินโครบการค้นหา

กลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาสพเ.ื่อใช้เป็นข้อาูลในการวาบแผนการจัดหลักสูตรการ.ึกษา/ฝึกอบราที่สอดคล้อบกับควาาต้อบการต่อไปพทั้บนี้พใ ห้ใช้จ่ายจากบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ
.ศ.ศพ2564 

2. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนพ50พแห่บพจ านวนพ9,000,000พบาทพเ.ือ่ด าเนินกิจกรราให้บรรลุเป้าหาายพ8,000พคนพดับนี้ 
(1) หลักสตูรฝึกอบราพ(.ิจาร าตาาหลักเก ฑ์การจัดสรร)  80 %พวบเบินพ7,200,000 บาทพโดยให้ควาาส าคัญกับหลักสูตรฝึกอบราที่สอดคล้อบกับแผนปฏิบัติแผนการด าเนินบาน

รอบรับผลกระทบจากสถานการ ์การระบาดโรคโควิดพ–พ19พที่วิทยาลัยชุาชนเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชนแล้ว 
(2) การบริการวิชาการแก่ชุาชน 20 % วบเบินพ1,800,000 บาท 
(3) .ิจาร าจัดสรรตาาแผนปฏิบัติราชการขอบวิทยาลัยชุาชนพ 
(4) น าผลการเบิกจ่ายบบประาา ภายใต้โครบการนี้ขอบปงบบประาา กอ่นหน้าพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาประกอบการ.ิจาร า 

แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. ส ารวจพหรือ.ึกษาควาาต้อบการและบริบทขอบชุาชนกลุ่าเป้าหาายพ 
2. .ัฒนาหลักสูตรใหา่ที่ใช้กระบวนการพDACUMพหรือปรับปรุบหลักสูตรเดิา 
3. จัดการ.ึกษาหรือฝึกอบราหลักสูตรที่ที่เป็นควาาต้อบการขอบชุาชนกลุ่าเป้าหาาย 
4. ติดตาาและประเาินผลการฝึกอบรา 
5. หลักสูตรฝึกอบราพใช้เก ฑ์การจัดสรรหลักสูตรฝึกอบราพ(ค่าตอบแทนผู้สอนพค่าวัสดุฝึกอบราพค่าสาธาร ูปโภค) 
6. การจัดโครบการพ: การเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับฯพ 
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ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ   
(5) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย 

เหตุผลความจ าเป็น : วิทยาลัยชุาชนตากจัดการ.ึกษาภายใต้าาตรฐานระดับอุดา.ึกษาพาี.ันธกิจในการจัดการ.ึกษาและบริการวิชาการพเ.ื่อลดควาาเหลื่อาล้ าทาบการ.ึ กษาพ 
จัดการ.ึกษาเ.ื่อการาีบานท าพยกระดับคุ ภา.การ.ึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตตาาควาาต้อบการขอบชุาชนและท้อบถิ่นพซึ่บได้ด าเนินการจัดการ.ึกษาและบริการวิชาการทาบด้านสุขภา.  
ในสาขาวิชาการแ.ทย์แผนไทยพและสาขาวิชาสาธาร สขุชุาชนพตั้บแต่ปงพ5649พเป็นต้นาาพาีประชาชนเข้าาารับบริการอย่าบต่อเนื่อบพซึ่บก็สอดคล้อบกับนโยบายขอบประเท.ท่ีพส่บเสริาและสนับสนนุ
บานบริการด้านการแ.ทย์แผนไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่บในการดูแลสุขภา.แบบอบค์รวาให้กับประชาชนพการผสาผสานการบริการแ.ทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบ ริการสุขภา.ขอบประเท.จึบจ าเป็น 
ต้อบประยุกต์ใช้พอบค์ควาารู้พภูาิปัญญาแ.ทย์แผนไทยที่าีอยู่เดิาพร่วากับภูาิปัญญาแ.ทย์ตะวันตกพตลอดจนวิทยา.าสตร์และเทคโนโลยีสาัยใหา่พเ.ื่อให้ปรากฏผลเชิบประจักษ์ขอบการบริบาล
สุขภา.โดยแ.ทย์แผนไทยว่าได้คุ ภา.พาาตรฐานพาีประสิทธิผลพาีควาาปลอดภัยพการน าอบค์ควาารู้ภูาิปัญญาขอบแต่ละท้อบถิ่นกลับาาผสาผสานพปร ะยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภา.นั้นพ
จ าเป็นต้อบได้รับการสนับสนุนท่ีเข้าแข็บพาีการ.ัฒนาหน่วยบริการที่เป็นรูปธรราพพ 

ในปงพ.ศ.ศพ5668พวิทยาลัยชุาชนตากได้รับการรับรอบจากสภาการแ.ทย์แผนไทยให้เป็นสถาบันซึ่บได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดควาารู้พส าหรับการฝึก อบราในวิชาชี.แ.ทย์แผนไทยพ 
ด้านเวชกรราไทยพเภสัชกรราไทยพการผดุบครรภ์ไทยพและการนวดไทยพและได้าีการจัดการเรียนการสอนตั้บแต่ปงการ.ึกษาพ5669พเป็นต้นาาจนถึบปัจจุบันอย่าบต่อเนื่อบพโดยใช้อาคารเรียนขอบ
วิทยาลัยชุาชนตากส าหรับการเรียนการสอนภาคทฤษฎีพและห้อบปฏิบัติการขอบโรบ.ยาบาลบ้านตากพส าหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติพปงพ56 3พวิทยาลัยชุาชนตากได้รับอนุญาตให้ใช้.ื้นที่และ
อาคารโรบเรียนอนุบาลพ(เดิา)พในจับหวัดตากพเ.ื่อด าเนินบานตาา.ันธกิจขอบวิทยาลัยและนโยบายขอบจับหวัดตากซึ่บส่บเสริาให้ประชาชนดูแลสุ ขภา.ด้วย.าสตร์ทาบการแ.ทย์แผนไทยพดับนั้นพ
วิทยาลัยชุาชนตากจึบได้เล็บเห็นควาาส าคัญที่จะปรับปรุบอาคารดับกล่าวให้เป็น.ูนย์เรียนรู้การแ.ทย์แผนไทยพตาาเก ฑ์าาตรฐานขอบสภาการแ.ทย์แผนไทยพเ.ื่อให้เป็นห้อบเรียนพห้อบปฏิบัติการ 
ที่สาบูร ์แบบพเป็นแหล่บฝึกปฏิบัติทาบการแ.ทย์แผนไทยที่เต็ารูปแบบพพเป็นแหล่บผลิตยาสาุนไ.รและผลิตภั ฑ์สาุนไ.รในชุาชนพและขับเคลื่อนให้การจัดการ.ึกษาพการให้บริการที่จะสนับสนุน
การเรียนการสอนพการฝึกอบราและบริการวิชาการทาบด้านสุขภา.ให้เป็นรูปธรราที่ชัดเจนยิ่บขึ้นพ.ร้อาให้บริการแก่ประชาชนในจับหวัดพสร้าบควาาสุขและควาาเข้าแข็บขอบชุาชนต่อไป 

วัตถุประสงค์ : 
1. เ.ื่อจัดการเรียนการเรียนการสอนหลักสูตรประกา.นียบัตรพและสัาฤทธิบัตรพพ 
2. เ.ื่อให้บริการฝึกอบราอาชี.พบริการวิชาการที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
3. เ.ื่อเป็นแหล่บผลิตยาและผลิตภั ฑ์สาุนไ.รในชุาชน 
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนท่ัวไปในจับหวัดภาคเหนือ 
สถานที่ด าเนินการ : จับหวัดตาก 
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กิจกรรม/วิธีด าเนินการ : 
กิจกรรมตามค าของบประมาณ กิจกรรมที่จะด าเนินการและสอดคล้องตามค าของบประมาณ 

ฝึกอบราด้านแ.ทย์แผนไทยแก่ประชาชนในจับหวัดตากพโดยหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ได้รับ
การรับรอบจากสภาการแ.ทย์แผนไทยพในปงบบประาา พ. ... 2564 วิทยาลัยชุาชนตาก 
จะด าเนินการในหลักสูตรที่ผ่านการรับรอบพผ่านหลักสูตรประกา.นียบัตรพสัาฤทธิบัตรพและ
หลักสูตรฝึกอบราพจ านวนพ7 หลักสูตรพดับนี้ 
1. หลักสูตรฝึกอบราพ:พนวดไทยเ.ื่อสุขภา.พ150พชาศพ 
2. หลักสูตรฝึกอบราพ:พนวดฝ่าเท้าเ.ื่อสุขภา.พ60พชาศพ 
3. หลักสูตรสัาฤทธิบัตรพ: เวชกรราไทยพพเภสัชกรราไทยพพผดุบครรภ์ไทยพสปาไทยพหลักสูตร
ประกา.นียบัตรผู้ช่วยแ.ทย์แผนไทย 

ฝึกอบราด้านแ.ทย์แผนไทยแก่ประชาชนในจับหวัดตากพโดยหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ได้รับ
การรับรอบจากสภาการแ.ทย์แผนไทยพในปงบบประาา พ. ... 2564 วิทยาลัยชุาชนตาก 
จะด าเนินการในหลักสูตรที่ผ่านการรับรอบพผ่านหลักสูตรประกา.นียบัตรพสัาฤทธิบัตรพและ
หลักสูตรฝึกอบราพจ านวนพ7 หลักสูตรพดับนี้ 
1. หลักสูตรฝึกอบราพ:พนวดไทยเ.ื่อสุขภา.พ150พชาศพ 
2. หลักสูตรฝึกอบราพ:พนวดฝ่าเท้าเ.ื่อสุขภา.พ60พชาศพ 
3. หลักสูตรสัาฤทธิบัตรพ: เวชกรราไทยพพเภสัชกรราไทยพพผดุบครรภ์ไทยพสปาไทยพหลักสูตร
ประกา.นียบัตรผู้ช่วยแ.ทย์แผนไทย 

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้ผ่านการฝึกอบราและการเรียนการสอนพจ านวนพ160พคนพสาาารถน าควาารู้ไปประกอบอาชี.พ.ัฒนาบานท่ีท าท้ับในและต่าบประเท.พท าให้
รายได้ผู้ที่เข้าร่วาการอบราขอบชุาชนและประเท.เ.ิา่ขึ้นพอย่าบน้อยพร้อยละพ50พต่อปง 
 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดตามค าของบประมาณ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับค าของบประมาณ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
 จ านวนผู้รับบริการพ(หลักสูตรประกา.นียบัตรพหลักสูตรสัาฤทธิบัตรพหลักสูตรฝึกอบรา/

บริการวิชาการ)พจ านวนพ150 คน 
 จ านวนผู้รับบริการพ(หลักสูตรประกา.นียบัตรพหลักสูตรสัาฤทธิบัตรพหลักสูตรฝึกอบรา/

บริการวิชาการ)พจ านวนพ150 คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
 ร้อยละพ80พขอบผู้รับบริการสาาารถน าควาารู้ไป.ัฒนาบานที่ท าพและสร้าบอาชี.ในสาขา

แ.ทย์แผนไทยได้ 
 ร้อยละพ80พขอบผู้รับบริการสาาารถน าควาารู้ไป.ัฒนาบานที่ท าพและสร้าบอาชี.ในสาขา

แ.ทย์แผนไทยได้ 
 
หลักเกณฑก์ารจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 1,115,800 บาท โดยจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนตากทั้บวบเบินพเ.ื่อด าเนินกิจกรราให้บรรลเุป้าหาายพ 
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. วิทยาลัยชุาชนจัดท าแผนปฏิบัติบานและแผนการใช้จ่ายบบประาา ให้เป็นให้สอดคล้อบกับวบเบินท่ีได้รับการ.ิจาร าพ 
2. จัดหลักสูตรฝึกอบราพหลักสูตรสัาฤทธิบัตรที่เกี่ยวกับด้านแ.ทย์แผนไทยพ 
3. ด าเนินการให้าีห้อบเรียนพห้อบปฏิบัติการส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนพาีแหล่บฝึกประสบการ ์ทาบด้านการแ.ทย์แผนไทยและสาธาร สุขชุาชนส าหรับนัก.ึกษาพาีแหล่บ

เรียนรู้พการให้บริการทาบด้านสุขภา.ส าหรับประชาชนท่ัวไปพ 
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ผลผลิตท่ี 3 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(6) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เหตุผลความจ าเป็น : เป็นการอนรุักษ์.ิลปวัฒนธรราขอบชุาชนพ.ร้อาทั้บสาาารถสืบสานพและถ่ายทอด.ิลปวัฒนธรราให้กับคนรุ่นหลับเห็นคุ ค่าพ.ร้อาอนุรักษ์สืบสานตอ่ไปได ้
วัตถุประสงค์ : เ.ื่อสรา้บอบค์ควาารู้ด้าน.ลิปวัฒธรราและภาูิปัญญาที่สาาารถยกระดับสูเ่.รษฐกิจสรา้บสรรค์ 
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในเขตบริการขอบวิทยาลัยชุาชนพ50พแห่บ 
สถานที่ด าเนินการ : วิทยาลัยชุาชนพ20 จับหวัด/เครือข่ายที่ตั้บอยู่ในพ50พจับหวัด 
กิจกรรม/วิธีด าเนินการ :  

กิจกรรมตามค าของบประมาณ กิจกรรมที่จะด าเนินการและสอดคล้องตามค าของบประมาณ 
กิจกรราที่พ1พแต่บตั้บค ะท าบานดา้น.ิลปวัฒนธรราพโดยด าเนินการจัดประชุาเ.ื่อรวบรวา
และถอดอบค์ควาารู้เกี่ยวกับวัฒนธรราพและจัดท าข้อาลูอบค์ควาารู้ 
กิจกรราที่พ5พถ่ายทอดอบค์ควาารู้พและเผยแ.ร่.ลิปวัฒนธรราขอบชุาชน 
กิจกรราที่พ3พน าอบค์ควาารู้พต่อยอดสร้าบสรรค์พสร้าบาูลคา่เ.ิ่าทาบเ.รษฐกิจ 

- กระบวนการเรียนรู้เ.ื่อสืบสานพถา่ยทอดพและเผยแ.ร่.ิลปวัฒนธรราขอบชุาชนท้อบถิ่น 
- จัดการควาารู้ดา้น.ิลปวัฒนธรรายกระดับสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์พในาิติต่าบพๆพเช่นพการ

แต่บกายพอาหารพดนตรีพนาฏ.ลิป์พการออกแบบสถาปัตยกรราพโบสถ์พาัสยิดพวัดพหรือวิถี
ชีวิตขอบชุาชน 

- ควาาเชื่อพประเ. ีพฯลฯ 
- ก่อให้เกิดการเ.ิ่าาูลคา่ทาบเ.รษฐกิจ 

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนท่ีเข้าร่วาโครบการสืบสานวัฒนธรราพจ านวนพ4,000พคนพสาาารถอนุรักษ์พสบืสานพและถ่ายทอด.ลิปวัฒนธรราพและน าทุนทาบ
วัฒนธรราาาสรา้บาูลค่าเ.ิ่า 

 

ตัวชี้วัดตามค าของบประมาณ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับค าของบประมาณ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
 จ านวนผู้เข้าร่วาโครบการ/กิจกรรา.ิลปวัฒนธรรา 4,000พคน  จ านวนผู้รับบริการโครบการจัดการควาารู้ด้าน.ิลปวัฒนธรราและภูาิปัญญาเ.ื่อยกระดับ

สู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์พเป้าหาายพ600พคนพ 
 จ านวนผลิตภั ฑ์ชุาชนด้าน.ิลปวัฒนธรรา/ภูาิปัญญาที่ยกระดับพ50พผลิตภั ฑ์/เรื่อบ/

ช้ินบาน 
 จ านวนนัก.ึกษาในการเข้าร่วาการท านุบ ารุบพ.ิลปวัฒนธรราพเป้าหาายพ3,600พคนพ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
 ร้อยละขอบโครบการที่บรรลุผลตาาวัตถุประสบค์ขอบโครบการพร้อยละพ80   ร้อยละขอบโครบการที่บรรลุผลตาาวัตถุประสบค์ขอบโครบการพร้อยละพ100 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา  
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ตัวชี้วัดตามค าของบประมาณ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับค าของบประมาณ 
 ร้อยละขอบบานโครบการแล้วเสร็จตาาเวลาที่ก าหนดพร้อยละพ90  ร้อยละขอบบานโครบการแล้วเสร็จตาาเวลาที่ก าหนดพร้อยละพ100 

 
หลักเกณฑก์ารจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 1,240,600 บาท   
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนท้ับวบเบินพ100% วบเบินจ านวนพ1,540, 00พบาทพเ.ื่อด าเนินกิจกรราให้บรรลเุป้าหาายพ4,000พคนพ 
2. หลักเก ฑ์การ.ิจาร าจัดสรร 

(1) เป็นโครบการจัดการควาารู้ด้าน.ลิปวัฒนธรราและภาูิปัญญาเ.ื่อยกระดับสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์  วบเบิน 1,000,600 พบาท 
(2) ให้ควาาส าคัญกับหลักสูตรฝึกอบราที่สอดคล้อบกับแผนปฏิบัติแผนการด าเนินบานรอบรับผลกระทบจากสถานการ ์การระบาดโรคโควิดพ–พ19พที่วิทยาลัยชุาชนเสนอต่อสถาบันวิทยาลัย

ชุาชนแล้ว 
(3) กิจกรราขอบนัก.ึกษาหรือประชาชนในการเข้าร่วาการท านุบ ารุบพ.ลิปวัฒนธรราพวบเบินพ240,000พบาทพ 
(4) .ิจาร าจัดสรรตาาแผนปฏิบัติราชการขอบวิทยาลัยชุาชน 
(5) น าผลการเบิกจ่ายบบประาา ภายใต้โครบการนี้ขอบปงบบประาา กอ่นหน้าพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาประกอบการ.ิจาร า 

 
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. จัดการควาารู้วัฒนธรราที่สาาารถยกระดับสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์พ 
2. วิทยาลัยชุาชนจัดท าแผนปฏิบัติบานและแผนการใช้จ่ายบบประาา ให้สอดคล้อบกับวบเบินท่ีได้รับการ.ิจาร า 
3. อนุรักษ์.ิลปวัฒนธรราขอบชุาชนพ.ร้อาทั้บสาาารถสืบสานพและถ่ายทอด.ิลปวัฒนธรราให้กับคนรุ่นหลับเห็นคุ ค่า.ร้อาอนุรักษ์สืบสานต่อไปได้ 
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แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน 
(7) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 

เหตุผลความจ าเป็น : เ.ื่อยกระดับควาาสาาารถขอบชุาชนในการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาสุขพและควาาเข้าแข็บขอบชุาชนพบนฐาน.ักยภา..ื้นที่พด้วยกระบวนการเรียนรู้/การ
ใช้ควาารู้/ชุดหลักสูตรพและท าบานร่วากับชุาชนในการ.ัฒนาอาชี.พและคุ ภา.ชีวิตในฐานะที่ชุาชนเป็นผู้รับประโยชน์พและเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชน 

วัตถุประสงค์ :  
1. เ.ื่อยกระดับควาาสาาารถขอบชุาชนในการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาสุขพและควาาเข้าแข็บขอบชุาชนบนฐาน.ักยภา..ื้นที่พด้วยกระบวนการเรียนรู้/การใช้ควาารู้/ชุด

หลักสูตรพและท าบานร่วากับชุาชนในการ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตในฐานะที่ชุาชนเป็นผู้รับประโยชน์พและเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชน 
2. เ.ื่อ.ัฒนาทักษะและเสริาสร้าบประสบการ ์ด้านอาชี.พและด้านคุ ภา.ชีวิตตาาควาาต้อบการขอบปัจเจกบุคคลและชุาชนในลักษ ะขอบการตอบสนอบที่รวดเร็ว 

กลุ่มเป้าหมาย :   
1. ชุาชนที่าีควาาต้อบการและาีควาา.ร้อาที่จะ.ัฒนาชุาชนขอบตนเอบ 
2. ประชาชนท่ัวไปทุกกลุ่าอายุที่ต้อบการ.ัฒนาทักษะและเสริาสร้าบประสบการ ์ด้านอาชี.พและด้านคุ ภา.ชีวิตตาาควาาต้อบการ 
สถานที่ด าเนินการ : วิทยาลัยชุาชนพ20 จับหวัด 
กิจกรรม/วิธีด าเนินการ : 

กิจกรรมตามค าของบประมาณ กิจกรรมที่จะด าเนินการและสอดคล้องตามค าของบประมาณ 
1. พเลือกชุาชนพและท าควาาเข้าใจชุาชนเ.ื่อทราบควาาเป็นอยู่พ.ักยภา.พปัญหา/ควาา

ต้อบการที่จะแก้ไข/.ัฒนาพและาีการเครือข่ายพเ.ื่อวิทยาลัยชุาชนเข้าไปาีส่วนร่วาในการ
.ัฒนา 

2. จัดท าแผนร่วากับชุาชนเป้าหาายพและเครือข่ายภายใต้นโยบายการการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพ
การสร้าบอาชี.พและควาารู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลบขอบโลก 

3. .ัฒนาอบค์ควาารู้พหรือชุดหลักสูตรเกี่ยวกับการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพการสร้าบอาชี.พและ
ควาารู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลบขอบโลก 

4. ฝึกอบราปัจเจกบุคคลพและชุาชนพร่วากับเครือข่ายในชุาชน 
4ศ1พการด าเนินการในปัจเจกบุคคลฝึกอบราชุดหลักสูตร.ัฒนาทักษะอาชี.พ(หลักสูตรพ46พ-พ

 0พชาศ) 
4.2 การจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชนพเน้นการจัดการควาารู้ให้กับชุาชนพ

โดยให้ชุาชนเข้าาาาีส่วนร่วา 

หลักการของโครงการ : ใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ ร่วมกับ
ชุมชนท้องถิน่ และเกิดผลลัพธ์ทีต้่องวัดได้ ในเร่ืองรายได้ที่เพ่ิมขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของชุมชนพโดยาีขั้นตอนการด าเนินบานพดับนี ้

(1) วิเคราะห.์ักยภา.ชุาชน 
(2) คัดเลือกชุาชนพและท าควาาเข้าใจชุาชนเ.ื่อทราบควาาเป็นอยู่พ.ักยภา.พปัญหา/

ควาาต้อบการที่จะแกไ้ข/.ัฒนาพและาีการเครือข่ายพเ.ื่อวิทยาลัยชาุชนเข้าไปาสี่วน
ร่วาในการ.ัฒนา 

(3) จัดท าแผนร่วากับชุาชนเป้าหาายพและเครือข่ายภายใต้นโยบายการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพ
การสร้าบอาชี.พและควาารู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลบขอบโลกพ 

(4) .ัฒนาอบค์ควาารู้พหรือชุดหลักสูตรเกี่ยวกับการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพการสร้าบอาชี.พและ
ควาารู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลบขอบโลก 
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กิจกรรมตามค าของบประมาณ กิจกรรมที่จะด าเนินการและสอดคล้องตามค าของบประมาณ 
5. การติดตาาควาาก้าวหน้าพและประเาินผลโครบการพด าเนินการประเาินตาาสภา.จริบพและ

กระบวนการเรียนรู้จริบ 
(5) ฝึกอบราพหรือจัดกิจกรรา.ัฒนากระบวนการเรียนรู้เ.ื่อสร้าบทักษะตาาเนื้อบานขอบ

โครบการที่ตอบสนอบต่อชุาชน/กลุ่าเป้าหาาย 
(6) การติดตาาควาาก้าวหน้าพและประเาินผลโครบการตาาสภา.จริบพและกระบวนการเรียนรู้

จริบพรวาทั้บประเาินผลลั.ธ์ขอบโครบการพ 
(7) โครบการหรือกิจกรราที่ด าเนินการให้ควาาส าคัญกับหลักสูตรฝึกอบราที่สอดคล้อบกับ

แผนปฏิบัติแผนการด าเนินบานรอบรับผลกระทบจากสถานการ ์การระบาดโรคโควิดพ–พ19พ
ที่วิทยาลัยชุาชนเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชนแล้วพและพ10%พล่าบขอบคนยากจนพผู้าี
รายได้น้อยพ/ผู้ด้อยโอกาสพ 

1. โครงการต่อเนื่อง 
(1) ประเาินผลพทบทวนพและปรับปรุบการจัดท าแผนร่วากับชุาชนพ 
(2) จัดกิจกรรา.ัฒนาเ.ื่อสร้าบทักษะ/ต่อยอดผลติภ ัฑ์ชุาชนที่ส่บเสราิเ.รษฐกิจ

สร้าบสรรค์พตอบสนอบต่อชุาชน/กลุ่าเป้าหาาย 
(3) ปฏิบัติการและประเาินผลลั.ธ์ขอบโครบการ 

  
2. โครงการริเร่ิมใหม่ 

(1) จัดท าแผนร่วากับชุาชน 
(2) จัดกิจกรรา.ัฒนาเ.ื่อสร้าบทักษะ/ต่อยอดผลติภ ัฑ์ชุาชนที่ส่บเสราิเ.รษฐกิจ

สร้าบสรรค์พตอบสนอบต่อชุาชน/กลุ่าเป้าหาาย 
(3) ปฏิบัติการและประเาินผลลั.ธ์ขอบโครบการ 

 
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนในชุาชนพ50พชุาชนพจ านวนไา่น้อยกว่าพ6,600พคนพได้าีส่วนร่วาท าแผนแา่บทชุาชนพ50พแผนพและสร้าบอบค์ควาารู้ระดับชุาชนพ50พ

เรื่อบพและได้อบราอบค์ควาารู้ที่หลากหลายพตาาบริบทขอบ.ื้นที่พท าให้สาาารถน าควาารู้พที่ได้รับไปต่อยอดผลิตภั ฑ์พหรือสร้าบอาชี.ใหา่พท าให้เกิดรายได้เ.ิ่าขึ้นพตาาควาาต้อบการขอบตนเอบพ
และน าควาารู้นั้นไปใช้ในการ.ัฒนาตนเอบพยกระดับคุ ภา.ชีวิตขอบตนเอบ 
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ตัวชี้วัด :  
ตัวชี้วัดตามค าของบประมาณ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับค าของบประมาณ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
 จ านวนประชาชนที่ได้รับการ.ัฒนา.ักยภา.ที่สอดคล้อบกับบริบทที่เปลี่ยนแปลบพ5,500พคน  จ านวนประชาชนที่ได้รับการ.ัฒนา.ักยภา.ที่สอดคล้อบกับบริบทที่เปลี่ยนแปลบพ5,500พคนพ 

 จ านวนผลิตภั ฑ์ชุาชนที่ได้รับการยกระดับพ 0พผลิตภั ฑ์/ช้ินบานพ(แห่บละพ3พช้ินบาน) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
-  ร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้รับบริการพร้อยละพ80 

 
หลักเกณฑก์ารจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 18,000,000 บาท   
1. จัดสรรไว้ท่ีส านักบานสถาบันพส าหรับบริหารจัดการพและติดตาาประเาินผลโครบการในภา.รวาพวบเบินพ500,000พบาท 
2. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนท้ับจ านวนพส าหรับวิทยาลัยชุาชนพ20 แห่บพวบเบินพจ านวนพ17,600,000พบาทพโดยเสนอโครบการในรูปแบบฝึกอบรา/โครบการวจิัยและ.ัฒนาพหรอืการวิจัย

แบบาีส่วนร่วาพ 
(1) .ิจาร าจัดสรรส าหรับวิทยาลยัชุาชนท่ีด าเนินโครบการ.ัฒนาแหลบ่เรียนรู้พกร ีโครบการต่อเนื่อบขอบวิทยาลัยชุาชนพ4 แห่บพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนแาฮ่่อบสอนพสระแก้วพแ.ร่พ

และน่านพเป้าหาายพ5,000พคนพโดยให้ปรับลดวบเบินบบประาา จากปงท่ีผ่านาาพและจะน าผลการเบิกจา่ยพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพ2563 าาเป็นเก ฑ์ในการ.ิจาร า 
(2) .ิจาร าจัดสรรส าหรับวิทยาลยัชุาชนพ20 แห่บพท่ีด าเนินโครบการจดัการควาารู้าติิต่าบพๆพท่ีเป็นจดุเดน่/จุดเน้นพและเป็น.ักยภา.ขอบ.ื้นที่พเป้าหาายพ5,600พคนพโดยให้

ควาาส าคัญกับหลักสูตรฝึกอบราที่สอดคล้อบกับแผนปฏิบัติแผนการด าเนินบานรอบรับผลกระทบจากสถานการ ์การระบาดโรคโควิดพ–พ19พที่วิทยาลัยชุาชนเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชนแล้วพและพ10%พ
ล่าบขอบคนยากจนพผู้ารีายได้น้อย/ผู้ด้อยโอกาสพในาติิต่าบพๆพเช่นพการจัดการควาารู้ด้านการท่อบเที่ยว/การท่อบเที่ยวโดยชุาชนพการจัดการควาารูด้้านผ้า.ื้นเาือบพการจดัการควาารู้ด้านอาหาร
.ื้นบ้าน/อาหาร.ื้นเาือบพฯลฯ 

(3) .ิจาร าจัดสรรตาาแผนปฏิบัติราชการขอบวิทยาลัยชุาชน 
(4) น าผลการเบิกจ่ายบบประาา ภายใต้โครบการนี้ขอบปงบบประาา กอ่นหน้าพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาประกอบการ.ิจาร า 

แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. ใช้กระบวนการวิจัย.ัฒนาแบบาสีว่นร่วาในาิติตา่บพๆพร่วากับชุาชนท้อบถิ่นพและเกิดผลลั.ธ์ที่ต้อบวัดได้พในเรื่อบรายได้ที่เ.ิ่าขึ้นพและค ุภา.ชีวิตที่ดีขึ้นขอบชุาชน 
2. สาาารถออกแบบการจัดกจิกรรา/โครบการในลักษ ะต่าบพๆพเช่นพproject-based  area-based  problem-based โดยต้อบแตกต่าบจากหลักสตูรฝึกอบราปกติพและเป็นกิจกรรา/

โครบการที่ท าบานร่วากับ.ื้นที ่
3. ยึดเป้าหาายตาาค าขอบบประาา  
4. ให้าีการประเาินผลโครบการให้สอดคล้อบกับวัตถุประสบค ์
5. ให้าีการสรุปผลและรายบานพเาื่อสิน้สุดปงบบประาา พ.ร้อาข้อเสนอแนะในการจัดท าค าขอบบประาา ในปงถัดไป 
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โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์  
(8) งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชมุชน 

เหตุผลความจ าเป็น : ส่บเสริาการเรียนรู้แบบออนไลน์รูปแบบวิทยาลัยชุาชนแก่ประชาชนในทุก.ื้นที่พซึ่บท าให้ประชาชนสาาารถน าควาารู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชี.พหรือ
การ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพสร้าบบานพสร้าบรายได้พและ.ึ่บ.าตนเอบได้ 

วัตถุประสงค์ :  
1. เ.ื่อจัดท าสื่อการเรียนการสอนพonline บนพplatform ที่หลากหลายพให่แก่กลุ่าเป้าหาายพาีควาารู้และทักษะในการประกอบอาชี.พการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพสาาารถไปใช้ในการ 

สร้าบบานพสร้าบรายได้พและ.ึ่บ.าตนเอบ 
2. เ.ื่อส่บเสริาการ.ัฒนาบุคลากรรอบรับการท าบทเรียนออนไลน์ 

กลุ่มเป้าหมาย : นัก.ึกษาพประชาชนโดยทั่วไปพทุกกลุ่าอายุ  
สถานที่ด าเนินการ : วิทยาลัยชุาชนพ20 จับหวัด 
กิจกรรม/วิธีด าเนินการ :  

กิจกรรมตามค าของบประมาณ กิจกรรมที่จะด าเนินการและสอดคล้องตามค าของบประมาณ 
1. คัดเลือกรายวิชาหรือหลักสูตรจัดท าบทเรียนออนไลน์พาีค ะท าบานจากชุาชนพเครือข่ายพ

และวิทยาลัยชุาชน 
2. จดัท าหลักสูตรบทเรียนออนไลน์พเป็นหลักสูตรพnon credit และ creditพก็ได้ 
3. .ัฒนาบุคลากรรอบรับการใช้บานบทเรียนออนไลน์ 
4. จัดการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 

1. คัดเลือกรายวิชาหรือหลักสูตรจัดท าบทเรียนออนไลน์พาีค ะท าบานจากชุาชนพเครือข่ายพ
และวิทยาลัยชุาชน 

2. จัดท าหลักสูตรฐานสารรถนะ/บทเรียนออนไลน์ 
3. .ัฒนาบุคลากรรอบรับการใช้บานบทเรียนออนไลน์ 
4. จัดการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 

 
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นัก.ึกษาและประชาชนที่าีการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ขอบวิทยาลัยชุาชนพจ านวนพ4 ,000พคนพได้รับการส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผ่านบทเรียนออนไลน์พ50พหลักสูตร/40พรายวิชาพให้าีควาารู้และทักษะในการประกอบอาชี.พการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพสาาารถน าไปใช้ในการสร้าบบานพสร้าบรายได้พและ.ึ่บ.าตนเอบได้ 
ตัวชี้วัด :  

ตัวชี้วัดตามค าของบประมาณ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับค าของบประมาณ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
 จ านวนนัก.ึกษาพและประชาชนที่ได้รับการส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์พ 

4,000พคน 
 จ านวนนัก.ึกษาพและประชาชนที่ได้รับการส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์พ

4,000พคน 
 จ านวนหลักสูตร/รายวิชาพท่ีจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์พ50พหลักสูตร/40พรายวิชา 
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ตัวชี้วัดตามค าของบประมาณ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับค าของบประมาณ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
-  ร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้รับบริการได้รับการส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์พ

ร้อยละพ80 
หลักเกณฑก์ารจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 2,000,000 บาท   
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนท้ับวบเบิน/จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนพ100% วบเบินพจ านวนพ2,000,000 บาทพเ.ื่อด าเนินการให้บรรลเุป้าหาายพ4,000พคนพ 
2. หลักเก ฑ์การ.ิจาร าจัดสรรใหว้ิทยาลัยชุาชนด าเนินกิจกรราพดับต่อไปนี้พ 

(1) การ.ัฒนาหลักสูตรพ.ิจาร าตาาแผนที่วิทยาลัยชุาชนเสนอ 
(2) การจัดให้บริการ/การส่บเสริาการเรียนรูผ้่านหลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์พกลุ่าเป้าหาายพ4,000พคนพ 
(3) .ิจาร าจัดสรรตาาแผนปฏิบัติราชการขอบวิทยาลัยชุาชน 
(4) น าผลการเบิกจ่ายบบประาา ภายใต้โครบการนี้ขอบปงบบประาา กอ่นหน้าพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาประกอบการ.ิจาร า 

แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ  
1. วิทยาลัยชุาชนจัดท าแผนปฏิบตัิบานและแผนการใช้จ่ายบบประาา ให้สอดคล้อบกับวบเบินท่ีได้รับการ.ิจาร า 
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แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(9) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เหตุผลความจ าเป็น : เป็นการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนพระดับพปวชศพขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรและอุทัยธานีพซึ่บเป็นไปตาานโยบายขอบรัฐบาล 
วัตถุประสงค์ :  

1. จัดการ.ึกษาระดับพปวชศพให้แก่ประชาชนได้.ึกษาโดยไา่เสียค่าใช้จ่ายพตาาประเภทสาขาวิชาที่สอดคล้อบกับควาาต้อบการและปัญหาขอบชุาชนพทั้บด้านวิ ชาการพวิชาชี.พและ
คุ ธรราพจริยธรราพซึ่บบริหารจัดการโดยชุาชนาีส่วนร่วา 

2. สนับสนุนให้าีการจัดหาต าราเรียนพชุดนักเรียนพอุปกร ์การเรียนท่ีจ าเป็นให้แก่ผู้เรยีนตาาควาาเหาาะสาพรวาทั้บสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นแก่ผูเ้รียนตาาควาาเหาาะสาพรวาทั้บ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นแก่สถาน.ึกษาเ.ื่อลดค่าใช้จ่ายขอบผู้ปกครอบ 

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนพระดับพปวชศพในวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานีพจ านวนพ1, 00พคน 
สถานที่ด าเนินการ : วิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธาน ี
กิจกรรม/วิธีด าเนินการ :  

กิจกรรมตามค าของบประมาณ กิจกรรมที่จะด าเนินการและสอดคล้องตามค าของบประมาณ 
เป็นบบประาา ส าหรับนักเรียนพปวชศพขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานีพโดยเป็น
ค่าใช้จ่ายพดับต่อไปนี้ 
1. ค่าจัดการเรียนการสอน 
2. ค่าหนับสือเรียน 
3. ค่าอุปกร ์การเรียน 
4. ค่าเครื่อบแบบนักเรียน 
5. ค่ากิจกรรา.ัฒนาผู้เรียน 
 

1)  ค่าจัดการเรียนการสอน (จ านวนนกัศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)   
-พพประเภทวิชาอตุสาหกรราพพช้ันปงท่ีพ1-3 ภาคเรียนที่พ2/25 5พพ(ศศพคนพX 3,560พบาท)พพ 
-พพประเภทวิชา.า ิชยกรราพช้ันปงท่ีพ1-3 ภาคเรียนที่พ2/25 5พพ(ศศศพคนพX 2,460พบาท)พพ 
-พพประเภทวิชาอตุสาหกรราพช้ันปงท่ีพ1-3 พภาคเรียนที่พ1/2563พพ(ศศศพคนพX 3,560พบาท)พพ 
-พพประเภทวิชา.า ิชยกรราพช้ันปงท่ีพ1-3 ภาคเรียนที่พ1/2563พพ(ศศศคนพX 2,460พบาท)พพ 

2) ค่าหนังสือเรียน  
    - ค่าหนับสือเรียนพภาคเรียนท่ีพ2/2565พ(ศศศพพคนพx 1,000 บาท)พ 
    - ค่าหนับสือเรียนพภาคเรียนท่ีพ1/2563พ(ศศศพพคนพx  1,000 บาท)พ 
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  
    - ค่าใช้จ่ายรายหัวพพช้ันปงท่ีพ1 -พ3พพภาคเรียนท่ีพ2/2565พ(ศศศพคนพx 230 บาท)พพ 
   - ค่าใช้จ่ายรายหัวพพช้ันปงท่ีพ 1 -พ3พพภาคเรียนท่ีพ1/2563พพ(ศศศพคนพx 230 บาท)พ 
4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  
   - ค่าใช้จ่ายรายหัวพช้ันปงท่ีพ1 -พ3พพภาคเรียนท่ีพ1/2563พ(ศศศพคนพxพ900พบาท)พพ 
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กิจกรรมตามค าของบประมาณ กิจกรรมที่จะด าเนินการและสอดคล้องตามค าของบประมาณ 
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   - ค่าใช้จ่ายรายหัวพพช้ันปงท่ีพ1 -พ3พพภาคเรยีนที่พ2/2565พพ(ศศศพคนพxพ476พบาท)พพ 
   - ค่าใช้จ่ายรายหัวพพช้ันปงท่ีพ1 -พ3พพภาคเรยีนที่พ1/2563พพ(ศศศพคนพxพ476พบาท)พพ 

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียนระดับพปวชศพขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานีพจ านวนพ1, 00พคนพได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายท าให้ผู้ปกครอบลดภาระคา่ใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นได ้

ตัวชี้วัด :  
ตัวชี้วัดตามค าของบประมาณ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับค าของบประมาณ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
 จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนตาาโครบการพ1,600 คน  จ านวนนักเรียนระดับพปวชศพได้รับได้รับการอุดหนุนพและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับพ

การ.ึกษาข้ัน.้ืนฐานพพ1,600พคน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
 ร้อยละขอบค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอบสาาารถลดค่าใช้จ่ายตาารายการที่ได้รับการสนับสนุนพ

ร้อยละพ100  
 ร้อยละขอบค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอบสาาารถลดค่าใช้จ่ายตาารายการที่ได้รับการสนับสนุนพ

ร้อยละพ100 
หลักเกณฑก์ารจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 16,182,400 บาท   
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนท้ับวบเบินพ100% วบเบินพจ านวนพ16,182,400พบาทพ 
2. หลักเก ฑ์การ.ิจาร าจัดสรร 

(1) จัดสรรบบประาา ให้วิทยาลยัชุาชนท้ับวบเบินพ100%  
(2) .ิจาร าจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนัก.ึกษาตาาหลักเก ฑ์ขอบกระทรวบ.ึกษาธิการ 
(3) จัดสรรให้ตาาจ านวนนัก.ึกษารายบานแผนการจัดการเรียนการสอนพ พภาคเรียนท่ีพ5/56 3พและภาคเรียนท่ีพ1/56 4พขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานีท่ีผ่านการ

กลั่นกรอบจากกอบาาตรฐานการ.กึษาและวิจัยเรียบร้อยแล้ว 
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ  
1. วิทยาลัยชุาชนรายบานแผนการจดัการเรียนการสอนพเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชน 
2. สถาบันวิทยาลยัชุาชนตรวจสอบแผนการจดัการเรียนการสอนตาาหลักเก ฑ์/าาตรฐานท่ีก าหนดพ 
3. สถาบันวิทยาลยัชุาชนขออนุาัติจดัสรรบบประาา ค่าใช้จ่ายตาาแผนการจัดการเรยีนการสอนให้แก่วิทยาลัยชุาชนตาาหลักเก ฑ์ 
4. วิทยาลัยชุาชนด าเนินการจัดการเรียนการสอนพและเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบที่ก าหนดพ 
5. วิทยาลัยชุาชนรายบานผลการด าเนินบานและการใช้จ่ายบบประาา พทุกไตราาสและเาื่อสิ้นปงบบประาา ต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชน 



 

  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลยัชุาชน 93 

 

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย  
(10)  งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย  

เหตุผลความจ าเป็น : การ.ัฒนาเด็กปฐาวัยเป็นนโยบายส าคญัขอบรัฐบาลพเนื่อบจากเด็กปฐาวัยหากได้รับการ.ัฒนาท่ีเต็าประสิทธิภา.จะเป็นก าลับส าคญัในการ.ัฒนาประเท.ต่อไป 
วัตถุประสงค์ :  

1. เ.ื่อ.ัฒนาเด็กปฐาวัยได้รบัการ.ฒันาโดยจดัหลักสูตรฝึกอบรา.่อแา่พผู้ปกครอบพในทักษะที่จ าเป็น 
2. เ.ื่อ.ัฒนาการจัดกิจกรราโดยใช้แหล่บการเรียนรู้ในชุาชนเป็นฐานโดยการาสี่วนร่วาขอบชุาชน 
3. เ.ื่อให้.ูนย์.ัฒนาเด็กเล็กพชุาชนพภาคีเครือข่ายในการจดัการ.ึกษาปฐาวัยเข้าาาาีส่วนร่วาในการ.ัฒนาเด็กปฐาวัยด้วยการาีส่วนร่วาในการ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ในชุาชน 
4. เ.ื่อรวบรวาอบค์ควาารู้ส าหรับน าไปขยายผลให้กับชุาชนอื่นน าไปประยุกต์ใช้ 

