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คำนำ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นการจัดทาแผนปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลผลิต โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีที่สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และแผนงาน โครงการที่ริเริ่มขึ้นใหม่เพื่อให้เป็ นจุดเน้นตามบริบทและศักยภาพของพื้นที่
ในเชิงรุกที่มุ่งตอบสนองทิศทาง/นโยบายที่เกี่ยวข้องที่สภาสถาบันวิ ทยาลัยชุมชนให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งการบูรณาการงบประมาณร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นาทิศทาง/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี มาใช้ประกอบการทบทวน
แผนกลยุทธ์ และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยพิจารณาความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการที่เสนอให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลผลิต/โครงกา รตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และทิศทาง นโยบายที่เกี่ยวข้อง
สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ จั ด ท ายุ ท ธศำสตร์ ส ถำบั น วิท ยำลั ย ชุ ม ชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่ งได้ จ ากการระดมความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากร และ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการพั ฒนางานวิทยาลัยชุมชนในระยะ 20 ปี ที่สอดคล้องกับ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และทิศทาง นโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ต่อไป ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นาแนวทางตามร่างยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ที่สามารถ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นามาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้วย
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองแผนงานและงบประมาณ สานักงานสถาบัน ได้จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เพื่อเผยแพร่ให้วิทยาลัยชุมชนใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กาหนดในแผนปฏิบัติราชการประจาปี รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป

(นายนาชัย กฤษณาสกุล)
ผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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สำรบัญ
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สำรบัญ
ส่วนที่ 1 ทิศทำง/นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
1.1 วิสัยทัศน์
1.2 เป้าหมายแต่ละระยะ 5 ปี
1.3 ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
1.4 เป้าหมาย แนวดาเนินการ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี
1.5 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับปรับปรุงตามแผนการปฏิรปู สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี
ส่วนที่ 2 พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2563 ของสถำบันวิทยำลัยชุมชน
2.1 ความนา
2.2 ภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.3 ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สถาบันวิทยาลัยชุมชน
และวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย พ.ศ. 2564 : ภาพรวมสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงินงบประมาณ 649.4241 ล้านบาท
ส่วนที่ 3 กรอบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในภำพรวมของสถำบันวิทยำลัยชุมชน
3.1 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
3.2 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สานักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง)
จาแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน
3.3 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน (พันธกิจด้านการบริหารจัดการ)
จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย
ส่วนที่ 4 กรอบเป้ำหมำยตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงกำร - รำยกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของวิทยำลัยชุมชน 20 แห่ง
4.1 เป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ - รายการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามแผนงาน
4.2 เป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ - รายการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน
4.3 เป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ - รายการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกรายวิทยาลัยชุมชน
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ส่วนที่ 5 แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรตำมพันธกิจวิทยำลัยชุมชนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
(1) โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
(2) โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาชีพชุมชน
(3) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
(4) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
(5) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย
(6) โครงการจัดการความรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
(7) โครงการจัดการความรูเ้ พื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
(8) โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
(9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(10) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
(11) โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(12) โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(13) โครงการจัดการความรูเ้ พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ
(14) โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมลานนาและกลุมชาติพันธุภาคเหนือ
(15) โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
ภำคผนวก
ภาคผนวก 1 เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ (งบประจาและงบสาหรับจัดการศึกษา)
ภาคผนวก 2 การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ ในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภาคผนวก 3 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภาคผนวก 4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สานักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภาคผนวก 5 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 1
ทิศทาง/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9พกาหนดให้ส่วนราชการต้อบจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้
เป็นการล่วบหน้าที่ต้อบาีรายละเอียดขั้นตอนพระยะเวลาพและบบประาา ที่ต้อบใช้พ ผลสัาฤทธิ์และตัวชี้วัดควาาสาเร็จพโดยต้อบาีการติดตาาแ ละประเาินผลตาาวิธีการ
ที่ส่วนราชการกาหนดพและาาตรฐานขอบพกศ.ศรศพและมาตรา 16พให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการขอบส่วนราชการนั้นพโดยจัดทาเป็นแผนสี่ปงพ ซึ่บจะต้อบ
สอดคล้อบกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาาพมาตราพ13พโดยในแต่ละปงบบประาา พให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปงพ โดยให้ระบุสาระสาคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการขอบส่วนราชการพเป้าหาายและผลสัาฤทธิ์ขอบบานพรวาทั้บประาา การรายได้และรายจ่ายและทรั.ยากรอื่นที่จะ ต้อบใช้เสนอต่อ