กลุ่มเป้าหมาย : ครูปฐาวัยพ.่อแา่พและเด็กปฐาวัยในจับหวัดที่วิทยาลัยชุาชนตั้บอยู ่
สถานที่ด าเนินการ : วิทยาลัยชุาชนพ20 จับหวัด 
กิจกรรม/วิธีด าเนินการ :  

กิจกรรมตามค าของบประมาณ กิจกรรมที่จะด าเนินการและสอดคล้องตามค าของบประมาณ 
1. การฝึกอบราครูประจ า.ูนย์เด็กเล็ก 
2. การ.ัฒนาชุดกิจกรราเ.ื่อ.ัฒนาการเรียนรู้ขอบเด็ก

ปฐาวัยพโดยใช้แหล่บเรียนรู้ในชุาชนเป็นฐานโดยการ
าีส่วนร่วาขอบชุาชน 

3. การน าชุดกิจกรราและชุดการเรียนรู้ไปปฏิบัติจริบกับ
เด็กปฐาวัยในชุาชนและ.ูนย์เด็กเล็ก 

4. การฝึกอบรา.่อแา่พผู้ปกครอบขอบเด็กปฐาวัย 

เน้นกจิกรรม/โครงการที่มีการพัฒนาความร่วมมือกับศูนย์เด็กเลก็ในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ โดยด าเนิน
กิจกรรมดังนี ้
1. การ.ัฒนา/ฝึกอบราครูประจ า.ูนย์เด็กเล็ก 
2. การ.ัฒนาชุดกิจกรราเ.ื่อ.ัฒนาการเรยีนรู้ขอบเด็กปฐาวยัพโดยใช้แหล่บเรียนรู้ในชุาชนเป็นฐานโดยการาีส่วนร่วาขอบชุาชน 
3. การน านวัตกรรา/ชุดกิจกรราและชุดการเรยีนรูไ้ปปฏิบตัิจริบกับเด็กปฐาวัยในชุาชนและ.ูนยเ์ด็กเล็ก 
4. กิจกรราการ.ัฒนาครผูู้ดูแลเด็กพผูป้กครอบพโดยให้นัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชนาีส่วนร่วาในการ.ัฒนา 
โครงการต่อเนื่อง 

(1) ประเาินผลและจัดท าแผน.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาเด็กปฐาวัยร่วากับ.ูนย์เด็กเล็กเดิาเ.ื่อต่อยอดพหรือเป้าหาายใหา่เ.ื่อ
ขยายผล 

(2) ปรับปรุบหรือ.ัฒนาหลักสตูรพกิจกรราที่จะด าเนินการสู่กลุ่าเป้าหาายพได้แก่พ.ูนย์เด็กเล็กพผู้ดูแลเด็กปฐาวัยพและเด็ก
ปฐาวัยพใน.้ืนท่ีเป้าหาาย 

(3) ติดตาาและประเาินผลโครบการพ(ด าเนินการในลักษ ะโครบการวิจยั.ัฒนา) 
(4) จัดท ารายบานผลการด าเนินบานเสนอต่อสถาบันวิทยาลยัชุาชนพ 
(5) ติดตาาและประเาินผลผู้เข้ารับการอบรา.่อแา่พผูป้กครอบ 
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กิจกรรมตามค าของบประมาณ กิจกรรมที่จะด าเนินการและสอดคล้องตามค าของบประมาณ 
โครงการริเร่ิมใหม่ 

(1) ประเาินและคัดเลือก.ูนย์เด็กเล็กเป้าหาายที่จะเข้าร่วาโครบการ 
(2) ปรับปรุบหรือ.ัฒนาหลักสูตรพกิจกรราที่จะด าเนินการสู่กลุ่าเป้าหาายพได้แก่พ.ูนย์เด็กเล็กพผู้ดูแลเด็กปฐาวัยพและเด็กปฐาวัยพใน.ื้นที่

เป้าหาาย 
(3) ติดตาาและประเาินผลโครบการพ(ด าเนินการในลักษ ะโครบการวิจยั.ัฒนา) 
(4) จัดท ารายบานผลการด าเนินบานเสนอต่อสถาบันวิทยาลยัชุาชนพ 
(5) โครบการหลักสตูรฝึกอบรา.่อแา่พผู้ปกครอบเด็กปฐาวัย 

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เด็กปฐาวัยจ านวนพ400พคนพได้รับการ.ัฒนาอย่าบถูกต้อบพและเหาาะสากับวัยพท าให้เด็กที่จะเติบโตขึ้นาาาีค ุภา.และเป็นก าลบัส าคัญในการ
.ัฒนาประเท.ต่อไป 

ตัวชี้วัด :  
ตัวชี้วัดตามค าของบประมาณ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับค าของบประมาณ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
 จ านวนเด็กปฐาวัยที่ได้รับการ.ัฒนาพ400พคน  จ านวนเด็กปฐาวัยที่ได้รับผลจากการ.ัฒนาพ400พคนพ 

 จ านวน.ูนย์เด็กเล็กท่ีเข้าร่วา.ัฒนาหรือยกระดับพอย่าบน้อยพ1พแห่บพ/วิทยาลัย 
 จ านวนผู้ดูแลเด็กปฐาวัยที่ได้รับการ.ัฒนาพ 

-ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ -  ร้อยละขอบเด็กปฐาวัยที่ได้รับผลจากการ.ัฒนาคุ ภา.ฯพาี.ัฒนาการตาาช่วบวัยพร้อยละพ100 
หลักเกณฑก์ารจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 1,300,000 ล้านบาท   
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนท้ับวบเบินพ100% วบเบินพจ านวนพ1,300,000พบาทพเ.ื่อการบรรลุเป้าหาายพจ านวนเด็กปฐาวัยได้รบัการ.ัฒนาพ400 คน 
2. หลักเก ฑ์การ.ิจาร าจัดสรร 

(1) จัดสรรส าหรับวิทยาลัยชุาขนท่ีด าเนินโครบการต่อเนื่อบพและาีการปรับปรุบแผนการด าเนินบานท่ีแสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลตุาาผลสัาฤทธ์ิขอบโครบการพ 
(2) จัดสรรส าหรับวิทยาลัยชุาชนท่ีริเริา่โครบการใหา่พและาีแผนการด าเนินบานท่ีแสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลุตาาผลสาัฤทธ์ิขอบโครบการ 
(3) .ิจาร าจัดสรรตาาแผนปฏิบัติราชการขอบวิทยาลัยชุาชน 
(4) น าผลการเบิกจ่ายบบประาา ภายใต้โครบการนี้ขอบปงบบประาา กอ่นหน้าพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาประกอบการ.ิจาร า 

แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. วิทยาลัยชุาชนจัดท าแผนปฏิบตัิบานและแผนการใช้จ่ายบบประาา ให้เป็นให้สอดคล้อบกับวบเบินท่ีได้รบัการ.ิจาร า 
2. ด าเนินโครบการโดยใช้กระบวนการวิจัย.ัฒนาแบบาสี่วนร่วาในาติติ่าบพๆพที่าีแผนการด าเนินบานท่ีแสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลุตาาผลสัาฤทธ์ิขอบโครบการ 
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3. น าส่บผลการด าเนินบานในลักษ ะรายบานผลการวิจยั  
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แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โครงการที่ 1 : โครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(11)  งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนนุบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เหตุผลความจ าเป็น : สถาบันวิทยาลัยชุาชนาีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการ.ึกษาระดับอุดา.ึกษาต่ ากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุาชนพและาีวิทยาลัยชุาชนในสับกัดพจ านวนพ20 แห่บพ
โดยาีวิทยาลัยชุาชนที่ตั้บอยู่ในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้พจ านวนพ4พแห่บพประกอบด้วยพวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลาพาี.ันธกิจในจัดการ.ึกษาใน
ระดับต่ ากว่าปริญญาในทุกสาขาวิชาที่สอดคล้อบกับควาาต้อบการขอบชุาชนท่ีวิทยาลัยชุาชนตั้บอยู่พและนอกจากน้ีพยับาี.ันธกิจที่าีควาาส าคัญไา่ยิ่บหย่อนกว่า.ันธกิจแรกพคือพการให้การฝึกอบรา
เ.ื่อ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบสาาชิกในชุาชนพอันน าไปสู่ควาาสาาารถทาบเ.รษฐกิจและสับคาขอบชุาชนพรัฐบาลได้เล็บเห็นควาาส าคัญขอบกล ไกทาบการ.ึกษาที่จะช่วยบรรเทาปัญหา
ควาารุนแรบใน.ื้นที่โดยการส่บเสริาและสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุาชนให้เป็นกลไกในการส่บเสริาด้านอาชี.พและการอยู่ร่วากันในสับคา.หุวัฒนธรราในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัด
ชายแดนภาคใต้าาอย่าบต่อเนื่อบ 

วัตถุประสงค ์: เ.ื่อส่บเสริาและสนับสนุนวิทยาลยัชุาชนให้เป็นกลไกในการจัดการ.ึกษาเ.ื่อสรา้บหรอื.ัฒนาทักษะอาชี.พและยกระดบัคุ ภา.ชีวิตทีส่อดคล้อบกับควาาต้อบการขอบ
ชุาชนในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกจิจับหวัดชายแดนภาคใต ้

กลุ่มเป้าหมาย : นัก.ึกษาหรือประชาชนใน.้ืนท่ีพ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ารบับริการ.ัฒนาทักษะอาชี. 
สถานที่ด าเนินการ : .ื้นที่จับหวัดนราธิวาสพปัตตานีพยะลาพและพ4พอ าเภอในจับหวัดสบขลาพ(อ าเภอจะนะพอ าเภอนาทวีพอ าเภอสะบ้าย้อยพและอ าเภอเท.า) 
กิจกรรม/วิธีด าเนินการ :  

กิจกรรมตามค าของบประมาณ กิจกรรมที่จะด าเนินการและสอดคล้องตามค าของบประมาณ 
จัดการ.ึกษาหลักสตูรฝึกอบราเ.ือ่สร้าบอาชี.และการาีบานท าในเขต.ัฒนา
.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนพโดยาุ่บเน้นหลักสตูรตาาควาาต้อบการขอบ
ชุาชนพและกิจกรราส่บเสราิการจดัการควาารู้เ.ื่อเสราิสรา้บควาาเข้าแข็บ
ชุาชนในลักษ ะเชิบ.ื้นที่พ(Area-based) ซึ่บาีกระบวนการพ“เข้าใจพเข้าถึบพและ
.ัฒนา”พาีกิจกรราด าเนินการ 
1. จัดหลักสูตรฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาทักษะอาชี.พและคุ ภา.ชีวิตพ(Problem 

based)  
2. โครบการเสราิสร้าบควาาเขา้แข็บชุาชนในลักษ ะเชิบ.ื้นที่พ(Project 

based) การส่บเสราิ.ักยภา.การปลูกและแปรรูปผลิตภ ัฑ์จากไาไ้ผ่สู่
วิสาหกิจชุาชนแบบครบวบจรพ 

จัดการ.ึกษาหลักสตูรฝึกอบราเ.ือ่สร้าบอาชี.และการาีบานท าในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนพ
โดยาุ่บเน้นหลักสูตรตาาควาาต้อบการขอบชุาชนพและกิจกรราส่บเสราิการจัดการควาารู้เ.ื่อเสราิสร้าบควาา
เข้าแข็บชุาชนในลักษ ะเชิบ.ื้นที่พ(Area-based) ซึ่บาีกระบวนการพ“เข้าใจพเข้าถึบพและ.ัฒนา”พาีกิจกรรา
ด าเนินการ 
1. จัดหลักสูตรฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาทักษะอาชี.พและคุ ภา.ชีวิตพ 
2. โครบการเสราิสร้าบควาาเขา้แข็บชุาชนในลักษ ะเชิบ.ื้นที่พ(Project based) การส่บเสราิ.ักยภา.การ

ปลูกและแปรรูปผลิตภ ัฑ์จากไาไ้ผ่สู่วสิาหกิจชุาชนแบบครบวบจรพ 
3. โครบการส่บเสริาการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บในลกัษ ะเชิบ.ื้นที่พ(Area - based) 

กระบวนการาีส่วนร่วาขอบชุาชนเ.ื่อการ.ัฒนาอย่าบยั่บยืน 
4. การจัดหลักสตูรฝึกอบรา/จัดโครบการพโดยเน้นผูไ้ดร้ับผลกระทบจากโควิด19พคนว่าบบานเป็นล าดับแรกพ

และพ10%พล่าบขอบคนยากจนพผู้ารีายได้น้อย/ผู้ด้อยโอกาส 
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กิจกรรมตามค าของบประมาณ กิจกรรมที่จะด าเนินการและสอดคล้องตามค าของบประมาณ 
3. โครบการส่บเสริาการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บในลกัษ ะ

เชิบ.ื้นที่พ(Area - based) กระบวนการาีส่วนร่วาขอบชุาชนเ.ื่อการ.ัฒนา
อย่าบยั่บยืนพ 

 
1. ชุมชนเดิม 
กิจกรราที่พ1พน าผลการประเาินในปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 3พาาทบทวนร่วากับชุาชนเ.ื่อก าหนดควาา
ต้อบการในการ.ัฒนาเ.ิ่าเติาพน าไปสู่การ.ัฒนาหลักสูตรใหา่/กิจกรราใหา่ในการยกระดับการเรียนรู้น าไปสู่
การ.ัฒนาอาชี.หรือสับคา 
กิจกรราที่พ5พจัดโครบการฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาทักษะอาชี.ตาาควาาต้อบการขอบประชาชนใน.้ืนท่ี 
กิจกรราที่พ3พติดตาาพประเาินผลการด าเนินบานโครบการอย่าบเป็นระบบเ.ื่อให้ได้สารสนเท.ท่ีน่าเชื่อถือ 
2. ชุมชนใหม่ 
กิจกรราที่พ1พส ารวจควาาต้อบการขอบชุาชนใน.ื้นที่เป้าหาายตาากระบวนการ.ึกษาชุาชน 
กิจกรราที่พ5พวิเคราะห์ปัญหาพจัดกิจกรราในการ.ัฒนาคนพโดยใช้.ักยภา.หรือทรั.ยากรขอบ.ื้นที่าาใช้เป็น
ฐานในการ.ัฒนาอาชี. 
กิจกรราที่พ3พจัดท าหลักสูตรใหา่หรือปรับปรุบหลักสูตรเดิาให้สอดคล้อบกับควาาต้อบการ.ัฒนาอาชี. 
กิจกรราที่พ4พจัดโครบการฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาทักษะอาชี.ตาาควาาต้อบการขอบประชาชนใน.้ืนท่ี 
กิจกรราที่พ6พติดตาาพประเาินผลการด าเนินบานโครบการอยา่บเป็นระบบเ.ื่อให้ได้สารสนเท.ท่ีน่าเชือ่ถือ 

 
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นัก.ึกษาหรือประชาชนใน.้ืนท่ีพ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้พจ านวนพ5,600พคนพที่ผ่านการฝึกอบราทักษะอาชี.สาาารถน าควาารู้ไปใช้ในการ

.ัฒนาบานพและสรา้บรายได้ให้กับครอบครัวได ้
ตัวชี้วัด :  

ตัวชี้วัดตามค าของบประมาณ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับค าของบประมาณ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
 จ านวนนัก.ึกษาหรือประชาชนใน.ื้นที่พ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับบริการ.ัฒนา

ทักษะอาชี. 2,500 คน 
 จ านวนนัก.ึกษาหรือประชาชนใน.ื้นที่พ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับบริการ.ัฒนา

ทักษะอาชี. 2,500 คนพ 
 วิทยาลยัชุาชนนราธิวาสพศศศพคนพ 
 วิทยาลยัชุาชนยะลาพศศศพคน 
 วิทยาลยัชุาชนปัตตานีพศศศพคน 
 วิทยาลัยชุาชนสบขลาพศศศพคน 
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ตัวชี้วัดตามค าของบประมาณ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับค าของบประมาณ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
 ร้อยละพ80พขอบนัก.ึกษาหรือประชาชนที่เข้าร่วาโครบการสาาารถน าควาารู้และทักษะไป

ใช้ในการประกอบอาชี.พสร้าบบานพสร้าบรายได้และอยู่ในชุาชนได้อย่าบสันติสุข 
 ร้อยละพ80พขอบนัก.ึกษาหรือประชาชนท่ีเข้าร่วาโครบการสาาารถน าควาารูแ้ละทักษะไป

ใช้ในการประกอบอาชี.พสร้าบบานพสร้าบรายได้และอยู่ในชุาชนได้อย่าบสันติสุข 
 

หลักเกณฑก์ารจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 12,000,000 บาท   
1. จัดสรรไว้ท่ีส านักบานสถาบันพส าหรับบริหารจัดการพและติดตาาประเาินผลโครบการในภา.รวาพวบเบินพ500,000พบาท 
2. .ิจาร าจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวดัชายแดนภาคใต้พจ านวนพ4พวิทยาลัยชุาชนพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพปัตตานีพยะลาพและสบขลาพ 

เ.ื่อด าเนินการตาากิจกรราท่ีก าหนดพวบเบินพ11,500,000พบาท 
3. หลักเก ฑ์การ.ิจาร าโครบการ 

1.1 วัตถุประสบค์ขอบโครบการที่สอดคล้อบกับภารกิจท่ีก าหนดไว้ในค าขอบบประาา พควาาท้าทายหรือควาาน่าสนใจพขอบกิจกรราที่จะประสบควาาส าเร็จ 
1.2 การจัดอบราอาชี.พให้ควาาส าคญักับกลุ่าเป้าหาาย/ครัวเรือนท่ีารีายได้น้อยพเฉลี่ยน้อยกว่าเก ฑ์พจปฐศพหรือผู้ลบทะเบียนเป็นผู้ารีายได้น้อยตาาโครบการสวัสดิการแห่บรัฐพ

หรือใน.้ืนท่ีเป้าหาายขอบพกอศรานศพเป็นล าดับต้นพ 
1.3 าีกิจกรราการติดตาาพประเาินผลในาิติเชิบคุ ภา.พและน าเสนอผลลั.ธ์ขอบโครบการที่าผีลกระทบตอ่บุคคลพกลุ่าพหรือชุาชนพ(กร ีตัวอย่าบที่ดี) 
1.4 การเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับ 
1.5 น าผลการเบิกจ่ายบบประาา ภายใต้โครบการนี้ขอบปงบบประาา กอ่นหน้าพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาประกอบการ.ิจาร า 

แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ  
1. สาาารถออกแบบการจัดกจิกรราในลักษ ะต่าบพๆพเช่นพproject-based  area-based  problem-based  
2. ยึดเป้าหาายตาาค าขอบบประาา  
3. ให้าีการประเาินผลโครบการให้สอดคล้อบกับวัตถุประสบค ์
4. ให้าีการสรุปผลและรายบานพเาื่อสิน้สุดปงบบประาา พ.ร้อาข้อเสนอแนะในการจัดท าค าขอบบประาา ในปงถัดไป 
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โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
(12)  งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เหตุผลความจ าเป็น : สถาบันวิทยาลัยชุาชนาีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการ.ึกษาระดับอุดา.ึกษาต่ ากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุาชนพและาีวิทยาลัยชุาชนในสับกัดพจ านวนพ50พแห่บพ
โดยาีวิทยาลัยชุาชนที่ตั้บอยู่ในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้พจ านวนพ4พแห่บพประกอบด้วยพวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลาพาี.ันธกิจในจัดการ.ึกษาใน
ระดับต่ ากว่าปริญญาในทุกสาขาวิชาที่สอดคล้อบกับควาาต้อบการขอบชุาชนท่ีวิทยาลัยชุาชนตั้บอยู่พและนอกจากน้ีพยับาี.ันธกิจที่าีควาาส าคัญไา่ยิ่บหย่อนกว่า.ันธกิจแรกพคือพการให้การฝึกอบรา
เ.ื่อ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบสาาชิกในชุาชนพอันน าไปสู่ควาาสาาารถทาบเ.รษฐกิจและสับคาขอบชุาชนพรัฐบาลได้เล็บเห็นควาาส าคัญขอบกลไกทาบการ.ึกษาที่จะช่วยบรรเทาปัญหา
ควาารุนแรบใน.ื้นที่โดยการส่บเสริาและสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุาชนให้เป็นกลไกในการส่บเสริาด้านอาชี.พและการอยู่ร่วากันในสับคา.หุวัฒนธรราในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัด
ชายแดนภาคใต้าาอย่าบต่อเนื่อบ 

วัตถุประสงค์ :  
1. ส่บเสริาให้ประชาชนพและนัก.ึกษาในวิทยาลัยชุาชนให้าีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรราพอาชี.พและควาาเป็นอยู่ขอบผู้คนในสับคาตา่บวัฒนธรราพ 
2. ส่บเสริาให้ประชาชนพและนัก.ึกษาในวิทยาลัยชุาชนไดร้ับประสบการ ต์รบและเรยีนรู้จากการปฏิบตับิานในชุาชนเข้าแข็บพโดยเฉ.าะการปลูกฝับเชิบคุ ธรราพจรยิธรราที่เกิดขึ้นใน
ชุาชน 

3. ส่บเสริาให้ประชาชนพและนัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชนรูร้ักสาาัคคีพและาทีั.นคติเชิบบวก 
กลุ่มเป้าหมาย : ชุาชนพประชาชนพและนัก.ึกษาพใน.ื้นที่จับหวัดนราธิวาสพยะลาพปัตตานีพและสบขลา 
สถานที่ด าเนินการ : .ื้นที่จับหวัดนราธิวาสพปัตตานีพยะลาพและพ4พอ าเภอในจับหวัดสบขลาพ(อ าเภอจะนะพอ าเภอนาทวีพอ าเภอสะบ้าย้อยพและอ าเภอเท.า) 
กิจกรรม/วิธีด าเนินการ :  

กิจกรรมตามค าของบประมาณ กิจกรรมที่จะด าเนินการและสอดคล้องตามค าของบประมาณ 
1. กิจกรราเสริาสร้าบการอยู่ร่วากันอย่าบสันติสุขในชุาชนจับหวัดชายแดนใต้พาีการด าเนินการให้

นัก.ึกษาได้.ึกษาเรียนรู้กระบวนการการอยู่ร่วากันอย่าบสันติพและเรียนรู้วิธีการ.ึกษาข้อาูล
ชุาชนพ 

2. กิจกรราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาบสับคา.หุวัฒนธรราพด าเนินการโดยให้ควาารู้ที่ถูกต้อบในเรื่อบ
การอยู่ร่วากันในสับคา.หุวัฒนธรราพโดยหน่วยบานที่เกี่ยวข้อบพและจัดให้นัก.ึกษาได้เรียนรู้
การใช้ชีวิตร่วากับนัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชนต่าบ.ื้นที่และาีควาาแตกต่าบทาบวัฒนธรราพ 

3. กิจกรรา.ัฒนาทักษะผู้น าและการาีจิตอาสาขอบนัก.ึกษาผ่านกิจกรราค่ายผู้น านัก.ึกษาพ 
จะด าเนินการจัดให้ควาารู้ด้านต่าบพๆพเกี่ยวกับภาวะผู้น าพคุ ธรราพจริยธรราพจิตอาสาพและพ
การท าบานอย่าบาีประสิทธิภา.ด้วยวบจรคุ ภา.เดาาิ่บแก่ผู้น านัก.ึกษาพ 

1. กิจกรราเสริาสร้าบการอยู่ร่วากันอย่าบสันติสุขในชุาชนจับหวัดชายแดนใต้พาีการด าเนินการให้
นัก.ึกษาได้.ึกษาเรียนรู้กระบวนการการอยู่ร่วากันอย่าบสันติพการส่บเสริาทั.นคติเชิบบวก
ด้านการควาาาั่นคบใน.ื้นที่พ เรียนรู้วิธีการ.ึกษาข้อาูลชุาชนพขอบ.ื้นท่ีจับหวัดชายแดน
ภาคใต้พแล้วถอดบทเรียนสกัดอบค์ควาารู้การสร้าบชุาชนท่ีเข้าแข็บพและน าอบค์ควาารู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชุาชนขอบตนพ 

2. กิจกรราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาบสับคา.หุวัฒนธรราพด าเนินการโดยให้ควาารู้ที่ถูกต้อบในเรื่อบ
การอยู่ร่วากันในสับคา.หุวัฒนธรราพโดยหน่วยบานที่เกี่ยวข้อบพและจัดให้นัก.ึกษาได้เรียนรู้
การใช้ชีวิตร่วากับนัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชนพซึ่บเป็นคนต่าบ.ื้นที่และาีควาาแตกต่าบทาบ
วัฒนธรราพเ.ื่อสร้าบการเรียนรู้การอยู่ร่วากันในสับคา.หุวัฒนธรราและน าอบค์ควาารู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชุาชนขอบตน 
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กิจกรรมตามค าของบประมาณ กิจกรรมที่จะด าเนินการและสอดคล้องตามค าของบประมาณ 
4. กิจกรราาหกรราวิชาการสร้าบบานสร้าบอาชี.พ(เสริาสร้าบเอกลักษ ์ขอบชาติ)พด าเนินการ

จัดการแข่บขันวิชาการทั้บด้านวิชาการพและวิชาชี.พเ.ื่อแสดบถึบอบค์ควาารู้พ.ิลปะและ
วัฒนธรราขอบนัก.ึกษาและประชาชนที่ผ่านการฝึกอบราหลักสูตรต่าบพๆ พขอบวิทยาลัยชุาชนพ
ในแต่ละจับหวัดพ 

3. กิจกรรา.ัฒนาทักษะผู้น าและการาีจิตอาสาขอบนัก.ึกษาผ่านกิจกรราค่ายผู้น านัก.ึกษาพจะ
ด าเนินการจัดให้ควาารู้ด้านต่าบพๆพเกี่ยวกับพภาวะผู้น าพพคุ ธรราพจริยธรราพจิตอาสาพและพ
การท าบานอย่าบาีประสิทธิภา.ด้วยวบจรคุ ภา.เดาาิ่บแก่ผู้น านัก.ึกษาพเ.ื่อให้นัก.ึกษาาี
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลบทั้บในวิทยาลัยและชุาชนพาีจิตอาสาพตลอดจนสาาารถถ่ายทอด
ให้กับเ.ื่อนนัก.ึกษาและประชาชนในชุาชนได้พและสาาารถวาบแผนและด าเนินการท าบาน
ตาาที่าอบหาายได้อย่าบาีประสิทฺธิภา. 

4. กิจกรราาหกรราวิชาการสร้าบบานสร้าบอาชี.พ(เสริาสร้าบเอกลักษ ์ขอบชาติ)พด าเนินการ
จัดการแข่บขันวิชาการทั้บด้านวิชาการพและวิชาชี.พเ.ื่อแสดบถึบอบค์ควาารู้พ.ิลปะและ
วัฒนธรราขอบนัก.ึกษาและประชาชนที่ผ่านการฝึกอบราหลักสูตรต่าบพๆ พขอบวิทยาลัยพในแต่
ละจับหวัดพประกอบด้วยวิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพยะลาพปัตตานีพสบขลาพซึ่บเป็นอยู่ในพ4พ
จับหวัดชายแดนภาคใต้พร่วากับวิทยาลัยชุาชน.ับบาพสตูลพและระนอบพตลอดจนจัดแสดบผล
บานทาบวิชาการขอบนัก.ึกษาและผลบานผลิตภั ฑ์ขอบชุาชนที่ผ่านการ.ัฒนาจากวิทยาลัย
ชุาชนต่าบพๆ 

 
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นัก.ึกษาพและประชาชนพจ านวนพ6,000พคนพท่ีเข้าร่วาโครบการไดร้ับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วฒันธรราควาาเป็นอยู่กับคนในสับคาที่ต่าบ

วัฒนธรราพและสาาารถน าประสบการ ไ์ปถ่ายทอดให้กับคนในชุาชนพท าให้เกิดชุาชนสันติสุขพอย่าบนอ้ยพ4พชุาชน 
ตัวชี้วัด :  

ตัวชี้วัดตามค าของบประมาณ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับค าของบประมาณ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
 จ านวนนัก.ึกษาพประชาชนพและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วาโครบการสับคา.หุวัฒนธรราพ

5,000 คน 
 จ านวนชุาชน.หุวัฒนธรราต้นแบบพ4พชุาชน 

 จ านวนนัก.ึกษาพประชาชนพและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วาโครบการสับคา.หุวัฒนธรราพ
5,000 คน 
 วิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพศศศพคนพ 
 วิทยาลัยชุาชนยะลาพศศศพคน 
 วิทยาลัยชุาชนปัตตานีพศศศพคน 
 วิทยาลัยชุาชนสบขลาพศศศพคน 

 จ านวนชุาชน.หุวัฒนธรราต้นแบบพ4พชุาชน 
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ตัวชี้วัดตามค าของบประมาณ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับค าของบประมาณ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
 ร้อยละนัก.ึกษาและประชาชนผู้รับบริการขอบวิทยาลัยชุาชนพใน.ื้นที่พ4พจับหวัดชายแดน

ภาคใต้พที่เข้าร่วากิจกรราตาาวัตถุประสบค์โครบการพสาาารถน าควาารู้และประสบการ ์
ไปใช้ในการด ารบชีวิตในสับคา.หุวัฒนธรราในชุาชนได้อย่าบสันติพร้อยละพ80 

 ร้อยละนัก.ึกษาและประชาชนผู้รับบริการขอบวิทยาลัยชุาชนพใน.ื้นที่พ4พจับหวัดชายแดน
ภาคใต้พที่เข้าร่วากิจกรราตาาวัตถุประสบค์โครบการพสาาารถน าควาารู้และประสบการ ์
ไปใช้ในการด ารบชีวิตในสับคา.หุวัฒนธรราในชุาชนได้อย่าบสันติพร้อยละพ80 

หลักเกณฑก์ารจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 7,500,000 บาท   
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนท้ับวบเบินพ100% วบเบินพจ านวนพ7,600,000พบาทพ 
2. .ิจาร าจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวดัชายแดนภาคใต้พจ านวนพ4พวิทยาลัยชุาชนพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพปัตตานีพยะลาพและสบขลาพาี

หลักเก ฑ์การ.ิจาร ากิจกรรา/โครบการพดับน้ี 
2.1 วัตถุประสบค์ขอบโครบการที่สอดคล้อบกับภารกิจท่ีก าหนดไว้ในค าขอบบประาา พควาาท้าทายหรือควาาน่าสนใจพขอบกิจกรราที่จะประสบควาาส าเร็จ 
2.2 าีกิจกรราการติดตาาพประเาินผลในาิติเชิบคุ ภา.พและน าเสนอผลลั.ธ์ขอบโครบการที่าผีลกระทบตอ่บุคคลพกลุ่าพหรือชุาชนพ(กร ีตัวอย่าบที่ดี) 
2.3 การเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาตาาระเบียบกระทรวบการคลบั 
2.4 น าผลการเบิกจ่ายบบประาา ภายใต้โครบการนี้ขอบปงบบประาา กอ่นหน้าพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาประกอบการ.ิจาร า 

แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ  
1. ก าหนดแผนและปฏิทินบานให้ชัดเจน 
2. บริหารบบประาา /โครบการให้ยดึระเบียบกฎหาายที่เกี่ยวข้อบ 
3. ให้าีการประเาินผลโครบการให้สอดคล้อบกับวัตถุประสบค ์
4. ให้าีการสรุปผลและรายบานพเาื่อสิน้สุดปงบบประาา พ.ร้อาข้อเสนอแนะในการจัดท าค าขอบบประาา ในปงถัดไป 
5. การเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบราพการจัดบานพและการประชุาระหว่าบประเท.พ.ศ.ศพศศศศพและ/หรือพข้อตกลบขอบ

กระทรวบการคลับ 
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แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย  
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ  
(13)  งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

เหตุผลความจ าเป็น : สถาบันวิทยาลัยชุาชนาีวิทยาลัยชุาชนในสับกัดตั้บกระจายอยู่ในจับหวัดเล็กตาาชายขอบทั่วประเท.รวาพ50พจับหวัดพและาีหน่วยบริการที่เข้ าถึบผู้เรียนในอ าเภอ
ต่าบพๆพขอบแต่ละจับหวัดที่เอือ้ให้ผู้เรียนเข้าถึบได้บ่ายพและลดค่าใช้จ่ายพาีบทบาทหน้าท่ีจัดการ.ึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาพหลักสูตรอนุปริญญาพหลักสูตรประกา.นียบัตรพและหลักสูตรฝึกอบราเ.ื่อ
.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตให้แก่กลุ่าเป้าหาายที่หลากหลายพตาาควาาต้อบการขอบชุาชนพพและรวาถึบกลุ่าเป้าหาายผู้ สูบอายุเ.ื่อให้าีบานท าและาีรายได้พซึ่บจะท าให้ผู้สูบอายุาีอาชี./อาชี.
เสริาพาีทักษะควาารู้และควาาสาาารถเ.ิ่าเติาพควาาาั่นคบในชีวิตขอบผู้สูบอายุพตลอดจนการเข้าถึบสิทธิบริการทาบสับคาขอบผู้สูบอายุท้ับด้านพสุขภาวะพสับคาและสภา.แวดล้อาท่ีเหาาะสาพพ 

วิทยาลัยชุาชนาีการด าเนินการส่บเสริาด้านอาชี.และเ.ิ่ารายได้ขอบผู้สูบอายุในชุาชนที่ตั้บอยู่ใน.ื้นที่บริการขอบวิทยาลัยชุาชนแต่ละแห่บผ่านกระบวนการจัดการควาารู้ทั้บในลักษ ะพ
Area-based และพProject-based ที่ท าบานร่วากับภาคส่วนต่าบพๆพในจับหวัดพอาทิพอสาศพอบตศพโรบเรียนหรือสถาน.ึกษาพวัดพเป็นต้นพพซึ่บแต่ละจับหวัดจะาีรูปแบบและหลักสูตรที่แตกต่าบกันตาา
บริบทพ.ักยภา.พและควาาต้อบการขอบกลุ่าผู้สูบอายุใน.้ืนท่ีพโดยาีตัวอย่าบรูปแบบและหลักสตูรที่ด าเนินการเ.ื่อส่บเสราิการาีบานท าและาีรายไดข้อบผู้สูบอายุท่ีผ่านาาพเช่นพ(1)พวิทยาลัยชุาชนแ.ร่พ
ด าเนินการร่วากับเท.บาลต าบลเด่นชัยพจัดหลักสูตรเกี่ยวกับ.่ออุ้ยพแา่อุ้ยพร่วากับพอบตศเด่นชัยพโดยพอบตศพดูแลด้านสถานที่และการรวาตัวขอบกลุ่ าผู้สูบอายุพวิทยาลัยชุาชนแ.ร่จัดกิจกรราเ.ื่อ
ส่บเสริาการรวากลุ่าพและสร้าบเครือข่ายพและต่อยอดไปสู่การส่บเสริาอาชี.ให้ผู้สูบอายุที่าีการรวากลุ่ากันพอาทิพอาชี.เกษตรพ(ปลูกผักกินเอบในครัวเรือน)พอาชี.หัตถกรราที่เป็นภูาิปัญญาขอบ
จับหวัดแ.ร่พเป็นต้นพส่บผลให้ผู้สูบอายุสาาารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและาีรายได้เสริาเ.ิ่าขึ้นพ(5)พวิทยาลัยชุาชนตราดพด าเนินการร่วากับพอบตศพเท.บาลพรวากลุ่าผู้สูบอายุที่สนใจการประกอบ
อาชี.เสริาพและอบราหลักสูตรอาชี.ถักาาคราเา่เป็นตะกร้าพกระเป๋าพขอบที่ระลึกพส่บผลให้ผู้สูบอายุที่เข้ารับการอบราาีการรวากลุ่าพสร้ าบเครือข่ายการท าอาชี./อาชี.เสริาให้เกิดควาายั่บยืนพ 
าีคุ ภา.ชีวิตที่ดีขึ้นพ(3)พวิทยาลัยชุาชนระนอบพร่วาาือกับพอสาศพอบตศพในการรวากลุ่าผู้สูบอายุที่.อจะช่วยเหลือตัวเอบได้พจัดอบราหลักสูตรการดูแลตนเอบขอบผู้สูบอายุผ่านหลักสูตรพ“ยาพ9พเา็ด”1พ
ส่บผลให้าีเครือข่ายขอบกลุ่าผู้สูบอายุในแต่ละชุาชนพที่จะร่วาท ากิจกรรา.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตตนเอบพและต่อยอดไปสู่การอบราด้านอาชี.เสริาให้แก่ผู้สูบอายุในแต่ละชุาชนพให้าีบานท าและาีรายได้
เสริาเ.ิ่าขึ้นพเป็นต้น 

 วัตถุประสงค์  
1. เ.ื่อส่บเสริาการาีบานท าและาีรายได้ขอบผู้สูบอายุใน.้ืนท่ีที่วิทยาลยัชุาชนตั้บอยู่พ50พจับหวัดพโดยกระบวนการจัดการควาารู้ในลักษ ะพArea–based หรือพProject-based 
2. เ.ื่อส่บเสริาและ.ัฒนา.ักยภา.ผูสู้บอายุในการดูแลตนเอบที่เหาาะสาพาีทักษะควาารู้และควาาสาาารถเ.ิ่าเติาพควาาาั่นคบในชีวิตพตลอดจนการเข้าถึบสิทธิบริการทาบสบัคาขอบ

ผู้สูบอายุท้ับด้านสุขภาวะพสับคาและสภา.แวดล้อาท่ีเหาาะสาพ 
3. เ.ื่อสร้าบเครือข่ายการท าบานด้านผู้สูบอายุโดยใช้กระบวนการาสี่วนร่วาขอบชุาชนพและหน่วยบานต่าบพๆพใน.้ืนท่ี 

กลุ่มเป้าหมาย ผูสู้บอายุในชุาชนที่วิทยาลัยชุาชนพท้ับหาดพ3 กลุ่าพดับนี ้
กลุ่มที่ 1 : ด าเนินการต่อเนื่อบและสนับสนุนข้อาูลด้านผู้สูบอายุในการจัดท าค าขอบบประาา พจ านวนพ10พแห่บพพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนหนอบบัวล าภูพสระแก้วพนราธิวาสพยะลาพปัตตานีพยโสธรพ

ตราดพแ.ร่พสบขลาพและน่าน  

                                                      
1  (1) การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล (2) กวัซา หรือ ขูดซา หรือ ขูดพิษ หรือ ขูดลม (3) การสวนลา้งล าไส้ใหญ่ (ดทีอกซ์) (4) การแช่มือแช่เท้าในน  าสมุนไพร (5) การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน 
(คือเมื่อใช้แล้วรู้สึกสบาย) (6) การออกก าลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที่ถูกตอ้ง (7) การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย (8) ใช้ธรรมะ ท าใจให้สบาย ผ่อนคลายความเครียด (9) รู้เพียงรู้พักให้พอด ี
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กลุ่มที่ 2 : ด าเนินการต่อเนื่อบและสนับสนุนข้อาูลเ.ิ่าเติาพจ านวนพ1 แห่บพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนระนอบ 
กลุ่มที่ 3 :พด าเนินการใหา่และไา่าีการสนับสนุนข้อาูลพจ านวน 9 แห่บพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพตากพ.ิจิตรพอุทัยธานีพบุรีรัาย์พาุกดาหารพ.ับบาพสตูลพและสาุทรสาคร 
สถานที่ด าเนินการ : วิทยาลัยชุาชนพ20พจับหวัดพ 
กิจกรรม/วิธีด าเนินการ : 

กิจกรรมตามค าของบประมาณ กิจกรรมที่จะด าเนินการและสอดคล้องตามค าของบประมาณ 
1. การด าเนินบานในกลุ่าผู้สูบอายุในชุาชนที่ด าเนินกิจกรราต่อเนื่อบ 

- ระดาควาาคิดเห็นร่วากับเครือข่ายชุาชนพหน่วยบานที่เกี่ยวข้อบเ.ื่อบูร าการแผนการ
ท าบานร่วากันใน.ื้นที่ด าเนินการ 

- ส่บเสริาอาชี.เ.ื่อให้าีรายได้เสริาพและส่บเสริาและ.ัฒนา.ักยภา.ขอบผู้สูบอายุในการดูแล
ตนเอบ 

- จัดกิจกรรานันทนาการพอบราให้ควาารู้และทักษะในการดูแลสุขภา.กายพและสุขภา.จิตใจ
ขอบผู้สูบอายุ 

- บูร าการกิจกรราที่ให้ประชาชนในชุาชนทุกช่วบวัยาีส่วนร่วาในกิจกรราการจัดการควาารู้
ร่วากับผู้สูบอายุในชุาชนพเ.ื่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการ ์พอบค์ควาารู้พและสร้าบควาาสัา.ันธ ์
ที่ดีต่อกันพเกิดสับคาแห่บการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่บกันและกัน 
2. การด าเนินบานในกลุ่าผู้สูบอายุในชุาชนที่ขยายผล 

- ส ารวจชุาชนเป้าหาายพด้านผู้สูบอายุพจ านวนพสภา.ควาาเป็นอยู่พสับคาพเ.รษฐกิจพ 
- สร้าบเครือข่ายการท าบานด้านผู้สูบอายุในชุาชนพ 
- จัดท าแผน.ัฒนาผู้สูบอายุร่วากับเครือข่าย 
- .ัฒนาหรือปรับปรุบหลักสูตรตาาควาาต้อบการขอบผู้สูบอายุและสอดคล้อบกับบริบทขอบ

ชุาชน 
- ส ารวจและจัดท าท าเนียบขอบผู้สูบอายุท่ีเป็นปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละเรื่อบ 
- จัดกิจกรราการฝึกปฏิบัติด้านอาชี.ตาาควาาสนใจขอบกลุ่าผู้สูบอายุพเ.ื่อให้าีรายได้

เสริาและอบราพให้ควาารู้เกี่ยวการดูแลตนเอบขอบผู้สูบอายุ 

1. การด าเนินบานในกลุ่าผู้สูบอายุในชุาชนที่ด าเนินกิจกรราต่อเนื่อบ 
- ระดาควาาคิดเห็นร่วากับเครือข่ายชุาชนพหน่วยบานที่เกี่ยวข้อบเ.ื่อบูร าการแผนการ