รัฐานตรีเ.ื่อให้ควาาเห็นชอบพเาื่อรัฐานตรีให้ควาาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการขอบส่วนราชการใดพตาาวรรคสอบแล้วพให้สานักบบประาา ดาเนินการจัดสรรบบประาา
เ.ื่ อปฏิ บั ติ บานให้ บรรลุ ผลส าเร็ จในแต่ ละภารกิ จพตาาแผนปฏิ บั ติ ราชการดั บกล่ าวพในกร ี ที่ ส่ วนราชการาิ ได้ เสนอแผนปฏิ บั ติ ราชการในภารกิ จ ใดพหรื อภารกิ จ ใด
ไา่ได้รับควาาเห็นชอบจากรัฐานตรีพ าิให้สานักบบประาา จัดสรรบบประาา สาหรับภารกิจนั้น
ส าหรั บ การจั ดทาแผนปฏิบั ติร าชการประจาปงขอบสถาบันวิทยาลั ยชุาชนพเป็น การจัดทาแผนปฏิบัติร าชการเพื่อให้บรรลุเ ป้า หมายผลผลิต/โครงการ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่สานักบบประาา จัดสรรบบประาา สาหรับภารกิจขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนตาาที่กาหนดไว้ใน.ระราชกฤษฎีกาพ
ว่าด้วยหลักเก ฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเาือบที่ดีพ.ศ.ศ 2546พและแผนงาน/โครงการที่วิทยาลัยชุมชนริเริ่มขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นจุดเน้นตามบริบทและศักยภาพ
ของพื้นที่ในเชิบรุกที่าุ่บตอบสนอบทิ.ทาบ/นโยบายที่เกี่ยวข้ อบที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุาชนให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการ.ัฒนาบานขอบวิทยาลัยชุาชนพรวาทั้บการบูร าการ
บบประาา ร่วากับหน่วยบานที่เกี่ยวข้อบทั้บในระดับนโยบายและระดับ.ื้นที่พ
ในการนี้พ กอบแผนบานและบบประาา พสานักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชนได้สรุปทิ.ทาบ/นโยบายที่เกี่ยวข้อบกับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปงพ เพื่อให้
วิทยาลัยชุมชนนาไปใช้ประกอบการทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษาของแต่ละวิทยาลัยชุมชน และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้พิจารณาความเชื่อมโยง
ของแผนงาน/โครงการที่เสนอให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลผลิต/โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 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)
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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 รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ2564 ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
1.1 วิสัยทัศน์
“สถาบันวิทยาลัยชุาชนคุ ธรราพสร้าบสรรค์นวัตกรราชุาชนพเ.ื่อ.ัฒนาคนและสับคาอย่าบยั่บยืน”
สถาบันวิทยาลัยชุาชนคุ ธรราพพาุ่บเน้นการปรับการบริหารจัดการในเชิบรุกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลบพโดยยึดหลักธรราาภิบาลพพและสานต่อแนว .ระราชดาริ
ในการดาเนินโครบการวิทยาลัยชุาชนคุ ธรราเป็นเครื่อบาือในการ.ัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุาชนคุ ธรราให้เกิดควาายั่บยืน
สร้าบสรรค์นวัตกรราชุาชนพาุ่บเน้นการใช้กลไกการจัดการ.ึกษาตาา.ันธกิจขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนในการสร้าบชุาชนต้นแบบนวัตกรราทุกวิทยา ลัยชุาชนพ
สร้าบภาคีเครือข่ายทั้บในและต่าบประเท.ในการสรรสร้าบนวัตกรราสู่ชุาชนพและสร้าบชุาชนแห่บภูาิปัญญาเ.ื่อเป็นรากฐานขอบการ.ัฒนาชุาชนอย่าบยั่บยืน
.ัฒนาคนและสับคาอย่าบยั่บยืนพาุ่บเน้นการส่บเสริาการเรียนรู้และ.ัฒนาตนเอบอย่าบสา่าเสาอพควบคู่กับการขยายขอบเขตการดูแลและ.ัฒนาไปสู่ชุาชนและสับคาพ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสาัยพเ.ื่อให้เกิดควาาเท่าทันและยั่บยืน
1.2 เป้าหมายแต่ละระยะ 5 ปี
เป้าหาายขอบยุทธ.าสตร์ระยะพ50พปงพกาหนดเป้าหาายการ.ัฒนาในแต่ละระยะพดับนี้พ
ระยะที่พ1พช่วบพ6พปงแรกพเป้าหาายคือพปรับการบริหารและการดาเนินการตาา.ันธกิจในเชิบรุกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลบพ(Renovate Community College)พ
โดยการสร้าบควาาเข้าแข็บขอบวัฒนธรราอบค์กรและธรราาภิบาลพ
ระยะที่พ 5พปงที่พ พ–พ10พพ(ระยะพ10พปง)พเป้าหาายพคือพผนึกกาลับทุกภาคส่วนเ.ื่อสร้าบสรรค์นวัตกรราสู่ชุาชนพและเป็ นวิทยาลัยขุาชนที่าีควาาเป็นเลิ.เฉ.าะทาบ
ที่สอดคล้อบกับบริบทชุาชนพ(Community Engagement)พและเป็นที่ยอารับพโดยสถาบันวิทยาลัยชุาชนจะต้อบเป็นผู้นา/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)พสาหรับผู้ด้อยโอกาสหรือประชาชนในการเรียนรู้ตลอดชีวิตพ
ระยะที่พ4พปงที่พ1 พ–พ50พ(ระยะพ20พปง)พเป้าหาายคือพ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตขอบคนในชุาชนให้าีควาาาั่นคบพาั่บคั่บพยั่บยืนพ(Community InnovativeพSustainability
)พโดยการเป็นผู้นาชุาชนแห่บการเรียนรู้พ(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.าสตร์พเป้าหาายพแนวดาเนินการพยุทธ.าสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะพ50พปงพประกอบด้วยพ6พยุทธ.าสตร์พได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ 1.1 สร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