ท าบานร่วากันใน.ื้นที่ด าเนินการ 
- ส่บเสริาอาชี.เ.ื่อให้าีรายได้เสริาพพและส่บเสริาและ.ัฒนา.ักยภา.ขอบผู้สูบอายุในการดูแล

ตนเอบ 
- จัดกิจกรรานันทนาการพอบราให้ควาารู้และทักษะในการดูแลสุขภา.กายพและสุขภา.จิตใจ

ขอบผู้สูบอายุ 
- บูร าการกิจกรราที่ให้ประชาชนในชุาชนทุกช่วบวัยาีส่วนร่วาในกิจกรราการจัดการควาารู้

ร่วากับผู้สูบอายุในชุาชนพเ.ื่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการ ์พอบค์ควาารู้พและสร้าบควาาสัา.ันธ์
ที่ดีต่อกันพเกิดสับคาแห่บการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่บกันและกัน 
2. การด าเนินบานในกลุ่าผู้สูบอายุในชุาชนที่ขยายผล 

- ส ารวจชุาชนเป้าหาายพด้านผู้สูบอายุพจ านวนพสภา.ควาาเป็นอยู่พสับคาพเ.รษฐกิจพ 
- สร้าบเครือข่ายการท าบานด้านผู้สูบอายุในชุาชนพ 
- จัดท าแผน.ัฒนาผู้สูบอายุร่วากับเครือข่าย 
- .ัฒนาหรือปรับปรุบหลักสูตรตาาควาาต้อบการขอบผู้สูบอายุและสอดคล้อบกับบริบทขอบ

ชุาชน 
- ส ารวจและจัดท าท าเนียบขอบผู้สูบอายุท่ีเป็นปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละเรื่อบ 
- จัดกิจกรราการฝึกปฏิบัติด้านอาชี.ตาาควาาสนใจขอบกลุ่าผู้สูบอายุพเ.ื่อให้าีรายได้

เสริาและอบราพให้ควาารู้เกี่ยวการดูแลตนเอบขอบผู้สูบอายุ 
 
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้สูบอายุท่ีได้รับการส่บเสราิการาีบานท าและารีายได้พสาาารถน าควาารู้และทักษะไปใช้ในการสร้าบอาชี.เสริาพลดรายจ่ายในครวัเรือนพ

ตลอดจนาีทักษะตนเอบในการเข้าถึบบริการทาบสับคาพสาาารถดูแลตนเอบพาีคุ ภา.ชีวิตที่ดีพสาาารถอยู่ในสับคา/ชุาชนได้อย่าบาีควาาสุข 
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ตัวชี้วัด :  
ตัวชี้วัดตามค าของบประมาณ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับค าของบประมาณ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
 จ านวนผู้สูบอายุท่ีเข้ารับการฝึกอบราด้านอาชี.พพจ านวนพ1,000พคน  จ านวนผู้สูบอายุท่ีเข้ารับการฝึกอบราด้านอาชี.พพจ านวนพ1,000พคน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
 ร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้สูบอายุท่ีเข้าร่วากิจกรราพร้อยละพ80  ร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้สูบอายุท่ีเข้าร่วากิจกรราพร้อยละพ80 

 
หลักเกณฑก์ารจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 4,000,000 บาท   
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนท้ับวบเบินพ100% วบเบินพจ านวนพ4,000,000พบาทพ 
2. จัดสรรส าหรับวิทยาลัยชุาขนท่ีด าเนินโครบการต่อเนื่อบพและาีการปรับปรุบแผนการด าเนินบานท่ีแสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลตุาาผลสัาฤทธ์ิขอบโครบการ 
3. จัดสรรส าหรับวิทยาลัยชุาชนท่ีริเริา่โครบการใหา่พและาีแผนการด าเนินบานท่ีแสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลุตาาผลสาัฤทธ์ิขอบโครบการ 
 
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. วิทยาลัยชุาชนจัดท าแผนปฏิบตัิบานและแผนการใช้จ่ายบบประาา ให้เป็นให้สอดคล้อบกับวบเบินท่ีได้รบัการ.ิจาร า 
2. ด าเนินโครบการโดยใช้กระบวนการวิจัย.ัฒนาแบบาสี่วนร่วาในาติติ่าบพๆพที่าีแผนการด าเนินบานท่ีแสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลุตาาผลสัาฤทธ์ิขอบโครบการ 
3. น าส่บผลการด าเนินบานในลักษ ะรายบานผลการวิจยั 
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แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค  
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์  
(14)  งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมลานนาและกลมุชาติพันธุภาคเหนือ 

เหตุผลความจ าเป็น : วิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพและวิทยาลัยชุาชนแ.ร่พเป็นหน่วยบานการจัดการ.ึกษาระดับอุดา.ึกษาพาุ่บเน้นผู้เรียนท่ี.ลาดโอกาสการเรียนรู้ในวัยเรียนพผู้ที่ต้อบการ
.ึกษาต่อในระดับอุดา.ึกษาแต่ไา่าีทุนทรั.ย์และผู้ที่ต้อบการ.ัฒนาตนเอบพ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพวิทยาลัยชุาชนจึบตอบสนอบต่อควาาต้อบการขอบผู้เรียนพชุาชนได้อย่าบรวดเร็วและตรบประเด็น
ชุาชนาีส่วนร่วารับผิดชอบโดยตรบโดยเน้นให้ผู้เรียนาีทักษะการเรียนรู้ที่สาาารถเข้าสู่ยุคแห่บการแข่บขันในปัจจุบันพ.่ึบ.าตนเอบได้สู่ การเรียนรู้ตลอดชีวิตพให้คนทุกกลุ่าโดยไา่แบ่บแยกพจับหวัด
แา่ฮ่อบสอนพและจับหวัดแ.ร่าีกลุ่าชาติ.ันธุ์ที่หลากหลายพซึ่บาีควาาโดดเด่นทาบอัตลักษ ์วิถีชีวิตพวัฒนธรราประเ. ีพอบค์ควาารู้และภูาิปัญญาเป็นเอกลักษ ์เฉ.าะพประกอบกับสถานการ ์ 
ในปัจจุบันภายใต้ควาาเจริญก้าวหน้าทาบเทคโนโลยีสารสนเท.พส่บผลให้กลุ่าชาติ.ันธุ์ขาดภูาิคุ้ากันต่อการเปลี่ยนแปลบทาบวัฒนธรราพประเ. ีพวิถีชีวิตพแบบดั่บเดิาพท าให้ประเ. ีที่ดีบาาขาดการ
สืบทอดภูาิปัญญาจากรุ่นต่อรุ่น 

จากสถานการ ์ที่กล่าวข้าบต้นเ.ื่อเป็นการสืบทอดภูาิปัญญาด้านวัฒนธรราประเ. ีประจ าปงขอบกลุ่าชาติ.ันธุ์ให้คบอยู่พและเผยแ.ร่ควาาเป็นเอกลักษ ์ขอบชาติ.ันธ์สู่สับคาภายนอกพ
จึบเห็นถึบควาาส าคัญในการบูร าการทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อบ.ัฒนาและส่บเสริาการท่อบเที่ยวเชิบชาติ.ันธ์ุอย่าบยั่บยืนพโดยน าพภูาิปัญญาพวัฒนธรราและภูาิ.าสตร์พชุาชนท้อบถิ่นพาาสร้าบสรรค์เปน็
นวัตกรราการท่อบเที่ยวตาารอยชาติ.ันธุ์ในจับหวัดแา่ฮ่อบสอนและจับหวัดแ.ร่พเ.ื่อให้เป็นทาบเลือกใหา่ให้นักท่อบเที่ยวที่าีควาาสนใจพและเป็นประโยชน์ในการสร้าบอาชี.พสร้าบรายได้เ.ิ่าขึ้นใน
ชุาชนโดยใช้ทุนทาบวัฒนธรราเป็นปัจจัยขับเคลื่อนก่อให้เกิดควาาเข้าแข็บอย่าบยั่บยืนขอบชุาชนต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1. เ.ื่อ.ึกษาวิถีชีวิตพภูาิปัญญาด้านวฒันธรราประเ. ีประจ าปงขอบกลุา่ชาติ.ันธุ์พจ านวนพ๗พกลุ่าพได้แกก่ลุ่าชาติ.ันธ์ุกะเหรี่ยบพา้บพอาข่าพาลาบรีพลาหู่พละเวือะพและไทใหญ่ 
2. เ.ื่อส่บเสริาการท่อบเที่ยวท่ีาีควาาเป็นเอกลักษ ์ขอบชาติ.ันธ์สู่สับคาภายนอกผา่นปฏิทินวัฒนธรราประเ. ีประจ าปงขอบกลุ่าชาติ.ันธ์ุในรูปแบบสื่อสร้าบสรรค์ประเภทตา่บพๆ 
3. เ.ื่อส่บเสริาอาชี.ภูาิปญัญาและผลิตภ ัฑ์ชุาชนพท่ีสาาารถรอบรับดา้นการท่อบเที่ยวพขอบกลุ่าชาติ.ันธ์ุขอบจับหวัดแา่ฮ่อบสอนและจับหวัดแ.ร ่
4. เ.ื่อ.ัฒนาบุคลากรขอบชุาชนเ.ื่อรอบรับการท่อบเที่ยวรูปแบบประเ. ีประจ าปงขอบกลุ่าชาติ.ันธ์ุจับหวัดแา่ฮ่อบสอนและจับหวัดแ.ร่ 

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่าประชาชนใน.้ืนท่ีจับหวัดแา่ฮ่อบสอนพและแ.ร่ 
สถานที่ด าเนินการ : จับหวัดแาฮ่อ่บสอนพและแ.ร ่

กิจกรรมตามค าของบประมาณ กิจกรรมที่จะด าเนินการและสอดคล้องตามค าของบประมาณ 
1. จัดท าปฏิทินวัฒนธรราประเ. ีประจ าปงขอบชาติ.ันธ์ุพ 
2. ส่บเสริาอาชี.ภูาิปญัญาและผลติภั ฑ์ชุาชนที่สาาารถรอบรับด้านการท่อบเที่ยวพขอบชาติ

.ันธุ์กลุ่าชาติ.ันธุ์บน.ื้นที่สูบขอบจับหวัดแา่ฮ่อบสอนและจับหวัดแ.ร่ 
3. อบรา.ัฒนา.ักยภา.บคุลากรขอบชุาชนพเ.ื่อรอบรับการท่อบเที่ยว 
4. ส่บเสริา.ัฒนาผลิตภั ฑ์ชุาชนเ.ื่อรอบรับการท่อบเที่ยวพและสร้าบรายได้อาชี.พ

(ผลิตภั ฑ์จากอัตลักษ ภ์ูาิปัญญาชาติ.ันธ์ุพพอาทิพขอบที่ระลึกตุ๊กตาไทใหญ่พปงกนกกิ่บ

1. จัดท าปฏิทินวัฒนธรราประเ. ีประจ าปงขอบชาติ.ันธ์ุพ 
2. ส่บเสริาอาชี.ภูาิปญัญาและผลติภั ฑ์ชุาชนที่สาาารถรอบรับด้านการท่อบเที่ยวพขอบชาติ

.ันธุ์กลุ่าชาติ.ันธุ์บน.ื้นที่สูบขอบจับหวัดแา่ฮ่อบสอนและจับหวัดแ.ร่ 
3. อบรา.ัฒนา.ักยภา.บคุลากรขอบชุาชนพเ.ื่อรอบรับการท่อบเที่ยว 
4. ส่บเสริา.ัฒนาผลิตภั ฑ์ชุาชนเ.ื่อรอบรับการท่อบเที่ยวพและสร้าบรายได้อาชี.พ

(ผลิตภั ฑ์จากอัตลักษ ภ์ูาิปัญญาชาติ.ันธ์ุพพอาทิพขอบที่ระลึกตุ๊กตาไทใหญ่พปงกนกกิ่บ
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กิจกรรมตามค าของบประมาณ กิจกรรมที่จะด าเนินการและสอดคล้องตามค าของบประมาณ 
กะหล่าพบาน.ิลปะลวดลายไทใหญพ่การตัดเย็บเสื้อไทใหญ่พบานฝงาือ/หัตถกรราชาติ.ันธุ์พ
Ethnic Crafts การแสดบนาฏ.ิลป์ชาติ.ันธ์ุ) 

5. กิจกรราพEthnic Northern Crafts เ.ื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้วัฒนธรราชาติ.ันธุ์พ 
การเผยแ.ร่อบค์ควาารู้ชาติ.ันธ์ุและส่บเสราิการท่อบเที่ยวเชิบชาติ.นัธุ์ 
6. จัดท าช่อบทาบการตลาดการขายผลิตภ ัฑ์ชุาชน 

กะหล่าพบาน.ิลปะลวดลายไทใหญพ่การตัดเย็บเสื้อไทใหญ่พบานฝงาือ/หัตถกรราชาติ.ันธุ์พ
Ethnic Crafts การแสดบนาฏ.ิลปช์าติ.ันธ์ุ) 

5. กิจกรราพEthnic Northern Crafts เ.ื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้วัฒนธรราชาติ.ันธุ์พ 
การเผยแ.ร่อบค์ควาารู้ชาติ.ันธ์ุและส่บเสราิการท่อบเที่ยวเชิบชาติ.นัธุ์ 
6. จัดท าช่อบทาบการตลาดการขายผลิตภ ัฑ์ชุาชน 

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :  
1. ชุาชนาีรายได้จากการท่อบเที่ยวด้วยการใช้ทุนทาบสับคาและวัฒนธรราขอบกลุ่าชาติ.ันธุ์ได้แก่พกะเหรี่ยบพา้บพอาข่าพาลาบรีพลาหู่พละเวือะพและไทใหญ่พ 
2. ชุาชนาีรายได้จากการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ชุาชนที่รอบรับการท่อบเที่ยวพซึ่บใช้ทรั.ยากรขอบชุาชนพส่บเสริาการด ารบชีวิตแบบวิถีเ.รษฐกิจ.อเ.ียบ 
3. ชุาชนได้รับการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตและสาาารถตรึบคนให้ประกอบอาชี.ในชุาชนเ.ื่อ.ัฒนาชุาชนท้อบถิ่นขอบตนเอบชุาชนตระหนักใน.ักยภา.ขอบตนเอบและเกิดควาาภาคภูาิในใน.ักดิ์.รี

และอัตลักษ ์ขอบตนเอบ 
ตัวชี้วัด :  

ตัวชี้วัดตามค าของบประมาณ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับค าของบประมาณ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
 จ านวนผลิตภั ฑ์ชุาชนที่รอบรับการท่อบเที่ยวพ10พผลิตภั ฑ์ 
 จ านวนผู้เข้ารับการอบราด้านการท่อบเที่ยวกลุ่าชาติ.ันธ์ุพ400พคน 

 จ านวนผลิตภั ฑ์ชุาชนที่รอบรับการท่อบเที่ยวพ10พผลิตภั ฑ์ 
 จ านวนผู้เข้ารับการอบราด้านการท่อบเที่ยวกลุ่าชาติ.ันธ์ุพ400พคน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
- - 

หลักเกณฑก์ารจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 1,350,000 บาท   
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนท้ับวบเบินพ100% วบเบินพจ านวนพ1,360,000พบาทพ 
2. ด าเนินโครบการต่อเนื่อบพและาีการปรับปรุบแผนการด าเนินบานท่ีแสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลตุาาผลสัาฤทธ์ิขอบโครบการ 
3. ริเริา่โครบการใหา่พและาีแผนการด าเนินบานท่ีแสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลุตาาผลสัาฤทธ์ิขอบโครบการ 
 
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. วิทยาลัยชุาชนจัดท าแผนปฏิบตัิบานและแผนการใช้จ่ายบบประาา ให้เป็นให้สอดคล้อบกับวบเบินท่ีได้รบัการ.ิจาร า 
2. ด าเนินโครบการโดยใช้กระบวนการวิจัย.ัฒนาแบบาสี่วนร่วาในาติติ่าบพๆพที่าีแผนการด าเนินบานท่ีแสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลุตาาผลสัาฤทธ์ิขอบโครบการ 
3. น าส่บผลการด าเนินบานในลักษ ะรายบานผลการวิจยั 
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โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 
(15)  งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 

เหตุผลความจ าเป็น : ภาคตะวันออกพประกอบด้วยพ8พจับหวัดพได้แก่พชลบุรีพระยอบพจันทบุรีพตราดพฉะเชิบเทราพนครนายกพปราจีนบุรีพและสระแก้วพาี.ื้นท่ีทั้บหาดพ55ศ81พล้านไร่พแบ่บเป็น
.ื้นที่ทาบการเกษตรพ15ศ88พล้านไร่พคิดเป็นร้อยละพ6 ศ6พขอบ.ื้นที่ท้ับหาดขอบภาคตะวันออกพจากข้อาูลการตรวจรับรอบรอบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ขอบกราวิชาการการเกษตรพวันท่ีพ6พ
.ฤ.จิกายนพ56 1พ.บว่าพภาคตะวันออกาี.ื้นที่ท่ีได้รับการรับรอบแหล่บผลิตสินค้าปลอดภัยรวาทั้บสิ้นพ545, 88ศ44พไร่พและการเกษตรอินทรีย์พ1,139ศ04พไร่พน้ัน 

ภาคตะวันออกในอดีตการผลิตทาบการเกษตรพพพใช้ปุ๋ยและสารเคาีสับเคราะห์ในปริาา าากพกระบวนการผลิตดับกล่าวพก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่บแวดล้อาท าลายสิ่บาีชีวิตที่าีประโยชน ์
ในห่วบโซ่อาหารพเกิดสารเคาีตกค้าบในผลผลิตที่เป็นอันตรายต่อานุษย์พพพซึ่บปัจจุบันทั่วโลกให้ควาาส าคัญต่อประชากรด้านควาาปลอดภัยในการบริโภคพและการรักษาสิ่บแวดล้อาพระบบการผลิต
ทาบการเกษตรจ าเป็นต้อบลดพละพพเลิกการใช้ปุ๋ยและสารเคาีสับเคราะห์พโดยกลับาาใช้ควาาอุดาสาบูร ์จากอินทรีย์วัตถุในสภา.ธรราชาติพพและเ.ิ่าควาาอุดาสาบูร ์ขอบดินด้วยวัสดุอินทรีย์พพ
ส่วนการป้อบกันก าจัด.ัตรู.ืชใช้.ัตรูธรราชาติควบคุาการระบาดพพเป็นการผลิตซึ่บใกล้เคียบกับการผลิตแบบดั้บเดิาพพหรือเรียกว่าเป็นการผลิตตาาระบบเกษตรปลอดภัยพเกษตรอินทรีย์ 

วิทยาลัยชุาชุนตราดพเป็นสถาน.ึกษาที่ตั้บอยู่ใน.ื้นที่ภาคตะวันออกพาีหน้าที่พจัดการ.ึกษาหลักสูตรอนุปริญญาในทุกสาขาวิชาที่สอดคล้อ บกับควาาต้อบการขอบชุาชนพจัดการ.ึกษา
หลักสูตรฝึกอบราตาาควาาต้อบการขอบชุาชนบริการวิชาการสู่ชุาชนพพวิจัยและ.ัฒนาอบค์ควาารู้สู่ชุาชนพท านุบ ารุบพ.ิลปวัฒนธรราและ.ึกษาภูาิปัญญาชุาชนพจึบได้จัดแผนท าโครบการ.ัฒนา
ผลิตภั ฑ์แปรรูปเ.ื่อเ.ิ่าาูลค่าสินค้าเกษตรพเ.ื่อ.ัฒนาต้นแบบผลิตภั ฑ์พและส่บเสริาอาชี.สินค้าเกษตรและผลไา้พภาคตะวันออก 

 
วัตถุประสงค์  

1. เ.ื่อ.ัฒนาผลิตภั ฑ์แปรรูปผลผลติทาบการเกษตร 
2. เ.ื่อ.ึกษานวตักรราเทคโนโลยีทีเ่หาาะสาในการแปรรูปผลผลติทาบการเกษตรให้าคีุ ภา. 
3. เ.ื่อ.ัฒนาผู้ประกอบการแปรรูปผลผลิตทาบการเกษตรสู่การบริหารจัดการตลาดแบบดิจิทลั 

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรใน.้ืนที่อ าเภอเาือบตราดพพอ าเภอคลอบใหญ่พอ าเภอแหลาบอบพและอ าเภอบ่อไร่ 
สถานที่ด าเนินการ : จับหวัดตราด 
กิจกรรม/วิธีด าเนินการ : 

กิจกรรมตามค าของบประมาณ กิจกรรมที่จะด าเนินการและสอดคล้องตามค าของบประมาณ 
1. การ.ัฒนาหลักสูตรการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์แปรรูป 
2. การฝึกอบราหลักสูตรการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์แปรรูปผลผลิตทาบการเกษตร 
3. การฝึกอบราผู้ประกอบการเรื่อบการบริหารจัดการตลาดแบบดิจิทัล 

1. การ.ัฒนาหลักสูตรการ.ัฒนาผลติภั ฑ์แปรรูป 
2. การวิจัย.ัฒนาเ.ื่อสร้าบอบค์ควาารู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภ ัฑ์ทาบการเกษตรขอบจับหวัดตราดพ 
3. ฝึกอบราหลักสตูรการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์แปรรูปผลผลติทาบการเกษตรพเ.ื่อขยายผลอบค์ควาารู้ที่ได้จากการ

วิจัยพแก่กลุ่าเป้าหาายพ 
4. การ.ัฒนายกระดับผลิตภั ฑ์ชุาชนเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภ ัฑ์ทาบการเกษตรขอบจับหวัดตราด 

ที่สาาารถน าไปสู่การสร้าบาลูค่าเ.ิ่าเชิบเ.รษฐกิจสร้าบสรรค์พ 
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กิจกรรมตามค าของบประมาณ กิจกรรมที่จะด าเนินการและสอดคล้องตามค าของบประมาณ 
5. ฝึกอบราผู้ประกอบการเรื่อบการบริหารจดัการตลาดแบบดิจิทลั 
6. การติดตาาประเาินผลผูผ้่านการฝกึอบรา 

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :  
1. าีต้นแบบนวัตกรราการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทาบการเกษตร 
2. ประชาชนสาาารถน าต้นแบบนวัตกรราการแปรรูปอาหารฯพไปใช้ในการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์อาหารแปรรูปและสินค้าเกษตรให้าีคุ ภา. 
3. ประชาชนาีรายได้เ.ิ่าจากการแปรรูปผลผลิตทาบการเกษตร 
4. ประชาชนได้เรียนรู้ช่อบทาบการตลาดแบบดิจิทัล 
ตัวชี้วัด :  

ตัวชี้วัดตามค าของบประมาณ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับค าของบประมาณ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
 จ านวนต้นแบบผลิตภั ฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทาบการเกษตรพ 

และสินค้าเกษตรพ10พต้นแบบ 
 จ านวนเกษตรที่ได้รับการ.ัฒนาสู่ผู้ประกอบการพ150 คน 

 จ านวนต้นแบบผลิตภั ฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทาบการเกษตรพ 
และสินค้าเกษตรพ10พต้นแบบ 

 จ านวนเกษตรที่ได้รับการ.ัฒนาสู่ผู้ประกอบการพ150 คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
-  

 
หลักเกณฑก์ารจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 1,231,700 บาท   
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนท้ับวบเบินพ100% วบเบินพจ านวนพ1,531,700พบาทพ 
2. ด าเนินโครบการต่อเนื่อบพและาีการปรับปรุบแผนการด าเนินบานท่ีแสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลตุาาผลสัาฤทธ์ิขอบโครบการ 
3. ริเริา่โครบการใหา่พและาีแผนการด าเนินบานท่ีแสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลุตาาผลสัาฤทธ์ิขอบโครบการ 
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. วิทยาลัยชุาชนจัดท าแผนปฏิบตัิบานและแผนการใช้จ่ายบบประาา ให้เป็นให้สอดคล้อบกับวบเบินท่ีได้รบัการ.ิจาร า 
2. ด าเนินโครบการโดยใช้กระบวนการวิจัย.ัฒนาแบบาสี่วนร่วาในาติติ่าบพๆพท่ีาีแผนการด าเนินบานท่ีแสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลุตาาผลสัาฤทธ์ิขอบโครบการ 
3. น าส่บผลการด าเนินบานในลักษ ะรายบานผลการวิจยั 
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ภาคผนวก 1 
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

(งบประจ าและงบส าหรับการจัดการศึกษา) 

เก ฑ์การจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา ฉบับนี้ปรับปรุบเรียบร้อยแล้วพและเสนอต่อผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุาชนให้ควาาเห็นชอบให้น าเก ฑ์การจัดสรรดับกล่าวไปใช้ส าหรับ
การ.ิจาร าจัดสรรบบประาา ที่เป็นรายจ่ายประจ าพและบบประาา ส าหรับการจัดการ.ึกษาพโดยใช้เก ฑ์การจัดสรรดับกล่าวตั้บแต่ปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พเป็นต้นไปพจนกว่าจะาีการทบทวน
หรือปรับปรุบเก ฑ์การจัดสรรบบประาา ใหา่อีกครั้บ 

1. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ (งบประจ า) 
 

แผนงาน / งบประมาณ / รายการ หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณงบประมาณ 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ   
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  
1. งบบุคลากร  จัดสรรตาาที่ได้รับจริบ/ตาาสิทธ์ิ 

  1ศ1 เบินเดือนข้าราชการ.ลเรือนและส่วนควบพ(ส าหรับขา้ราชการในส านักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชน)  
       1)พเบินเดือนข้าราชการ.ลเรอืนพ  

       2)พค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการพ(ช านาญการ.ิเ.ษ)  
  1ศ2 เบินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบพ(ส าหรับวิทยาลัยชุาชน)  
       1)พเบินเดือนข้าราชการคร ู  

       2)พเบินประจ าต าแหน่บพผู้อ านวยการพภาคราชการพ  
       3)พเบินค่าตอบแทนพผู้อ านวยการพภาคราชการพพ  

       4)พเบินประจ าต าแหน่บพรอบผู้อ านวยการพภาคราชการพ  
       5)พเบินค่าตอบแทนพรอบผู้อ านวยการพภาคราชการ  
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แผนงาน / งบประมาณ / รายการ หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณงบประมาณ 
       6)พเบินวิทยฐานะคร ู  
           6ศ1)พวิทยฐานะช านาญการพ(ครูพค.ศ2)พ  
           6ศ2)พวิทยฐานะช านาญการ.ิเ.ษพ(ครูพค.ศ3)พ  
  1ศ3 เบินเ.ิ่า.ิเ.ษส าหรับการสูร้บพ(.สรศ)  

  1ศ4 ค่าจ้าบประจ าพ(ส าหรับวิทยาลัยชุาชนท่ีาีลูกจ้าบประจ า)  
  1ศ5 ค่าตอบแทน.นักบานราชการ  
2. งบด าเนินงาน  
  2.1 ค่าตอบแทน  จัดสรรตาาที่ได้รับจริบ/ตาาสิทธ์ิ 
พพพพพพพ1)พค่าเช่าบ้าน  
พพพพพพพ2)พเบินตอบแทน.ิเ.ษขอบข้าราชการผูไ้ดร้ับค่าจ้าบขั้นสูบขอบอันดับ  
พพพพพพพ3)พเบินตอบแทน.ิเ.ษรายเดอืนส าหรับผู้ปฏิบตัิบานในเขต.ื้นท่ี.ิเ.ษพ(ภาคใต้)พ(ข้าราชการครู)  

พพพพพพพ4)พเบินตอบแทน.ิเ.ษขอบ.นักบานราชการผูไ้ด้รบัค่าจ้าบข้ันสบูขอบต าแหน่บ  
พพพพพพพ5)พเบินตอบแทน.ิเ.ษรายเดอืนส าหรับ.นักบานราชการผู้ปฏิบตัิบานในเขต.ื้นท่ี.ิเ.ษพ(ภาคใต้)  

พพพพพพพ6)พค่าตอบแทนเหาาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่บพ(ส าหรับผู้บริหารทีเ่ป็นพข้าราชการพขอบส านักบาน
สถาบัน) 

 

พพพพพพพ7)พเบินประจ าต าแหน่บผู้บริหารที่าีวาระพ(ผู้บริหารนอกราชการพได้แก่พผู้อ านวยการ/รอบผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพผู้อ านวยการ/รอบผู้อ านวยการวิทยาลัยชุาชน) 

 

พพพพพพพพพพ7ศ1)พเบินประจ าต าแหน่บผูอ้ านวยการพ=พ50,000พบาทพx 12 เดือน 
เบินประจ าต าแหน่บศศศศศศศบาทพx 12 เดือนพหากาีการปรับเบินประจ าต าแหน่บพให้เป็นไปตาาค าสั่บที่เกี่ยวข้อบ 

พพพพพพพพพพ7ศ2)พเบินประจ าต าแหน่บรอบผู้อ านวยการพ(เบินประจ าต าแหน่บพx 12 เดือน)พ=พ11,200 บาทพX 12 เดือน 
เบินประจ าต าแหน่บศศศศศศศบาทพx 12 เดือนพหากาีการปรับเบินประจ าต าแหน่บพให้เป็นไปตาาค าสั่บที่เกี่ยวข้อบ 



 

  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลยัชุาชน 111 

 

แผนงาน / งบประมาณ / รายการ หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณงบประมาณ 
พพพพพพพ8)พค่าตอบแทนผู้บรหิารแบบาีวาระพ(ผู้บริหารนอกราชการพได้แก่พผู้อ านวยการ/รอบผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพผู้อ านวยการ/รอบผู้อ านวยการวิทยาลัยชุาชน)พ 

 

พพพพพพพพพพ8ศ1)พเบินค่าตอบแทนผู้อ านวยการพ เบินค่าตอบแทนศศศศศศศบาทพx 12 เดอืน 

พพพพพพพพพพ8ศ2)พเบินค่าตอบแทนรอบผู้อ านวยการพ เบินค่าตอบแทนศศศศศศศบาทพx 12 เดอืน 
พพพพพพพ9)พเบินตอบแทน.ิเ.ษรายเดอืนส าหรับผู้ปฏิบตัิบานในเขต.ื้นท่ี.ิเ.ษพ(ภาคใต้)พ(ผู้อ านวยการ/รอบผู้อ านวยการ) เบินตอบแทน.ิเ.ษศศศศศศศศบาทพx 12 เดือนพ 

  2.2 ค่าใช้สอย จัดสรรตาาที่ได้รับจริบ/ตาาสิทธ์ิ 
พพพพพพพ1)พเบินสาทบกอบทุนประกันสับคาพ(ส าหรับ.นักบานราชการ)พ =พ750 บาทพx จ านวน.นักบานราชการ 
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2. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน 

รายการจัดสรรจ้างเหมาบริการ เกณฑ์การจัดสรร วิธีค านวณงบประมาณ 
1. จ้างเหมาบริการที่จ าเป็นพื้นฐาน 

1ศ1 เจ้าหน้าท่ีประจ าห้อบสาุด จัดสรรบบประาา ให้วิทยาลัยชุาชนละไา่เกินพ1 คนพโดยจัดสรรใช้ฐานตาาวุฒิพปศ
ตรีพเดือนละไา่เกินพ15,000พบาทพวบเบินพ12 เดือนภายในปงบบประาา  

วิทยาลัยชุาชนทุกแห่บพๆพละพ 
=พ1พคนพx 15พเดือนพx 16,000พบาท 

1ศ2 .นักบานขับรถยนต ์ ค่าจ้าบส าหรับ.นักบานขับรถยนต์พสนับสนุนบบประาา พพดับข้อพ1ศ2ศ1 -พ1ศ2ศ2 
เดือนละไา่เกินพ9,060 บาทพวบเบินไา่เกินพ12 เดือนภายในปงบบประาา  

 

      1ศ2ศ1 .นักบานขับรถตู้พวิทยาลัยชุาชน จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนทุกแห่บพวิทยาลัยชุาชนละไา่เกินพ1 คนพเดือนละไา่เกินพ
9,060 บาท 

วิทยาลัยชุาชนทุกแห่บพๆพละพ=พ1 คนพx 12 
เดือนพx 9,060 บาท 

      1ศ2ศ2ศพ.นักบานคนขับรถยนต์กระบะพ+รถยนต์ที่
ได้รับสนับสนุนจากพ.อบตศพ+พรถยนต์กระบะที่ได้รับ
สนับสนุนจากส านักบบประาา พพ 

จัดสรรเ.ิ่าให้วิทยาลัยชุาชนอีกพ7 แห่บพที่จัดหารถยนต์โดยได้รับสนับสนุน
บบประาา จากส านักบบประาา พคือพวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพนราธิวาสพ
ยะลาพปัตตานีพสบขลาพแ.ร่พและน่านพวิทยาลัยชุาชนละไา่เกินพ1 คนพเดือนละไา่
เกินพ9,060 บาท 

วิทยาลัยชุาชนพ7พแห่บพๆพละพ 
=พ1พคนพx 15พเดือนพx 9,0 0พบาท 

1ศ3 .นักบานรักษาควาาปลอดภยั ค่าจ้าบส าหรับ.นักบานรักษาควาาปลอดภัยพจัดสรรให้เดือนละไา่เกินพ8,240 
บาทพวบเบินไา่เกินพ12 เดือนภายในปงบบประาา  

 
 

   1ศ3ศ1 ประจ าวิทยาลัยชุาชน 
(หน่วยหลัก) 

จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนทุกแห่บพๆพละไา่เกินพ3พคน วิทยาลัยชุาชนทุกแห่บพๆพละพ 
=พ3พคนพx 15พเดือนพx 8,540พบาท 
 

พพพ1ศ3ศ5พจัดสรรเ.ิ่าเติาจากท่ีประจ าวิทยาลัยชุาชนพ
(หน่วยหลัก)พดับนี ้
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รายการจัดสรรจ้างเหมาบริการ เกณฑ์การจัดสรร วิธีค านวณงบประมาณ 
พพพพพพพพพพพพ1ศ3ศ5ศ1พส าหรับวิทยาลัยชุาชน.้ืนที่เสี่ยบภัยพ4พ
จับหวัดชายแดนภาคใต้ 

เนื่อบจากเป็น.ื้นที่เสี่ยบภัยจึบต้อบาีควาาเข้าบวดในการตรวจระวับภัยที่สาาารถ
ป้อบกันได้ในเบื้อบต้นพจึบจัดสรรเ.ิ่าพดับน้ี 
พพ-พจัดสรรเ.ิ่าให้วิทยาลัยชุาชนพ3พแห่บพคือพยะลาพปัตตานีพและสบขลาพแห่บละ 
ไา่เกินพ1พคนพ 
พพ-พส าหรับวิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพเนื่อบจากอยู่ใน.ื้นที่เสี่ยบภัยและเป็น.ื้นที่
เปิดพตลอดจนอาคารส านักบานหลักาีพ2 แห่บพและตั้บอยู่คนละด้านพจึบจัดสรรเ.ิ่า
อีกไา่เกินพ3  คน 

วิทยาลัยชุาชนพยะลาพปัตตานีพและสบขลา 
=พ1พคนพx 15พเดือนพx 8,540พบาท 
 
วิทยาลัยชุาชนนราธิวาส 
=พ3พคนพx 15พเดือนพx 8,540พบาท 

พพพพพพพพพพพพพ1ศ3ศ5ศ2พส าหรับวิทยาลยัชุาชน.ิจิตรที่าี
หน่วยจัดการ.ึกษาที่ทับคล้อซึ่บเทยีบเท่ากับหน่วยหลัก 

-พจัดสรรเ.ิ่าให้วิทยาลัยชุาชน.ิจติรพไาเ่กินพ3พคน วิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพ 
=พ3พคนพx 15พเดือนพx 8,540พบาท 

1ศ4 .นักบานท าควาาสะอาดหรือแา่บ้านส านักบานพ(จัดสรรเฉ.าะหน่วยหลัก) 
พพพ1ศ4ศ1พส าหรับวิทยาลัยชุาชนทุกแห่บพ -พถ้าภายในวิทยาลัยชุาชนาีอาคารหลับเดียวพคือพาีอาคารส านักบานหลักเป็น

อาคารเดียวกับอาคารวิทยบริการพ 
ค่าจ้าบส าหรับ.นักบานท าควาาสะอาดหรือแา่บ้านส านักบานพจัดสรรให้ไา่เกินพ1พ
คนพไา่เกินพ8,540พบาท/เดือนพ 
พ-พถ้าภายในวิทยาลัยชุาชนพาีอาคาราากกว่าพ5พหลับพและาีอาคารส านักบานแยก
จากอาคารวิทยบริการพ 
ค่าจ้าบส าหรับ.นักบานท าควาาสะอาดหรือแา่บ้านส านักบานพจัดสรรให้ไา่เกินพ5พคนพ
ไา่เกินพ8,540พบาท/เดือน 
 

วิทยาลัยชุาชนแห่บ ๆพละพ 
=พจ านวนคนพx 15พเดือนพx 8,540พบาท 

1ศ6พนักการภารโรบ/คนบาน จัดสรรให้ไา่เกินพ8,540พบาทพวบเบินไา่เกินพ15พเดือนภายในปงบบประาา พ
วิทยาลัยชุาชนละไาเ่กินพ5พพคน 

วิทยาลัยชุาชนแห่บ ๆพละพ 
=พ5พคนพx 15พเดือนพx 8,540พบาท 
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รายการจัดสรรจ้างเหมาบริการ เกณฑ์การจัดสรร วิธีค านวณงบประมาณ 
2. จ้างเหมาบริการทดแทนข้าราชการและพนกังานราชการในต าแหน่งที่บรรจุไม่ครบอัตรา 
พพพพ5ศ1พจ้าบเหาาบริการทดแทนขา้ราชการ =พจ านวนคนพx 15พเดือนพx 16,000พบาท 
สนับสนุนบบประาา ส่วนหนึ่บพโดยจัดสรรให้ไา่เกินจ านวนข้าราชการที่ยับบรรจุไา่ครบตาากรอบอัตราที่าีพคนละพ12พเดือนพเดือนละพ15,000พบาทพเช่นพยับบรรจุข้าราชการไา่ครบอีกพ2พคนพ 
หากาีควาาต้อบการส่วนกลาบจะสนับสนุนบบประาา ให้ไา่เกินพ2พคนพคนละพ12พเดือนพเดือนละพ15,000พบาทพ=พจ านวนคนพx 12พเดือนพx 15,000พบาท 
*พแต่ละปงบบประาา จ านวนจะเปลี่ยนไปตาาจ านวนข้าราชการที่ยับบรรจุไา่ครบพหากบรรจุครบก็จะไา่ได้รับจัดสรรเ.ิ่าในส่วนนี้พโดยจัดสรรพบป าศใช้ฐานตาาวุฒิขั้นต่ าพปศตรีพ15,000 บาทพ
วบเบินไา่เกินพ12 เดือนพภายในปงบบประาา  
 
พพพพ5ศ5พจ้าบเหาาบริการทดแทน.นักบานราชการ =พจ านวนคนพx 15พเดือนพx 16,000พบาท 
สนับสนุนบบประาา ส่วนหนึ่บพโดยจัดสรรให้เท่ากับจ านวน.นักบานราชการที่ยับบรรจุไา่ครบตาากรอบอัตราที่าีพคนละพ15พเดือนพเดือนละไา่เกินพ16,000พบาทพเช่นพยับบรรจุ.นักบานราชการ 
ไา่ครบอีกพ5พคนพหากวิทยาลัยชุาชนาีควาาต้อบการส่วนกลาบจะสนับสนุนบบประาา พให้ไา่เกินพ5พคนพคนละพ15พเดือนพเดือนละไา่เกินพ16,000พบาทพ=พจ านวนคนพx 15พเดือนพx 16,000พบาทพพ 
*พแต่ละปงบบประาา จ านวนจะเปลีย่นไปตาาจ านวน.นักบานราชการที่ยับบรรจุไาค่รบพหากบรรจุครบก็จะไา่ไดร้ับจดัสรรเ.ิ่าในส่วนนี้พโดยจัดสรรพบปาศใช้ฐานตาาวุฒิข้ันต่ าพปศตรีพ16,000พบาทพ
วบเบินไา่เกินพ15พเดือนภายในปงบบประาา  
 
3. เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยจัดการศึกษาสถานทีจ่ัดการเรียนการสอนที่มีข้าราชการหรือพนักงานไปบริหารจัดการประจ าอยู่ ณ ที่แห่งนั้น/เจ้าหน้าท่ีส านกังาน (ในทีน่ีไ้ม่นับรวมหน่วยหลัก) 
พ-พแา่ฮ่อบสอนพาีพ6พแห่บพคือพอศแา่สะเรียบพอศแา่ลาน้อยพ 
อศขุนยวาพอศปายพและพอศปาบาะผา้พ 
พ-พ.ิจิตรพ1พแห่บพคือพอศทับคล้อพพ 
พ-พตากพ1พแห่บพคือพอศแา่สอดพ 
พ-พ.ับบาพ1พแห่บพคือพอศตะกั่วป่า 
พ-พนราธิวาสพ5พแห่บพคือพอศรือเสาะพและพอศสไุหบโก-ลก 

จัดสรรบบประาา บาบส่วนสนับสนุนวิทยาลัยชุาชนที่าีหน่วยจัดการ.ึกษา/
สถานที่จัดการเรียนการสอนที่เทียบหน่วยจัดการ.ึกษาพด า เนินบานเหาือน
วิทยาลัยชุาชนที่เป็นหน่วยหลักพาีข้าราชการหรือ.นักบานไปบริหารจัดการ
ประจ าอยู่พ พที่แห่บนั้นพสนับสนุนบบประาา ส าหรับการจ้าบเจ้าหน้าที่หน่วยจัดฯพ
ละพ1พคนพโดยจัดการ.ึกษารูปแบบวิทยาลัยชุาชนเต็ารูปแบบหรือเทียบเท่าพ  
ในเบื้อบต้นาีวิทยาลัยชุาชนพ6พแห่บพคือพวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพ.ิจิตรพตากพ
นราธิวาสพและ.ับบา 
*พโดยจัดสรรพบปาศใช้ฐานตาาวุฒิขั้นต่ าพปวชศพสนับสนุนบบประาา เดือนละ 
ไา่เกินพ9,400พบาท/คนพวบเบินไา่เกินพ15พเดือนภายในปงบบประาา  
 
 
 

=พจ านวนคนพx 12พเดือนพx 9,400 บาท 
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รายการจัดสรรจ้างเหมาบริการ เกณฑ์การจัดสรร วิธีค านวณงบประมาณ 
4. เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป 
จัดสรรบบประาา ให้พโดย.ิจาร าตาาจ านวนนัก.ึกษาหลักสูตรพปวสศพและอนุปริญญาพ 
พพพ-พาีนัก.ึกษาไา่เกินพ1,000พคนพสนับสนุนบบประาา ไา่เกินพ1พคน 
พพพ-พาีนัก.ึกษาพ1,001พคนพขึ้นไปพสนับสนุนบบประาา ไา่เกินพพ2พคน 
พ*พโดยจัดสรรพบปาศใช้ฐานตาาวุฒขิั้นต่ าพปวชศพสนับสนุนบบประาา เดือนละไา่เกินพ9,400พบาท/คน 
พวบเบินไา่เกินพ12 เดือนภายในปงบบประาา  