แนวดำเนินกำร
1ศ1ศ1 สร้าบค่านิยาร่วาอบค์กรให้เป็นอบค์กรที่าุ่บการทาบานเ.ื่อควาาเป็นเลิ.พได้แก่พค่านิยาการทาบานแบบาีส่วนร่วาพค่านิยาการทาบานเป็นที าพ
ค่านิยาควาารักควาาผูก.ันในอบค์กรพเป็นต้น
1ศ1ศ2 สร้าบวัฒนธรราการทาบานบนฐานควาารู้/ข้อาูลข้อเท็จจริบพการส่บเสริาให้าีการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรทุกระดับอย่าบต่อเนื่อบ
ทั้บที่เป็นทาบการและไา่เป็นทาบการ
เป้าหมายที่ 1.2 มีระบบบริหารจัดการเชิงรุก และการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ
แนวดำเนินกำร
1ศ5ศ1 เร่บรัดการจัดระบบการบริหารบานบุคคลให้รอบรับ.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ.ศ.ศพ2558
1ศ5ศ5 เร่บรัดการจัดทากรอบอัตรากาลับเ.ื่อรอบรับโครบสร้าบอบค์กรทั้บระดับสานักบานสถาบันและวิทยาลัยชุาชน
1ศ5ศ3 เ.ิ่าประสิทธิภา.การบริหารด้านการเบินและบบประาา พตั้บแต่การจั ดทาบบประาา ที่ตอบโจทย์เชิบ.ื้นที่พ และ.ัฒนาระบบการบริหาร
การจัดสรรและการใช้จ่ายบบประาา ที่เชื่อาโยบกับระบบรายบานผลขอบหน่วยบานต่าบพๆพที่าีประสิทธิภา.
1ศ5ศ4 จัดระบบการยกย่อบเชิดชูเกียรติบุคลากรทุกประเภทที่าีควาาดีหรือาีผลบานเด่น
1ศ5ศ6 .ัฒนาโครบสร้าบ.ื้นฐานขอบวิทยาลัยชุาชนให้าีควาา.ร้อาในการบริการตาา.ันธกิจ
1ศ5ศ .ัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเท.เ.ื่อการบริหารจัดการให้าีประสิทธิภา.
1ศ5ศ7 จัดทาแผน.ัฒนาและแผนกลยุทธ์ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะปานกลาบที่สอดคล้อบกับยุทธ.าสตร์ระยะพ50พปงพและเชื่อาโยบกับเป้าหาาย
ยุทธ.าสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเท.
เป้าหมายที่ 1.3 ขยายพื้นที่ให้บริการจัดการศึกษาและบริการทางวิชาการ
แนวดำเนินกำร
1ศ3ศ1 จัดตั้บวิทยาลัยชุาชนใหา่เ.ื่อเ.ิ่าโอกาสการเข้าถึบการ.ึกษาพ
1ศ3ศ5 ขยาย.ื้นที่บริการเ.ื่อเ.ิ่าโอกาสการเข้าถึบการ.ึกษาใน.ื้นที่ที่เป็นรอยต่อ/ชายขอบขอบจับหวัดใกล้เคียบ
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1ศ3ศ3 จั ดระบบการบริ หารจัดการหน่วยจั ดการ.ึ กษาวิทยาลั ยชุาชนให้าีประสิ ทธิ ภา.พาีควาา.ร้อาให้บริ การในทุก.ื้นที่พ าีรูปแบบการจัดการ.ึ กษา
ที่หลากหลายพและเข้าถึบได้บ่าย
เป้าหมายที่ 1.4 กระจายอานาจการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว
แนวดำเนินกำร
1ศ4ศ1 เร่บรัดทบทวนหรือปรับปรุบ/แก้ไขข้อบับคับพระเบียบพประกา.ฯพให้เกิดควาาคล่อบตัวาากขึ้น
เป้าหมายที่ 1.5 มุ่งสู่การเป็นสถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
แนวดำเนินกำร
1ศ6ศ1 ส่บเสริาการ.ัฒนาสถาบันให้าีระบบการบริหารจัดการตาาหลักธรราาภิบาลพ
1ศ6ศ5 ส่บเสริาให้กรราการสภาสถาบันพกรราการสภาวิทยาลัยพผู้บริหารพอาจารย์พ บุคลากรพผู้เรียนพและผู้รับบริการทาบการ.ึกษาาีส่วนร่วาสร้าบ
สถาบันวิทยาลัยชุาชนคุ ธรราพ
1ศ6ศ3 ส่บเสริาให้วิทยาลัยชุาชนพเป็น.ื้นที่สร้าบควาาดีพและสร้าบคนดีให้ชุาชนพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน
เป้าหมายที่ 2.1 คนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
แนวดำเนินกำร
2ศ1ศ1 .ัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนอบควาาต้อบการขอบชุาชนพตลาดแรบบานพทั้บระดับชุาชนพจับหวัดพประเท.พและต่าบประเท.
2ศ1ศ2 จัดการ.ึกษา/กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยรูปแบบดิจิทัลพให้ตอบสนอบวิธีการเข้าถึบโอกาสทาบการ.ึกษาขอบคนทุกกลุ่าอาชี.พและกลุ่า
วัยต่าบๆพให้าากขึ้น
2ศ1ศ3 .ัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้และระบบสะสาหน่วยกิตที่เอื้อต่อการเข้าถึบการจัดการ.ึกษาที่หลากหลาย
2ศ1ศ4 เร่บรัด/ปรับปรุบระเบียบพกฎหาายพข้อบับคับให้เอื้อต่อวิธีการจัดการ.ึกษาที่หลากหลายพพ
เป้าหมายที่ 2.2 ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน
แนวดำเนินกำร
2ศ5ศ1 ส่บเสริาการจัดกิจกรรา.ัฒนา.ักยภา.ผู้เรียน
2ศ5ศ2 จัดทาาาตรฐานการวัดและประเาินผลคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์ตาาหลักสูตรวิทยาลัยชุาชน
2ศ5ศ3 าีระบบประเาินผลสัาฤทธิ์การจัดการ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน
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เป้าหมายที่ 2.3 มีแหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
แนวดำเนินกำร
2ศ3ศ1 จัดทาฐานข้อาูลและ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้
2ศ3ศ2 .ัฒนานวัตกรราการจัดการเรียนรู้
เป้าหมายที่ 2.4 มีระบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
แนวดำเนินกำร
2ศ4ศ1 .ัฒนาสารรถนะครูให้าีทักษะการเรียนรู้ใน.ตวรรษที่พ 21
2ศ4ศ2 กาหนดาาตรการจูบใจเ.ื่อเ.ิ่าประสิทธิภา.การจัดการเรียนการสอนแบบเชิบรุกพ(active learning)
เป้าหมายที่ 2.5 ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีงานทา
แนวดำเนินกำร
5ศ6ศ1 ส่บเสริาโอกาสทาบการ.ึกษาพ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพและการาีบานทาให้กับผู้สูบอายุและผู้.ิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน
เป้าหมายที่ 3.1 สร้างศักยภาพการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้โจทย์วิจัยจากชุมชน