=พจ านวนคนพx 15พเดือนพx 9,400พบาท 
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3. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ (งบจดัการศึกษา) 
แผนงาน / งบประมาณ / รายการ หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณงบประมาณ 

แผนงานพื้นฐาน  

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ผลผลิตท่ี 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน   

1. งบด าเนินงาน  
  ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา   

1. ในการค านว บบประาา ตาาแผนขอบวิทยาลัยชุาชนนั้นพให้ใช้เก ฑ์จ านวนนัก.ึกษาพ25 คน/ห้อบพไปใช้เป็นฐานในการค านว บบประาา พเ.ื่อจัดท ากรอบการจัดสรรบบประาา พ
ส าหรับการจัดสรรบบประาา ให้กับวิทยาลัยชุาชนนั้นพสถาบันวิทยาลัยชุาชนจะ.ิจาร าข้อาูลจากรายบานการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยชุาชนรายบานต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชนพเช่น 

พ1ศ1พวิทยาลัยชุาชนพกศพรายบานผลการจัดการเรียนการสอนว่าาีนัก.ึกษา 1,345 คนพจ านวนพ50 ห้อบเรียนพคิดค่าเฉลี่ยได้พ26ศ9 คน/ห้อบเรียนพซึ่บาีจ านวนนัก.ึกษาเฉลี่ยต่อห้อบาากกว่า
เก ฑ์ที่ก าหนดพดับน้ันพจะใช้จ านวนห้อบเรียนตาาที่วิทยาลัยชุาชนรายบานเป็นข้อาูลในการค านว ค่าสอนต่อไป 

 1ศ5พวิทยาลัยชุาชนพขศพรายบานผลการจัดการเรียนการสอนว่าาีนัก.ึกษา 524 คนพจ านวนพ28 ห้อบเรียนพคิดค่าเฉลี่ยได้พ18ศ7 คน/ห้อบเรียนพซึ่บาีจ านวนนัก.ึกษาเฉลี่ยต่อห้อบน้อยว่า
เก ฑ์ที่ก าหนดพดับน้ันพจะค านว จ านวนห้อบเรียนที่ควรจะเป็นใหา่พคือพน าจ านวนนัก.ึกษาหารด้วยพ25 =พ524/25 =พ20ศ96 ห้อบเรียนพ= 21 ห้อบเรียนพ 

2. เาื่อ.ิจาร าตาาข้อพ1พแล้วพและ.บว่ายับ.อาีบบประาา ส าหรับการจัดการ.ึกษาคบเหลือพสถาบันฯพจะ.ิจาร าบบประาา พส าหรับข้อพ1ศ5พวิทยาลัยชุาชนพขศพโดยใช้จ านวนนัก.ึกษา
เฉลี่ยต่อห้อบเรียนในภา.รวาขอบทุกแห่บาาเป็นตัวหารพเช่นพาีจ านวนนัก.ึกษาทุกวิทยาลัยชุาชนรวากันเฉลี่ยพ20 คนต่อห้อบเรียนพวิทยาลัยชุาชนพขศพจะาีจ านวนห้อบเรียนที่น าไป.ิจาร า
บบประาา พคือพ524/20 =พ26ศ20=พ26 ห้อบเรียนพดับนั้นพหาก.ิจาร าตาาเก ฑ์พข้อ 1พวิทยาลัยชุาชนพขศพจะาีจ านวนห้อบเรียนที่น าไปใช้ในการค านว บบประาา เท่ากับพ51พห้อบเรียนพ  
แต่เาื่อ.ิจาร าตาาเก ฑ์พข้อพ5พวิทยาลัยชุาชนพขศพจะาีจ านวนห้อบเรียนที่น าไปใช้ในการค านว บบประาา เท่ากับพ5 พห้อบเรียนพถ้าค านว ห้อบเรียนและาีเ.ษตั้บแต่พ0ศ5 ขึ้นไปให้ปัดเ.ษขึ้นพ 
น้อยกว่าพ0ศ5 ให้ปัดเ.ษลบพเป็นจ านวนเต็า 
สนับสนุนงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ดังนี้ 
 1) ค่าสอนรายชั่วโมง   

- อาจารย์ประจ าวิทยาลัยชุาชน ช่ัวโาบละพ100 บาท 
- อาจารย์.ิเ.ษ ช่ัวโาบละพ270 บาท 

จ านวนห้อบเรียนที่ใช้ในการค านว ค่าสอนรายช่ัวโาบพคิดตาาสัดส่วนขอบจ านวนข้าราชการครูกับจ านวน
อาจารย์.ิเ.ษพโดยส่วนใหญ่จ านวนห้อบที่ใช้ในการค านว ฯพจะเป็นดับนี้ 

- ข้าราชการครูพ10%พอาจารย์.ิเ.ษพ90%พหรือพ 
- ข้าราชการครูพ16%พอาจารย์.ิเ.ษพ86%พหรือพ 

-พจ านวนห้อบเรียนข้าราชการครูพ 
=พ(%ขอบข้าราชการครู*จ านวนห้อบเรียนทั้บหาด)/100 =พจ านวนศศศศศศศศศศห้อบเรียนพ 
-พจ านวนห้อบเรียนอาจารย์.ิเ.ษพ 
=พ(%ขอบอาจารย์.ิเ.ษ*จ านวนห้อบเรียนทั้บหาด)/100 =พจ านวนศศศศศศศศศศห้อบเรียนพ 
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- สัดส่วนอ่ืนตาาจ านวนผู้สอนที่าีอยู่จริบ 

เช่นพ 
วิทยาลัยชุาชนพกศพาีพ50พห้อบเรียนพาีผู้สอนพ100พคนพแบ่บเป็นพข้าราชการครูพที่เป็นบุคลากรภายในพ1 พคนพ
(1 %)พและาีอาจารย์.ิเ.ษจากภายนอกพ84พคนพ(84%)พ 
 
วิธีค านว ห้อบเรียนตาาสัดส่วนผูส้อนพพ 

- จ านวนห้อบเรียนพข้าราชการครูพ=พ(1 *50)/100 =พ8พห้อบเรียนพ 
- จ านวนห้อบเรียนอาจารย์.ิเ.ษพ=พ(84*50)/100 =พ45พห้อบเรียนพ 

ถ้าเ.ษตั้บแต่พ0ศ5 ให้ปัดเ.ษขึ้นเปน็จ านวนเต็าพน้อยกว่าพ0ศ5 ให้ปัดเ.ษท้ิบ 

เช่น 
-พจ านวนห้อบเรียนข้าราชการครูพ 
=พ(1 *50)/100 =พ8พห้อบเรียนพ 
-พจ านวนห้อบเรียนอาจารย์.ิเ.ษพ 
=พ(84*50)/100 =พ45พห้อบเรียนพ 
 

- 1พปงการ.ึกษาพวิทยาลัยชุาชนจัดการเรียนการสอนพ2 ภาคการ.ึกษาพในพ1 ภาคการ.ึกษาจะาีพ 
6 เดือนโดยประาา พและาีพ24 สัปดาห์ซึ่บในจ านวนนี้พจะเป็นสัปดาห์ขอบการสอบพ1 สัปดาห์พดับนั้นพจะาี
การจัดการเรียนการสอนพ23 สัปดาห์พซึ่บจะน าาาใช้ในการ.ิจาร าจัดสรรค่าสอนรายช่ัวโาบพในแต่ละ
สัปดาห์จะสนับสนุนค่าสอนรายชั่วโาบให้ไา่เกินพ16 ช่ัวโาบพ(เสาร์พ-พอาทิตย์พ:พสอนวันละประาา พ8 ช่ัวโาบพ
หรือพ.ุกร์พเสาร์พอาทิตย์พรวาแล้วไา่เกินพ1 พช่ัวโาบพดับนั้นพในพ1 สัปดาห์พจะาีช่ัวโาบสอนประาา   
16 ช่ัวโาบ)พเช่นพ 

- วิทยาลัยชุาชนพกศพาีนัก.ึกษาพ1,345 คนพจ านวนพ50พห้อบเรียนพาีผู้สอนพ100พคนพแบ่บเป็นพ
ข้าราชการครูพที่เป็นบุคลากรภายในพ1 พคนพ(1 %)พและาีอาจารย์.ิเ.ษจากภายนอกพ84พคนพ(84%)พ 
พพพพพพพห้อบเรียนส าหรับใช้ในการค านว ค่าสอนพคือพข้าราชการครูพ8พห้อบเรียนพอาจารย์.ิเ.ษพ 
45พห้อบเรียน 
 

 วิธีค านว บบประาา พค่าสอนรายชั่วโาบในแต่ละภาคการ.ึกษาพคอืพ 
ภาคการ.ึกษาที ่1พหรือพ5พ 
- จ านวนห้อบเรียนข้าราชการคร ูx 23 สัปดาห์พx 16 ชาศพX 100 บาทพและ 
- จ านวนห้อบเรียนอาจารย์.ิเ.ษพx 23 สัปดาห์พx 16 ชาศพx 270 บาทพ 
 
ค่าสอนรายชั่วโาบพคือพ 
- 8พห้อบ x 23 สัปดาห์พx 16 ชาศพx 100 บาทพ 
=พ294,400 บาทพและ 

- 45พห้อบ x 23 สัปดาห์พx 16 ชาศพx 570พบาทพ 
=พ4,173,120 บาทพ 

- รวาทั้บสิ้นพ=พ294,400 +พ4,173,120 =พ4,467,520 บาทพ 
 2) ค่าวัสดุการศึกษารายหัว  

     2ศ1 กลุ่า.ึกษา.าสตร์และสับคา.าสตร์พ:พปงละพ800 บาท/คน/ปงพพหรือภาคการ.ึกษาละพ400 บาท/คน/ภาคการ.ึกษา 
พพภาคการ.ึกษาที่พ1 =พจ านวนคนพx 400 บาทพ 
พพภาคการ.ึกษาที่พ2 =พจ านวนคนพx 400 บาทพ 
 

 =พจ านวนนัก.ึกษาพx 400 บาท 
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     2ศ2 กลุ่าวิทยา.าสตร์พพ:พปงละพ2,700 บาท/คน/ปงพพหรือพภาคการ.ึกษาละพ1,350 บาท/คน/ภาคการ.ึกษา 
พพภาคการ.ึกษาที่พ1 =พจ านวนคนพx 1,350 บาทพ 
พพภาคการ.ึกษาที่พ2 =พจ านวนคนพx 1,350 บาทพ 

=พจ านวนนัก.ึกษาพx 1,350 บาท 
 

 3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน  
เก ฑ์การ.ิจาร าพจัดให้ส าหรับหน่วยจัดการ.ึกษาพหรือพสถานที่จัดการเรียนการสอนพโดย.ิจาร าจัดสรรบบประาา ให้วิทยาลัยชุาชนพและค านว ตาาจ านวนห้อบเรียน พและจ านวน
เจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอนพซึ่บจ านวนเจ้าหน้าที่จะาากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจ านวนห้อบเรียนดับข้าบต้นพซึ่บก าหนดให้าีห้อบเรียนอย่าบน้อย 3 ห้อบเรียนต่อพเจ้าหน้าที่พ1 คนพโดยาี
เก ฑ์ดับนี้  
     3ศ1 ในพ1 ภาคการ.ึกษาาีพ24 สัปดาห์พ= 48 วันพ(จัดสรรเฉ.าะเสาร์-อาทิตย์)พ  จัดสรรภาคการ.ึกษาละพ48พวัน 
     3ศ2 ก าหนดค่าตอบแทนเป็นรายวันพวันละพ300 บาท/คน  ค่าตอบแทนวันละพ300 บาท 

     3ศ3 ก าหนดให้าหี้อบเรียนอย่าบน้อย 3 ห้อบต่อเจ้าหน้าท่ีพ1 คนพพ  จ านวนพ3พห้อบเรียนพต่อพเจ้าหน้าที่พ1พคน 
พพพพพภาคการ.ึกษาที่พ1พ=พจ านวนคนพx 300 บาทพx 48 วันพ 
พพพพพภาคการ.ึกษาที่พ5พ=พจ านวนคนพx 300 บาทพx 48 วัน 

 ค่าจ้าบเหาาเจ้าหน้าที่ภาคการ.ึกษาละ 
=พจ านวนคนพx 300 บาทพx 48 วัน 

เช่นพวิทยาลัยชุาชนพาีพ50 ห้อบเรียนพควรจะาเีจ้าหน้าท่ีพ 
=พ50/3 =พ16ศ67พพพ17 คนพ(ถ้าท.นิยาตั้บแต่พ0ศ5 ให้ปัดขึ้นเป็นจ านวนเต็าพน้อยกว่าพ0ศ5 ให้ปัดลบเป็น
จ านวนเต็า) 

 ค่าจ้าบเหาาเจ้าหน้าที่พ 
=พ17 x 300 x 48พ 
=พ244,800 บาท 

 4) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จดัการเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
วิธีค านว บบประาา พพพ 
สนับสนุนบบประาา ตาาจ านวนนัก.ึกษาปงละ 300 บาท/คนพหรือพภาคการ.ึกษาละพ150 บาท/คนพพ 

พพพพพภาคการ.ึกษาที่พ1พ=พจ านวนนัก.ึกษาพx 150 บาทพ 
พพพพพภาคการ.ึกษาที่พ5พ=พจ านวนนัก.ึกษาพx 150 บาท 

 ภาคการ.ึกษาละพ 
=พจ านวนนัก.ึกษาพx 150 บาท 

  ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (อย่างน้อย 30 คน/ห้อง)  
    1)พค่าสอนรายชั่วโาบพ=พจ านวนห้อบพx ผลรวาจ านวนช่ัวโาบท่ีเปดิสอน x 200 บาทพ(เช่นพภาษาไทยพ30 ชาศพค ิต.าสตร์พ20 ชาศพวิทยา.าสตร์พ20 ชาศพภาษาอับกฤษพ20 ชาศพคอา.ิวเตอร์พ 
12 ชาศ รวา 102 ชาศ)  

    2)พค่าวัสดุการ.ึกษารายหัว (เหาาจ่าย)พ=พจ านวนนัก.ึกษาพx 250 บาท  
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    3)พค่าบ ารุบหน่วยบริการการ.กึษาพ:พค่าสาธาร ูปโภคหน่วยหลกั/หน่วยจัดการ.ึกษา/สถานท่ีจัดการเรยีนการสอนพหรือค่าบริการอินเตอร์เนต็พเป็นต้นพ=พจ านวนนัก.ึกษาพx 200 บาท  

 ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : อย่างน้อย 20 คน/ห้อง  
    1)พค่าสอนรายชั่วโาบพ=พจ านวนห้อบพx 18 สัปดาห์พx 35 ชาศพx 270 บาทพx 2 ภาคการ.ึกษา  
พพพพพพพพพภาคการ.ึกษาที่พ1 =พจ านวนห้อบพx 18 สัปดาห์พx 35 ชาศพx 270 บาทพ  

พพพพพพพพพภาคการ.ึกษาที่พ2 =พจ านวนห้อบพx 18 สัปดาห์พx 35 ชาศพx 270 บาทพ  
    2)พค่าวัสดุการ.ึกษารายหัวพจ าแนกเป็นพ2 กลุ่าสาขาวิชา  

        2ศ1)พกลุ่าสาขาวิชาอุตสาหกรราพ:พ2,800 บาท/คน/ปงพหรือพ1,400 บาท/คน/ภาคการ.ึกษา  
พพพพพพพพพพพพพพพภาคการ.ึกษาที่พ1 =พ1,400 บาทพx จ านวนนัก.ึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรา  

พพพพพพพพพพพพพพพภาคการ.ึกษาที่พ2 =พ1,400 บาทพx จ านวนนัก.ึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรา  
พพพพพ   2ศ2)พกลุ่าสาขา.า ิชยกรราพพ:พ600 บาท/คน/ปงพพหรือพ300 บาท/คน/ภาคการ.ึกษา  
พพพพพพพพพพพพพพพภาคการ.ึกษาที่พ1 =พ300 บาทพx จ านวนนัก.ึกษาสาขา.า ิชยกรรา  

พพพพพพพพพพพพพพพภาคการ.ึกษาที่พ2 =พ300 บาทพx จ านวนนัก.ึกษาสาขา.า ิชยกรรา  
    3)พค่าบ ารุบหน่วยบริการการ.กึษาพ:พค่าสาธาร ูปโภคหน่วยจดัการ.ึกษา/สถานท่ีจัดการเรยีนการสอนพและค่าบริการอินเตอร์เน็ตพเป็นต้นพโดยจ่ายตาารายหัวนัก.ึกษาปงละพ300 บาท/คนพ
หรือพภาคการ.ึกษาละพ150 บาท/คนพพ=พจ านวนนัก.ึกษา x 150 บาทพx 2 ภาคการ.ึกษา  
พพพพพพพพภาคการ.ึกษาที่พ1 =พจ านวนนัก.ึกษาพx 150 บาทพ  
พพพพพพพพภาคการ.ึกษาที่พ2 =พจ านวนนัก.ึกษาพx 150 บาทพ  

  ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   
    1)พค่าตอบแทน  

       1ศ1)พค่าตอบแทนการปฏิบัติบานนอกเวลาราชการพจัดให้ส าหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการ.ึกษา/
หน่วยท่ีาีด าเนินบานเทียบเท่าหน่วยหลักพ(ค่าอาหารท าการนอกเวลา) 

เก ฑ์การ.ิจาร าพโดย.ิจาร าบบประาา สนับสนุนบาบส่วนให้ส าหรับสถาบัน
หลักพจัดสรรให้พ12 เดือนพเดือนละพ3 วันพวันละพ300 บาทพ 
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วิธีค านว บบประาา พ 
พ-พส าหรับวิทยาลยัชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานีพแห่บละพ37 คนพ=พ12 เดือนพx 3 วันพx 300 บาทพx 37 คน 
พ-พส าหรับวิทยาลยัชุาชนอ่ืน ๆพแห่บละพ30 คนพ=พ12 เดือนพx 3 วันพx 300 บาทพx 30 คน  
      1ศ2)พค่าใช้จ่ายในการประชุากรราการพ.ิจาร าจัดสรรบบประาา ให้เดือนละพ1 ครั้บพรวาพ12 ครั้บ/ปง  

         1ศ2ศ1)พค่าเบี้ยประชุากรราการสภาวิทยาลัยชุาชนพ(ประชุาเดือนละพ1 ครั้บ)  
พ-พค่าเบี้ยประชุาประธานพ= 2,000 บาทพx 12 ครั้บพx 1 คนพ 

พ-พค่าเบี้ยประชุากรราการพ= 1,600 บาทพx 12 ครั้บพx จ านวนกรราการ (รวาฝ่ายเลขานุการ) 
         1ศ2ศ2)พค่ารับรอบการประชาุกรราการสภาวิทยาลัยชุาชน  

-พค่าอาหารกลาบวันพ=พ100 บาทพx 12 ครั้บพx จ านวนกรราการทั้บค ะ  

-พค่าอาหารว่าบและเครื่อบดื่าพ=พ35 บาทพx 12 ครั้บพx จ านวนกรราการทั้บค ะ 
         1ศ2ศ3)พค่าเบี้ยประชุากรราการส่บเสราิกิจการวิทยาลัยชุาชนพ(ประชุาไตราาสละพ1 ครั้บ)  

-พค่าเบี้ยประชุาประธานพ= 2,000 บาทพx 4 ครั้บพx 1 คนพ(ประธานสภาฯ)  
-พค่าเบี้ยประชุากรราการพ= 1,600 บาทพx 4 ครั้บพx จ านวนกรราการ (รวาฝา่ยเลขานุการ)  

         1ศ2ศ4)พค่ารับรอบการประชาุกรราการส่บเสริากิจการวิทยาลยัชุาชน  

-พค่าอาหารกลาบวันพ=พ100 บาทพx 4 ครั้บพxพจ านวนกรราการทั้บค ะ  
-พค่าอาหารว่าบและเครื่อบดื่าพ=พ35 บาทพx 4 ครั้บพx จ านวนกรราการทั้บค ะ  

         1ศ2ศ5)พค่าเบี้ยประชุาอนุกรราการวิชาการพ(ประชุาเดือนละพ1พครั้บ)  

-พค่าเบี้ยประชุาประธานพ= 1,250 บาทพx 12 ครั้บพx 1 คน  
-พค่าเบี้ยประชุากรราการพ= 1,000 บาทพx 12 ครั้บพx จ านวนกรราการ (รวาฝา่ยเลขานุการ)  

         1ศ2ศ6)พค่ารับรอบการประชาุอนุกรราการวิชาการ  
-พค่าอาหารกลาบวันพ=พ100 บาทพx 12 ครั้บพx จ านวนกรราการทั้บค ะ  
-พค่าอาหารว่าบและเครื่อบดื่าพ=พ35 บาทพx 12 ครั้บพx จ านวนกรราการทั้บค ะ  
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    2)พค่าใช้สอย  
       2ศ1)พค่าใช้จ่ายในการนิเท.พติดตาาการจัดการ.ึกษาพ:พ.ิจาร าสนับสนุนบบประาา ส่วนหน่ึบส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาบไปราชการเ.ื่อนิเท.พติดตาาการจัดการ.ึกษาพพพพพ 
    วิธีค านวณงบประมาณ   
พพพพพ-พค่าเบี้ยเลี้ยบพส าหรับวิทยาลยัชุาชนแา่ฮ่อบสอนพยะลาพและตากพพ=พ4 ครั้บพx 240 บาทพx 2 วันพx 3 คนพx 2 ภาคการ.ึกษา 
พพพพพ-พค่าเบี้ยเลี้ยบพส าหรับวิทยาลยัชุาชนอ่ืน ๆพ=พ4 ครั้บพx 240 บาทพx 1 วันพx 3 คนพx 2 ภาคการ.กึษา 

พพพพพ-พค่าที่.ักพส าหรับวิทยาลยัชุาชนแา่ฮ่อบสอนพยะลา และตากพ=พ4 ครั้บพx 800 บาทพx 1 คืน x 3 คนพx 2 ภาคการ.ึกษา  

       2ศ2)พค่าใช้จ่ายในการเดินทาบไปราชการที่เกี่ยวข้อบกับการบริหารร่วากับส่วนกลาบขอบกรราการสภาวิทยาลัยชุาชนพผู้อ านวยการวิทยาลัยชุาชนพแ ละบุคลากรวิทยาลัยชุาชนพ 
โดยสนับสนุนบบประาา บาบส่วนส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยบในการเดินทาบไปราชการพค่าท่ี.ักพค่า.าหนะพและชดเชยค่าน้ าาันเชื้อเ.ลิบพ 
             2ศ2ศ1)พค่าเบี้ยเลีย้บ 

-พค่าเบี้ยเลีย้บผู้อ านวยการวิทยาลยัชุาชนพเฉลี่ย 6 ครั้บพพครั้บละไา่เกนิพ2 วันพ=  270 บาทพx 6 ครั้บพx 2 วัน  

-พค่าเบี้ยเลีย้บกรราการสภาวิทยาลัยชุาชนพจ านวนกรราการสภาวิทยาลัยชุาชนพคนละไา่เกินพ1 ครั้บพครั้บละไา่เกินพ2 วันพ=  270 บาทพx จ านวนคนพx 1พครั้บ  x 2 วัน  
-พค่าเบี้ยเลีย้บบุคลากรพเฉลีย่ 6 ครั้บพพครั้บละไาเ่กินพ4 คนพคนละไา่เกนิพ2 วันพ= 240 บาทพx 4 คนพx 6 ครั้บพx 2 วัน  

            2ศ2ศ2)พค่าที่.ักพ  
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ-พค่าที่.ักผู้อ านวยการวิทยาลยัชุาชนพเฉลี่ยพ6 ครั้บพครั้บละไา่เกินพ1 คืนพ= 1,200 บาทพx 6 ครั้บพx 1 คืน  

พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ-พค่าที่.ักกรราการสภาวิทยาลัยชุาชนพ…พคนพคนละไา่เกินพ1 ครั้บพครั้บละไา่เกินพ1 คืนพ=พ1,200 บาทพx …คน  x 1 คืน  
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ-พค่าที่.ักบุคลากรพเฉลี่ยพ6 ครั้บพพครั้บละไา่เกินพ4 คนพคนละไา่เกิน 2 คืนพ=  800 บาทพx 4 คนพx 6 ครั้บพx 2 คืน  
            2ศ2ศ3)พค่า.าหนะ  

-พค่า.าหนะผู้อ านวยการวิทยาลยัชุาชนพเฉลี่ยพ6 ครั้บพพ=พค่า.าหนะศศศศศบาทพx 6 ครั้บพ  
-พค่า.าหนะกรราการสภาวิทยาลยัชุาชนพศศศพคนพคนละพ1 ครั้บพ=พค่า.าหนะพ…ศศพบาทพx ศศศพคน  x 1 ครั้บพ  

-พค่า.าหนะบุคลากรพเฉลีย่พ6 ครั้บพพครั้บละพ4 คนพ=พค่า.าหนะศศศศศบาทพx 4 คนพx 6 ครั้บพ  
      2ศ3)พค่าจ้าบเหาาบริการพ:พการค านว บบประาา ค่าจา้บเหาาบริการดรูายละเอยีดได้จากพ"เก ฑ์การจัดสรรบบประาา ค่าจ้าบเหาาบริการในวิทยาลัยชุาชน"พ  
            2ศ3ศ1)พค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประจ าห้อบสาุดพวุฒิปรญิญาตรีพ15,000 บาท/เดือนพพพพพพพพ =พ1พคนพx 15,000 บาทพx 12 เดือน 
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            2ศ3ศ2)พ.นักบานขับรถยนต์พ9,060 บาท/เดือนพ =พจ านวนคนพx 9,060 บาทพx 12 เดือน 
            2ศ3ศ3)พ.นักบานรักษาควาาปลอดภัยพ8,240 บาท/เดือนพ =พจ านวนคนพx 8,240 บาทพx 12 เดือน  
            2ศ3ศ4)พ.นักบานท าควาาสะอาดหรือแา่บา้นส านักบานพ8,240 บาท/เดือนพ =พจ านวนคนพx 8,240 บาทพx 12 เดือน  

            2ศ3ศ5)พนักการภารโรบพ8,240 บาท/เดือนพ =พจ านวนคนพx 8,240 บาทพx 12 เดือน  
            2ศ3ศ6)พจ้าบเหาาบริการทดแทนอัตราข้าราชการและ.นักบานราชการในต าแหน่บท่ีบรรจุไาค่รบ
อัตรา 

  

                    -พจ้าบเหาาบริการทดแทนอัตราข้าราชการพจัดสรรให้เท่ากับจ านวนข้าราชการทีย่ับบรรจุ
ไา่ครบพ15,000 บาท/เดือนพพ 

=พจ านวนคนพx 15,000 บาทพx 12 เดือน  

                    -พจ้าบเหาาบริการทดแทนอัตรา.นักบานราชการพจดัสรรให้เท่ากับจ านวน.นักบาน
ราชการที่ยับบรรจุไา่ครบพ15,000 บาท/เดือนพพ 

=พจ านวนคนพx 15,000 บาทพx 12 เดือน 

            2ศ3ศ7)พเจ้าหน้าทีป่ระจ าหน่วยจัดการ.ึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอนพ =พจ านวนคนพx 9,400 บาท x 12 เดือน  
            2ศ3ศ8)พเจ้าหน้าท่ีจัดการบานท่ัวไปพ =พจ านวนคนพx 9,400 บาทพx 12 เดือน  
      2ศ4)พค่าซ่อาแซาบ ารุบทรั.ยส์ินพเหาาจา่ยวิทยาลัยชุาชนละพ150,000 บาทพ  

      2ศ5)พค่าเช่ารถยนตผ์ูก.ันพสนบัสนุนบบประาา เป็นรายปงบบประาา ตาาสัญญาเช่าพ(จ่ายจริบตาาสัญญา)  
    3)พค่าวัสด ุ 

      3ศ1)พค่าวัสดสุ านักบาน  
            3ศ1ศ1)พเหาาจ่ายวิทยาลยัชุาชนละพ150,000 บาท  

            3ศ1ศ2)พจ่ายตาารายหัวนกั.ึกษาหลักสตูรอนุปรญิญา/ปวสศพหัวละพ120 บาท/ภาคการ.ึกษา  
      3ศ2)พค่าวัสดุเชื้อเ.ลิบและหลอ่ลื่นพ  
            3ศ2ศ1)พเหาาจ่ายวิทยาลยัชุาชนละพ200,000 บาท  

            3ศ2ศ2)พตาาระยะทาบจรบิจากหน่วยหลักไปยับแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานท่ีจัดการเรียนการสอนพ=พระยะทาบจากหน่วยหลักไปยับหน่วยจัดแตล่ะแห่บ x 2 (ไป-กลับ)พx 4 บาทพx 12 ครั้บพ  
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   4)พค่าสาธาร ูปโภคพส าหรับหนว่ยหลักเหาาจ่ายพอย่าบน้อยวิทยาลัยชุาชนละพ150,000 บาทพพพ  -พหารเท่าพ(3,000,000 บาทพวิทยาลัยชุาชนละพ150,000 บาท) 

พ-พค านว โดยใช้สดัส่วนจ านวนหอ้บเรียน (จ านวนห้อบเรียนตาาเก ฑ์การจัดสรรพ
บปาศ) 

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
    2ศ1 ค่าครุภ ัฑ ์:พจะได้รับการจัดสรรตาารายการพในพ.ศรศบศบบประาา รายจ่ายประจ าปงพ(ถ้าาี) 

    2ศ2 ค่าที่ดินพและสิ่บก่อสร้าบ :พจะไดร้ับการจัดสรรตาารายการพในพ.ศรศบศบบประาา รายจ่ายประจ าปงพ(ถ้าาี) 

3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

พพพพพพพจัดสรรบบประาา ตาารายหัวนัก.ึกษาต่อจ านวนเบินที่ได้รับจัดสรรตาาโครบการพพโดย.ิจาร าจาก
บบประาา ที่ได้ตลอดทั้บปงพซึ่บอาจ.ิจาร าจากจ านวนโครบการพหรือจ านวนนัก.ึกษาพปวชศพหรือทั้บพ5พ
อย่าบพควบคู่กันพ 

วิธีค านว บบประาา พ 
.ิจาร าตาาที่วิทยาลัยชุาชน.ิจติร และอุทัยธานีเห็นชอบร่วากันพ 
 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

    1)พค่าจัดการเรียนการสอนพ(จ านวนนัก.ึกษาพx อัตรารายหัวตาาประเภทวิชา)  

พพพพพพพพ-พประเภทวิชาอุตสาหกรราพ3,250 บาท/คน/ภาคการ.ึกษาพหรือพ6,500 บาท/คน/ปงพ 

ภาคการ.ึกษาที่พ1พ=พ3,250 บาทพx จ านวนนัก.ึกษาพ 
ภาคการ.ึกษาที่พ5พ=พ3,250 บาทพx จ านวนนัก.ึกษาพ 

พพพพพพพพ-พประเภทวิชา.า ิชยกรราพ2,450 บาท/คน/ภาคการ.ึกษาพหรือพ4,900 บาท/คน/ปงพ  

ภาคการ.ึกษาที่พ1พ=พ2,450 บาทพx จ านวนนัก.ึกษา 
ภาคการ.ึกษาที่พ5พ=พ2,450 บาทพx จ านวนนัก.ึกษา 
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     2)พค่าหนับสือเรียนพพ(1,000พบาท/คน/ภาคการ.ึกษาพหรือพ2,000 บาท/คน/ปง)พพพพพพพ 

ภาคการ.ึกษาที่พ1พ=พ1,000พบาทพx จ านวนนัก.ึกษา 
ภาคการ.ึกษาที่พ5พ=พ1,000พบาทพx จ านวนนัก.ึกษา 

     3)พค่าอุปกร ์การเรียนพ(460 บาท/คน/ปงพหรือพ530พบาท/คน/ภาคการ.ึกษา) 

ภาคการ.ึกษาที่พ1พ=พ530พบาทพx จ านวนนัก.ึกษา 
ภาคการ.ึกษาที่พ5พ=พ530พบาทพx จ านวนนัก.ึกษา 

     4)พค่าเครื่อบแบบนักเรียนพ(900 บาท/คน/ปง)พปงละพ=พ900 บาทพx จ านวนนัก.ึกษา  

     5)พค่าจัดกิจกรรา.ัฒนาคุ ภา.ผู้เรยีนพ(950 บาท/คน/ปงพหรือพ476พบาท/คน/ภาคการ.ึกษา)พพ 
ภาคการ.ึกษาที่พ1พ=พ476พบาทพx จ านวนนัก.ึกษา 
ภาคการ.ึกษาที่พ5พ=พ476พบาทพx จ านวนนัก.ึกษา  

 

 
 



  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลยัชุาชน 125 

 

ภาคผนวก 2 

การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ ในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตาาร่าบ.ระราชบัญญัติบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ2564พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพที่ผ่านการ.ิจาร าขอบค ะกรราาธิการ.ิจาร าร่าบ.ระราชบัญญัติบบประาา พ
.ศ.ศพ56 4พวบเบินพ 61, 75,600พบาทพภายใต้พ7พแผนบานพ13 ผลผลิต/โครบการพประกอบด้วยพ 

1. แผนบานบุคลากรภาครัฐ :พรายการบุคลากรภาครัฐ 
2. แผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.ทรั.ยากรานุษย์พจ านวนพ3พผลผลิตพ 
3. แผนบานยุทธ.าสตร์สร้าบควาาเสาอภาคทาบการ.ึกษาพจ านวนพ5พโครบการพ 
4. แผนบานยุทธ.าสตร์.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาและการเรียนรู้พจ านวนพ5พโครบการพ 
5. แผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจับหวัดชายแดนภาคใต้พจ านวนพ5พโครบการพ 
6. แผนบานบูร าการเตรียาควาา.ร้อาเ.ื่อรอบรับสับคาสูบวัยพจ านวนพ1พโครบการพ 
7. แผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพจ านวนพ2พโครบการพ 

 ซึ่บครอบคลุา.ันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุาชนท่ีก าหนดใน.ระราชบัญญตัิสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ.ศ.ศพ5668พาาตราพ8พและาาตราพ9พประกอบด้วยพ(1)พจัดการ.ึกษาในระดับอุดา.ึกษาทีต่่ า
กว่าปริญญาพ(5)พฝึกอบราด้านวิชาการหรือวิชาชี.พ(3)พวิจัยและบริการทาบวิชาการเ.ื่อการ.ัฒนาชุาชนพ(4)พทะนุบ ารุบ.ิลปะและวัฒนธรราท้อบถิ่นพ(6)พส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเ.ื่อสร้าบควาา
เข้าแข็บขอบท้อบถิ่นและชุาชนพ 
 
ตาราบที่พ1พบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพจ าแนกตาาแผนบานพผลผลิต/โครบการ 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ประเภทงบประมาณ/รายการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม 651,672,500 
แผนบานบุคลากรภาครัฐพ 5 1,450,000 
รายการบุคลากรภาครัฐ 5 1,450,000 

1. บบบุคลากร  226,213,700  
2. บบด าเนินบาน  35,206,300  

แผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.ทรั.ยากรานุษย์ 357,988,400 
ผลผลิตที่พ1 : ผู้รับบริการการ.ึกษาในวิทยาลัยชุาชน 31 ,135,000 

1. บบลบทุน  62,717,600  
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ประเภทงบประมาณ/รายการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.1 ค่าครุภ ัฑ ์  41,627,600  
1.2 ค่าที่ดินสิ่บก่อสร้าบ  21,090,000  

2. บบเบินอุดหนุนพ:พ  253,414,400  
5ศ1พค่าใช้จ่ายด าเนินบาน  239,739,400  
5ศ5พเบินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครบการสิ่บประดิษฐ์ขอบคนรุ่นใหา ่  1,200,000  
5ศ3พค่าใช้จ่ายในการเดินทาบไปราชการต่าบประเท.ช่ัวคราว  225,000  
5ศ4พค่าใช้จ่ายส าหรับโครบการจดัหลักสตูร.ัฒนาอาชี.  3,000,000  
5ศ6พโครบการ.ัฒนาคุ ภา.การ.กึษาเ.ื่อผู้เรยีนใน.ตวรรษที่พ51พและตาานโยบายประเท.ไทยพ4ศ0  9,250,000  

ผลผลิตที่พ5พ: ผลบานการให้บริการวิชาการพบบเบินอุดหนุนพ: 10, 16,800 
1. โครบการ.ัฒนาค ุภา.การจัดการ.ึกษาเ.ื่อเสริาสร้าบ.ักยภา.คนและชุาชนตาานโยบายประเท.ไทยพ4ศ0  9,500,000  
2. โครบการจดัตั้บ.ูนยเ์รียนรู้การแ.ทย์แผนไทย  1,115,800  

ผลผลิตที่พ3พ: ผลบานท านุบ ารุบพ.ิลปวัฒนธรรา 1,540, 00 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการจดัการควาารู้ด้าน.ลิปวัฒนธรราและภาูิปญัญาเ.ื่อยกระดับสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์ 1,540, 00 
แผนบานยุทธ.าสตร์.ัฒนาค ุภา.การ.ึกษาและการเรียนรู้ 50,000,000 
โครบการขับเคลื่อนการจัดการ.ึกษาเ.ื่อควาาสุขขอบชุาชน 18,000,000 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการจดัการควาารู้เ.ื่อเสริาสรา้บควาาสุขและควาาเข้าแข็บขอบชุาชน 18,000,000 
โครบการ.ัฒนาและส่บเสริาการเรยีนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 5,000,000 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการบทเรียนออนไลน์เ.ื่อชุาชน 5,000,000 
แผนบานยุทธ.าสตรส์ร้าบควาาเสาอภาคทาบการ.ึกษา 17,485,400 
โครบการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการ.ึกษาตั้บแตร่ะดับอนุบาลจนจบการ.ึกษาข้ัน.้ืนฐาน 1 ,185,400 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการ.ึกษาตั้บแต่ระดับอนุบาลจนจบการ.ึกษาข้ัน.้ืนฐาน 1 ,185,400 
โครบการ.ัฒนา.ักยภา.เด็กปฐาวัย 1,300,000 
บบเบินอุดหนุนพ: โครบการ.ัฒนา.กัยภา.เด็กปฐาวัย 1,300,000 
แผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจับหวดัชายแดนภาคใต้ 18,500,000 
โครบการต าบลาั่นคบพาั่บคั่บพยั่บยืนพในจับหวัดชายแดนภาคใต ้ 10,700,000 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการสนับสนนุบทบาทวิทยาลัยชุาชนในการส่บเสราิอาชี.ในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้ 10,700,000 
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ประเภทงบประมาณ/รายการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครบการเสราิสร้าบสับคา.หุวัฒนธรราที่เข้าแข็บ 7,600,000 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการส่บเสริาการอยู่รวากันอย่าบสันติขอบสับคา.หุวัฒนธรราในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้ 7,600,000 
แผนบานบูร าการเตรยีาควาา.รอ้าเ.ื่อรอบรับสับคาสูบวัย 4,000,000 
โครบการส่บเสริาการาีบานท าและาีรายได้ขอบผูสู้บอายุ 4,000,000 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการจดัการควาารู้เ.ื่อส่บเสราิและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตขอบผู้สูบอายุ 4,000,000 
แผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาค 5,681,700 
โครบการ.ัฒนากลุ่าท่อบเที่ยวอารยธรราล้านนาและกลุ่าชาติ.ันธุ ์ 1,360,000 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการ.ัฒนากลุ่าท่อบเที่ยวอารยธรราล้านนาและกลุ่าชาติ.ันธุภ์าคเหนือ 1,360,000 
โครบการ.ัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 1,531,700 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการ.ัฒนาผลิตภ ัฑ์แปรรูปเ.ื่อเ.่ิาาลูค่าสินค้าเกษตร 1,531,700 

 กอบแผนบานและบบประาา ได้จัดท าคู่าือการใช้จ่ายบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พเ.ื่อให้ผู้ปฏิบัติบานาีควาารู้ควาาเข้าใจ ในพ“แผนบาน/ผลผลิต/โครบการ/
รายการ”พที่ปรากฏในบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พและสาาารถเขียนช่ือแผนบาน/ผลผลิต/โครบการ/รายการพใช้จ่ายบบประาา ได้ถูกต้อบและาีประสิทธิภา. 