แนวดำเนินกำร
3ศ1ศ1 .ัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยพได้แก่พการ.ัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยพ.ัฒนาระบบฐานข้อาูลด้านการวิจัยพจัดทาวารสารวิชาการพ
จัดให้าีเวทีนาเสนอผลบานวิจัยพและระบบยกย่อบเชิดชูเกียรตินักวิจัย
3ศ1ศ2 วิจัยและ.ัฒนานวัตกรราเ.ื่อแก้ปัญหาและสร้าบควาาเข้าแข็บโดยใช้โจทย์วิจัยจากชุาชน
3ศ1ศ3 .ัฒนาบานวิจัยเ.ื่อสร้าบอบค์ควาารู้.ื้นฐานขอบสับคาและชุาชน
เป้าหมายที่ 3.2 นาผลงานวิจัยไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
แนวดำเนินกำร
3ศ2ศ1 ส่บเสริาการนาผลบานวิจัยภายนอกาาใช้ประโยชน์เ.ื่อสร้าบาูลค่าเ.ิ่าทาบเ.รษฐกิจและยกระดับคุ ภา.ชีวิตขอบคนในชุาชน
เป้าหมายที่ 3.3 สร้างความเป็นเลิศที่เป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนแต่ละพื้นที่
แนวดำเนินกำร
3ศ3ศ1 ส่บเสริาให้วิทยาลัยชุาชนสร้าบควาาเป็นเลิ.เฉ.าะตาาบริบทขอบ.ื้นที่
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
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เป้าหมายที่ 3.4 วิจัยและพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน
แนวดำเนินกำร
3ศ4ศ1 ส่บเสริาให้าีบานวิจัยและ.ัฒนาอบค์ควาารู้เ.ื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรราสู่ชุาชน
3ศ4ศ5 จัดสรรทรั.ยากรสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้บ.ูนย์.ัฒนาพถ่ายทอดพภูาิปัญญาพเทคโนโลยีพและนวัตกรราชุาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 4.1 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาและการระดมทรัพยากรทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
แนวดำเนินกำร
4ศ1ศ1 จัดการ.ึกษา/บริการวิชาการร่วากับเครือข่ายสถาบันพอบค์กรเ.ื่อส่บเสริาการจัดการ.ึกษาที่เชื่อาโยบเครือข่ายและทักษะอาชี.ที่ได้าาตรฐานพ
เช่นพาาตรฐานขอบกรา.ัฒนาฝงาือแรบบานพาาตรฐานขอบสถาบันคุ วุฒิวิชาชี.พ(สคชศ)พาาตรฐานที่เป็นควาาร่วาาือระหว่าบประเท.พเป็นต้นพ
4ศ1ศ2 ออกระเบียบพข้อบับคับขอบสถาบันที่เอื้อให้เกิดการจัดการ.ึกษาร่วาหรือที่เชื่อาโยบเครือข่าย
4ศ1ศ3 แสวบหาควาาร่วาาือทาบวิชาการร่วากับเครือข่ายสถานประกอบการพหรือสถาบันการ.ึกษาทั้บในและต่าบประเท.พ
4ศ1ศ4 ส่บเสริาการระดาทรั.ยากรเ.ื่อการจัดการ.ึกษาร่วากับเครือข่าย
4ศ1ศ6 ส่บเสริาพสนับสนุนการขอจดลิขสิทธิ์พสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรผลิตภั ฑ์/นวัตกรราวิทยาลัยชุาชน
เป้าหมายที่ 4.2 วิทยาลัยชุมชนมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชน กับชุมชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการระดมทรัพยากร
แนวดำเนินกำร
4ศ2ศ1 สร้ า บและเชื่ อ าโยบเครื อ ข่ า ยการจั ด การ.ึ ก ษา/บริ ก ารวิ ช าการพและท านุ บ ารุ บ .ิ ล ปวั ฒ นธรราพรู ป แบบวิ ท ยาลั ย ชุ า ชนที่ ไ ด้ า าตรฐานพ
เช่นพาาตรฐานขอบกรา.ัฒนาฝงาือแรบบานพาาตรฐานขอบสถาบันคุ วุฒิวิชาชี.พ(สคชศ)พาาตรฐานที่เป็นควาาร่วาาือระหว่าบประเท.พเป็นต้น
4ศ2ศ2 ส่บเสริาการระดาทรั.ยากรเ.ื่อการจัดการ.ึกษาร่วากับเครือข่าย
4ศ2ศ3 .ัฒนา.ักยภา.เครือข่ายการจัดการ.ึกษารูปแบบวิทยาลัยชุาชน
4ศ2ศ4 สร้าบสัา.ันธภา.เครือข่ายการจัดการ.ึกษารูปแบบวิทยาลัยชุาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง และผู้ประกอบการในชุมชน
พ เป้าหมายที่ 5.1 สร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
แนวดำเนินกำร
6ศ1ศ1 สร้าบผู้นาการเปลี่ยนแปลบในชุาชนพโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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5ศ1ศ2 สร้าบผู้นารุ่นใหา่ใน.ื้นที่จับหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าหมายที่ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในชุมชน
แนวดำเนินกำร
6ศ5ศ1 สร้าบผู้ประกอบการรายใหา่ที่จะทาให้เกิดธุรกิจในการสร้าบาูลค่าเ.ิ่าทาบเ.รษฐกิจขอบชุาชน
6ศ5ศ5 .ัฒนาผู้ประกอบการรายเดิาให้สาาารถดาเนินธุรกิจได้อย่าบาีประสิทธิภา.และประสิทธิผล
เป้าหมายที่ 5.3 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือการสร้างผู้ประกอบการชุมชน
แนวดำเนินกำร
6ศ3ศ1 สร้าบควาาร่วาาือกับเครือข่ายผู้ประกอบการใน.ื้นที่เ.ื่อวิจัยและ.ัฒนาผลิตภั ฑ์
6ศ3ศ2 าีกลไกการเข้าถึบแหล่บทรั.ยากรที่สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ
เป้าหมายที่ 5.4 พัฒนาช่องทางการตลาดสาหรับผู้ประกอบการในชุมชน
แนวดำเนินกำร
6ศ4ศ1 ส่บเสริาให้ผู้ประกอบการนาเทคโนโลยีพ(Technology)พาาประยุกต์ใช้ในการจัดการช่อบทาบการตลาด
6ศ4ศ2 แสวบหา.ันธาิตรพ(Alliance)พเ.ื่อเ.ิ่าช่อบทาบการตลาด
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1.4 เป้าหมาย แนวดาเนินการ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี
การนายุทธ.าสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะพ20 ปงพ(.ศ.ศพ2561 –พ2580)พไปสู่การปฏิบัติพได้กาหนดเป้าหาายพแนวดาเนินการพและแผนบาน/โครบการ/
กิจกรราภายใต้แต่ละยุทธ.าสตร์พดับนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาลพ(9 ตัวชี้วัด)
ปงพบปาศพ