ตาราบพ5พการเขียนช่ือแผนบาน/ผลผลิต/โครบการ/รายการพในการใช้จ่ายบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4 

งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
แผนงานบุคลากรภาครัฐ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
1. งบบุคลากร  

1.1 เบินเดือนและค่าจ้าบประจ า 
1.1.1 เบินเดือน 

- ค่าตอบแทนรายเดือนพ(เบินเดือน) 
- เบินวิทยฐานะ 
- เบินประจ าต าแหน่บ 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานบุคลากรภาครัฐพค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพ 
บบบุคลากรพเบินเดือนและค่าจ้าบประจ าพรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน)พ 
 

 



 

  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลยัชุาชน 128 

 

งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
- เบินตอบแทน.ิเ.ษรายเดือนส าหรบัผู้ปฏิบตัิบานในเขต

.ื้นที่.ิเ.ษพ(ภาคใต้) 
1.1.2 ค่าจ้าบประจ า 

 

1.2 ค่าตอบแทน.นักบานราชการ บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานบุคลากรภาครัฐพรายการบุคลากรภาครัฐพ 
บบบุคลากรพค่าตอบแทน.นักบานราชการพรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน) 

2. งบด าเนินงาน  
2.1 ค่าเช่าบ้าน 
2.2 เบินตอบแทน.ิเ.ษขอบข้าราชการผู้ไดร้ับค่าจา้บขั้นสูบขอบอันดับ 
2.3 เบินตอบแทน.ิเ.ษรายเดือนส าหรบัผู้ปฏิบตัิบานในเขต.ื้นท่ี.ิเ.ษพ

(ภาคใต้) 
2.4 เบินตอบแทน.ิเ.ษขอบ.นักบานราชการผู้ได้รับคา่จ้าบข้ันสูบขอบ

ต าแหน่บ 
2.5 เบินตอบแทน.ิเ.ษรายเดือนส าหรบั.นักบานราชการผู้ปฏบิัติบานใน

เขต.ื้นท่ี.ิเ.ษพ(ภาคใต้) 
2.6 เบินประจ าต าแหน่บผู้บริหารทีา่ีวาระพ(นายกสภาสถาบันพ

ผู้อ านวยการ/รอบผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุาชนพผู้อ านวยการ/รอบ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุาชน) 

2.7 ค่าตอบแทนผู้บรหิารแบบาีวาระพ(ผู้อ านวยการ/รอบผู้อ านวยการ
สถาบันวิทยาลยัชุาชนพผู้อ านวยการ/รอบผู้อ านวยการวิทยาลัยชุาชน) 

2.8 เบินประจ าต าแหน่บประเภทผู้บริหารที่ไาา่ีวาระพ(ส าหรับข้าราชการ
ครูพและข้าราชการ.ลเรือนในอุดา.ึกษา)พ 

2.9 ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่บประเภทผูบ้ริหารที่ไาา่ีวาระพ(ส าหรบั
ข้าราชการครูพและข้าราชการ.ลเรือนในอุดา.ึกษา) 

2.10 เบินสาทบกอบทุนประกันสับคา 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานบุคลากรภาครัฐพค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพ 
บบด าเนินบานพรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน) 
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แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตท่ี 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 
1. งบลงทุน   

1.1 ค่าครภุั ฑ ์
 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.
ทรั.ยากรานุษย์พผลผลิตที่พ1พ:พผู้รับบริการการ.ึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบลบทุนพค่าครุภั ฑ์พรายการพ(ระบุช่ือ
รายการ)พรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศศพวบเบินศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน) 
 
 

1.2 ค่าที่ดินสิ่บก่อสร้าบ บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.
ทรั.ยากรานุษย์พผลผลิตที่พ1พ:พผู้รับบริการการ.ึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบลบทุนพค่าที่ดินสิ่บก่อสร้าบพรายการพ 
(ระบุช่ือรายการ)พรหัสกิจกรราย่อยทีศ่ศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน) 
 
 

2. งบเงินอุดหนุน :   
2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินบาน  

2.1.1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 
2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิบานให้ราชการพ(ค่าใช้จ่ายในการจัด

การ.ึกษาหลักสูตรอนุปรญิญาพหลักสูตรปรับ.้ืนฐานพและหลักสตูรปวสศ) 
2.1.3 ค่าเบี้ยประชุากรราการ 
2.1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยบพค่าเช่าท่ี.ักพและคา่.าหนะ 
2.1.5 ค่าจ้าบเหาาบริการ 
2.1.6 ค่ารับรอบและ.ิธีการ 
2.1.7 ค่าซ่อาแซาบ ารุบรักษาทรั.ยส์ิน 
2.1.8 วัสดุส านักบาน 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.
ทรั.ยากรานุษย์พผลผลิตที่พ1พ:พผู้รับบริการการ.ึกษาในวิทยาลยัชุาชนพบบเบินอุดหนุนพรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศพ
วบเบินศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน) 
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2.1.9 วัสดุเชื้อเ.ลิบและหล่อลื่น 
2.1.10 วัสดุการ.ึกษา 
2.1.11 ค่าเช่าคอา.ิวเตอร ์
2.1.12 ค่าเช่ารถยนต์พ 
2.1.13 ค่าสาธาร ูปโภค 

2.2 เบินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครบการสิ่บประดิษฐ์ขอบคนรุ่นใหา ่ บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.
ทรั.ยากรานุษย์พผลผลิตที่พ1พ:พผู้รับบริการการ.ึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบเบินอุดหนุนพโครบการสิ่บประดิษฐ์ขอบคน
รุ่นใหา่พรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน) 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาบไปราชการต่าบประเท.ช่ัวคราว บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและ เสริาสร้าบ.ักยภา.
ทรั.ยากรานุษย์พผลผลิตทีพ่1พ:พผู้รับบริการการ.ึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบเบินอุดหนุนพค่าใช้จ่ายในการเดินทาบไปราชการ
ต่าบประเท.ช่ัวคราวพรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน) 

2.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครบการจัดหลักสูตร.ัฒนาอาชี. บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.
ทรั.ยากรานุษย์พผลผลิตที่พ1พ:พผู้รับบริการการ.ึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบเบินอุดหนุนพโครบการจัดหลักสูตร.ัฒนาอาชี.พ
รหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน) 

2.5 โครบการ.ัฒนาค ุภา.การ.ึกษาเ.ื่อผู้เรยีนใน.ตวรรษที่พ51พและ
ตาานโยบายประเท.ไทยพ4ศ0 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและ เสริาสร้าบ.ักยภา.
ทรั.ยากรานุษยพ์ผลผลิตที่พ1พ:พผู้รับบริการการ.ึกษาในวิทยาลยัชุาชนพบบเบินอุดหนุนพโครบการ.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษา
เ.ื่อผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ51พและตาานโยบายประเท.ไทยพ4ศ0พรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทพ
(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน) 
 

ผลผลิตท่ี 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการ.ัฒนาค ุภา.การจัดการ.ึกษาเ.ื่อเสริาสร้าบ
.ักยภา.คนและชุาชนตาานโยบายประเท.ไทยพ4ศ0 

บบประาา รายจา่ยประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบาน.ื้นฐานดา้นการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.กัยภา.ทรั.ยากร
านุษย์พผลผลติที่พ5พ:พผลบานการใหบ้ริการวิชาการพบบเบินอดุหนุนพโครบการ.ัฒนาค ุภา.การจดัการ.ึกษาเ.ื่อเสราิสร้าบ
.ักยภา.คนและชุาชนตาานโยบายประเท.ไทยพ4ศ0พรหสักิจกรราย่อยทีศ่ศศศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทพ
(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน) 
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ผลผลิตท่ี 3 : ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการจดัการควาารู้ด้าน.ลิปวัฒนธรราและภาูิปญัญาเ.ื่อ
ยกระดับสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค ์

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบาน.้ืนฐานด้านการ.ัฒนาและเสราิสร้าบ.กัยภา.
ทรั.ยากรานุษย์พผลผลติที่พ3พ:พผลบานท านุบ ารุบพ.ิลปวัฒนธรรา บบเบินอุดหนุนพโครบการจัดการควาารู้ด้าน
.ิลปวัฒนธรราและภูาิปญัญาเ.ื่อยกระดับสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์พรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศศศบาทพ
(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน) 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุขของชุมชน 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการจดัการควาารู้เ.ื่อเสริาสรา้บควาาสุขและควาา
เข้าแข็บขอบชุาชน 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานยุทธ.าสตร์.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาและการเรยีนรูพ้
บบเบินอุดหนุนพโครบการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาสุขและควาาเข้าแข็บขอบชุาชนพรหัสกิจกรราย่อยที่
ศศศศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน) 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการบทเรียนออนไลน์เ.ื่อชุาชน บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานยุทธ.าสตร์.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาและการเรยีนรูพ้

บบเบินอุดหนุนพโครบการบทเรียนออนไลน์เ.ื่อชุาชนพรหัสกิจกรราย่อยที่ ศศศศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศศศบาทพ 
(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน) 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการ.ึกษาตั้บแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการ.ึกษาขั้น.ื้นฐาน 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานยุทธ.าสตร์สร้าบควาาเสาอภาคทาบการ.ึกษาพ 
บบเบินอุดหนุนพโครบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ.ึกษาตั้บแต่ระดับอนุบาลจนจบการ.ึกษาขั้น.ื้นฐานพ 
รหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน) 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
บบเบินอุดหนุนพ: โครบการ.ัฒนา.กัยภา.เด็กปฐาวัย บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานยุทธ.าสตร์สร้าบควาาเสาอภาคทาบการ.ึกษา  

บบเบินอุดหนุนพ :โครบการ.ัฒนา.ักยภา.เด็กปฐาวัยพ รหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศศศบาทพ  
(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน) 
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งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการสนับสนนุบทบาทวิทยาลัยชุาชนในการส่บเสราิอาชี.
ในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวดัชายแดนภาคใต ้

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจับหวัด
ชายแดนภาคใต้พบบเบินอุดหนุนพโครบการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุาชนในการส่บเสริาอาชี.ในเขต.ัฒนา.ิเ.ษ
เฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้พรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศศพวบเบินศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน) 

โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการส่บเสริาการอยู่รวากันอย่าบสันติขอบสับคา.หุ
วัฒนธรราในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต ้

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจับหวัด
ชายแดนภาคใต้พบบเบินอุดหนุนพโครบการส่บเสริาการอยู่รวากันอย่าบสันติขอบสับคา.หุวัฒนธรราในเขต.ัฒนา
.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้พรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศพวบเบินศศศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน) 

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
โครงการส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการจดัการควาารู้เ.ื่อส่บเสราิและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิต
ขอบผู้สูบอายุ 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานบูร าการเตรียาควาา.ร้อาเ.ื่อรอบรับสับคาสูบวัยพ
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการจัดการควาารู้เ.ื่อส่บเสริาและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตขอบผู้สูบอายุพรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศพ
วบเบินศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน) 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการ.ัฒนากลุ่าท่อบเที่ยวอารยธรราล้านนาและกลุ่าชาติ
.ันธุ์ภาคเหนือ 

บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพบบเบินอุดหนุนพ:พ
โครบการ.ัฒนากลุ่าท่อบเที่ยวอารยธรราล้านนาและกลุ่าชาติ.ันธุ์ภาคเหนือ พรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศพ 
วบเบินศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน) 

โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการ.ัฒนาผลิตภ ัฑ์แปรรูปเ.ื่อเ.่ิาาลูค่าสินค้าเกษตร บบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพบบเบินอุดหนุนพ:พ

โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์แปรรูปเ.ื่อเ.ิ่าาูลค่าสินค้าเกษตรพรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศศศพวบเบินศศศศศศศศศศศศศบาทพ
(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน) 
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ภาคผนวก 3 

เป้าหาายการเบิกจ่ายบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ5564 

เป้าหาายการเบิกจา่ยบบประาา  
ประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4 

ไตราาสพ1 ไตราาสพ5 ไตราาสพ3 ไตราาสพ4 
ภาพรวม 

ประาา ร้อยละ 35ศ00 64ศ00 77ศ00 100ศ00 
รายจ่ายประจ า 

ประาา ร้อยละ 3 ศ00 67ศ00 80ศ00 100ศ00 
รายจ่ายลงทุน 

ประาา ร้อยละ 50ศ00 46ศ00  6ศ00 100ศ00 
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ภาคผนวก 4พ 
แผนบาน/โครบการ/กิจกรราขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ(ส านักบานสถาบันพและวิทยาลัยชุาชนพ50พแห่บ)พประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4 

1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน (หน่วยงานกลาง) 

ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
.ศ.ศ2563 .ศ.ศ2564 

กอบ/.ูนย์ 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เาศยศ .ศคศ าิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

1 การประชุาสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพ(ทุกวัน
อับคารสัปดาห์ที่สอบ
ขอบเดือน) 

            อ านวยการ 

5 การสรรหาสภาสถาบัน             อ านวยการ 
3 การสรรหาสภา

วิทยาลัยชุาชน 
            อ านวยการ 

4 การสรรหาสภาวิชาการ
สถาบันวิทยาลยัชุาชน 

            อ านวยการ 

5 โครบการประชุาเชิบ
ปฏิบัติการบาน
เลขานุการสภาวิทยาลัย
ชุาชนพ(ผ่านZOOM) 

            อ านวยการ 

6 การประชุา
ผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุาชนพ(ทุกไตราาส) 

            อ านวยการ 

7 บาน.ัฒนากฎหาายพ
(การประชุา
อนุกรราการร่าบ
ข้อบับคับพปรับปรุบพ

            อ านวยการ 
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ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
.ศ.ศ2563 .ศ.ศ2564 

กอบ/.ูนย์ 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เาศยศ .ศคศ าิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

และแก้ไขข้อบับคับ
สถาบันวิทยาลยัชุาชน) 

8 การสืบสวน/สอบสวน             อ านวยการ 

9 .ิธีประสาทอนุปรญิญา
บัตรขอบวิทยาลัยชุาชน 

            อ านวยการ 

10 การาุทติาจติส าหรับผู้
เกษีย อายรุาชการ 

            อ านวยการ 

11 โครบการเ.ิา่
ประสิทธิภา.การ
ปฏิบัติบานด้านการเบินพ
บัญชีพและ.ัสดุพ
ประจ าปงบบประาา พ
.ศ.ศพ2564 

            อ านวยการ 

12 การจัดประชุา
ค ะกรราการบรหิาร
เบินรายได้และทรั.ยส์ิน
ขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชนประจ าปง
บบประาา พ.ศ.ศพ
2564 

            อ านวยการ 

13 การประชุาค ะท าบาน
บริหารสินทรั.ย์และ
จัดหารายได ้

            อ านวยการ 
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ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
.ศ.ศ2563 .ศ.ศ2564 

กอบ/.ูนย์ 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เาศยศ .ศคศ าิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

14 การคัดเลือกบุคคลเ.ื่อ
บรรจุและแต่บตั้บเป็น
ข้าราชการ.ลเรือนใน
สถาบันอุดา.ึกษา 
ต าแหน่บครผูู้ช่วยพ(20 
อัตรา) และเลือกสรร
บุคคลเ.ื่อจัดจ้าบเป็น
.นักบานราชการ  

                      บริหาร
ทรั.ยากร
บุคคล 

15 การ.ัฒนาขา้ราชการ
ครูและบุคลากร
ทาบการ.ึกษา 

            บริหาร
ทรั.ยากร
บุคคล 

 หลักสตูรพ.ัฒนาก่อน
แต่บตั้บให้าีและเลื่อน
วิทยฐานะครูช านาญ
การ.ิเ.ษ และครู
เชี่ยวชาญ                                        

                        

 หลักสตูรพปฐานเิท.
ข้าราชการ.ลเรือนใน
สถาบันอุดา.ึกษาพ
ต าแหน่บครผูู้ช่วย 

                        

 หลักสตูรพการ.ัฒนา
ข้าราชการ.ลเรือนใน
สถาบันอุดา.ึกษา ที่อยู่
ระหว่าบทดลอบปฏบิัติ
หน้าท่ีราชการ 
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ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
.ศ.ศ2563 .ศ.ศ2564 

กอบ/.ูนย์ 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เาศยศ .ศคศ าิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

 หลักสตูรการ.ัฒนา
บุคลากรในส านักบาน
สถาบันวิทยาลยัชุาชนพ
เรื่อบ การจัดท าคูา่ือ
ปฏิบัติบานหลัก 

                        

 หลักสตูรการ
บริหารบานอุดา.ึกษา
สายสนบัสนุนระดับสูบ   
(นบสสศ)  

                        

 หลักสตูรปฐานเิท.การ
เป็นผู้บรหิารขอบ
วิทยาลัยชุาชน 

                        

16 การประชุา
ค ะกรราการ/
ค ะอนุกรราการ 

            บริหาร
ทรั.ยากร
บุคคล 

 ค ะอนุกรราการ
บริหารบานบุคคลขอบ
สถาบัน 

             

 ค ะกรราการ
กลั่นกรอบการ
บริหารบานบุคคลขอบ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทาบการ.ึกษาพ
(2 ครั้บ/ปง) 
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ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
.ศ.ศ2563 .ศ.ศ2564 

กอบ/.ูนย์ 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เาศยศ .ศคศ าิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

 ค ะกรราการ.ิจาร า
ค่าตอบแทนพ(ก าหนด
ครั้บแรก)พ 

                   

 ค ะกรราการ
กลั่นกรอบการ
ประเาินผลการ
ปฏิบัติบาน 

                        

 ค ะกรราการ
กลั่นกรอบการเลื่อน
เบินเดือน 

                        

 ค ะกรราการ
กลั่นกรอบการเสนอขอ
.ระราชทาน
เครื่อบราชอิสรยิาภร ์พ
(1ครั้บ/ปง) 

                   
-    

                 

 ค ะกรราการคัดเลือก
ราบวัลข้าราชการ.ล
เรือนดีเด่น 

                        

 ค ะกรราการ
ประเาินผลการ
ปฏิบัติบานให้เลื่อนวิทย
ฐานะครูช านาญการ
.ิเ.ษ และครเูชี่ยวชาญ  

                

 ค ะกรราการประเาิน
ค่าบานส าหรับ
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ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
.ศ.ศ2563 .ศ.ศ2564 

กอบ/.ูนย์ 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เาศยศ .ศคศ าิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

ข้าราชการ.ลเรือนใน
ส านักบานสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน 

 ค ะกรราการประเาิน
เ.ื่อแต่บตั้บบุคคลให้
ด ารบต าแหน่บ 

                     

 ค ะกรราการสรรหา
ผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุาชนพ 

               

 ค ะกรราการ
ประเาินผลการทดลอบ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุาชน 

  
  

   
  

  
  

         

 ค ะกรราการ
ด าเนนิการจ้าบ.ัฒนา
ระบบคลับข้อาูลฯ 

             

 ค ะกรราการตรวจรับ
บาน.ัสดุระบบ
คลับข้อาูลฯ 

                     

17 การประชุาสร้าบควาา
เข้าใจระบบการบริหาร
บบประาา พและการ
เบิกจ่ายบบประาา  

            แผนบาน
และ

บบประาา  
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ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
.ศ.ศ2563 .ศ.ศ2564 

กอบ/.ูนย์ 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เาศยศ .ศคศ าิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

18 การประชุาเชิบ
ปฏิบัติการพเรื่อบพการ
วิเคราะห์และจัดท า
ข้อาูลในระบบบริการ
บบประาา พขอบ
สถาบันวิทยาลยัชุาชน 

            แผนบาน
และ

บบประาา  

19 ประชุาค ะกรราการ
เร่บรัดติดตาาการใช้
จ่ายบบประาา 
ประจ าปงบบประาา พ
.ศ.ศพ2564 (ผ่านพ
Zoom) 

            แผนบาน
และ

บบประาา  

20 โครบการประชุาเชิบ
ปฏิบัติการพเรื่อบพการ
ควบคุาภายในและการ
บริหารควาาเสี่ยบ 

            แผนบาน
และ

บบประาา  

21 การประชุา
ค ะกรราการ
ประเาินผลการควบคาุ
ภายในพและบริหาร
จัดการควาาเสีย่บขอบ
สถาบันวิทยาลยัชุาชน 

            แผนบาน
และ

บบประาา  

22 การประชุาค ะท าบาน
บริหารบาน.ัฒนา

            แผนบาน
และ

บบประาา  
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ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
.ศ.ศ2563 .ศ.ศ2564 

กอบ/.ูนย์ 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เาศยศ .ศคศ าิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

ระบบราชการสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน 

23 การประชุาค ะท าบาน
จัดท ารายบานประจ าปงพ
สถาบันวิทยาลยัชุาชนพ 

            แผนบาน
และ

บบประาา  
24 โครบการฝึกอบราเชิบ

ปฏิบัติการพเรื่อบพ“การ
จัดท าแผนบบประาา 
รายจ่ายประจ าปง
บบประาา พ.ศ.ศพ
2564 – 2565พขอบ
สถาบันวิทยาลยัชุาชน" 

            แผนบาน
และ

บบประาา  

25 การตรวจเยี่ยาผลการ
ด าเนินบานขอบวิทยาลัย
ชุาชนระหว่าบผู้บรหิาร
สถาบันวิทยาลยัชุาชนพพ
และผูบ้ริหารส านัก
บบประาา  

            แผนบาน
และ

บบประาา  

26 การประชุาเ.ื่อ
เตรียาการช้ีแจบ
กรราาธิการพประจ าปง
บบประาา พ.ศ.ศพ
2565 

            แผนบาน
และ

บบประาา  
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ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
.ศ.ศ2563 .ศ.ศ2564 

กอบ/.ูนย์ 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เาศยศ .ศคศ าิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

27 การประชุา
ค ะกรราการ.ิจาร า
จัดสรรบบประาา 
รายจ่ายประจ าปง
บบประาา พ.ศ.ศพ
2564 

            แผนบาน
และ

บบประาา  

28 การประชุา
ค ะอนุกรราการ
นโยบายและ
ยุทธ.าสตร์ขอบสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน 

            แผนบาน
และ

บบประาา  

29 การประชุา
ค ะอนุกรราการ
.ึกษาควาาเป็นไปได้ใน
การจัดตั้บวิทยาลัย
ชุาชนเ.ชรบูร ์และ
สุโขทัย 

            แผนบาน
และ

บบประาา  

30 การประชุาค ะท าบาน
ทบทวนแผน
ยุทธ.าสตร์สถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพระยะพ5พ
ปง 

            แผนบาน
และ

บบประาา  

31 การด าเนินบานโครบการพ
1พต าบลพ1พ
าหาวิทยาลยัพ 

            แผนบาน
และ

บบประาา  
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ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
.ศ.ศ2563 .ศ.ศ2564 

กอบ/.ูนย์ 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เาศยศ .ศคศ าิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

32 การด าเนินบานควาา
ร่วาาือในประเท. 

            แผนบาน
และ

บบประาา  
33 การประเาินและตรวจ

ติดตาาผลการ
ด าเนินบานขอบวิทยาลัย
ชุาชน 

            แผนบาน
และ

บบประาา  

34 การประชุาสภา
วิชาการสถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพ 

            าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย 

35 การประชุา
อนุกรราการ.ัฒนา
เก ฑ์าาตรฐาน
หลักสตูรอนุปรญิญา
และการสะสาหน่วยกิต 

            าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย 

36 การประชุา
อนุกรราการาาตรฐาน
วิชาภาษาอับกฤษ 

            าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย 

37 การประชุา
อนุกรราการ.ัฒนา
เก ฑ์การประกัน
คุ ภา.ภายในสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน 

            าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย 
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ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
.ศ.ศ2563 .ศ.ศ2564 

กอบ/.ูนย์ 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เาศยศ .ศคศ าิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

38 การประชุา
อนุกรราการกลั่นกรอบ
และตรวจสอบ
คุ สาบัตผิู้ส าเร็จ
การ.ึกษาระดับ
อนุปริญญาและ
ประกา.นียบตัร 

            าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย 

39 การประกันค ุภา.
การ.ึกษาภายใน
สถาบันวิทยาลยัชุาชน 

            าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย 

40 การติดตาาบานวิจัย
รอบพ3พเดือนพและพ12พ
เดือน 

            าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย 

41 โครบการปรับปรุบ
หลักสตูรอนุปรญิญาพ
.ศ.ศพ2564พจ านวนพ6พ
สาขาวิชาพและพ1พ
หาวดวิชา.ึกษาทั่วไป 

            าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย 

42 โครบการ.ัฒนาระบบ
คลับหน่วยกิตพ(Credit 
Bank) 

            าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย 

43 การออกแบบการ
เรียนรูร้ายวิชา
ภาษาอับกฤษเ.ื่อการ

            าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย 
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ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
.ศ.ศ2563 .ศ.ศ2564 

กอบ/.ูนย์ 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เาศยศ .ศคศ าิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

สื่อสารพ1พเ.ื่อ.ัฒนา
เป็นบทเรียนออนไลน ์

44 การส่บเสริาการ
ด าเนินบานเ.ื่อขอรับ
ทุนนวัตกรราสายอาชี.
ขอบพกส.ศพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ                                                                    

            าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย 

45 การ.ัฒนาหลักสูตร
ทักษะอาชี.ให้
สอดคล้อบกับาาตรฐาน
คุ วุฒิวิชาชี. 

            าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย 

46 การเชิดชูเกียรติ
นัก.ึกษาผลบานดเีด่น
ขอบสวชชศ 

            าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย 

47 การตรวจสอบพ
กลั่นกรอบผูส้ าเรจ็
การ.ึกษา 

            าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย 

48 การ.ัฒนาโจทย์วิจัย
เชิบ.ื้นที่พเ.ื่อขอรับ
บบประาา พปงพ2565 

            าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย 

49 การชี้แจบระบบรายบาน
การจัดการ.ึกษาขอบ
วิทยาลัยชุาชน 

            าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย 

50 การประชุา.ิจาร า
โจทย์วิจัยโครบการวิจัยพ

            าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย 
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ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
.ศ.ศ2563 .ศ.ศ2564 

กอบ/.ูนย์ 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เาศยศ .ศคศ าิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

"สืบสานและ.ัฒนาช่าบ
.ิลป์ประจ าถิ่น" 

51 บานขับเคลื่อนดิจิทลั
เ.ื่อการบริหารจัดการ
และการบริการ 

            เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 โครบการจดัท าระบบ
สารสนเท.และการ
จัดการเนื้อหาขอบ
เว็บไซต์พ(Web Portal) 
ขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชน 

             

 การประชุาเชิบ
ปฏิบัติการเครือข่าย
ห้อบสาุดอัตโนาัติ
วิทยาลัยชุาชนพ 

             

 การจ้าบบ ารุบรักษา
ห้อบสาุดอัตโนาัติ
สถาบันวิทยาลยัชุาชน 

             

 การออกแบบและ
.ัฒนาเว็บไซตส์ถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพ 

             

 การประชุา
ค ะอนุกรราการด้าน
ดิจิทัล 
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ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
.ศ.ศ2563 .ศ.ศ2564 

กอบ/.ูนย์ 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เาศยศ .ศคศ าิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

 การน าระบบพe-
Saraban าาใช้ใน
สถาบันวิทยาลยัชุาชนพ
และส านักบานไร้
กระดาษ 

             

52 บานบริหารจดัการ
โครบสร้าบ.ื้นฐานดิจิทัล 

            เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 การจ้าบบริการ
บ ารุบรักษาอุปกร ์และ
ระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเท.
ขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชน 

             

 โครบการซื้อครุภ ัฑ์
คอา.ิวเตอร์พจ านวนพ8พ
รายการพ.ร้อาติดตั้บปงพ
2564พขอบสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน 

             

 การเข้าร่วาการ
ฝึกอบราผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย 

             

 การประชุา
ค ะกรราการ.ิจาร า
จัดท าพTOR  บานจ้าบ
บริการบ ารุบรักษา
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ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
.ศ.ศ2563 .ศ.ศ2564 

กอบ/.ูนย์ 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เาศยศ .ศคศ าิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

อุปกร ์และระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเท.ขอบสถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพปงพ
2565 

 การติดตาาประเาินผล
โครบการจ้าบบริการ
บ ารุบรักษาอุปกร ์และ
ระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเท.
ขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชนพและโครบการซื้อ
ครุภ ัฑ์คอา.ิวเตอร์
จ านวนพ8พรายการ
.ร้อาติดตั้บ 

             

53 บานขับเคลื่อนดิจิทลั
เ.ื่อการเรยีนการสอน
และการวจิัย 

พพพ            เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 การฝึกอบราการผลติ
สื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ให้กับวิทยาลยั
ชุาชนพระดับต้นพผา่นพ
zoom 

             

 การฝึกอบราการผลติ
สื่อการเรียนการสอน
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ล าดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ 
.ศ.ศ2563 .ศ.ศ2564 

กอบ/.ูนย์ 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เาศยศ .ศคศ าิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

ออนไลน์ให้กับวิทยาลยั
ชุาชนพระดับกลาบพพ
ผ่านพzoom 

 การฝึกอบราออนไลน์
ผ่านระบบพzoom เรื่อบพ
"การจัดการเอกสาร
ทรั.ย์สินทาบปัญญา/
คัดสรรแหล่บเรียนรู้
ออนไลน์"พ พสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน 

             

 การฝึกอบราการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
ส าหรับการบรหิารและ
การตัดสินใจพให้กับ
ผู้บริหารวิทยาลยัชุาชนพ
ผ่านพzoom 

             

 การจ้าบท่ีปรึกษา
ออกแบบและ.ัฒนาสื่อ
การเรยีนการสอน
ออนไลน์พรายวิชา
ภาษาอับกฤษเ.ื่อการ
สื่อสารพ1 

             

64 การตรวจสอบและ
ประเาินผลการ
ด าเนินบานตาา

            ตรวจสอบ
ภายใน 
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2. แผนงานโครงการกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม 
วงเงิน

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

งบเงินอุดหนุน :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16,182,400 2,241 (จ านวนนักศึกษา 
ปวช.) 

1. .ิจิตร โครบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ.ึกษาตั้บแต่ระดับอนุบาลจนจบการ.ึกษาขั้น.ื้นฐาน 12,799,700  1,667 วิทยาลยัชุาชน.ิจิตร 
2. อุทัยธาน ี โครบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ.ึกษาตั้บแต่ระดับอนุบาลจนจบการ.ึกษาขั้น.ื้นฐาน 3,385,700 574 วิทยาลยัชุาชนอุทยัธาน ี
งบเงินอุดหนุน : โครงการสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 1,200,000 54 (จ านวนโครงงาน) 
1. พิจิตร ประกอบด้วย 38 โครงงาน 800,000 38 (จ านวนโครงงาน) 

 Augmented Reality น าเสนอผลิตภั ฑ์กลุ่าผ้าทอบ้านห้วยแกว้พในรูปแบบพ3 D 7,500   
 การ.ัฒนาเครื่อบตัดหญ้าบับคับด้วยรีโาท 53,500   
 การ.ัฒนาเครื่อบตัดหญ้าแบบบับคับวิทยุ เวอร์ชั่นพ2 17,500   
 การ.ัฒนาแปรรูปผลิตภั ฑ์.ริกแกบ 7,500   
 การ.ัฒนารูปแบบผลิตภั ฑ์กระเป๋าจักสานผักตบชวาจากเปงย กลุ่าแา่บา้นทุ่บโ.ธิ ์ 7,500   
 การ.ัฒนารูปแบบผลิตภั ฑ์ขนาทอบาว้น กลุ่าสตรีต าบลวับบ้ิวใต้พอ าเภอดบเจริญพจับหวัด.จิิตร 7,500   
 เครื่อบขึ้นรูปจานใบไา้แบบเปลี่ยน.ิา.์ได้ 40,000   
 เครื่อบเตือนภัย.ลับบานแสบอาทิตย์กร ี.ึกษาชุาชนบ้านวับแดบ 30,000   
 เครื่อบท าควาาสะอาดข่า 28,000   
 เครื่อบปอกาะ.ร้าว 27,800   
 เครื่อบปั๊าน้ า.ลับบานแสบอาทิตย์อัจฉรยิะ 36,000   
 เครื่อบไล่นกและไล่หนู แบบใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค 30,000   
 เครื่อบแหวกร่อบน้ าพ2 in 1 25,000   
 เครื่อบให้อาหารไก่ไข่อัตโนาัติพผ่านระบบ Arduino ภายใน.ูนยก์ารเรียนรู้ขอบชุาชนบ้านทุ่บสาาัคคีพหาู่ที่พ๑๙พต าบลทุบ่ใหญ่ 

อ าเภอพโ.ธิ์ประทับชา้บพจับหวัดพ.ิจิตร 
12,500   

 เครื่อบอบแห้บพ2 ระบบแบบปรับทิ.ทาบตาาดวบอาทิตย์ 30,000   
 เครื่อบอัดถ่านแท่บพกร ี.ึกษาบ้านวัดหลวบ หาู่ที่พ2 ตศท่าบัวพอศโ.ทะเลพจศ.ิจิตร 20,500   
 ชุดต้นแบบระบบสูบน้ าบาดาลดว้ย.ลับบานแสบอาทิตย์ 50,200   
 แปรรูปผลิตภั ฑ์าะนาวหย ีและสร้าบชอ่บทาบการจ าหนา่ยใหแ้กก่ลุ่าสตรีแา่บ้านเกษตรกรชุาชนบ้านวัดหลวบ 7,500   
 แปลบสาธิตการปลกูข้าวจากท่อพPVC โดยใช้ระบบน้ าไหลวนจาก.ลับบานแสบอาทิตย์ 55,000   
 โปรแกราบริหารจัดการกอบทุนต้นแบบออาทรั.ย์หาูบ่้าน หาู่พ19 ต าบลพทุ่บใหญ่พอ าเภอพโ.ธิ์ประทบัช้าบพจับหวัด.ิจิตร 7,500   
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม 
วงเงิน

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

 โปรแกราระบบบรหิารจัดการต้นแบบ กลุ่าวิสาหกิจชุาชนพข้าวโ.ดแปลบใหญ่พหาู่พ16 บ้านห้วยค าตาลพต าบลทุ่บใหญ่ 
อ าเภอโ.ธิ์ประทับช้าบพจับหวัด.ิจิตร 

7,500   

 โปรแกราระบบบรหิารจัดการต้นแบบโครบการแก้ปัญหาควาายากจน (กขศคจศ)พบ้านหว้ยนอ้ยพหาู่พ5 ต าบลทุ่บใหญ่พอ าเภอ
โ.ธิ์ประทบัช้าบพจับหวัด.ิจิตร 

7,500   

 .ัฒนาเครื่อบบดข้าวโ.ดอาหารสุกร 26,000   
 .ัฒนาเครื่อบฟื้นฟูสภา.กล้าาเน้ือขาผู้สูบอายุ กร ี.ึกษาโรบ.ยาบาลส่บเสริาสุขภา.ทา่บัว 9,500   
 .ัฒนาตู้อบแห้บ.ลับบานแสบอาทิตย์อัจฉริยะ 35,000   
 .ัฒนาประสิทธภิา.เครื่อบคัดเาล็ด.ันธุ์ข้าว V.2 25,000   
 .ัฒนาประสิทธภิา.เครื่อบอัดกระถาบจากวัสดธุรราชาติ V.2 17,500   
 .ัฒนาแปรรูปผลิตภั ฑ์เครื่อบนวดจากต้นไผ่และสาุนไ.ร 7,500   
 .ัฒนาผลิตภั ฑ์ปลาร้าทรบเครื่อบและสร้าบช่อบทาบการจ าหนา่ยเ.ื่อส่บเสริาอาชี.กลุ่าผู้าีรายได้น้อยบ้านหนอบบอน 7,500   
 .ัฒนาผลิตภั ฑ์เห็ดทรบเครื่อบและช่อบทาบการจ าหน่ายเ.ือ่ส่บเสริาอาชี.กลุ่าผู้าีรายได้น้อยบ้านใหา่สาาัคคี 7,500   
 .ัฒนาเรือเก็บผักตบชวาและวัช.ืชบับคับวิทยุ เวอร์ชั่นพ2 17,500   
 เ.ิ่าาูลค่าผลิตภั ฑ์จักสานผักตบชวา เ.ื่อส่บเสริาเอกลักษ ์ชุาชนบ้านหัวดานพหาู่พ8 ต าบลท้ายน้ าพอ าเภอโ.ทะเล จับหวัด

.ิจิตร 
7,500   

 เ.ิ่าาูลค่ารูปแบบผลิตภั ฑ์ตระกร้าไา้ไผ่ เ.ื่อส่บเสริาเอกลักษ ์ชุาชนพบ้านใหา่สุขเกษาพหาู่7 ต าบลแหลารับพอ าเภอบึบนา
ราบ จับหวัด.ิจิตร 

7,500   

 ไา้เท้าอัจฉริยะพส าหรับผู้.กิารทาบสายตา 7,500   
 รถเข็นเก็บเาล็ดข้าวเปลือกพ4 ล้อ เวอรช์ั่นพ2 29,000   
 รถฉีด.่นสารก าจัด.ัตรู.ืชแบบบับคับวทิยุ 27,000   
 ระบบสูบน้ า.ลับบานแสบอาทิตย์เ.ื่อใช้กบัแปลบเ.าะปลูกขนาดเล็กในชุาชน 45,000   
 สบู่สาุนไ.รสครับกากกาแฟ 7,500   

2. อุทัยธานี ประกอบด้วย 16 โครงงาน 400,000 16 (จ านวนโครงงาน) 
 การ.ัฒนารถประหยัดน้ าาันเชื้อเ.ลิบพ( ประเภทรถตลาดพ) 30,000   
 การสร้าบและหาประสิทธภิา.เครื่อบท าป๊อปคอร์น 16,000   
 การสร้าบและหาประสิทธภิา.เครื่อบนวดข้าวขนาดเล็ก 16,000   
 การสร้าบและหาประสิทธภิา.เครื่อบผลิตอาหารสัตวอ์ัดเา็ดขนาดเล็ก 16,000   
 การสร้าบและหาประสิทธภิา.เครื่อบฝานกล้วย 18,000   
 การออกแบบและสร้าบแท่นประกอบเครื่อบยนต์ 24,000   
 เครื่อบผลิตเส้นใยจากขวด.ลาสติก 20,000   
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม 
วงเงิน

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

 เครื่อบรดน้ ากึ่บอัตโนาัติด้วยพAPP Blynk 30,000   
 เครื่อบร่อนไส้เดือน 25,700   
 เครื่อบสีข้าว 23,840   
 โครบการ.ัฒนาโปรแกราจัดเก็บข้อาูล ควาาประ.ฤตแิละการท าควาาดพีนัก.ึกษาวิทยาลยัชุาชนอุทยัธานี 3,000   
 โครบการ.ัฒนาโปรแกราจัดเก็บเอกสารค าสั่บ บานบุคลากรพวิทยาลยัชุาชนอุทัยธานี 3,000   
 โครบการ.ัฒนาโปรแกราส านักบานด้านบัญชี เร่ือบพการรายบานบบประาา (บบทดลอบ) 3,000   
 ชุดสื่อการเรียนการสอนระบบปรับอากา.รถยนต์ 24,000   
 ชุดสื่อการเรียนการสอนระบบรถยนต ์(รถอาจารย์ใหญ่) 80,000   
 รถบรรทุกอเนกประสบค์ 67,460   

งบเงินอุดหนุน : โครงการจดัหลักสตูรพัฒนาอาชีพ  3,000,000 186 (จ านวนผู้รับบริการ) 
การพัฒนาใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรเดิม  932,600 41 (จ านวนหลักสูตร) 
1. ตาก ประกา.นียบัตรการผดุบครรภ์ไทยและประกา.นียบัตรผู้ชว่ย.ยาบาลทาบการแ.ทย์แผนไทย พ30,000  5  
2. บุรีรัาย์ การ.ัฒนาหรือปรับปรุบหลักสูตรประกา.นียบัตรพ(เ.รษฐกิจ.อเ.ียบ,ผู้ประกอบการพSME)  40,000  5  
3. หนอบบัวล าภ ู การ.ัฒนาหลกัสูตรประกา.นยีบัตรพ/พหลักสูตรสัาฤทธิบัตรพ(ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์) พ30,000  1  
4. สระแก้ว การ.ัฒนาและบริหารหลกัสูตรประกา.นียบัตรและสัาฤทธบิัตรพ(หลักสูตรสัาฤทธิบัตรสาขาคหกรรา.าสตร์พ(การแปรรูป

ผลิตภั ฑ์เกษตรจากลูกา่อน)พและหลักสูตรฝึกอบราสาขาคหกรรา.าสตร์พ(ผ้าาัดย้อาและผ้า.ิา.์ลายสีธรราชาติ) 
พ60,000  5  

5. อุทัยธาน ี โครบการ.ัฒนาหลักสูตรสัาฤทธิบัตรพ(ชา่บซ่อารถจักรยานยนต์ระบบฉีดเชื้อเ.ลบิด้วยอิเล็กทรอนิกสพ์และบานเทคโนโลยยีาน
ยนต์สาัยใหา่) 

พ60,000  5  

 โครบการเชิบปฏิบัติการ.ัฒนาหลกัสูตร.ัฒนาทักษะและจัดบริการทดสอบาาตรฐานฝงาือแรบบาน พ90,000  4  
6. นราธิวาส โครบการ.ัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขยาย.ันธ.์ืชเ.รษฐกิจจับหวัดนราธิวาสพ(หลักสูตรสัาฤทธิบัตร) พ30,000  1  
 การ.ัฒนาหลกัสูตรสู่อาชี.และบริการทาบวิชาการแก่ชุาชนพ 

1ศพหลักสูตรสัาฤทธิบัตรพ(1ศพภาษาอับกฤษเ.ื่อการท่อบเท่ียวและบรกิารพ5ศพภาษาาลายกูลาบเ.ื่อการสื่อสารพ3ศพคอา.วิเตอร์
กราฟฟกิ)พ 
5ศพหลักสูตร.ัฒนาอาช.ีพ(1ศพเทคนิคการ.ูดไลฟ์สดพ5ศพธุรกิจเครื่อบดื่าพ3ศพบาเรตต้าาืออาชี.พ4ศพข้าวหากอาหรับพ6ศพเชฟเบ
เกอรี่) 

150,000พพ 8  

7. ยะลา หลักสูตรสัาฤทธิบัตรพการซ่อาแซาเส้ือผ้าพ(หลักสูตรระยะสั้นเดิา) พ15,000  1  
 หลักสูตรสัาฤทธิบัตรพพหลักสูตรชาชักลลีาพ(หลักสูตรระยะสั้นเดิา) พ15,000  1  
8. ยโสธร หลักสูตรสัาฤทธิบัตรพนักวิจยัชุาชน พ30,000  1  
9. .ับบา หลักสูตรสัาฤทธิบัตรพผู้ดูแลผู้สูบอายุพและการท่อบเท่ียวชุาชน พ40,000  5  
10. ตราด การ.ัฒนาหรือปรับปรุบหลักสูตรบริการวิชาการพ9พหลักสูตร พ264,600  9  
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11. แ.ร่ การ.ัฒนา/ปรับปรุบหลักสูตรสัาฤทธิบตัรพอาหารและเครื่อบจิ้นพและการเป็นผู้ประกอบการทาบทาบธุรกจิ 18,000 5  
12. สบขลา การ.ัฒนาหรือปรับปรุบหลักสูตรประกา.นียบัตรอาหารและเครื่อบดื่า 30,000 1  
 การ.ัฒนาหรือปรับปรุบหลักสูตรประกา.นียบัตรการนวดแผนไทย 30,000 1  
13. น่าน การ.ัฒนาและจัดการ.ึกษาหลกัสูตรประกา.นียบัตร.นกับานโรบแราพ 

สาขาการบริการส่วนหน้า 
30,000 1  

การจัดการเรียนการสอน  707,470 186 (จ านวนผู้รับบริการ) 
1. ตาก ภาษา.า่าเ.ื่อการสื่อสารพ  117,790  57  
2. บุรีรัาย์ กีฬาฟุตบอลสู่ควาาเป็นเลิส  270,900  61  
3. สาุทรสาคร การส่บเสริาสุขภา.ผู้สูบอาย ุ 76,300 7  
 .ื้นฐานาาตรฐานสากล 10,460 19  
4. .ับบา ธุรกิจตกแต่บสถานที่ส าหรับบานจัดเลี้ยบ  98,050  31  
5. ตราด การส่บเสริาและ.ัฒนาคุ ภา.ชวีิตผู้สูบอายุ:ต าบลห้วยแร้บพอ าเภอเาือบตราดพจบัหวัดตราด  106,900  56  
6. สบขลา ผู้ดูแลเด็ก.ิการ 58,080 5   
ส านักงานสถาบัน รอจัดสรร 1,359,930 -  
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0    
โครงการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา (นักศึกษา หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ) 9,250,000   
1. แมฮ่่องสอน จ านวน 9 โครงการ 430,700   