เป้าหาาย

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

1ศ1 สร้าบควาาเข้าแข็บขอบ 1ศ1ศ1 สร้าบค่านิยาร่วาอบค์กร
วัฒนธรราอบค์กรที่าุ่บเน้น ให้เป็นอบค์กรที่าุ่บการทาบาน
ผลลั.ธ์
เ.ื่อควาาเป็นเลิ.พได้แก่พ
ค่านิยาการทาบานแบบาีส่วน
ร่วาพค่านิยาการทาบานเป็นทีาพ
ค่านิยาควาารักควาาผูก.ันใน
อบค์กรพเป็นต้น
1ศ1ศ2 สร้าบวัฒนธรราการ
ทาบานบนฐานควาารู้/ข้อาูล
ข้อเท็จจริบพการส่บเสริาให้าีการ
สื่อสาร/แลกเปลีย่ นเรียนรู้
บุคลากรทุกระดับอย่าบต่อเนื่อบ
ทั้บที่เป็นทาบการและไา่เป็น
ทาบการ
1ศ2พาีระบบบริหารจัดการ 1ศ2ศ1พเร่บรัดการจัดระบบการ
เชิบรุกพและการให้บริการที่ บริหารบานบุคคลให้รอบรับ
ดีาีประสิทธิภา.
.ระราชบัญญัตสิ ถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพ.ศ.ศพ2558

ตัวชี้วัด

หน่วย .ศ.ศ
นับ 2561-

ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680

56 3

ปงที่พพ
4-6

ปงที่พพ
-10

ปงที่พ
11-16

ปงที่พ
1 -50

(1)พระดับควาาสาเร็จขอบการ.ัฒนา
ปรับปรุบวัฒนธรราอบค์กร

ร้อย
ละ

n/a

5

-

-

-

(2)พร้อยละขอบครูและบุคลากรที่าี
คุ สาบัตผิ ่านการประเาินเข้าสู่ตาแหน่บ/
เลื่อนวิทยฐานะสูบขึ้น

ร้อย
ละ

80

80

80

80

80
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แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา
- โครบการส่บเสริากิจกรรา
สร้าบค่านิยาร่วาอบค์กรพ
ระหว่าบบุคลากรทุกประเภท/
ระดับพประจาปง
- โครบการประกวด/ให้ราบวัล
การจัดกิจกรราส่บเสริา
ค่านิยาร่วาอบค์กร
- การประชุาร่วาระหว่าบ
สภาสถาบันพสภาวิทยาลัย
ชุาชนพและผู้อานวยการ/
ผู้บริหารวิทยาลัยชุาชน

- แผนบานการจัดระบบการ
บริหารบานบุคคลให้รอบรับพ
.ศรศบศพสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ
.ศ.ศพ2558