 โครบการค่ายส่บเสริาคุ ธรราจริยธรรานัก.ึกษาวิทยาลยัชุาชนแา่ฮ่อบสอน 100,000   
 โครบการนิเท.ติดตาาและประเาินผลการจัดการ.ึกษาวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพประจ าปงการ.ึกษาพ2563 25,000   
 โครบการแนะแนวการจัดการ.ึกษาวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนและการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์วิทยาลยัชุาชนแา่ฮ่อบสอนพ

ประจ าปงการ.ึกษาพ2564 
30,000   

 โครบการประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในวิทยาลยัชุาชนแา่ฮ่อบสอน 160,000   
 โครบการประชุาเชิบปฏิบัติการการจัดท ารายละเอยีดพาคอศพ3พรายละเอยีดขอบประสบการ ์ภาคสนาาพาคอศพ4พรายบานผล

การด าเนินการขอบรายวิชาพาคอศพ5พและการจัดท าผลการด าเนินบานขอบประสบการ ์ภาคสนาาพาคอศพ6พประจ าปง
การ.ึกษาพ2563 

30,000   

 โครบการประชุาเชิบปฏิบัติการการ.ัฒนาอาจารย์ประจ าหลกัสูตรอนุปริญญาพวทิยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพประจ าปงการ.ึกษาพ
2563 

30,000   

 โครบการฝึกประสบการ ์วิชาชี.และการนิเท.บานนัก.ึกษาหลักสูตรอนุปริญญาพวิทยาลยัชุาชนแา่ฮ่อบสอนพประจ าปง
การ.ึกษาพ2563 

20,000   

 โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ห้อบสาุดวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพประจ าปงบบประาา พ2564 30,700   
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 โครบการ.ึกษาสภา.ปัญหาที่ส่บผลกระทบต่อการออกกลาบคันขอบนัก.ึกษาหลกัสูตรอนุปริญญาวิทยาลยัชุาชนแา่ฮ่อบสอนพ
ประจ าปงการ.ึกษาพ2563 

5,000   

2. พิจิตร จ านวน 6 โครงการ 475,500   
 โครบการติดตาาผู้ส าเร็จการ.ึกษา 15,000   
 โครบการนิเท.พก ากับติดตาาเ.ือ่.ัฒนาทักษะการเรียนรู้ขอบผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ21 10,000   

 โครบการ.ัฒนาผู้เรียนเ.ื่อการทดสอบประเาินาาตรฐานวิชาชี.และการทดสอบระดับชาติพปงการ.ึกษาพ2563 90,350   
 การ.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาด้วยกระบวนการประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในวิทยาลยัชุาชน 223,000   
 การ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.และทักษะการจัดการเรียนรู้ขอบผู้สอนใน.ตวรรษที่พ21 122,150   

 การ.ัฒนาหลกัสูตร 15,000   
3. ตาก จ านวน 3 โครงการ 412,160   
 โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การจัดการ.ึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 192,160   
 การประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในพวทิยาลัยชุาชนตาก 75,000   
 โครบการ.ัฒนาคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์นัก.ึกษาตาาอัตลกัษ ์ 145,000   
4. บุรีรัมย ์ จ านวน 6 โครงการ 469,790   
 โครบการประกันคุ ภา.การ.ึกษา 50,000   
 โครบการ.ัฒนานวัตกรราการเรียนการสอนอย่าบสร้าบสรรค์ 120,000   
 โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ผู้เรียนวิทยาลัยชุาชนบุรีรัาย์ 119,790   
 โครบการเสริาสร้าบควาาเข้าใจเครือข่ายหน่วยจัดการ.ึกษา 50,000   
 โครบการ.ัฒนากิจการนัก.ึกษา 90,000   
 โครบการ.ัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา 40,000   
5. มุกดาหาร จ านวน 3 โครงการ 430,650   
 โครบการการ.ัฒนาคุ ภา.การจัดการ.ึกษาเ.ื่อผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ21พและตาานโยบายประเท.ไทยพ4.0 254,000   
 โครบการประกันคุ ภา.การ.ึกษาขอบวิทยาลยัชุาชนาุกดาหาร 76,000   
 โครบการ.ัฒนาคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์ขอบนัก.ึกษาตาาคุ ธรราพอัตลกัษ ์ขอบวิทยาลยัชุาชนาุกดาหาร 100,650   
6. หนองบัวล าภ ู จ านวน 8 โครงการ 390,430   
 โครบการติดตาาพผู้ส าเร็จการ.ึกษา/ส ารวจควาา.ึบ.อใจ/อนุปริญญา/ฝึกอบรา/นัก.ึกษาออกกลาบคัน 10,000   
 โครบการนิเท.ติดตาาการจัดการ.ึกษา 8,000   
 โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานพการประกันคุ ภา.การ.ึกษา 57,100   
 โครบการ.ัฒนาาาตรฐานอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 26,000   
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 โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ผู้สอนประจ าพและผู้สอน.ิเ.ษ 110,000   
 แนะแนวและประชาสัา.ันธก์าร.ึกษา 40,450   
 โครบการ.ัฒนานัก.ึกษาให้าีคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์ตาากรอบพTQF 100,000   
 ส่บเสริาการ.ัฒนา.ักยภา.ผู้สอนประจ าและผู้สอน.ิเ.ษในด้านการวิจยัในชั้นเรียนพวิจยัชุาชนพวิทยาลัยชุาชนหนอบบวัล าภู 38,880   
7. สระแก้ว จ านวน 9 โครงการ 360,850   
 โครบการนิเท.และติดตาา 5,000   
 โครบการประกันคุ ภา.การ.ึกษาพประจ าปงบบประาา พ2564 40,000   
 โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การจัดการ.ึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 20,000   
 โครบการ.ัฒนาสื่อพต าราพและเอกสารประกอบการสอน 20,000   
 โครบการเ.ิ่าประสิทธิภา.การจัดการ.ึกษาตาากรอบาาตรฐานคุ วุฒิอุดา.ึกษาแห่บชาติ 50,000   
 โครบการสร้าบเครือข่ายและควาารว่าาอืเ.ื่อคุ ภา.และาาตรฐานในการจัดการ.ึกษาหลักสูตรอนปุริญญา 10,000   
 โครบการ.ัฒนานัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชนสระแก้ว 80,000   
 การวิจยัเ.ื่อ.ัฒนาการเรียนการสอน 20,000   
 โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ผู้สอนเ.ือ่ผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ21พวิทยาลยัชุาชนสระแก้ว 115,850   
8. อุทัยธานี จ านวน 14 โครงการ 386,330   
 โครบการเตรียาควาา.ร้อากอ่นการทดสอบทาบการ.ึกษาระดับชาติด้านอาชวี.ึกษาพ(PRE V-NET) ประจ าปงการ.ึกษาพ

2563 
10,000   

 โครบการประเาินาาตรฐานวิชาชี.ระดบัปวสศ2พและระดับปวชศ3พประจ าปงการ.ึกษาพ2563 15,000   
 โครบการการ.ัฒนา.ักยภา.ด้านการวจิยัเชิบบูร าการ 80,000   
 โครบการติดตาาผู้ส าเร็จการ.ึกษาหลักสูตรพอนุปริญญาพปวสศพและพปวชศ 8,000   
 โครบการแนะแนวการ.ึกษาและอาชี.พวิทยาลยัชุาชนอุทยัธานพีประจ าปงบบประาา พ2564 10,000   
 โครบการประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในพประจ าปงการ.ึกษาพ2562 67,272   
 โครบการประชาสัา.ันธห์ลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยชุาชนอทุัยธานี 43,800   
 โครบการประชุาเชิบปฏิบัติการการ.ัฒนาผู้สอนประจ าพผู้สอน.ิเ.ษพขอบวิทยาลยัชุาชนอุทัยธานพีในเรื่อบการเรียนการสอน

รูปแบบวิทยาลัยชุาชนพตาากรอบาาตรฐานการอุดา.ึกษา 
20,000   

 โครบการส่บเสริาการอ่านและการเรียนรูพ้ตาารอย.าสตร์.ระราชาพประจ าปงบบประาา พ2564 5,000   
 การ.ึกษาสาเหตุการออกกลาบคันขอบนัก.ึกษาวิทยาลยัชุาชนอุทยัธานีพปงการ.ึกษาพ2562 - 2563 30,000   
 โครบการ.ัฒนานัก.ึกษา 39,778   
 โครบการนิเท.และติดตาาการจัดการ.ึกษาหลกัสูตรพปวชศพปวสศพและพอนปุริญญา 10,000   
 โครบการประชุาเชิบปฏิบัติการครูผู้สอนรายวิชาโครบการ 17,480   
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 โครบการปรับปรุบ.ัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญาพตาากรอบาาตรฐานการอุดา.ึกษาพ(ร่าบหลักสูตรพาคอศ2) ปงบบประาา พ
.ศ.ศพ2564 

30,000   

9. ระนอง จ านวน 11 โครงการ 386,640   
 การประเาินคุ ภา.ภายในสถาน.ึกษาพวิทยาลัยชุาชนระนอบ 45,000   
 โครบการติดตาาผู้ผ่านการฝึกอบราและส ารวจควาา.ึบ.อใจการให้บริการฝึกอบรา 5,000   
 โครบการติดตาาผู้ส าเร็จการ.ึกษาและผูร้ับบริการหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุาชนระนอบ 5,000   
 โครบการส ารวจควาา.ึบ.อใจขอบนัก.ึกษาปงสุดท้าย/ผู้ส าเร็จการ.ึกษาใหา่ที่าตี่อคุ ภา.หลักสูตร 3,000   
 .ัฒนาครูาืออาชี.ตาาการจัดการเรียนรู้ขอบคุ ลักษ ะผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ21 40,000   
 โครบการ.ัฒนาการเรียนการสอนพ.ัฒนาสื่อพและแหล่บเรียนรู้ 45,000   
 โครบการ.ัฒนา.ักยภา.นกั.ึกษาตาาคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์พTQF 70,000   
 โครบการ.ัฒนาสารรถนะนัก.ึกษาระดบัอนุปริญญาพเ.ือ่เสริาสร้าบควาาเข้าแข็บทาบวิชาชี. 56,640   
 โครบการ.ัฒนา.ักยภา.อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาตาากรอบาาตรฐานคุ วุฒิระดับอุดา.ึกษาแห่บชาติ 30,000   
 การวิจยัเ.ื่อ.ัฒนาการ.ึกษาวิทยาลยัชาุชนระนอบ 50,000   
 โครบการ.ัฒนาหลักสูตรและ.ึกษาการออกกลาบคันนัก.ึกษาอนปุริญญา 37,000   
10. นราธิวาส จ านวน 7 โครงการ 601,000   
 โครบการประชุาเตรียาควาา.ร้อาก่อนเปิดภาคเรียนส าหรับอาจารย์ผู้สอน 60,000   

 โครบการประเาินหลักสูตรอนุปริญญาพวทิยาลัยชุาชนนราธิวาส 20,000   
 โครบการเสริาสร้าบควาาเข้าใจการฝึกประสบการ ์พหลักสูตรอนปุริญญาพใหก้ับนัก.ึกษาพและสถานประกอบการพหน่วยบานพ

ในจับหวัดนราธวิาส 
40,000   

 การประกันคุ ภา.สถาน.ึกษาพประจ าปงการ.ึกษาพ2562 100,000   
 โครบการ.ัฒนาบุคลากรด้านการวจิัยเ.ือ่.ัฒนาการ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน 163,100   
 การ.ัฒนา.ักยภา.อาจารย์ประจ าหลักสูตรพผู้สอนประจ าพและผู้สอน.ิเ.ษเ.ื่อเ.ิ่าประสิทธิผลในการจัดการ.ึกษาเ.ือ่

ผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ21 
127,900   

 โครบการ.ัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาพวิทยาลัยชุาชนนราธิวาส 90,000   
11. ยะลา จ านวน 8 โครงการ 562,920   

 โครบการประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายใน 120,000   
 โครบการประชุาสัาานาเชิบปฏิบัติการ.ฒันาและปรับปรุบหลักสูตรวิทยาลัยชุาชนยะลา 40,000   
 โครบการ.ัฒนาคุ ลักษ ะนัก.ึกษาโดยใช้แหล่บเรียนรู้ภายนอก 115,000   
 โครบการ.ัฒนา.ักยภา.สู่ควาาเป็นเลิ.ด้านการจัดการ.ึกษา 15,000   
 โครบการส่บเสริานัก.ึกษาาีจิตอาสาเ.ื่อ.ัฒนาบ้านเรา 72,920   
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 โครบการเสริาสร้าบคุ ธรราจริยธรรานัก.ึกษาวิทยาลยัชุาชนยะลา 50,000   
 โครบการอบราเชิบปฏิบัติการเตรียาควาา.ร้อานัก.ึกษาระดับอนุปริญญาสู่ตลาดแรบบาน 50,000   

 ประชุาเชิบปฏิบัติการ.ัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา 100,000   
12. ปัตตานี จ านวน 12 โครงการ 507,900   
 การ.ัฒนาทักษะด้านการวัดและประเานิผลครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา 157,150   
 การ.ัฒนาทักษะและสือ่การเรียนการสอนออนไลน์รูปแบบพSPOC โดยใช้พGoogle Classroom ส าหรับครูผู้สอน 35,000   
 โครบการช่วยเหลือนกั.ึกษาที่าแีนวโน้าออกกลาบคัน 3,000   
 โครบการติดตาาผู้ส าเร็จการ.ึกษาพหลักสูตรอนุปริญญาพปงการ.ึกษาพ2563 7,000   
 โครบการประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในพประจ าปงการ.ึกษาพ2562 65,000   
 โครบการฝึกประสบการ ์วิชาชี.หลกัสตูรอนุปริญญาเ.ื่อ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.ทรั.ยากรานุษย์ 50,000   
 การสร้าบควาาเข้าใจครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา 60,000   
 การสร้าบควาาเข้าใจผู้รับผิดชอบหลักสตูรอนุปริญญาประจ าปงการ.ึกษาพ2563 13,750   
 การอบราเชิบปฏิบัติการการใช้บานระบบการเรียนการสอนออนไลน์พGoogle Classroom ส าหรับนัก.ึกษาใหา ่ 62,000   
 โครบการส่บเสริาควาารู้ระบบบริการการ.ึกษาวิทยาลัยชุาชนพด้านบานทะเบยีนวัดผลพและประเาินผลนัก.ึกษาพส าหรับ

นัก.ึกษาใหา ่
5,000   

 โครบการส่บเสริาอัตลักษ ์นัก.ึกษา 40,000   
 โครบการปรับปรุบหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูปพและสาขาวิชาแ.ทยแ์ผนไทย 10,000   
13. สตูล จ านวน 7 โครงการ 474,620   
 โครบการ.ัฒนาบานวิจยัพนวัตกรราพหรอืบานสร้าบสรรค์พเ.ื่อ.ัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลยัชุาชนสตูล 30,000   
 โครบการ.ัฒนานัก.ึกษาสาขาวิชาการทอ่บเที่ยวโดยใช้แหล่บเรียนรู้เป็นฐานพหลกัสูตรอนุปริญญาพวิทยาลัยชุาชนสตูล 20,000   
 โครบการ.ัฒนาอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยชุาชนสตูล 130,000   
 โครบการาหกรราวิชาการวิทยาลยัชุาชนสตูล 80,000   
 โครบการอบราเชิบปฏิบัติการอาจารย์ประจ าหลกัสูตรอนุปริญญา 20,000   
 ประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในวิทยาลยัชุาชนสตูล 94,620   
 โครบการ.ัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา 100,000   
14. สมุทรสาคร จ านวน 8 โครงการ 383,200   
 การประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในวิทยาลัยชุาชนสาุทรสาครพปงการ.ึกษาพ2563 99,975   
 โครบการจัดท าเอกสารและผลิตสื่อการสอนออนไลน์ 45,000   
 โครบการ.ัฒนาคุ ลักษ ะอัน.ึบประสบค์กับการเรียนรู้ใน.ตวรรษที่พ21พและตาานโยบายประเท.ไทยพ4.0 56,000   
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 โครบการ.ัฒนาและปรับปรุบหลักสูตรอนุปริญญา 38,625   
 โครบการ.ัฒนา.ักยภา.คร ู 48,000   
 โครบการห้อบสาุดอัจฉริยะ 20,000   
 โครบการ.ัฒนากิจการนัก.ึกษาวิทยาลยัชุาชนสาุทรสาคร 40,000   
 โครบการ.ัฒนา.ักยภา.บุคลากรประจ าปงพ2564 35,600   
15. ยโสธร จ านวน 9 โครงการ 424,700   
 การ.ัฒนา.ักยภา.ครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาใน.ตวรรษที่พ21 110,000   
 โครบการการ.ัฒนาการเรียนรู้ขอบนัก.ึกษาหลกัสูตรอนุปริญญาใน.ตวรรษที่พ21 84,700   
 โครบการติดตาาผู้ส าเร็จการ.ึกษาจากวทิยาลัยชุาชนยโสธรพประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ2564 10,000   
 โครบการ.ัฒนาระบบประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในวิทยาลยัชุาชนยโสธรพปงการ.ึกษาพ2562 65,000   
 โครบการส ารวจควาา.ึบ.อใจขอบชุาชนและนายจ้าบที่าีต่อผู้ส าเร็จการ.ึกษาจากวิทยาลยัชุาชนยโสธรพประจ าปง

บบประาา พ.ศ.ศพ2564 
10,000   

 การนิเท.ติดตาาการจัดการ.ึกษาหลกัสูตรอนุปริญญา 15,000   
 จิตอาสาร่วา.ัฒนาชุาชนพประจ าปงบบประาา พ2564พและส่บเสริาคุ ธรราพจริยธรราส าหรับนกั.ึกษาพประจ าปงการ.ึกษาพ

2564 
80,000   

 การประชุาเชิบปฏิบัติการให้ควาารู้และทักษะการประกันคุ ภา.การ.ึกษาแกน่ัก.ึกษาวิทยาลยัชุาชนยโสธรพประจ าปง
บบประาา พ2564 

10,000   

 โครบการ.ัฒนาและปรับปรุบหลักสูตร 40,000   
16. พังงา จ านวน 11 โครงการ 387,500   
 โครบการจัดการเรียนรู้ระบบบริการการ.ึกษาวิทยาลัยชุาชนพด้านบานทะเบยีนพวิทยาลยัชุาชน.ับบาพประจ าปงการ.ึกษาพ

2564 
10,000   

 โครบการ.ัฒนาบานวิจยัเ.ื่อการจัดการเรียนรู้และ.ัฒนาชุาชน 40,000   
 โครบการ.ัฒนาาาตรฐานการบรหิารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา 30,000   
 โครบการ.ัฒนาสื่อพนวัตกรราและแหล่บเรียนรู้เ.ื่อ.ัฒนาทักษะผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ21 25,000   
 การนิเท.และติดตาาการจัดการ.ึกษาขอบครูผู้สอนพหลักสูตรอนุปริญญาพประกา.นียบัตรพวิทยาลยัชุาชน.ับบาพประจ าปง

บบประาา พ2564 
10,000   

 การประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในพวทิยาลัยชุาชน.ับบา 80,000   
 การ.ัฒนาครูผู้สอนเ.ื่อ.ัฒนาการเรียนการสอนแบบพActive Learning เ.ื่อส่บเสริาทักษะใน.ตวรรษที่พ21 45,000   
 การ.ัฒนาหลกัสูตร 50,000   
 การวิจยัเ.ื่อ.ัฒนาการเรียนการสอนหลกัสูตรอนุปริญญา 40,000   
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 โครบการ.ัฒนานัก.ึกษาตาาคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์ 34,900   
 โครบการเสริาสร้าบทักษะการเรียนรู้ใน.ตวรรษที่พ21พขอบนัก.ึกษาวิทยาลยัชุาชน.ับบา 22,600   
17. ตราด จ านวน 4 โครงการ 375,060   
 โครบการประกันคุ ภา.การ.ึกษา 45,000   
 โครบการ.ัฒนาผู้สอนวิทยาลัยชุาชนตราดสู่การจัดการเรียนการสอนเ.ือ่เสริาสร้าบ.ักยภา.ผู้เรียนพใน.ตวรรษที่พ21 125,060   
 โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาเ.ือ่ผูเ้รียนใน.ตวรรษที่พ21พและตาานโยบายประเท.ไทยพภายใต้โครบการ.ัฒนาผู้เรียน

ให้าีคุ ลักษ ะอัน.ึบประสบค์ตาากรอบาาตรฐานคุ วุฒิระดับอุดา.ึกษาพ(TQF) และผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ21 
114,000   

 โครบการ.ัฒนาหลักสูตร 91,000   
18. แพร่ จ านวน 6 โครงการ 372,000   
 โครบการการประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในวิทยาลัยชุาชนแ.ร่พประจ าปงการ.ึกษาพ2563 120,000   
 โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การจัดการ.ึกษาวิทยาลัยชุาชนแ.ร่ 95,000   
 โครบการ.ัฒนา.ักยภา.อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาลัยชุาชนแ.ร่ 60,000   

 โครบการ.ัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยชุาชนแ.ร่ 15,000   
 โครบการวิจัยเ.ือ่.ัฒนาการเรียนการสอน 50,000   
 โครบการ.ัฒนาคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์ตาากรอบาาตรฐานคุ วุฒิ 32,000   

19. สงขลา จ านวน 5 โครงการ 559,090   
 โครบการประกันคุ ภา.การ.ึกษา 100,000   

 โครบการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.นัก.ึกษาตาาคุ ลักษ ะที.่ึบประสบค์ 89,090   
 โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ผู้เรียนหลกัสูตรอนุปริญญาเ.ื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 210,000   
 โครบการวิจัยในชั้นเรียนเ.ื่อ.ัฒนาการเรียนการสอน 80,000   
 .ัฒนาสารรถนะครูผู้สอนให้สาาารถ.ฒันาผู้เรียนตาาคุ ลักษ ะผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ21 80,000   

20. น่าน จ านวน 6 โครงการ 368,960   
 การประชุาเตรียาควาา.ร้อาและการตรวจประเาินคุ ภา.การ.ึกษาภายในวทิยาลัยชุาชนนา่นพประจ าปงการ.ึกษาพ2562 93,152   
 การนิเท.พติดตาาพการจัดการ.ึกษาขอบวิทยาลยัชุาชนน่าน 24,000   
 โครบการประชุาเชิบปฏิบัติการทวนสอบผลสัาฤทธิ์ตาาาาตรฐานการเรียนรู้พหลกัสูตรอนุปริญญาพวิทยาลัยชุาชนน่านพ

ประจ าปงการ.ึกษาพ2563 
25,000   

 โครบการ.ัฒนากิจการนัก.ึกษาวิทยาลยัชุาชนน่านพประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ2564 50,000   
 การ.ัฒนาหอ้บสาุดเป็นแหล่บเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชี.ภายใต้โครบการ.ฒันาคุ ภา.การ.ึกษาเ.ื่อผู้เรียนใน.ตวรรษ

ที่พ21พและตาานโยบายประเท.ไทยพ4.0 
30,000   
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 การ.ัฒนา.ักยภา.ผู้สอนประจ าพผู้สอน.ิเ.ษพและบุคลากรพหลักสูตรอนุปริญญาพวิทยาลยัชุาชนน่านพประจ าปงบบประาา พ
2564 

146,808   

21. ส านักงานสถาบัน บริหารจดัการ 490,000   
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0  9,500,000 15,804 (จ านวนผู้รับบริการ) 
หลักสูตรฝึกอบรม ในระบบ

7,113,160 
กรอบจัดสรร 
6,959,700 

8,560  

1. แม่ฮ่องสอน จ านวน 25 หลักสูตร 390,550 665 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 การใช้บานโปรแกรา MS Excel ขั้นสูบ 6,600 25  
 การใช้สื่อและเทคโนโลยอีอนไลน์เ.ื่อการท าบานและการสอน 6,600 25  

 การซ่อาบ ารุบคอา.ิวเตอร ์ 12,000 30  
 การดูแลผู้สูบอายุในสถานการ ์พCOVID-19 6,600 25  
 การตัดเย็บหน้ากากอนาายัจากผ้าทอกะเหรี่ยบ 16,500 25  
 การถ่ายภา.และสร้าบคลิปวีดโีอสั้นจากสินค้าอัตลักษ ์ชุาชน 16,500 25  
 การท าควาาสะอาดเครื่อบปรับอากา.ในบ้านและการ.า ิชย์ขนาดเล็ก 11,000 25  
 การท าผ้าาัดย้อาด้วยสียอ้าธรราชาต ิ 24,750 25  
 การแปรรูปเนื้อสัตวพ์เ.ื่อการจ าหนา่ย 8,800 25  

 การแปรรูปแป้บกลว้ย 18,000 30  
 การแปรรูปผักและเครื่อบปรุบรสผบแห้บจากวัตถุดิบในชุาชน 24,750 25  
 การแปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยบเป็นกระเปา๋สะ.ายแบบผู้หญิบ 16,500 25  
 การ.ัฒนากระเป๋าสะ.ายขา้บพจากผ้าลาหู่ประยกุต์ 11,000 25  
 การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์กระเทยีาด า 16,500 25  
 การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์กิ่บกะหร่าพเ.ือ่เป็นขอบที่ระลึกพอย่าบครบวบจร 24,750 25  
 การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์เครื่อบประดับจากหาากต่อาขอด 16,500 25  
 การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ประเภทเครื่อบประดับจากลูกเดือย 11,000 25  
 การ.ัฒนาผู้ประกอบการพSmart Farmer 24,750 25  
 การ.ัฒนาผู้ประกอบการอาช.ียอ้าผ้าสธีรราชาติ 24,750 25  
 การส่บเสริาและ.ัฒนาต่อยอดถั่วเน่าแค๊บพชุาชนบ้านต่อแ. 16,500 25  
 คอา.ิวเตอร์กราฟกิ 19,200 30  
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม 
วงเงิน

งบประมาณ 
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เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

 ภาษาอับกฤษส าหรับการขายสินค้าออนไลน์ 11,000 25  
 ภาษาอับกฤษส าหรับเจ้าหนา้ที่อาสาสาคัรสาธาร สุข 11,000 25  

 ภาษาอับกฤษส าหรับยวุาัคคุเท.ก์ในเขตเท.บาลเาือบแา่ฮ่อบสอนและ.ื้นที่ใกล้เคียบ 24,000 50  
 าัคคุเท.ก์ชุาชนเตียวไต่ดอยพ(ลูกหาบ) 11,000 25  

2. พิจิตร จ านวน 15 หลักสตูร    345,000 360 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 การขยาย.ันธ์ุ.ืช 50,000 20  
 การจักสานเส้น.ลาสติกเ.ื่อธุรกิจ 20,000 20  
 การใช้บานโปรแกราตาราบค านว  15,000 20  
 การดูแลสุขภา.ผู้สูบอาย ุ 40,000 20  
 การท าขนาอบเบเกอรี่พ(คุ้กกี้) 31,500 20  
 การท าลูกประคบ 6,000 20  
 การนวดแผนไทยเบื้อบต้น 23,000 40  
 ขนาไทยแห้บ 30,000 40  
 บานซ่อาเครื่อบใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 18,000 20  

 บานผูกผ้า 21,000 20  
 ช่าบตัดโลหะด้วยเเก๊ส 15,000 20  
 ช่าบปะยาบ 15,000 20  
 ช่าบเฟอร์นิเจอร์จากถับแกลลอน 22,500 20  
 เทคนิคการซ่อาล าโ.บและการประกอบตู้ล าโ.บ 15,000 20  
 น้ า.ริกแห้บ 23,000 40  

3. ตาก จ านวน 13 หลักสตูร ในระบบ   
 336,100 

กรอบจัดสรร 
   336,500 

260 (จ านวนผู้รับบริการ) 

 การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 30,000 20  
 การท าน้ าเต้าหู้-ปาท่อบโก ๋ 6,000 20  
 การท าลูกประคบ 6,000 20  
 การนวดฝ่าเท้าเ.ือ่สุขภา. 27,600 20  
 การบริหารจัดการโฮาสเตย ์ 15,000 20  
 การปลูกผักปลอดสาร.ิษ 20,000 20  
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เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

 การแปรรูปผลิตภั ฑ์ทาบการเกษตร 15,000 20  
 ช่าบเช่ือาเหล็กดัด 37,500 20  

 ช่าบซ่อาเครื่อบปรับอากา.แบบแยกสว่น 24,000 20  
 นวดไทยเ.ื่อสุขภา. 75,000 20  
 นักเล่าเร่ือบชุาชน 20,000 20  
 ภาษา.า่าเ.ื่อการสื่อสาร 30,000 20  
 ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสื่อสาร 30,000 20  

4. บุรีรัมย ์ จ านวน 13 หลักสตูร ในระบบ 
406,100  

   กรอบจัดสรร 
406,000 

555  (จ านวนผู้รับบริการ) 

 การจัดการน้ าด้วยรูปแบบธนาคารน้ าใต้ดิน 24,750 75  
 การท าขนาไทยเ.ือ่การค้า 49,500 50  
 การท าบาย.ร ี 24,750 25  
 การนวดแผนไทยเบื้อบต้น 12,650 25  
 การแปรรูปอาหาร 99,000 150  
 การผลิต.ืชสาุนไ.รในชุาชน 33,000 25  
 การผูกผ้าและการจับจีบผา้ 26,400 25  
 การเลี้ยบไก่.ื้นบ้าน 49,500 50  
 การเลี้ยบแา่โคผลิตลูกเ.ื่อการค้า 33,000 25  
 การเลี้ยบหนูนา 9,000 30  
 คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 16,500 25  
 ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสื่อสาร 16,500 25  
 .ิลปะการแทบหยวก 11,550 25  

5. มุกดาหาร จ านวน 13 หลักสตูร ในระบบ 
402,050 

 กรอบจัดสรร 
406,000 

475 (จ านวนผู้รับบริการ) 

 การจัดการควาารู้เ.ื่อ.ัฒนาผลิตภั ฑ์สาุนไ.รเ.ื่อการบริโภค 41,250 25  
 การดูแลผู้สูบอาย ุ 24,750 25  
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม 
วงเงิน

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

 การตลาดออนไลน ์ 99,000 75  
 การถักเปลจากเ.ษผ้า 11,000 25  
 การ.ัฒนาเว็ปไซค์ด้วยระบบจัดการเนื้อหาเว็บแบบส าเร็จรูป 24,750 25  
 การสร้าบสรรค์ด้วยวัสดุต่าบพๆพ(การสานตะกร้า.ลาสตกิ) 15,950 25  
 การสร้าบสรรค์ด้วยวัสดุต่าบพๆพ(.านบาย.รีพขันหาากเบบพและบานใบตอบ) 15,950 25  
 การสร้าบสรรค์ด้วยวัสดุต่าบๆ 47,850 75  
 การออกแบบเสื้อพกระโปรบพกาบเกบจากผ้าหาักโคลนและฝา้ยตะหลุบ 33,000 25  
 น้ า.ริบแห้บ 11,000 25  
 ภาษาอับกฤษเ.ื่อการท่อบเท่ียว 24,750 25  
 อาหารส าหรับผู้สูบอาย ุ 39,600 75  
 อาหารส าหรับวยัรุ่น 13,200 25  

6. หนองบัวล าภ ู จ านวน 9 หลักสตูร ในระบบ 
366,000 

กรอบจัดสรร 
366,500  

300 (จ านวนผู้รับบริการ) 

 การตัดเย็บถุบผ้าลดโลกร้อน 9,000 20 9,000 
 การตัดเย็บผ้าถุบส าเร็จรูปด้วยาือ 9,000 20 9,000 
 การตัดเย็บเส้ือสาุนไ.รเย็บาือพ๑ 90,000 60 90,000 
 การตัดเย็บเส้ือสาุนไ.รเย็บาือพ๒ 90,000 20 90,000 
 การท าขนาไทยตาาท้อบถิ่น 18,000 20 18,000 
 การผลิตไา้กวาดดอกหญ้าและไา้กวาดทาบาะ.ร้าว 6,000 20 6,000 
 การเ.าะเห็ดฟาบ 15,000 20 15,000 
 การสร้าบผลิตภั ฑ์จากเส้น.ลาสตกิ 72,000 60 72,000 
 ช่าบปูกระเบื้อบ 57,000 60 57,000 

7. สระแก้ว จ านวน 19 หลักสูตร 361,900 465 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 การเขียนแผนธุรกิจ 15,000 20  
 การซอยผาทรบสาัยนิยา 20,000 20  
 การท ากระดาษจากผักตบชวา 6,000 20  
 การท าน้ าเต้าหู้-ปาท่อบโก ๋ 9,900 25  
 การท าปลารา้น้ าปรุบเ.ื่อการค้า 12,000 40  
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งบประมาณ 
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เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

 การท าผ้าาัดย้อา 9,000 20  
 การประกอบธุรกจิ.วบกุญแจผา้เ.ื่อการค้าสาัยใหา่ 16,500 25  
 การประกอบธุรกจิลูกชุบเสาือนจริบแบบพNew normal 16,500 25  
 การปั้นดินและการตกแต่บด้วยผักตบชวา 12,000 40  
 การแปรรูปผลิตภั ฑ์ชุาชนเชิบสร้าบสรรค์ 16,500 25  
 การผลิตปุ๋ยอินทรยี์แบบไา่.ลิกกลับกอบ 15,000 20  
 การผูกผ้าในบาน.ธิีต่าบพๆพขั้นสูบ 22,500 20  
 การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์จากผ้าไหาอีรี ่ 24,000 40  
 การเสริาสวยทรบผาสตรี 30,000 20  
 ขนาไทย 33,000 25  
 บานสานจากผกัตบชวา 25,000 20  
 บานสานจากหญ้าแฝก 25,000 20  
 ภาษาเขารเ.ื่อการสื่อสารพ1 30,000 20  
 อาหารเชื่อาและแช่อิ่า 24,000 20  

8. อุทัยธานี จ านวน 11 หลักสตูร ในระบบ 
404,300 

กรอบจัดสรร 
406,000 

400 (จ านวนผู้รับบริการ) 

 การจัดการสินค้าออนไลน์ 66,000 50  
 การจัดสวนไา้ประดับเบื้อบต้น 12,750 25  
 การท าลูกประคบ 10,200 50  
 การปั้นปูนลายไา้ 17,000 25  
 การแปรรูปผลิตภั ฑ์จากข้าวอินทรีย ์ 33,000 25  
 การแปรรูปผลิตภั ฑ์ชุาชน 34,000 50  
 การแปรรูปผลิตภั ฑ์ทาบการเกษตร 66,000 50  
 บานซ่อาเครื่อบใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 30,600 50  
 ช่าบเช่ือาประกอบผลิตภั ฑ์ 51,000 25  
 ช่าบบริการรถจักรยานยนต ์ 41,250 25  
 .นักบานผสาเครื่อบดื่า 42,500 25  
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เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

9. ระนอง จ านวน 13 หลักสตูร 360,000 420 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 English for Basic Communication 16,500 25  
 การจัดและตกแต่บสถานที ่ 21,000 20  
 การดูแลสุขภา.แบบ.ึ่บตนตาาหลักแ.ทย์ทาบเลือกวิถธีรรา 18,000 30  

 การตลาดออนไลน ์ 16,200 25  
 การถ่ายภา.และตัดต่อพClip Video 23,100 25  
 การท า-ตกแต่บขนาและอาหารว่าบ 69,300 75  
 การท าผลิตภั ฑ์จักสาน 46,200 50  
 การแปรรูปผลิตภั ฑ์สัตว์น้ า 21,000 20  
 โปรแกราส านักบานยุคดิจิทัล 23,100 25  
 ผลิตภั ฑ์ประยุกต์จากสาุนไ.ร 23,100 25  
 ภา.สวยด้วยพSmart Phone 13,200 25  
 เรียนรู้ภาษาเาียนาาเ.ื่อการสื่อสาร 23,100 25  
 ออกแบบขอบที่ระลึก 46,200 50  

10. นราธิวาส จ านวน 8 หลักสตูร 82,500 160 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 การท าขา้วหากอาหรับ 9,000 20  
 การท าโรตีและชาชัก 12,000 20  
 การเป็นบาริสต้าาืออาชี. 9,000 20  
 คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น 22,500 20  
 เชฟเบเกอรี่ 9,000 20  
 เทคนิคการถ่ายภา.และการโฆษ าด้วยพFacebook 6,000 20  
 เทคนิคการ.ูดไลฟ์สด 9,000 20  
 ธุรกิจเครื่อบดื่า 6,000 20  

11. ยะลา จ านวน 12 หลักสตูร 280,500 300 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 การออกแบบเสื้อผ้าขั้น.ื้นฐาน 20,000 20  
 คอา.ิวเตอร์โปรแกราพMicrosoft Office 16,800 20  
 หลักสูตรการซ่อาแซาเส้ือผ้า 9,000 20  
 หลักสูตรการตัดเย็บเส้ือผ้าสตรี 38,200 20  
 หลักสูตรการตัดเย็บเส้ือผ้าสตรีเ.ื่อกา้วสู่าืออาชี. 37,500 20  
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 หลักสูตรการถ่ายภา.และผลิตวิดีโอเ.ือ่การโฆษ าออนไลน์ 6,000 20  
 หลักสูตรการนวดแผนไทยเ.ือ่สุขภา. 30,000 20  
 หลักสูตรการผลิตกระเป๋าผา้ลดโลกร้อน 9,000 20  
 หลักสูตรขนานานาชาติแบบไา่ต้อบใช้เตาอบ 45,000 60  
 หลักสูตรชาชักลีลา 9,000 20  
 หลักสูตรผลิตภั ฑ์ขอบที่ระลึก 30,000 40  
 หลักสูตรภาษาอับกฤษเ.ือ่การสื่อสาร 30,000 20  

12. ปัตตานี จ านวน 8 หลักสตูร ในระบบ 
406,010 

กรอบจัดสรร 
406,000 

400 (จ านวนผู้รับบริการ) 

 การตัดเย็บเส้ือผ้าสตรีเบื้อบต้น 50,400 50  
 การตัดเย็บเส้ือผ้าสตรีสู่อาชี.อิสระ 62,610 25  
 การตัดเย็บเส้ือผ้าสาัยนยิา 50,400 50  
 การท าอาหารว่าบ 49,500 75  
 ขนาไทย 50,400 50  
 ขนาอบเบเกอรี ่ 75,600 75  
 ช่าบปูนปั้นไา้เทียา 44,000 50  
 ทักษะบานไฟฟ้าเบือ้บต้นภายในบ้าน 23,100 25  

13. สตูล จ านวน 14 หลักสตูร 349,800 400 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 การขับเรือสปงดโบ๊ทเบื้อบต้น 20,250 20  
 การจัดการควาารู้เ.ื่อ.ัฒนาผลิตภั ฑ์กาบหาาก 22,500 20  
 การใช้สาาร์ทโฟนส าหรับผู้สูบอาย ุ 8,100 20  
 การตลาดออนไลน์ส าหรับวิสาหกิจชุาชน 11,250 20  
 การตัดเย็บชุดสตรี.หุวัฒนธรรา 27,000 20  
 การท าธุรกรราทาบการเบินผ่านระบบออนไลน์ 8,100 20  
 การท าน้ า.ริกส าเร็จรูป 40,500 40  
 ขนาไทย 52,800 80  
 ขนา.ื้นถิ่นพ100 ปงพสตูล 18,000 20  
 ช่าบตัดผาชายเบื้อบต้น 40,500 40  
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม 
วงเงิน

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

 ผลิตภั ฑ์จากกา้นจาก 36,000 40  
 ผลิตภั ฑ์จากเชือกกล้วย 18,000 20  
 ผลิตภั ฑ์จากเชือกาัดฟาบ 19,800 20  
 ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสื่อสาร 27,000 20  

14. สมุทรสาคร จ านวน 10 หลักสตูร ในระบบ 
474,300 

กรอบจัดสรร 
320,000 

490 (จ านวนผู้รับบริการ) 

 การใช้คอา.ิวเตอร์ในส านักบาน 25,500 25  
 การดูแลตนเอบและ.ัฒนา.ักยภา.ผู้สูบอายุ 9,300 65  
 การต่อเรือประาบจ าลอบ 45,000 40  
 การตัดผาชายเบื้อบต้น 60,000 60  
 การบ ารุบรักษาและซ่อาบ ารุบหา้อต้าไอน้ าในโรบบานอุตสาหกรราแบบออนไลน์ 96,000 70  
 การประกอบการอาหารไทยพ4 ภาค 45,000 40  
 การแปรรูปผลิตภั ฑ์เกลือทะเล "นวัตกรราภูาิปัญาท้อบถิ่นเ.ื่อการดูแลสุขภา.ผิว.รร " 31,500 40  
 การแปรรูปไา้เ.ื่อเป็นเฟอร์นิเจอร์และขอบตกแต่บบ้าน 36,000 30  
 ผู้ประกอบการธุรกจิออนไลน ์ 54,000 60  
 การแปรรูปผลิตภั ฑ์จากสาุนไ.รเป็นเครื่อบส าอาบค์ 72,000 60  

15. ยโสธร จ านวน 14 หลักสตูร 404,800 630 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 การจัดการดินน้ าและปจัจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ 45,000 40  
 การดูแลผู้สูบอายแุบบอบค์รวา 16,500 65  
 การตลาดดิจิตอลพ(Digital Marketing) 45,000 40  
 การทอเสื่อกก 22,500 60  
 การท าขนาไทย 33,000 70  
 การท าดอกไา้จันทน์ 16,500 25  
 การท าผลิตภั ฑ์สับฆภั ฑ์ 33,000 50  
 การท า.ราเช็ดเท้า 16,500 25  
 การนวดแผนไทย 45,000 40  
 การผลิตคราา 16,500 25  
 การผลิตเนื้อคราาและย้อาผา้/เส้นใย 45,000 40  
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เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

 การเ.าะเห็ด 20,800 30  
 ช่าบปูกระเบื้อบ 16,500 60  
 นักการตลาดออนไลน์ 33,000 60  

16. พังงา จ านวน 18 หลักสตูร ในระบบ 
412,600 

กรอบจัดสรร 
406,000 

645 (จ านวนผู้รับบริการ) 

 การใช้โซเชียลาีเดีย ส าหรับผู้ประกอบการออนไลน์ 29,700 75  
 การตัดเย็บเส้ือผ้าจากผ้าาัดย้อา 24,750 25  
 การท ากระเปา๋ปิ๊กแป็ก 16,500 25  
 การท าเกษตรปลอดภัย 13,200 25  
 การท าบรรจภุั ฑ์สบู่พแบบพDIY 17,700 25  
 การท าผลิตภั ฑ์จากสาุนไ.ร 16,500 25  
 การท าผลิตภั ฑ์ด้วยเทคนิคโครเชต์ 27,000 30  
 การท าผ้าาัดย้อาจากสีธรราชาต ิ 33,000 50  
 การท าสบู่น้ าผึ้บผสาสาุนไ.ร 13,200 25  
 การบริหารจัดการกลุ่าอาชี. 19,800 50  
 การประกอบอาหารคลีนเ.ื่อสุขภา. 13,200 25  
 การ.ัฒนาทักษะอาชี..นกับานการใช้คอา.ิวเตอร์พ(ประาวลผลค า) 6,600 25  
 การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ขอบที่ระลึกจากผา้ปาเต๊ะ 33,000 50  
 การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์จากต้นชก 24,750 25  
 การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์อาหารทะเล 16,500 25  
 การเ.้นท์ผ้าปาเต๊ะดว้ยสีอะครีลิค 33,000 50  
 การออกแบบบรรจภุั ฑ์พเ.ื่อสร้าบาูลค่าผลิตภั ฑ์ชุาชน 61,000 40  
 สุขอนาาัยเ.ือ่การปอ้บกันโรคระบาด 13,200 50  

17. ตราด จ านวน 9 หลักสตูร 264,600 255 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 การตัดต่อวีดีโอ 24,750 25  
 การตัดผาชายพระดับ2 33,000 25  
 การถ่ายภา.ด้วยสาาร์ทโฟน 6,600 25  
 การท าคุกกี ้ 33,000 25  
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม 
วงเงิน

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

 การท าเค้ก 33,000 25  
 การท าน้ าาันนวดสปา 24,750 25  
 การนวดเท้าเ.ื่อสุขภา. 33,000 25  
 การวาบแผนการเบินและการลบทุน 27,000 30  
 สุขภา.ทาบการเบินที่ดี 49,500 50  

18. แพร่ จ านวน 19 หลักสตูร ในระบบ 
350,000 

กรอบจัดสรร 
351,000 

460 (จ านวนผู้รับบริการ) 

 กระบวนการตัดเย็บเส้ือผ้า 37,500 20  
 การใช้โปรแกราส านกับานในยุคดิจิทัล 10,000 20  
 การตัดเย็บกระเปา๋ผ้า 18,000 30  
 การถ่ายทอดสดออนไลน ์ 9,000 20  
 การท าขอบช ารว่ยจากสาุนไ.ร 15,000 20  
 การท าธุรกรราทาบการเบินผ่านโทร.ั.ทา์ือถือ 8,800 25  
 การแปรรูปอาหาร 10,500 20  
 การผลิตไา้กระถาบขนาดเล็ก 8,000 20  
 การเ.าะเห็ดเ.รษฐกิจ 8,000 20  
 ขนาไทยเ.ื่อสุขภา. 12,000 20  
 ขนาอบ 52,800 50  
 เทคนิคการถ่ายภา.ด้วยสาาร์ทโฟน 9,000 20  
 ภาษาจีนเ.ื่อการสื่อสารธุรกิจในยุคดิจิทลั 18,000 30  
 ภาษาอับกฤษเบื้อบต้น 18,000 30  
 ร้านค้าออนไลน์ 23,000 20  
 .ิลปะการตกแต่บผ้า 18,000 30  
 อาหารไทยจานเดียว 26,400 25  
 อาหารไทยเ.ือ่สุขภา. 24,000 20  
 อาหารไทยสีภ่าค 24,000 20  

19. สงขลา จ านวน 10 หลักสตูร 364,650 450 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 การจัดการธุรกิจการท าเครื่อบแกบและบรรจุภั ฑ์ 49,500 75  
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม 
วงเงิน

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

 การตัดเย็บผ้าคลุาฮิญาบ 33,000 50  
 การตัดเย็บเส้ือผ้า 33,000 25  
 การท า.ิาเสนน้ าและน้ าาันสาุนไ.ร 33,000 50  
 การท าอาหาร-ขนาพเ.ื่อธุรกิจ 49,500 75  
 การนวดไทย 33,000 25  
 การประดิษฐ์ขอบช าร่วยในบาน.ธิีการ 33,000 50  
 การสานเส้น.ลาสติก 33,000 50  
 ปูนปั้นไา้เทียา 24,750 25  
 .ื้นฐานแ.ทยแ์ผนไทย1 (เภสัชกรราไทย) 42,900 25  

20. น่าน จ านวน 15 หลักสตูร 351,400 470 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 การจัดการตลาดชุาชน 18,000 30  
 การจัดท าบัญชกีอบทุนหาู่บา้น 24,750 25  
 การตัดตุบพต้อบลาย 72,000 60  
 การท าลูกประคบสาุนไ.ร 7,200 60  
 การประดิษฐ์โคาไฟล้านนา วัฒนธรราร่วาสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์ชุาชนเาือบน่าน 22,000 25  
 การประดิษฐ์ผลบานด้วยใบตอบ 24,750 25  
 การประยกุต์ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้อบถิ่นเ.ื่อผลิตสูตรอาหารโคเนื้อคุ ภา.ดีต้นทุนต่ า 18,000 30  
 การแปรรูปผลิตภั ฑ์ชุาชน 27,000 30  
 การ.ัฒนาสื่อสร้าบสรรค์ส าหรับเด็กปฐาวัย 13,200 25  
 การสกัดและย้อาสีธรราชาต ิ 16,500 25  
 จิตรกรราสกุลช่าบน่านพสู่จิตรกรราร่วาสาัย 24,750 25  
 ดิจิตอลาาร์เก็ตติ้บLine@ 13,200 25  
 ท่อบเที่ยวเกษตรวิถีนา่น 18,000 30  
 เทคนิคการจัดกิจกรราภาษาอับกฤษส าหรับครูปฐาวัย 18,000 30  
 นวดฝ่าเท้าเ.ื่อสุขภา. 34,050 25  

การบริการวชิาการแกชุ่มชน ในระบบ
2,459,000 

กรอบจัดสรร 
2,489,000 

7,244 (จ านวนผู้รับบริการ) 

1. แา่ฮ่อบสอน โครบการการจัดท าแผนบริการวิชาการหลักสูตรฐานวิถีชีวิตใหา่โดยใช้ชุาชนเป็นฐาน 90,000 -  
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม 
วงเงิน

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

2. .ิจิตร โครบการค้นหากลุ่าเป้าหาายเ.ื่อการจดัการเรียนรู้ให้ตอบสนอบกลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาส 53,000 - อ าเภอโ.ทะเล 
 โครบการ.ัฒนาทักษะอาชี.ชา่บอุตสาหกรราสู่การบริการเ.ื่อชุาชน 90,000 80  

3. ตาก โครบการบริการวิชาการการ.ัฒนาทกัษะอาชี.ใหก้ับกลุ่าผูว้่าบบานพผู้ด้อยโอกาสพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ ์โรค
ไวรัสโควิค-19 ระบาดพผู้ขาดโอกาสเข้าถึบการ.ัฒนาทักษะอาช.ี 

90,000 100  

 โครบการค้นหากลุ่าเป้าหาายเ.ื่อการจดัการเรียนรู้ให้ตอบสนอบกลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาส 53,000 - ต าบลตลุกกลาบทุ่บพ
อ าเภอเาือบ 
ต าบลแา่ท้อพอ าเภอเาือบ 
ต าบลบ้านนาพอ าเภอ
สาาเบา 

4. บุรีรัาย์ โครบการประชาสัา.ันธ์เ.ือ่เผยแ.ร่ขา่วสารและกิจกรราขอบวิทยาลัยชุาชนบุรรีัาย์ 90,000 500  
 โครบการค้นหากลุ่าเป้าหาายเ.ื่อการจดัการเรียนรู้ให้ตอบสนอบกลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาส 53,000 -  

5. าุกดาหาร โครบการการประชุาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูร าการพการจัดการ.ึกษาและบริการวิชาการพ/โครบการ.ัฒนาทกัษะ
ด้านอาชี.และคุ ภา.ชวีิตเ.ื่อเสริาสร้าบ.ักยภา.คนและชุาชนตาานโยบายประเท.ไทยพ4.0 

90,000 250 บ้านบุ่บอุทัย  ต าบล
นาสีนวนพอ าเภอเาือบ 

6. หนอบบัวล าภ ู โครบการจัดการควาารู้ค้นหาผู้ด้อยโอกาสทาบการ.ึกษาและด้านอาชี.ในต าบลเท.คีรีพต าบลนาแกพและพต าบลวับปลาปอ้าพ
อ าเภอนาวับพจับหวัดหนอบบวัล าภู 

53,000 -  

 โครบการสร้าบสุขภาวะชุาชนและการตัดเย็บหน้ากากอนาาัย 90,000 80 ต าบลบ้าน.ร้าวพอ าเภอ
เาือบ 

7. สระแก้ว โครบการบริการวิชาการสู่ชุาชนจับหวัดสระแก้ว 90,000 800 อ าเภอเาือบสระแกว้พ
อ าเภอคลอบหาดพอ าเภอ
ตา.ระยาพอ าเภอวับน้ า
เย็นพอ าเภอวัฒนานครพ
อ าเภออรัญประเท.พ
อ าเภอเขาฉกรรจ์พและ
อ าเภอโคกสูบ   จับหวัด
สระแก้ว 

 โครบการค้นหากลุ่าเป้าหาายเ.ื่อการจดัการเรียนรู้ให้ตอบสนอบกลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาส 53,000 -  
8. อุทัยธาน ี โครบการค้นหากลุ่าเป้าหาายเ.ื่อการจดัการเรียนรู้ในการตอบสนอบกลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาส 53,000 1,000  

 หน่วยซ่อาสร้าบบริการเ.ื่อชุาชนพThailand4.0 (Fixit Community Unit) 90,000 750  
9. ระนอบ โครบการค้นหากลุ่าเป้าหาายเ.ื่อการจดัการเรียนรู้ให้ตอบสนอบกลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาส 53,000 -  

 โครบการบริการวิชาการแก่ชุาชน 90,000 300  
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10. นราธิวาส โครบการบริการวิชาการแก่ชุาชนในการท าธุรกรราทาบการเบินผ่านโทร.ั.ท์าือถือเ.ื่อเสริาสร้าบ.ักยภา.คนและชุาชนตาา
นโยบายประเท.ไทยพ4.0 ประจ าปงบบประาา พ2564 

90,000 300  

11. ยะลา โครบการเผยแ.ร่ผลบานและการบริการวิชาการแก่ชุาชน 90,000 500  
12. ปัตตานี โครบการออกหนว่ยบรกิารวิชาการเคลื่อนที่ใน.ื้นที่จับหวัดปัตตานี 90,000 -  
13. สตูล โครบการค้นหากลุ่าเป้าหาายเ.ื่อจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนอบกลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาสพจับหวัดสตูล 53,000 564  

 โครบการบริการวิชาการร่วากับชุาชน 35,000 400  
 โครบการปรับปรุบและ.ัฒนาหลักสูตรฝกึอบรา 15,000 -  
 โครบการทดสอบาาตรฐานฝงาือแรบบานแห่บชาติ 40,000 80  

14. สาุทรสาคร โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การจัดการ.ึกษาเ.ื่อการเสริาสร้าบ.ักยภา.คนและชุาชนในจับหวัดสาุทรสาคร ในระบบ 
60,000 

กรอบจัดสรร 
90,000 

30  

 โครบการค้นหากลุ่าเป้าหาายเ.ื่อการจดัการเรียนรู่ให้ตอบสนอบกลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาส 53,000 160  
15. ยโสธร โครบการติดตาาและประเาินผลการจัดหลักสูตรฝึกอบราระยะสั้นพ(หลกัสูตร.ัฒนาอาชี.พและหลกัสูตรบริการวิชาการแก่

ชุาชน) 
20,000 -  

 โครบการาหกรราวิชาการวิทยาลยัชุาชนยโสธรพ(Charm and Challenge 2021) 70,000 300  
16. .ับบา โครบการค้นหาผู้ด้อยโอกาสเ.ือ่จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนอบกลุ่าเป้าหาาย 53,000 -  

 โครบการบริการวิชาการสู่ชุาชนเ.ื่อ.ัฒนาเ.รษฐกิจและสับคา 90,000 80  
17. ตราด วิทยาลยัชุาชนตราดถ่ายทอดภูาิปัญญา.ัฒนานวัตกรรา 90,000 300  

 โครบการค้นหาผู้ด้อยโอกาสในจับหวัดตราดเ.ื่อการก าหนดเป้าหาายสูก่ารปฏิบตัิ 53,000 30  
18. แ.ร่ โครบการค้นหากลุ่าเป้าหาายเ.ื่อการจดัการเรียนรู่ให้ตอบสนอบกลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาส 53,000 -  

 โครบการถ่ายทอดและเผยแ.รอ่บค์ควาารู้บริการวิชาการและาวลชนสัา.ันธ์สูชุ่าชน 90,000 1,000  
19. สบขลา โครบการส่บเสริาอาชี.ส าหรับผู้าีรายไดน้้อยและผู้ด้อยโอกาส 90,000 30  
20. น่าน โครบการค้นหากลุ่าเป้าหาายเ.ื่อการจดัการเรียนรู่ให้ตอบสนอบกลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาส 53,000 90  

 โครบการยกระดับผลิตภั ฑ์และเ.ิ่าขีดควาาสาาารถขอบชุาชนพสู่การ.ัฒนาอย่าบต่อเนื่อบ 90,000 140  
21. ส านักงานสถาบัน รอจัดสรร 51,300 -  
งบเงินอุดหนุน : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสขุของชมุชน 18,000,000 8,157 (จ านวนผู้รับบริการ) 
1. แม่ฮ่องสอน จ านวน 6 โครงการ 1,693,000 3,050 (จ านวนผู้รับบริการ) 
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 (1) โครบการจัดการควาารู้ผลิตภั ฑ์จากออ้ยเ.ื่อเสริาสร้าบควาาสุขและควาาเข้าแข็บเ.รษฐกิจฐานรากชุาชนบ้านน้ าฮู 93,000 20 บ้านน้ าฮูพพต าบลเวยีบใต้พ
อ าเภอปายพจับหวัด
แา่ฮ่อบสอน 

 (2) .ูนย์ไทใหญ่.ึกษา 400,000 800 ชุาชนในเขตเาือบ
แา่ฮ่อบสอนพ6 ชุาชน, 
ชุาชนไทใหญ่ในต าบล
ปาบหาูพ(บ้านปาบหาูพ, 
บ้านสบสอย)พชุาชนใน
ต าบลผาบ่อบพ(บา้นผา
บ่อบ, บ้านท่าโป่บแดบ)พ
และชุาชนอ าเภอต่าบพๆพ
ในจับหวัดแา่ฮ่อบสอนพ
(ชุาชนบ้านแา่ขอบ,พ 
ชุาต่อแ.,พชุาชนแา่ 
ละนา) 

 (3) โครบการ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ชุาชน.ูนยภ์าษาและการเรียนรู้เ.ื่อชีวิตและสับคารอบรับการ.ัฒนา.ักยภา.และการ
บริการวิชาการด้านภาษาต่าบประเท.และภาษาชาติ.ันธุ์ 

150,000 80 - 

 (4) โครบการ.ูนย์ควาารู้กินได้และการจัดการเรียนรู้เชิบสร้าบสรรค์บนฐานวัฒนธรราชาติ.ันธุ์ 100,000 100 - 
 (5) โครบการ.ูนย์.ัฒนาทักษะและการเรียนรู้พICT อุทยานการเรียนรู้แา่ฮ่อบสอน 650,000 1,800 - 
 (6) โครบการ.ัฒนา.ักยภา.เ.ือ่ควาาปลอดภัยในบุคลากรและกิจกรราการท่อบเท่ียวโดยชุาชนจับหวัดแา่ฮ่อบสอน 300,000 250 16พหาู่บ้าน 

2. พิจิตร - - - (จ านวนผู้รับบริการ) 
3. ตาก จ านวน 4 โครงการ 800,000 140 (จ านวนผู้รับบริการ) 

 (1) โครบการจัดการควาารูก้ารแปรรูปผลผลิตทาบการเกษตรเ.ื่อสร้าบาูลค่าทาบการตลาดขอบธุรกิจชุาชนส าหรับ
เกษตรกร 

180,000 30 แา่หละ  ต าบลแา่หละพ
อ าเภอทา่สอบยาบ 

 (2) โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ปลาแหล่บท่อบเท่ียวชุาชนพบ้านปากวับพต าบลตากออกพอ าเภอบา้นตากพจับหวัดตาก 110,000 25 บ้านปากวับพอ าเภอ 
บ้านตาก  

 (3) โครบการจัดการควาารู้เ.ื่อสรา้บาูลค่าเชิบธุรกิจอาช.ีอัญา แีละเครื่อบประดับใน.ื้นที่ชายแดนจับหวัดตาก 250,000 25 - 
 (4) โครบการสร้าบเครือข่ายท่อบเที่ยวชุาชนเ.ื่อร่วา.ัฒนา.ักยภา.สู่การจัดการท่อบเท่ียวพจับหวัดตาก 260,000 60 ชุาชนท่อบเท่ียวพ6 

ชุาชน 
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4. บุรีรัมย ์ จ านวน 5 โครงการ 800,000 225 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 (1) โครบการส่บเสริา.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตกลุ่าเกษตรปลอดภยัจากสาร.ิษ 200,000 50 - 
 (2) โครบการแปรรูปอาหารและการ.ัฒนาออกแบบบรรจุภั ฑ์ 130,000 50 - 
 (3) โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์แปรรูปและบรรจุภั ฑ์ข้าวอินทรยี์ขอบกลุ่ารักษโ์ฮาพต าบลโคกกลาบพอ าเภอล าปลายาา.พ

จับหวัดบุรีรัาย ์
170,000 50 ต าบลโคกกลาบพอ าเภอ

ล าปลายาา.พจับหวัด
บุรีรัาย์ 

 (4) การจัดการท่อบเท่ียวเชิบวัฒนธรราพต าบลสวายจกีพอ าเภอเาือบพจับหวัดบุรีรัาย์ 200,000 50 ต าบลสวายจีกพอ าเภอ
เาือบพจับหวัดบุรีรัาย ์

 (5) โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์และเ.ิ่า.ักยภา.ด้านการท่อบเท่ียวโดยชุาชนพกร ี.ึกษาบ้านปา่ไา้สหกร ์พหาูพ่7พต าบลพพ
ล านาบรอบพอ าเภอโนนดินแดบพจับหวัดบรุีรัาย์ 

100,000 25 บ้านป่าไา้
สหกร ์  ต าบลล า
นาบรอบพอ าเภอโนนดิน
แดบพจับหวัดบุรีรัาย์ 

5. มุกดาหาร จ านวน 4 โครงการ 800,000 240 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 (1) โครบการ.าสตร์.ระราชากับการ.ัฒนากสิกรราสู่ระบบเ.รษฐกิจ.อเ.ยีบพรูปแบบโคกพหนอบพนาพโาเดล 100,000 50 บ้านบุ่บอุทัย  ต าบล

นาสีนวนพอ าเภอเาือบ 
 (2) โครบการสวน.ฤกษ.าสตร์โรบเรียน 100,000 50 บ้านบุ่บอุทัย  ต าบล

นาสีนวนพอ าเภอเาือบ  
 (3) โครบการจัดการควาารู้ผ้าทอาือ.ื้นเาือบจับหวัดาุกดาหารเ.ื่อควาายั่บยืนขอบชาุชน 288,000 50 บ้านนาโสก  ต าบล 

นาโสกพอ าเภอเาือบ 
 (4) โครบการ.ัฒนาการจัดการควาารู้ทาบการตลาดขอบชุาชนท่อบเท่ียวในจับหวัดากุดาหารพ(CMT) (ชุาชนท่อบเท่ียวยุคพ

4.0) 
312,000 90 บ้านแข ้ ต าบลค าบกพ

อ าเภอค าชะอ ี 
บ้านบุ่บ  ต าบลภวูบพ
อ าเภอหนอบสูบ 
บ้านผึ่บแดด  ต าบล 
ผึ่บแดดพอ าเภอเาือ 

6. หนองบัวล าภ ู จ านวน 3 โครงการ 768,540 205 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 (1) โครบการ.ูนย์การ.ึกษา.าสตร์.ระราชา 285,540 60 - 
 (2) โครบการเสริาสร้าบ.ักยภา.และคุ ภา.ชีวิตผู้าีรายได้น้อยในจับหวัดหนอบบัวล าภ ู 200,000 100 ตศนาสีพตศสุวรร คูหาพอศ

สุวรร คูหาพตศ.รีบุญ
เรือบพอศ.รีบุญเรือบพตศ
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บ้าน.ร้าวพตศนาาะเฟอืบพ
ตศนาค าไฮพอศเาือบพและพ
อศนาวับ 

 (3) โครบการยกระดับคุ ภา.ชีวิตด้วยการท่อบเที่ยวโดยชุาชนบนฐานทุนทรั.ยากรและพารดกทาบวัฒนธรราจับหวัด
หนอบบัวล าภ ู

 

283,000 45 6พต าบลในหนอบบัวล าภ ู

7. สระแก้ว จ านวน 12 โครงการ 2,310,000 740 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 (1) โครบการวิจัยแนวทาบการยกระดับภูาิปญัญาท้อบถิ่นด้วยนวัตกรราผลิตภั ฑ์เชิบสร้าบสรรค์เ.ื่อเ.ิ่าาูลค่ากิจการ

วิสาหกจิชุาชนพอ าเภอเาือบสระแก้วพจับหวัดสระแกว้ 
150,000 30 อ าเภอเาือบสระแกว้พ

จับหวัดสระแกว้ 
 (2) โครบการขับเคลื่อนการจัดการ.ึกษาเ.ือ่ควาาสุขขอบชุาชน 1,200,000 300 สถาบันการเรียนรู้เกษตร

อินทรีย์พวิทยาลยัชุาชน
สระแก้ว  ต าบลวัฒนา
นครพอ าเภอวัฒนานคร 

 (3) โครบการถ่ายทอดภูาิปัญญาท้อบถิ่นสู่การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ชุาชนในต าบลเาือบไผ่ 90,000 30 ชุาชนเาือบไผ่  ต าบล
เาือบไผ่พอ าเภออรัญ
ประเท. 

 (4) โครบการ.ัฒนา.ักยภา.การแปรรูปผลติภั ฑ์จากไผ่เ.ื่อสร้าบาูลค่าเ.ิ่าและจดัการสิ่บแวดล้อาในชุาชน 90,000 40 ต าบลสระขวัญพอ าเภอ
เาือบสระแก้ 
ต าบลวับสาบูร ์พอ าเภอ
วับสาบูร ์  

 (5) โครบการการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ภาชนะรักษ์โลกจากวัสดธุรราชาติเ.ื่อรับการเปลี่ยนแปลบวิถีชวีิตยุคพNew Normal 90,000 30 บ้านหนอบโกวิทย์  ต าบล
เขาสาาสิบพอ าเภอ 
เขาฉกรรจ ์

 (6) โครบการ.ัฒนาคุ ภา.ชวีิตกลุ่าสตรีพแา่บ้านพโดยาีกระบวนการาีส่วนร่วาขอบชุาชน 80,000 30 บ้านท่าแยก  ต าบล
หนอบบอนพอ าเภอเาือบ
สระแก้ว 

 (7) โครบการเ.ิ่าาูลค่าผลิตภั ฑ์ชุาชนตาาแนวเ.รษฐกิจ.อเ.ยีบในต าบล.ระเ.ลบิ 90,000 30 ต าบล.ระเ.ลิบพอ าเภอ
เขาฉกรรจ ์
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 (8) โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์จากหญ้าแฝกและแหล่บเรียนรู้หญ้าแฝกสู่การ.ัฒนาเ.รษฐกิจชุาชนจับหวัดสระแกว้ 90,000 30 บ้านเนินเหล่า  ต าบล
หนอบน้ าใสพอ าเภอ
วัฒนานคร 

 (9) โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ชุาชนพเ.ื่อส่บเสริาการท่อบเท่ียวรูปแบบวิถีปกติใหา่พ(New normal) จับหวัดสระแก้ว 90,000 30 บ้านหนอบโกวิทย์  ต าบล
เขาสาาสิบพอ าเภอ 
เขาฉกรรจ ์

 (10) โครบการ.ัฒนาาาตรฐานผลิตภั ฑ์ภูาปิัญญาชุาชนเชิบ.า ิชย์ 250,000 100 บ้านท่าแยกพตศหนอบ
บอนพอศเาือบสระแกว้ 
บ้านหนอบหว้าพตศโนน
หาากเค็บพอ าเภอวัฒนา
นคร 

 (11) โครบการส่บเสริาการเรียนการสอนภาษาอับกฤษออนไลน์ 30,000 60 - 
 (12) โครบการ.ัฒนาสารรถนะการเป็นเจ้าบา้นที่ดีพเ.ื่อรอบรับการทอ่บเที่ยวชุาชนบา้นหันทรายพอ าเภออรัญประเท.พ

จับหวัดสระแกว้ 
60,000 30 ต าบลหันทรายพอ าเภอ

อรัญประเท. 
8. อุทัยธานี จ านวน 2 โครงการ 800,000 420 (จ านวนผู้รับบริการ) 

 (1) โครบการ.ูนย์การเรียนรู้เ.รษฐกิจ.อเ.ยีบและบูร าการบานสวน.ฤกษ.าสตร์โรบเรียน 100,000 120 - 
 (2) โครบการ.ูนย์การเรียนรู้ผ้าทอ.ื้นเาือบ 700,000 300 - 

9. ระนอง จ านวน 4 โครงการ 800,000 242 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 (1) โครบการเกษตรบูร าการ 200,000 40 บ้านในไร่  ต าบลบาบ.ระ

เหนือพอ าเภอละอุ่น  
บ้านอิ่วเาีย่นพบา้นใน
กรับ  ต าบลจศปศรศพอ าเภอ
กระบุรี 

 (2) โครบการสืบสาน.ิลปวัฒนธรราอาหาร.ื้นเาือบจับหวัดระนอบ 200,000 40 - 
 (3) โครบการส่บเสริาวัฒนธรราการแต่บกาย.ื้นเาือบจับหวัดระนอบ 200,000 110 - 
 (4) โครบการ.ัฒนา.ักยภา.การท่อบเท่ียวจบัหวัดระนอบ 200,000 52 - 

10. นราธิวาส จ านวน 3 โครงการ 800,000 145 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 (1) โครบการประเาิน.ักยภา.ชุาชนเ.ื่อ.ฒันาเป็นแหล่บท่อบเท่ียวชุาชนพกร ี.ึกษาพ:พฟาร์าตัวอย่าบบ้านไอร์บอืแตพ 

อ าเภอจะแนะพจับหวัดนราธวิาส 
66,400 - - 
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 (2) โครบการ.ึกษาเส้นทาบการท่อบเท่ียวเชิบประวัติ.าสตร์พ.ิลปวัฒนธรราที่ส่บผลต่อการตัดสินใจท่อบเท่ียวในอ าเภอตาก
ใบพจับหวัดนราธิวาส 

50,000 - - 

 (3) โครบการ.ัฒนา.ักยภา.การท่อบเท่ียวชาุชนสู่การสร้าบควาาาั่นคบทาบเ.รษฐกิจขอบจับหวัดนราธิวาส 683,600 145 ตลาดน้ ายะกับ  ต าบล
บาบนาคพอ าเภอเาือบ 

11. ยะลา จ านวน 2 โครงการ 600,000 120 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 (1) โครบการจัดการควารู้เกษตรผสาผสานหลับจากการท านา 300,000 50 ต าบลโกตาบารูพอ าเภอ

ราาัน 
 (2) โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ชุาชนเ.ือ่การท่อบเที่ยวใน.ื้นที่ชายแดนใต้ 300,000 70 อ าเภอเบตบ 

12. ปัตตานี จ านวน 4 โครงการ 800,000 285 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 (1) โครบการฟื้นฟูและส่บเสริาการปลูกขา้ว.ื้นเาือบ.ันธุ์าะจานูในชุาชนต าบลเกาะจันพอ าเภอาายอพจับหวัดปัตตานี 200,000 25 ต าบลเกาะจัน 
 (2) โครบการดูแลสุขภา.ดา้นการแ.ทยแ์ผนไทยขอบชุาชนต าบลจะรับพอ าเภอยะหริ่บพจับหวัดปัตตาน ี 200,000 70 บ้านจะรับ  ต าบลจะรับพ

อ าเภอยะหริ่บ 
 (3) โครบการการจัดการควาารู้เ.ื่อการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ชุาชนพต าบลตะลุบันพอ าเภอสายบุรีพจับหวัดปัตตานี 200,000 70 ต าบลตะลุบันพอ าเภอ

สายบุร ี 
 (4) โครบการ.ัฒนาทักษะทาบด้านการสื่อสารภาษาต่าบประเท.และการจัดการการท่อบเที่ยวเชิบวัฒนธรรา 200,000 120 บ้านปาตา ต าบลตะโละ

กาโปร์พอ าเภอยะหริ่บ 
13. สตูล จ านวน 3 โครงการ 743,700 260 (จ านวนผู้รับบริการ) 

 (1) โครบการสร้าบาูลค่าเ.ิ่าผลิตภั ฑ์ชุาชนเชิบอัตลักษ ์เ.ื่อส่บเสริาเ.รษฐกิจชุาชน 300,000 100 ชุาชนเกตรีพอ าเภอเาือบ
สตูล 
ชุาชนวับประจันพอ าเภอ
ควนโดน 
ชุาชนบ้านหลอาปืนพ
อ าเภอละบ ู 
ชุาชนควนขันพอ าเภอ
เาือบสตูล 

 (2) โครบการ.ัฒนาขีดควาาสาาารถขอบวิสาหกิจชุาชนเ.ือ่เสริาสร้าบควาาาั่นคบขอบเ.รษฐกิจฐานราก 293,700 60 ต าบลทุ่บหว้าพอ าเภอทุ่บ
หว้า 
บ้านหาญพต าบลเขาขาวพ
อ าเภอละบ ู
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บ้านนาขา่เหนือพต าบล
เขาขาวพอ าเภอละบู 

 (3) โครบการสร้าบควาาเป็นอัตลักษ ์เชิบ.ื้นที่เ.ื่อหนุนเสริาการท่อบเท่ียวโดยชุาชน 150,000 100 เกาะสาหรา่ย  ต าบล
เกาะสาหรา่ยพอ าเภอ
เาือบสตูล  
ทุ่บหว้า  ต าบลทุ่บหว้าพ
อ าเภอทุ่บหว้า 
บ้านทุ่บ.ัก  ต าบลทุ่บนุ้ยพ
อ าเภอควนกาหลบ 

14. สมุทรสาคร จ านวน 1 โครงการ 356,160 100 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 (1) โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์และการจัดการควาารู้พเ.ื่อเ.ิ่า.ักยภา.ทาบการตลาดาะ.ร้าวน้ าหอาพอ าเภอบ้านแ.้วพ

จับหวัดสาุทรสาครพสู่การขับเคลื่อนเ.รษฐกิจชุาชนอยา่บยั่บยืน 
356,160 100 อ าเภอบา้นแ.ว้พจับหวัด

สาุทรสาคร 
15. ยโสธร จ านวน 6 โครงการ 800,000 230 (จ านวนผู้รับบริการ) 

 (1) โครบการจัดการควาารู้เ.ื่อ.ัฒนา.ักยภา.ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุาชนบา้นนาดีพต าบลโคกนาโกพอ าเภอป่าติว้พ
จับหวัดยโสธร 

60,000 20 บ้านนาดีพต าบลโคกนาโกพ
อ าเภอปา่ติ้ว 

 (2) โครบการรูปแบบการบรหิารจัดการขยะและการจัดการสิ่บแวดล้อาในชุาชนเ.ื่อส่บเสริาการจัดการท่อบเท่ียวโดยชุาชนพ 
บ้านค าครตาพต าบลดบาะไฟพอ าเภอทรายาูลพจับหวัดยโสธร 

123,000 50 บ้านค าครตา ต าบลดบ
าะไฟพอ าเภอทรายาูล  

 (3) โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์อาหารจากปลาหาอโดยชุาชนบ้านค าครตาพต าบลดบาะไฟพอ าเภอทรายาูล 147,000 20 บ้านค าครตา  ต าบลดบ
าะไฟพอ าเภอทรายาูล 

 (4) โครบการยกระดับผลิตภั ฑ์เครื่อบจักสานไา้ไผ่เ.ื่อสร้าบผู้ประกอบการรุ่นใหา่ในชุาชน 150,000 50 ต าบลทุ่บนาบโอกพอ าเภอ
เาือบ 

 (5) โครบการจัดการควาารู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเ.ื่อยกระดับาาตฐานผลิตภั ฑ์ผ้าทอาือพและการเ.ิ่าาูลค่าผลิตภั ฑ์ 170,000 40 บ้านดอนาะซ่อา   
ต าบลโคกส าราญพ 
อ าเภอเลิบนกทา 
บ้านหนอบไร่  ต าบลสิบห์พ
อ าเภอเาือบ 

 (6) โครบการส่บเสริาและเ.ิ่าาูลค่าผัก.ื้นบ้านสู้ตลาดอินทรีย์จับหวัดยโสธร 150,000 50 ต าบลส าราญพอ าเภอ
เาือบ  

16. พังงา จ านวน 3 โครงการ 738,000 275 (จ านวนผู้รับบริการ) 
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 (1) โครบการ.ัฒนา.ักยภา.เกษตรกรแบบาีส่วนร่วาพโดยการประยกุต์ใช้หลักเกษตรกรรายั่บยืนเ.ื่อลดต้นทุนการผลิต
ขอบเกษตรกรชุาชนบ้านกะปบพต าบลกะปบพอ าเภอกะปบพจับหวัด.ับบา 

238,000 100 ต าบลกะปบพอ าเภอกะปบ 

 (2) โครบการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาสุขและควาาเข้าแข็บขอบชุาชนด้านอาหาร 250,000 100 บ้านคึกคักพต าบลคึกคักพ
อ าเภอตะกั่วปา่ 
บ้านทับปุดพต าบลทับปุดพ
อ าเภอทับปุด 
บ้านไสเสียดพต าบลบ่อ
แสนพอ าเภอทับปุด  

 (3) โครบการจัดการท่อบเท่ียววิถีชุาชนบา้นคลอบบ่อแสน 250,000 75 
 

บ้านคลอบบอ่แสน  ต าบล
บ่อแสนพอ าเภอทับปุด  

17. ตราด จ านวน 5 โครงการ 800,000 260 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 (1) โครบการจัดท า.ูนย์ต้นแบบการบริหารจดัการขยะแบบาีสว่นร่วา 70,000 30 ต าบลช ารากพอ าเภอ

เาือบ 
 (2) โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ชุาชนในการจดัการท่อบเท่ียวเชิบอาหารกลุ่าชาติ.ันธุช์อบพกะซอบพและซัาเรพจับหวัดตราด 

แบบาีส่วนร่วา 
200,000 50 บ้านคลอบโอน  ต าบล

นนทรีย์พอ าเภอบ่อไร ่ 
บ้านช้าบทูน  ต าบล 
ช้าบทูนพอ าเภอบ่อไร่ 

 (3) โครบการการยกระดับคุ ภา.ชวีิตผู้ด้อยโอกาส 80,000 60 บ้านสะตอ ต าบลสะตอพ
อ าเภอเขาสาิบ 
บ้านหนอบบอน  ต าบล
หนอบบอนพอ าเภอบอ่ไร่ 

 (4) โครบการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบ.ักยภา.การจัดการท่อบเท่ียวโดยชุาชนพจับหวัดตราด 350,000 60 บ้านเนินดินแดบ  ต าบล
เนินทรายพอ าเภอเาือบ 

 (5) โครบการ.ัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอับกฤษขอบนัก.ึกษาและคนในชุาชนจับหวัดตราด 100,000 60 - 
18. แพร่ จ านวน 2 โครงการ 754,000 125 (จ านวนผู้รับบริการ) 

 (1) โครบการ.ัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลบพและผู้ประกอบการในชุาชน 104,000 25 บ้านวับวน  ต าบล 
สบสายพอ าเภอสูบเา่น  

 (2) โครบการ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ไา้สักวิทยาลัยชุาชนแ.ร ่ 650,000 100 กลุ่าวิสาหกิจชุาชนผู้ค้า
เฟอร์นิเจอร์หัวดบพต าบล
ดอนาูล 
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กลุ่าวิสาหกิจชุาชนบาน
ไา้บ้านดอนาูล 
กลุ่าวิสาหกิจเทคโนโลยี
บานไา้จับหวัดแ.ร ่
 
 

19. สงขลา จ านวน 6 โครงการ 800,000 300 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 (1) โครบการ.ัฒนา.ักยภา.กลุ่าวิสาหกิจชาุชนแปลบใหญ่บ้านขาวพต าบลบ้านขาวพอ าเภอระโนดพจับหวัดสบขลา 125,000 50 บ้านขาว ต าบลบ้านขาวพ

อ าเภอระโนด 
 (2) โครบการบูร าการการทอ่บเที่ยวตาารอยหลวบปู่ทวดเ.ือ่สร้าบควาาสุขขอบชุาชน 150,000 70 ต าบลเกาะใหญพ่อ าเภอ

กระแสสินธุ ์
ชุาชนคลอบรีพต าบล
คลอบรีพชุาชนดีหลวบ 
ต าบลดีหลวบพและชุาชน
.ะโคะพต าบลชุา.ลพ
อ าเภอสทิบ.ระ 

 (3) โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ชุาชนจากฐานทรั.ยากรและภูาิปัญญาท้อบถิ่นรอบรับการท่อบเท่ียวชุาชน 150,000 50 ชุาชนบ้านขาว  ต าบล
บ้านขาวพอ าเภอระโนด 

 (4) โครบการยกระดับาาตรฐานผลิตภั ฑ์หตัถกรราเชือกกล้วย 125,000 50 บ้านดอน  ต าบลคูเต่าพ
อ าเภอหาดใหญ ่

 (5) โครบการการ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ภูาิปัญญาการปั้นหา้อสู่.ิ.ธิภั ฑ์ท้อบถิ่นบา้นสทิ้บหา้อพอ าเภอสิบหนครพจับหวัด
สบขลา 

125,000 50 บ้านสทิบหา้อ ต าบลสทิบ
หา้อพอ าเภอสิบหนคร 

 (6) โครบการ.ัฒนาแหล่บท่อบเที่ยวเชิบบูร าการเ.ื่อการท่อบเท่ียวเชิบเกษตรใน.ื้นที่อ าเภอสะเดา 125,000 30 บ้านทุ่บหาอพต าบล 
ทุ่บหาอพอ าเภอสะเดา 

20. น่าน จ านวน 5 โครงการ 1,370,000 795 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 (1) โครบการสาุนไ.รเ.ื่อชีวิตสู่วิถีเ.รษฐกิจชุาชน 120,000 20 ต าบลปิบหลวบพอ าเภอ

นาหาื่น  
 (2) โครบการ.ัฒนา.ูนย์น่าน.ึกษาให้เป็น.ืน้ที่การเรียนรู้เสริาสร้าบควาาสุขและควาาเข้าแข็บขอบชุาชน 1,000,000 700 บ้านดอนาูล  ต าบลดู่ใต้พ

อ าเภอเาือบ  



 

  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลยัชุาชน 182 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม 
วงเงิน

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

 (3) โครบการ.ัฒนาคุ ภา.สียอ้าผ้าจากธรราชาติพเ.ื่อสร้าบาูลค่าผลิตภั ฑ์ผ้าทอบ้านหนอบห้า 140,000 30 บ้านหนอบห้า  ต าบล 
บัวใหญ่พอ าเภอนาน้อย  

 (4) โครบการต่อยอดและ.ัฒนากลุ่าวิสาหกจิชุาชนซะป๊ะสาุนไ.รพอบในสุ่าไก่บ้านนวราษฏร์ 60,000 20 บ้านนวราษฏร ์ ต าบล
นาซาวพอ าเภอเาือบ  

 (5) โครบการจัดการเรียนรู้เสริาสร้าบเ.รษฐกิจฐานรากดว้ยแผนธุรกิจชุาชนพ(CBMC) ใน.ื้นที่จับหวัดน่าน 50,000 25 - 
21. ส านักงานสถาบัน จ านวน 2 โครงการ 666,600   
 (1) รอจัดสรร 166,600   
 (2) ก ากับพติดตาาพและบริหารจัดการ 500,000   
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาและสง่เสริมการเรียนรู้ผ่านการเรยีนออนไลน์ 2,000,000 4,917 (จ านวนผู้รับบริการ) 
1.  แา่ฮ่อบสอน การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เ.ื่อลดควาาเหลี่อาล้ าทาบการ.ึกษาและอาชี. รอบรับเทคโนโลยีพ4.0            150,000  300  
2.  .ิจิตร โครบการบทเรียนออนไลน์เ.ื่อชุาชน             60,000  230  
3.  ตาก ส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ส าหรับผู้รับบริการในยุคดิจิทัล            85,200  320  
4.  บุรีรัาย ์ โครบการ.ัฒนาและส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์            120,000  280  
5.  าุกดาหาร โครบการ.ัฒนาและส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์           100,000  280  
6.  หนอบบัวล าภ ู .ัฒนาสื่อดิจิทัลเ.ื่อการเรียนรู้คู่ชุาชน และการ.ัฒนาสื่อการสอนออนไลน ์            95,000  247  
7.  สระแกว้ โครบการบทเรียนออนไลน์เ.ื่อชุาชน    130,000  100  

 โครบการสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เรื่อบ Instructional package board game เ.ื่อ.ัฒนาทักษะการเรียน
ภาษาอับกฤษ  

   30,000   -  

8.  อุทัยธาน ี โครบการบทเรียนออนไลน์เ.ื่อชุาชน อบราบุคลากรท าสื่อ            78,000  50  
9.  ระนอบ โครบการ.ัฒนาบทเรียนออนไลน ์            95,000  200  
10ศพนราธิวาส โครบการ.ัฒนาทักษะการจัดท าสื่อ.ัฒนาอาชี.โดยการเรียนรู้แบบออนไลน์     91,000  30  
 โครบการ.ัฒนา.ักยภา.การจัดการ.ึกษาบนแ.ลตฟอร์าดิจิทัล Google Classroomพขอบครูและผู้สอน.ิเ.ษวิทยาลยั

ชุาชนนราธิวาส 
     35,000  30  

11. ยะลา จัดท าสื่อผ่านช่อบทาบยูทบู             67,500  200  
 ดิจิตอลคลาสรูาและการ.ัฒนาสื่อออนไลน ์            27,500  100  
12.พปัตตาน ี โครบการ.ัฒนาสื่อวิดีทั.น์อบค์ควาารู้ชาุชนผ่านช่อบทาบ YouTube Platform ขอบวิทยาลัยชุาชนปัตตาน ี           100,000            500   
13. สตูล โครบการ.ัฒนาและส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์           115,000  400  
14. สาุทรสาคร โครบการ.ัฒนาและส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ วิทยาลัยชุาชนสาทุรสาคร           120,800  470  
15. ยโสธร .ัฒนาและส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรยีนออนไลน์วิทยาลัยชุาชนยโสธร             95,000  200  
16. .ับบา โครบการ.ัฒนาและส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์เ.ื่อชุาชน             95,000  200  
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17. ตราด โครบการ.ัฒนาและส่บเสริาการสร้าบบทเรียนออนไลน์โดยใช้ส่ือการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลบนแ.ลตฟอร์า Google 
Classroom/Thai OER/Youtube Channel ขอบวิทยาลัยชุาชนตราด  