9

ปงพบปาศพ

เป้าหาาย

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์
1ศ2ศ2 เร่บรัดการจัดทากรอบ
อัตรากาลับเ.ื่อรอบรับ
โครบสร้าบอบค์กรทั้บระดับ
สานักบานสถาบันและวิทยาลัย
ชุาชน
1ศ2ศ3 จัดระบบการยกย่อบพพพ
เชิดชูเกียรติบคุ ลากรทุก
ประเภทที่าีควาาดีหรือาี
ผลบานเด่น
1ศ2ศ4 เ.ิ่าประสิทธิภา.การ
บริหารด้านการเบินและ
บบประาา พตั้บแต่การจัดทา
บบประาา ที่ตอบโจทย์เชิบ
.ื้นที่พและ.ัฒนาระบบการ
บริหารการจัดสรรและการใช้
จ่ายบบประาา ที่เชื่อาโยบกับ
ระบบรายบานผลขอบหน่วยบาน
ต่าบพๆพที่าีประสิทธิภา.
1ศ2ศ5 .ัฒนาโครบสร้าบ.ื้นฐาน
ขอบวิทยาลัยชุาชนให้าีควาา
.ร้อาในการบริการตาา.ันธ
กิจ
1ศ2ศ6 .ัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเท.เ.ื่อการบริหาร
จัดการให้าีประสิทธิภา.

ตัวชี้วัด
(3)พร้อยละขอบบุคลากรวิทยาลัยชุาชน
ได้รับการ.ัฒนาให้าสี ารรถนะเชิบรุกใน
การปฏิบัติบานตาาภารกิจ
(4)พร้อยละขอบการบรรลุตัวชี้วัดอบค์กร
คุ ภา.ขอบหน่วยบานกลาบที่ทาหน้าที่
ประเาินประสิทธิภา.อบค์กร
(5)พร้อยละขอบวิทยาลัยชุาชนที่าี
โครบสร้าบทาบกายภา.ที่าีควาา.ร้อา
ให้บริการแก่กลุา่ เป้าหาาย
(6)พร้อยละที่เ.ิ่าขึ้นขอบการาีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเท.เ.ื่อการบริหาร
จัดการ

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

หน่วย .ศ.ศ
นับ 2561-

ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680

56 3

ปงที่พพ
4-6

ร้อย
ละ

n/a

80

80

80

ร้อย
ละ

80พ
ขึ้นไป

90

90

90

ร้อย
ละ

n/a

20

40

80

ร้อย
ละ

n/a

5

5

-

ปงที่พพ
-10

ปงที่พ
11-16

ปงที่พ
1 -50

80

แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา

- แผนบานทบทวน/ปรับปรุบ
ข้อบับคับพระเบียบการ
บริหารบานบุคคลเ.ื่อรอบรับพ
90 .ศรศบศพสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ
.ศ.ศ2558
- แผนบาน.ัฒนา.ักยภา.
100 บุคลากรเชิบรุก
- แผนบาน.ัฒนาครูและ
บุคลากรวิทยาลัยชุาชนสู่
- .ตวรรษที่พ21
- โครบการจัดทากรอบ
อัตรากาลับเ.ื่อรอบรับโครบสร้าบ
อบค์กรทั้บระดับสานักบาน
สถาบันและวิทยาลัยชุาชน
- แผนบานส่บเสริาการสร้าบ
ขวัญกาลับใจการปฏิบัติบานตาา
หลักธรราาภิบาล
- แผนบานจัดทากลยุทธ์ทาบ
การเบินขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชน
- แผนบานประเาินเ.ื่อ
ทบทวน/ปรับปรุบแผนกลยุทธ์
การ.ัฒนาสถาบันวิทยาลัย
ชุาชนทุกพๆพ3พ–พ6พปง
10

ปงพบปาศพ

เป้าหาาย

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วย .ศ.ศ
นับ 256156 3

1ศ2ศ7 จัดทาแผน.ัฒนาและ
แผนกลยุทธ์ขอบสถาบัน
วิทยาลัยชุาชนระยะปานกลาบ
ที่สอดคล้อบกับยุทธ.าสตร์
ระยะพ50พปงพและเชื่อาโยบกับ
เป้าหาายยุทธ.าสตร์ชาติ/แผน
ปฏิรูปประเท.