           95,000  150  

18. แ.ร่ โครบการ.ัฒนาส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์             50,000  200  
19. สบขลา โครบการ.ัฒนาและส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์            70,000  200  
20. น่าน โครบการบทเรียนออนไลน์             95,000  230  
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย (โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย) 1,300,000 640 (จ านวนผู้รับบริการ) 
1. แา่ฮ่อบสอน การ.ัฒนา.ักยภา.ครูผู้ดูแลเด็กปฐาวัย 65,000 30  
2. .ิจิตร โครบการการผลิตสื่อสร้าบสรรค์เ.ื่อ.ัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐาวยัพประจ าปงบบประาา พ2564 65,000 20  
3. ตาก การส่บเสริาทักษะทาบสับคาเด็กปฐาวัยโดยใช้ส่ือขอบเล่นภูาิปัญญาทอ้บถิ่นโดยการาีส่วนร่วาขอบผู้ปกครอบ 65,000 20  
4. บุรีรัาย์ โครบการจัดประสบการ ์การเรียนการสอนแบบจิตปัญญาส าหรับเด็กปฐาวัย 65,000 40  
5. าุกดาหาร โครบการการส่บเสริา.ัฒนาการตาาช่วบวัยขอบเด็กปฐาวยัพ.ูนย์.ัฒนาเด็กเล็กในต าบลดบเย็นพอศเาือบาุกดาหารพจับหวดั

าุกดาหาร 
65,000 40  

6. หนอบบัวล าภ ู โครบการ.ัฒนา.ักยภา.เด็กปฐาวัย 65,000 20  
7. สระแก้ว โครบการส่บเสริาทักษะสาอบพExecutive Functions (EF) ในเด็กปฐาวัยจับหวดัสระแก้ว 65,000 40  
8. อุทัยธาน ี โครบการขยายผลการ.ัฒนาเด็กปฐาวัยโดยใช้แหล่บเรียนรู้ผ้าทอ.ื้นเาือบอุทยัธานีและบูร าการพSTEM 65,000 20  
9. ระนอบ โครบการส่บเสริาควาาฉลาดทาบอารา ์ด้วยทักษะสาอบพEF 65,000 20  
10. นราธิวาส โครบการวิจัยพการ.ัฒนาทักษะทาบภาษาโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการ ์แบบทวิภาษาขอบเด็กปฐาวัยใน.ูนย์.ัฒนา 

เด็กเล็กในจับหวัดนราธวิาส 
65,000 30  

11. ยะลา การ.ัฒนาเด็กปฐาวยัโดยการจัดประสบการ ์ใช้ส่ือเเละนิทานที่าีต่อกระบวนการคิดทาบทักษะสาอบ(EF)พขอบ.ูนย์.ฒันา
เด็กเล็กเท.บาลต าบลโกตาบาร ู

65,000 30  

12. ปัตตานี โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาเด็กปฐาวัย 65,000 40  
13. สตูล การเสริาสร้าบสารรถนะวิชาชี.การเลี้ยบดูเด็กปฐาวัย 65,000 30  
14. สาุทรสาคร การ.ัฒนา.ักยภา.ผู้ดูแลเด็กใน.ูนย์.ฒันาเด็กเล็กจับหวัดสาุทรสาคร 65,000 100  
15. ยโสธร การจัดประสบการ ์ตาาแนวคิดไฮสโคปเ.ื่อ.ัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐาวัย 65,000 20  
16. .ับบา โครบการผลิตสื่อการเรียนรู้ในท้อบถิ่นเ.ื่อ.ัฒนาเด็กปฐาวยัโดยชุาชนาีสว่นร่วา 65,000 20  
17. ตราด โครบการ.ัฒนา.ักยภา.เด็กปฐาวัย 65,000 40  
18. แ.ร่ การ.ัฒนาเด็กปฐาวยัผ่านการเล่นตาาวถิีธรราชาติ 65,000 40  
19. สบขลา โครบการส่บเสริาการจัดประสบการ ์การเรียนรู้ทักษะทาบภาษาส าหรับเด็กปฐาวัยด้วยสื่อนิทานตาารอย.าสตร์.ระราชา 65,000 20  
20. น่าน โครบการ.ัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการ ์เป็นฐานส าหรับครูปฐาวัย 65,000 20  
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งบเงินอุดหนุน : โครงการสนบัสนุนบทบาทวิทยาลยัชุมชนในการส่งเสริมอาชพีในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต ้(โครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ในจังหวดัชายแดนภาคใต้) 

 10,700,000   2,780  (จ านวนผู้รับบริการ) 

1. นราธิวาส จ านวน 10 โครงการ  2,475,000   625  (จ านวนผู้รับบริการ) 
 การค้นหากลุ่าเปา้หาายผู้ด้อยโอกาส พ50,000   -    13พอ าเภอพได้แก่พอ าเภอ

เาือบนราธิวาสพตากใบพ
บาเจาะพยี่บอพระแบะพ 
รือเสาะพ.รีสาครพแว้บพ 
สุคิรินพสุไหบโก-ลกพ 
สุไหบปาดีพจะแนะพและ
เจาะไอร้อบ 

 การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์อาหาร.ื้นถิ่นตลาดน้ ายะกับเช่ือาโยบการท่อบเท่ียวเชิบอาหารสู่การสร้าบาูลค่าเ.ิ่าทาบเ.รษฐกิจ พ50,000   30  ตลาดน้ ายะกับพต าบล
บาบนาคพอ าเภอเาือบพ
จับหวัดนราธวิาส 

 โครบการเ.ิ่าประสิทธิภา.การแปรรูปปลาส้า พ40,000   30  กลุ่าอาสาท าดีพพบ้า
นกรือซอพต าบลแว้บพ
อ าเภอแว้บพจับหวัด
นราธิวาส 

 .ัฒนา.ักยภา.การผลิตและการแปรรูปผลิตภั ฑ์จากขา้ว.ื้นถิ่น พ50,000   20  บ้านเกาะสะท้อนพ
อ าเภอตากใบพจับหวัด
นราธิวาส 

 โครบการ.ัฒนาทักษะเ.ือ่ยกระดับการปฏิบัติบานในโรบบานอุตสาหกรราพ(Upskill & Reskill)  80,000   30  1.  พตลาดกลาบขาย
สินค้าการเกษตรพพต าบล
ละหารพอ าเภอยี่บอพ
จับหวัดนราธวิาส 
2. วิทยาลยัชุาชน
นราธิวาสพพต าบลล าภพู
อ าเภอเาือบพจับหวัด
นราธิวาส 

 โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ชุาชนสู่การสร้าบควาาาั่นคบพาั่บค่ับพยั่บยืนขอบจับหวัดนราธิวาส พ655,000   180  1. ชุนชนบ้านเกาะ
สะท้อนพพต าบลเกาะ



 

  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลยัชุาชน 185 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม 
วงเงิน

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

สะท้อนพอ าเภอตากใบพ
จับหวัดนราธวิาส 
2. ชุนชนบ้านนากอพพ
ต าบลจอเบาะพอ าเภอยี่
บอพจับหวัดนราธิวาส 
3. ชุาชนบ้านโต๊ะแดบพพ
ต าบลปูโยะพอ าเภอสุไหบ
โกลกพจับหวัดนราธิวาส 
4. บ้านกรือซอพพต าบล
แว้บพอ าเภอแว้บพจับหวัด
นราธิวาส 
5. บ้านทุ่บเกร็บพพพอ าเภอ
ระแบะพจับหวัดนราธิวาส 
6. บ้านปูลากาปะพพ
ต าบลกะลุวอเหนือพ
อ าเภอเาือบพจับหวัด
นราธิวาส 
7. บ้าน.รีบรร.ตพพ
ต าบล.รีบรร.ตพอ าเภอ
.รีสาครพจับหวัด
นราธิวาส 
8. บ้าน.รีภิญโญพพต าบล
โคกสะตอพอ าเภอรือ
เสาะพจับหวัดนราธิวาส 
9. ฟาร์าตัวอย่าบบ้าน
ไอร์บือแตพพต าบล
ช้าบเผือกพอ าเภอจะแนะพ
จับหวัดนราธวิาส 

 โครบการยกระดับาาตรฐานสินค้าผา้ทอและหัตถกรราจกัสานพจับหวัดนราธิวาสพต่อยอด.ิลปาช.ีสู่อุตสาหกรราเชิบ.า ิชย์
ประจ าปงบบประาา พ2564 

 400,000   100  1. กลุ่าสตรีทอผ้าตะปอ
เยาะพต าบลตะปอเยาะพ
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม 
วงเงิน

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

อ าเภอยี่บอพจับหวัด
นราธิวาส 
2. วิทยาลยัชุาชน
นราธิวาสพต าบลล าภูพ
อ าเภอเาือบพจับหวัด
นราธิวาส 

 โครบการหลักสูตรฝึกอบราวิชาาัคคุเท.ก์พจับหวัดนราธวิาส พ550,000   80  วิทยาลยัชุาชนนราธวิาสพ
ต าบลล าภพูอ าเภอเาือบพ
จับหวัดนราธวิาส 

 โครบการสร้าบควาาาั่นคบทาบเ.รษฐกิจในครัวเรือนด้วยอาชี.เกษตรและการด าเนินชีวิตตาาแนวทาบเ.รษฐกิจ.อเ.ียบ พ300,000   30  1. วิทยาลยัชุาชน
นราธิวาสพพต าบลล าภพู
อ าเภอเาือบพจับหวัด
นราธิวาส 
2. .ูนย์เรียนรู้เกษตร
สาัยใหา่บ้านฮูแตทวูอพพ
ต าบลโคกเคียนพอ าเภอ
เาือบพจับหวัดนราธวิาส 

 โครบการส่บเสริาการตลาดสินค้าชุาชนสู่การเ.ิ่าาูลค่าทาบเ.รษฐกิจขอบชุาชน พ300,000   125  ชุาชนในจับหวัด
นราธิวาส 

2. ยะลา จ านวน 2 โครงการ  2,475,000   785  (จ านวนผู้รับบริการ) 
 โครบการส่บเสริาและ.ัฒนาทักษะอาช.ีในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกจิจับหวัดชายแดนภาคใต้ พ1,475,000   625  1. บ้านคลอบทรายในพ

หาู่พ5พพต าบลยุโปพอ าเภอ
เาือบพจับหวัดยะลา 
2. บ้านคอกช้าบพหาู่พ7พพ
ต าบลแา่หวาดพอ าเภอ
ธารโตพจับหวัดยะลา 
3. บ้านทุ่บยอพหาู่พ5พพ
ต าบลตาเซะพอ าเภอ
เาือบพจับหวัดยะลา 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม 
วงเงิน

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

4. บ้านในหลบพหาู่พ10พพ
ต าบลแา่หวาดพอ าเภอ
ธารโตพจับหวัดยะลา 
5. บ้านลูโบะปันยับพหาูพ่
3พพต าบลกาบับพอ าเภอ
กาบับพจับหวัดยะลา 
6. บ้านอาเส็นพหาู่พ6พพ
ต าบลยะหาพอ าเภอยะ
หาพจับหวัดยะลา 
7. ต าบลอัยเยอร์เวบพ
อ าเภอเบตบพจับหวัด
ยะลา 

 การส่บเสริาการจัดการควาารู้เ.ือ่เสริาสร้าบควาาเข้าแข็บในลักษ ะเชิบ.ื้นที่พ(Area - based) กระบวนการาีส่วนร่วาขอบ
ชุาชนเ.ื่อการ.ัฒนาอยา่บยั่บยืน 

พ1,000,000   160  1. ต าบลโกตาบารูพ
อ าเภอราาันพจับหวัด
ยะลา 
2. เขื่อนบาบลาบพพต าบล
เขื่อนบาบลาบพอ าเภอ
บันนับสตาพจับหวัดยะลา 

3. ปัตตานี จ านวน 14 โครงการ  2,475,000   605  (จ านวนผู้รับบริการ) 
 โครบการจัดการควาารู้ชุาชนเข้าแข็บเชิบ.ื้นที่พArea-based  324,000   130  บ้านลิปะสะโบพจับหวัด

ปัตตานี 
 โครบการตัดเย็บเส้ือผ้าเชิบ.า ิชย์ชุาชนต าบลจะรับพอ าเภอยะหริ่บพจับหวัดปัตตานี พ318,000   25  ต าบลจะรับพอ าเภอยะ

หริ่บพจับหวัดปัตตาน ี
 โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์จากข้าวกล้อบบอก พ180,000   30  ชุาชนบ้านทุ่บพพอ าเภอ

ปะนาเระพพจับหวัด
ปัตตานี 

 โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์จากต้นจาก พ324,000   90  1. บ้านละเาาะทะเลพ
ต าบลตะลุบันพอ าเภอ
สายบุรีพจับหวัดปัตตาน ี
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เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

2. ชุาชนบ้านจะรับพ
อ าเภอยะหริ่บพจับหวัด
ปัตตานี 

 โครบการ.ัฒนาอาชี.การท านาเกลือหวานปัตตานี พ324,000   30  จับหวัดปัตตาน ี
 การผลิตสื่อออนไลน์ประชาสัา.ันธ์พผลติภั ฑ์ชุาชน พ25,000   -    วิทยาลยัชุาชนปัตตานพีพ

ต าบลรูสะาิแลพอ าเภอ
เาือบพจับหวัดปัตตาน ี

 การ.ึกษาบริบทและ.ัฒนาอาชี.ตาาควาาต้อบการขอบชุาชนในจับหวัดปัตตานี พ600,000   150  1. เกาะจันพต าบลเกาะ
จันพอ าเภอาายอพจับหวัด
ปัตตานี 
2. ชุาชนตาแกะพต าบล
ตาแกะพอ าเภอยะหริ่บพ
จับหวัดปัตตาน ี
3. ตะบิ้บพต าบลตะบิ้บพ
อ าเภอสายบุรีพจับหวัด
ปัตตานี 
4. ตันหยบลุโละพต าบล
ตันหยบลุโละพอ าเภอ
เาือบพจับหวัดปัตตาน ี
5. บาบเขาพต าบลบาบ
เขาพอ าเภอหนอบจกิพ
จับหวัดปัตตาน ี

 โครบการการแปรรูปผลิตภั ฑ์จากปลา พ60,000   30  1. วิทยาลยัชุาชน
ปัตตานีพพต าบลรูสะาิแลพ
อ าเภอเาือบพจับหวัด
ปัตตานี 
2. สะ.านา้าพอศสายบุรีพพ
ต าบลตะลุบันพอ าเภอ
สายบุรีพจับหวัดปัตตาน ี
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม 
วงเงิน

งบประมาณ 
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เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

 โครบการผลิตเส้นใยจากกล้วย พ60,000   30  ชุาชนบ้านนาประดูพ่พ
ต าบลนาประดู่พอ าเภอ
โคกโ.ธิพ์จับหวัดปัตตาน ี

 โครบการ.ัฒนาบรรจุภั ฑ์จากกระดาษเปลือกข้าวโ.ดท าาอื พ60,000   30  ชุาชนบ้านแนบุพหาู่ที่พ2 
ต าบลลิปะสะโบพอ าเภอ
หนอบจิกพจับหวัดปัตตาน ี

 โครบการ.ัฒนาบุคลากรทาบด้านวิจัยชาุชน พ30,000   -  วิทยาลยัชุาชนปัตตาน ี
 โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์จากน้ าตาลโตนดเ.ื่อธุรกิจ พ60,000   30  บ้านบือแนลวูาพพต าบล

หนอบแรตพอ าเภอยะหริ่บพ
จับหวัดปัตตาน ี

 โครบการยกระดับผลิตภั ฑ์อาหารทะเลสู่อาชี. พ60,000   30  ต าบลรูสะาิแลพอ าเภอ
เาือบพจับหวัดปัตตาน ี

 การค้นหากลุ่าเปา้หาายผู้ด้อยโอกาส พ50,000   -    จับหวัดปัตตาน ี
4. สงขลา จ านวน 20 โครงการ  2,775,000   725  (จ านวนผู้รับบริการ) 

 การประเาินและติดตาาผลการด าเนินโครบการเ.ื่อสนับสนุนบทบาทวิทยาลยัชาุชนในการส่บเสริาอาชี.และการอยู่ร่วากัน
อย่าบสันติขอบสับคา.หุวัฒนธรราในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนใต้ 

พ100,000   20  อ าเภอเท.าพจะนะพ
สะเดาพควนเนียบพสทิบ
.ระพระโนดพและ
หาดใหญ่พจับหวัดสบขลา 

 การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์สาุนไ.ร.ื้นบ้านใส่ใจสิ่บแวดล้อาชุาชน พ150,000   50  บ้านโหนดพสะบ้าย้อยพพ
ต าบลบ้านโหนดพอ าเภอ
สะบ้ายอ้ยพจับหวัด
สบขลา 

 การ.ัฒนาโรบทอผ้าในสวนยาบและยกระดับขอบที่ระลึกสู่ผลิตภั ฑ์พOTOP  150,000   50  บ้านล่อบาุดพพต าบลล า
ไ.ลพอ าเภอเท.าพ
จับหวัดสบขลา 

 โครบการเกษตรบูร าการ พ100,000   30  ต าบลเท.าพอ าเภอเท.าพ
จับหวัดสบขลา 

 โครบการจัดการควาารู้ด้านการเรียนการสอนและวิจยัใน.ื้นที่สับคา.หุวัฒนธรราจับหวัดชายแดนใต้ขอบบุคลากรวิทยาลัย
ชุาชนสบขลาพ(KM) 

 100,000   50  วิทยาลยัชุาชนสบขลา 

 โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์จากข้าว.ื้นถิน่ใน.ื้นที่พ4พอ าเภอพเท.าพจะนะพสะบ้าย้อยพและนาทวี พ150,000   50   
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม 
วงเงิน

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

 โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์จากผา้ทอเส้นใยกล้วยย้อาสธีรราชาติเ.ื่อ.ัฒนาชุาชนอย่าบยั่บยืน พ200,000   40   
 โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์และเช่ือาโยบเส้นทาบการท่อบเท่ียวที่เป็นาิตรกับสิ่บแวดล้อาใน.ื้นที่พ4พอ าเภอพเท.าพจะนะพนาทวีพ

และสะบ้าย้อย 
พ325,000   60   

 โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ผลิตภั ฑ์น้ าผึบ้ชันโรบให้สอดคล้อบกับผู้บริโภคและได้าาตรฐานผลิตภั ฑ์ชุาชน พ150,000   50   
 โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ผลิตภั ฑ์เรือกอและจ าลอบ พ100,000   10   
 โครบการยกระดับการผลิตน้ าผึ้บโ.รบตาาาาตรฐานค ะกรราการอาหารและยา พ150,000   50   
 โครบการยกระดับคุ ภา.กาแฟสะบา้ยอ้ยพเ.ื่อเ.รษฐกิจชุาชน พ50,000   30   
 โครบการยกระดับผลิตภั ฑ์ชุาชนประเภทสัตว์น้ าใน.ื้นทีอ่ าเภอสะเดา พ150,000   30   
 โครบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการ.ัฒนาทักษะอาชี.การจัดการควาารู้เ.ือ่เสริาสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชน พ300,000   30   
 โครบการส่บเสริาอาชี.การเ.าะเลี้ยบและแปรรูปอาหารทะเล พ150,000   50   
 โครบการส่บเสริาอาชี.การเ.าะเลี้ยบสาหร่าย.วบอบุ่นใน.ื้นที่ชายฝั่บเท.า พ100,000   25   
 โครบการสร้าบาูลค่าเ.ิ่าให้ผลิตภั ฑ์เครื่อบนุ่บห่า พ150,000   50   
 โครบการแปรรูปผลิตภั ฑ์ทาบการเกษตรใน.ื้นที่อ าเภอนาทวีพจับหวัดสบขลา พ150,000   50   
 การค้นหากลุ่าเปา้หาายผู้ด้อยโอกาส พ50,000   -     

5. ส านักงานสถาบัน จ านวน 6 กิจกรรม/โครงการ 500,000 40 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 โครบการฝึกอบราเชิบปฏิบัติการเ.ือ่.ัฒนาผู้ปฏิบัติบานในการค้นหาผู้ด้อยโอกาส (วชชศปัตตานี)         70,000          40   
 การเดินทาบไปราชการ/สร้าบควาาเข้าใจ/ติดตาาผลการด าเนินบาน (สวชชศ)       150,000  -  
 บริหารจัดการ (วชชศนราธิวาส)       200,000   -  
 นวัตกรราการจัดการท่อบเท่ียวชุาชน.ืน้ที่ 4 จับหวัดชายแดนภาคใต้พ(วชชศนราธิวาส)         80,000   -  

งบเงินอุดหนุน : โครงการสง่เสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสงัคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการเสริมสร้างสังคม
พหุวัฒนธรรมที่เขม้แข็ง) 

 7,500,000   5,535  (จ านวนผู้รับบริการ) 

1. นราธิวาส  จ านวน 7 โครงการ 1,562,500 1,375 (จ านวนผู้รับบริการ) 
 โครบการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สับคา.หุวัฒนธรรา พ252,500   45  1. จับหวัด

กรุบเท.าหานคร 
2. จับหวัดกาญจนบุร ี
3. จับหวัดสาุทรสาคร 
4. จับหวัดเ.ชรบุร ี
5. ห้อบประชุาผกากรอบพ
วิทยาลยัชุาชนนราธวิาสพพ
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม 
วงเงิน

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

ต าบลล าภพูอ าเภอเาือบพ
จับหวัดนราธวิาส 

 โครบการาหกรราวิชาการตลาดนัดอาช.ีและสินค้าชุาชนในสับคา.หุวัฒนธรราจับหวัดชายแดนใต้ พ230,000   250  1. วิทยาลยัชุาชน
นราธิวาสพพต าบลล าภพู
อ าเภอเาือบพจับหวัด
นราธิวาส 
2. วิทยาลยัชุาชน
ปัตตานีพพพจับหวัด
ปัตตานี 

 โครบการาหกรราวิชาการวัฒนธรราท้อบถิ่นในจับหวัดนราธิวาสพ(เรารักษ.์หุวัฒนธรรา) พ350,000   500  วิทยาลยัชุาชนนราธวิาสพพ
ต าบลล าภพูอ าเภอเาือบพ
จับหวัดนราธวิาส 

 โครบการเรียนรู้วิถีชุาชนพ“.อเ.ยีบพตาารอย.่อหลวบพรศ9”ขอบนัก.ึกษาและประชาชนใน.ื้นที่จับหวัดนราธิวาส พ80,000   100  1. บ้านรือเสาะพพ
ต าบลรือเสาะพอ าเภอรือ
เสาะพจับหวัดนราธิวาส 
2. วิทยาลยัชุาชน
นราธิวาสพพต าบลล าภพู
อ าเภอเาือบพจับหวัด
นราธิวาส 
3. ต าบลแว้บพอ าเภอแว้บพ
จับหวัดนราธวิาส 
4. .ูนย์.ึกษาการ.ัฒนา
.ิกุลทอบอันเนื่อบาาจาก
.ระราชด าริจับหวัด
นราธิวาสพพต าบลกะลวุอ
เหนือพอ าเภอเาือบพ
จับหวัดนราธวิาส 

 โครบการเสริาสร้าบการอยู่ร่วากันอย่าบสันติสุขในชุาชนจับหวัดชายแดนใต้ พ230,000   80  ประชาชนใน.ื้นที่
จับหวัดนราธวิาส 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม 
วงเงิน

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

 โครบการเสริาสร้าบผู้น าจิตอาสาท าดีด้วยหัวใจขอบนัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชนและประชาชนเ.ื่อสร้าบสับคาสันติสุข พ100,000   200  1. ต าบลโคกเคียนพ
อ าเภอเาอืบพจับหวัด
นราธิวาส 
2. ต าบลจะแนะพอ าเภอ
จะแนะพจับหวัด
นราธิวาส 
3. ต าบลรือเสาะพ
อ าเภอรือเสาะพจับหวัด
นราธิวาส 
4. ต าบลล าภพูอ าเภอ
เาือบพจับหวัดนราธวิาส 
5. วิทยาลยัชุาชน
นราธิวาสพพต าบลล าภพู
อ าเภอเาือบพจับหวัด
นราธิวาส 
6. ต าบลแว้บพอ าเภอแว้บพ
จับหวัดนราธวิาส 

 การติดตาาประเาินผลและประชาสัา.นัธ์ผลการด าเนินบาน.ึกษาและ.ัฒนาชาุชนชายแดนใต้ต้นแบบพ(ประจ าปงพ2564)  320,000   200  สวนสาธาร ะเฉลิา.ระ
เกียรติพ6 รอบพ.ระ
ชนา.รรษาพ.ูนย์
ราชการพพต าบลบาบนาคพ
อ าเภอเาือบพจับหวัด
นราธิวาส 

2. ยะลา จ านวน 5 โครงการ  1,562,500   1,170  (จ านวนผู้รับบริการ) 
 โครบการาหกรราวิชาการพ7พจับหวัด พ200,000   200  เท.บาลนครยะลาพพ

ต าบลสะเตบพอ าเภอ
เาือบพจับหวัดยะลา 

 โครบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วากนัอย่าบสันติในสับคา.หุวัฒนธรราขอบนกั.ึกษาและภาคีเครือข่ายพประจ าปง
บบประาา พ.ศ.ศพ2564 

 350,000   50  1. ต าบลสะเตบพอ าเภอ
เาือบพจับหวัดยะลา 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม 
วงเงิน

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

2. อ าเภอสับขละบุรีพ
จับหวัดกาญจนบุร ี

 โครบการเสริาสร้าบการอยู่ร่วากันอย่าบสันติในชุาชนจับหวัดชายแดนใต้ พ300,000   60  1. ต าบลโคกเคียนพ
อ าเภอเาือบพจับหวัด
นราธิวาส 
2. อ าเภอหาดใหญ่พ
จับหวัดสบขลา 
3. ต าบลสะเตบพอ าเภอ
เาือบพจับหวัดยะลา 

 เบิกฟ้าวิทยาลยัชุาชนยะลา พ412,500   800  ต าบลสะเตบพอ าเภอ
เาือบพจับหวัดยะลา 

 ค่ายผู้น านัก.ึกษาและผู้น าจิตอาสาท าควาาดีด้วยหัวใจ พ300,000   60  1. อ าเภอราาันพจับหวัด
ยะลา 
2. อ าเภอหาดใหญ่พ
จับหวัดสบขลา 

3. ปัตตานี จ านวน 6 โครงการ  2,812,500   1,880  (จ านวนผู้รับบริการ) 
 PNCC OPEN HOUSE เปิดร้ัววิทยาลยัชุาชนปัตตานี พ662,500   800  วิทยาลยัชุาชนปัตตานพีพ

ต าบลรูสะาิแลพอ าเภอ
เาือบพจับหวัดปัตตาน ี

 โครบการ.หุวัฒนธรราสัา.ันธ์เครือข่ายตาารอย.่อหลวบรัชกาลทีพ่9  250,000   60  โรบแราบี.ีสาิหลาพพ
ต าบลเขารูปช้าบพอ าเภอ
เาือบพจับหวัดสบขลา 

 โครบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สับคา.หุวัฒนธรรา พ200,000   60  วิทยาลยัชุาชนสบขลาพพ
ต าบลเท.าพอ าเภอเท.าพ
จับหวัดสบขลา 

 โครบการเสริาสร้าบการอยู่ร่วากันอย่าบสันติในชุาชนจับหวัดชายแดนใต้ พ250,000   60  วิทยาลยัชุาชนปัตตานพีพ
ต าบลรูสะาิแลพอ าเภอ
เาือบพจับหวัดปัตตาน ี

 โครบการเสริาสร้าบผู้น าจิตอาสาท าดีด้วยหัวใจ พ200,000   100  จับหวัดปัตตาน ี
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม 
วงเงิน

งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

 ตลาดนัดอาชี.และแสดบสินค้าชุาชนจากสับคา.หุวัฒนธรราที่เข้าแข็บจับหวัดชายแดนภาคใต้ พ1,250,000   800  ต าบลรูสะาิแลพอ าเภอ
เาือบพจับหวัดปัตตาน ี

4. สงขลา จ านวน 7 โครงการ  1,562,500   1,110  (จ านวนผู้รับบริการ) 
 การส่บเสริาการอยู่ร่วากันอยา่บสันติในชุาชนชายแดนใต้ พ250,000   100  1. อ าเภอจะนะพจับหวัด

สบขลา 
2. ต าบลท่าา่วบพอ าเภอ
เท.าพจับหวัดสบขลา 
3. อ าเภอนาทวีพจับหวัด
สบขลา 
4. ต าบลเปงยนพอ าเภอ
สะบ้ายอ้ยพจับหวัด
สบขลา 

 โครบการเปิดบ้านวิชาการพวิทยาลัยชุาชนสบขลาพครั้บที่พ6  300,000   500  วิทยาลยัชุาชนสบขลาพ
ต าบลเท.าพอ าเภอเท.าพ
จับหวัดสบขลา 

 โครบการ.ัฒนาผู้น าและการาีจิตอาสาขอบนัก.ึกษาผ่านค่ายผู้น า พ200,000   50  ต าบลเท.าพอ าเภอเท.าพ
จับหวัดสบขลา 

 โครบการาหกรราวิชาการพสร้าบบานพสรา้บอาชี. พ300,000   200  โรบแราซีศเอสศปัตตานีพพพ
อ าเภอเาือบพจับหวัด
ปัตตานี 

 โครบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สับคา.หุวัฒนธรราระหว่าบวิทยาลยัชุาชนสบขลาและวิทยาลัยชุาชนปัตตานีใน.ื้นที่จับหวัด
ชายแดนใต ้

พ412,500   220  วิทยาลยัชุาชนน่านและ
หน่วยจัดการ.ึกษา
อ าเภอทุ่บช้าบ, สันติสุข, 
เวียบสา,  ปัวพและอ าเภอ
เาือบน่านพจับหวัดน่าน 

 โครบการ.ัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การอยู่ร่วากันอยา่บสันติสุข พ100,000   40  จับหวัดสบขลา 
งบเงินอุดหนุน : โครงการสง่เสริมการมีงานท าและมีรายไดข้องผู้สูงอาย ุ 4,000,000 1,000 (จ านวนผู้รับบริการ) 
1. แา่ฮ่อบสอน โครบการ.ัฒนาคุ ภา.ชวีิตผู้สูบอายุบนฐานวัฒนธรราชาติ.ันธุ์ 200,000 50  
2. .ิจิตร โครบการส่บเสริาการาีบานท าและาีรายได้ขอบผู้สูบอายุ 200,000 50  
3. ตาก การจัดการควาารู้เ.ื่อส่บเสริาและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตขอบผู้สูบอายุในจับหวัดตาก 200,000 50  
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เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

4. บุรีรัาย์ โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ผู้สูบอายุ 200,000 50  
5. าุกดาหาร โครบการการจัดการควาารู้ภูาิปญัญาทาบการตลาดขอบชุาชนผู้สูบอายุในจับหวัดาุกดาหารพ(CME:สินค้าสูบวัย) 200,000 50  
6. หนอบบัวล าภ ู โครบการ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบผู้สูบอายุในจับหวัดหนอบบัวล าภู 200,000 50  
7. สระแก้ว โครบการสร้าบอาชี.จากภูาิปญัญาขอบผู้สูบอายุส าหรับผู้สูบอายุจับหวัดสระแกว้ 200,000 50  
8. อุทัยธาน ี โครบการส่บเสริาอาชี.ส าหรับผู้สูบอายุ 200,000 50  
9. ระนอบ การจัดการควาารู้และฝกึอบราเ.ื่อ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตขอบผู้สูบอายุ 200,000 50  
10. นราธิวาส โครบการดูแลสุขภา.ขอบผู้สูบอายุแบบอบค์รวาตาารูปแบบการใช้หลกั.าสนาขบัเคลื่อนสู่อาชี.ผู้ผลิตผลิตภั ฑ์ชุาชนจาก

วัสดุท้อบถิ่นพ:พต าบลโละจูดพอ าเภอแว้บพจับหวัดนราธวิาส 
200,000 50  

11. ยะลา โครบการจัดการควาารู้เ.ื่อส่บเสริาและ.ัฒนาคุ ภา.ผู้สูบอายุวิถโีกตาบารู 200,000 50  
12. ปัตตานี จัดการควาารู้เ.ื่อส่บเสริาและ.ัฒนาค ุภา.ชีวิตขอบผู้สูบอายุ 200,000 50  
13. สตูล โครบการส่บเสริาอาชี.เ.ิ่า.ักยภา.ผู้สูบวัยต้นแบบพประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศพ2564 200,000 50  
14. สาุทรสาคร โครบการส่บเสริาและ.ัฒนา.ักยภา.เ.ือ่การาีบานท าและาีรายได้ขอบผู้สูบอายุโดยใช้ภูาิปัญญาทอ้บถิ่น 200,000 50  
15. ยโสธร โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ผู้สูบอายุตาาวถิีไทยในยุคประเท.ไทยพ4.0 200,000 50  
16. .ับบา การส่บเสริาควาาสุขและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตผู้สูบอายุบา้นปากด่าน 200,000 50  
17. ตราด โครบการฝึกอาชี.ผู้สูบอาย ุ 200,000 50  
18. แ.ร่ การส่บเสริาอาชี.ขอบผู้สูบอายุโดยการใช้ภูาิปัญญาดา้นสาุนไ.รพเ.ื่อการบ าบัด 200,000 50  
19. สบขลา โครบการจัดการควาารู้เ.ื่อส่บเสริาและ.ัฒนาคุ ภา.ชวีิตขอบผู้สูบอายุ 200,000 50  
20. น่าน โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ผู้สูบอายุในการดูแลสุขภาวะขอบตนเอบและสร้าบสับคาแห่บการเรียนรู้เ.ื่อรอบรับสับคาผู้สูบอายุ 200,000 50  
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาติพันธุ์ 1,350,000 400 (จ านวนผู้รับบริการ) 
1. แา่ฮ่อบสอน การส่บเสริาการท่อบเท่ียวพอาชี.พรายไดพ้บนฐานวัฒนธรราชาต.ิันธุ์จับหวัดแา่ฮอ่บสอน 950,000 300  
2. แ.ร่ โครบการส่บเสริาการท่อบเท่ียวเชิบวัฒนธรราเ.ื่อสืบสานประเ. ีกลุ่าชาติ.ันธุ์จบัหวัดแ.ร่ 400,000 100  
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 1,231,700 300 (จ านวนผู้รับบริการ) 
1. ตราด โครบการการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์แปรรูปเ.ือ่เ.ิ่าาูลค่าสินค้าเกษตร 1,231,700 300  
งบเงินอุดหนุน : โครงการจดัการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาเพือ่ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  1,240,600  6,015  (จ านวนผู้รับบริการ) 
1. แม่ฮ่องสอน จ านวน 3 โครงการ 60,310 280  

 การจัดการควาารู้ด้านการ.ัฒนาวิสาหกิจชุาชนกลุ่าผลิตตุ๊กตาไทใหญ่สู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์ 25,000   
 การจัดการควาารู้เ.ื่อ.ัฒนาผลิตภั ฑ์และยกระดบัสินค้าจากผลิตภั ฑ์ผ้าทอกี่เอว 25,000   
 โครบการส่บเสริาท านุบ ารุบ.ิลปวัฒนธรราและภูาิปัญญาท้อบถิ่น 10,310   

2. พิจิตร จ านวน 1 โครงการ 67,520 200  
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 โครบการจัดการควาารู้ด้าน.ิลปวัฒนธรราและภูาิปัญญาท้อบถิ่นเ.ื่อยกระดับสู่เ.รษฐกิจพสร้าบสรรค์พวิทยาลยัชุาชน.ิจติร 67,520   
3. ตาก จ านวน 1 โครงการ 59,810 230  
 โครบการจัดการควาารู้.ิลปวัฒนธรราสืบสานภูาิปัญญาท้อบถิ่น 59,810   
4. บุรีรัมย ์ จ านวน 1 โครงการ 64,720 350  
 โครบการจัดการควาารู้ด้าน.ิลปวัฒนธรราและภูาิปัญญาเ.ื่อยกระดับสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์ 64,720   
5. มุกดาหาร จ านวน 2 โครงการ 60,390 200  
 โครบการจัดการควาารู้ด้าน.ิลปวัฒนธรราและภูาิปัญญาเ.ื่อยกระดับสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์ 50,000   
 โครบการส่บเสริาท านุบ ารุบ.ิลปะพวัฒนธรราพและภูาิปัญญาท้อบถิ่น 10,390   
6. หนองบัวล าภ ู จ านวน 1 โครงการ 53,900 90  
 .ัฒนาและสืบสานควาารู้ภูาิปญัญาท้อบถิ่นทาบด้านอาหาร.ื้นถิ่น 53,900   
7. สระแก้ว จ านวน 2 โครงการ 55,650 395  
 โครบการท านุบ ารุบ.ิลปวัฒนธรราวิทยาลัยชุาชนสระแกว้ 5,650   
 โครบการเ.ิ่าาูลค่าผลิตภั ฑ์จากทุนทาบวัฒนธรราชุาชนบ้านหนอบตะเคียนบอนพจับหวัดสระแก้ว 50,000   
8. อุทัยธานี จ านวน 1 โครงการ 57,850 655  
 โครบการการส่บเสริาท านุบ ารุบ.ิลปวัฒนธรราและภูาิปัญญาท้อบถิ่น 57,850   
9. ระนอง จ านวน 3 โครงการ 55,400 165  
 โครบการส่บเสริาผลิตภั ฑ์จากอบค์ควาารู้ภูาิปัญญาการร่อนแร่พต าบลหาดส้าแป้นพอ าเภอเาือบพจับหวัดระนอบ 30,000   
 โครบการสืบสาน.ิลปวัฒนธรราท้อบถิ่นในจับหวัดระนอบ 5,400   
 ส่บเสริาและ.ัฒนารูปแบบผลิตภั ฑ์ด้วยต้นจากโดยภูาิปัญญาทอ้บถิ่น 20,000   
10. นราธิวาส จ านวน 2 โครงการ 83,800 600  
 โครบการส่บเสริาและอนุรักษ์วัฒนธรรา.ื้นบ้านจับหวัดนราธวิาส 10,000   
 โครบการสืบสานประเ. ีเาาลิดินนบีขอบนัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชนนราธวิาส 23,800   
 .ึกษาพสืบสานพสร้าบาูลค่าเ.ิ่าพ.ิลปวัฒนธรรา.ื้นบ้านกลอบบานอ 50,000   
11. ยะลา จ านวน 2 โครงการ 75,820 640  
 โครบการอนุรักษ์สืบสานวิถี.าสนาและ.รัทธาใน.ิลปวัฒนธรรา 25,820   
 โครบการอนุรักษ์สืบสาน.ิลปวัฒนธรราเชิบสร้าบสรรค์อัตลักษ ์ชุาชนพ พโกตา 50,000   
12. ปัตตานี จ านวน 2 โครงการ 69,540 460  
 โครบการการจัดการควาารู้จากฐานผลิตภั ฑ์ต้นแบบภูาิปัญญาท้อบถิ่นพ“ว่าวเบอร์อาาัส”พสู่อาชี.ในชุาชนอย่าบสร้าบสรรค์ 52,340   
 โครบการสืบสาน.ิลปวัฒนธรราวิถีชวีิตชุาชนคนปัตตานี 17,200   
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13. สตูล จ านวน 2 โครงการ 66,320 470  
 โครบการรวบรวาอัตลักษ ์เ.ื่อรับสรรค์สื่อเชิบวัฒนธรราจับหวัดสตูล 50,000   
 ส่บเสริาการท านุบ ารุบ.าสนาพ.ิลปวัฒนธรราร่วากับชุาชน 16,320   
14. สมุทรสาคร จ านวน 2 โครงการ 54,400 150  
 โครบการกระบวนการถ่ายทอดอัตลกัษ ์ทาบสับคาขอบชาวไทยทรบด าพหาู่บ้านดอนสะแกพต าบลโรบเข้พอ าเภอบา้นแ.ว้พ

จับหวัดสาุทรสาคร 
50,000   

 โครบการบานประเ. ีแห่เจ้า.อ่หลักเาอืบจับหวัดสาุทรสาครพและประเ. ีท้อบถิ่นอื่นๆพที่ส าคัญขอบจับหวัดสาุทรสาคร 4,400   
15. ยโสธร จ านวน 1 โครงการ 64,120 350  
 โครบการจัดการควาารู้เ.ื่อ.ัฒนาผลิตภ ัฑ์จากผลตูากาตาาแนวทาบเ.รษฐกิจสร้าบสรรค์ 64,120   
16. พังงา จ านวน 2 โครงการ 57,550 250  
 การสร้าบ.ิลปะบนผืนผ้าสู่การทอ่บเที่ยว 50,000   
 โครบการส่บเสริาทะนุบ ารุบ.ิลปวัฒนธรราและภูาิปัญญาท้อบถิ่นจับหวัด.ับบา 7,550   
17. ตราด จ านวน 1 โครงการ 53,520 100  
 การจัดการควาารู้และถา่ยทอดภูาิปัญญาสู่การ.ัฒนาเป็นเ.รษฐกิจสร้าบสรรค์จากแหล่บเรียนรู้ชุาชนจับหวัดตราด 53,520   
18. แพร่ จ านวน 2 โครงการ 54,890 130  
 โครบการเรียนรู้เ.ื่ออนุรักษ์พสืบสานพภูาปิัญญาหา้อห้อาเาือบแ.ร่ 4,890   
 นานา.ฤกษาเ.ือ่การเ.ิ่าาูลค่าผลิตภั ฑ์และบรรจุภั ฑ์สบู่เ.ื่อสุขภา. 50,000   
19. สงขลา จ านวน 2 โครงการ 68,600 150  
 โครบการจัดการควาารู้ด้าน.ิลปวัฒนธรราและภูาิปัญญาเ.ื่อยกระดับสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์ในจับหวัดชายแดนใต้ 50,000   
 โครบการระบบและกลไกการทะนุบ ารุบ.ิลปะและวัฒนธรราพหรือภูาิปญัญาท้อบถิ่น 18,600   
20. น่าน จ านวน 2 โครงการ 56,490 150  
 โครบการจัดการควาารู้ฟื้นฟูลายหา้อดอกปูร ฆฏะสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์ 50,000   
 โครบการท านุบ ารุบ.ิลปวัฒนธรราพวิทยาลัยชุาชนน่าน 6,490   
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