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680
ปงที่พพ
4-6

ปงที่พพ
-10

ปงที่พ
11-16

ปงที่พ
1 -50

แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา
- จัดระบบการควบคุาพกากับพ
ติดตาาพและประเาินผล
ประสิทธิภา.การบริหารจัดการ
ภายในสถาบันวิทยาลัยชุาชน
- แผนบาน.ัฒนาโครบสร้าบ
.ื้นฐานขอบวิทยาลัยชุาชนให้าี
ควาา.ร้อาในการบริการตาา
.ันธกิจ
- โครบการวิเคราะห์และ
ประเาินประสิทธิภา.การ
ให้บริการขอบวิทยาลัยชุาชน
- แผนบานปรับปรุบ/.ัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเท.
สถาบันวิทยาลัยชุาชนสูพ่
e-community College
(e-Office, e-Meeting, Single
Data-based, etcศ)
- แผนบาน.ัฒนา/ปรับปรุบกล
ยุทธ์ด้านการ.ัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเท.ทุกพๆพ3พ–พ6พปง
- โครบการจัดทาแผน.ัฒนา
สถาบันวิทยาลัยชุาชนพประจาปง
บบประาา
- โครบการจัดทาแผนกลยุทธ์
การ.ึกษาขอบสถาบันวิทยาลัย
11

ปงพบปาศพ

เป้าหาาย

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วย .ศ.ศ
นับ 256156 3

1ศ3 ขยาย.ื้นที่ให้บริการ
จัดการ.ึกษาและบริการ
ทาบวิชาการ

1ศ4 กระจายอานาจการ
บริหารจัดการให้เกิดควาา
คล่อบตัว
1ศ5 าุ่บสู่การเป็นสถาบัน
วิทยาลัยชุาชนคุ ธรรา

1ศ3ศ1 จัดตั้บวิทยาลัยชุาชนใหา่
เ.ื่อเ.ิ่าโอกาสการเข้าถึบ
การ.ึกษา
1ศ3ศ2 ขยาย.ื้นที่บริการเ.ื่อ
เ.ิ่าโอกาสการเข้าถึบการ.ึกษา
ใน.ื้นที่ที่เป็นรอยต่อ/ชายขอบ
ขอบจับหวัดใกล้เคียบ
1ศ3ศ3 จัดระบบการบริหาร
จัดการหน่วยจัดการ.ึกษา
วิทยาลัยชุาชนให้าี
ประสิทธิภา.พาีควาา.ร้อา
ให้บริการในทุก.ื้นที่พาีรูปแบบ
การจัดการ.ึกษาที่หลากหลายพ
และเข้าถึบได้บ่าย
1ศ4ศ1 เร่บรัดทบทวนหรือ
ปรับปรุบ/แก้ไขข้อบับคับพพ
ระเบียบพประกา.ฯพให้เกิด
ควาาคล่อบตัวาากขึ้น

(7)พจานวน.ื้นที่การให้บริการ/จัด
การ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนทุกแห่บ

1ศ5ศ1 ส่บเสริาการ.ัฒนา
สถาบันให้าีระบบการบริหาร
ตาาหลักธรราาภิบาล

(9)พร้อยละที่ลดลบขอบข้อร้อบเรียนเกี่ยวกับ ลดลบ
ประสิทธิภา.การบริหารจัดการสถาบัน
ร้อย
วิทยาลัยชุาชนพ
ละ

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

ปงที่พพ
4-6

ปงที่พพ
-10

ปงที่พ
11-16

ปงที่พ
1 -50

แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา

ชุาชนพระยะพ5 ปงพ(Rolling
Plan)
140 144 148 165 - แผนบาน.ึกษาควาา
ต้อบการ/ควาาเป็นไปได้ใน
การจัดตั้บวิทยาลัยชุาชน
- การจัดทาระเบียบพ
ข้อบับคับสถาบันวิทยาลัย
ชุาชนที่เอื้อต่อการบริหาร
จัดการการจัดการ.ึกษา
รูปแบบหน่วยจัดการ.ึกษา
- แผนบานส่บเสริาคุ ภา.
การให้บริการ/จัดการ.ึกษา
รูปแบบหน่วยจัดการ.ึกษา

แห่บ

135*

เรื่อบ

n/a

1

1

1

1

n/a

5

10

15

20

*จานวนหน่วยจัดการ.ึกษาปงการ.ึกษาพ56 1

(8)พจานวนเรื่อบที่กระจายอานาจ

ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680

- แผนบานการกระจายอานาจ
การบริหารบานพ(ด้านการ
บริหารจัดการพด้านวิชาการพ
ด้านบบประาา พและด้าน
บุคลากร)พให้าีควาาคล่อบตัวพ
- แผนบาน.ัฒนาสถาบัน
วิทยาลัยชุาชนคุ ธรรา
- แผนบาน.ัฒนา
ประสิทธิภา.การบริหาร
12

ปงพบปาศพ

เป้าหาาย

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วย .ศ.ศ
นับ 256156 3

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

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680
ปงที่พพ
4-6

ปงที่พพ
-10

ปงที่พ
11-16

ปงที่พ
1 -50

แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา
จัดการสถาบันวิทยาลัย
ชุาชนตาาหลักเก ฑ์
คุ ภา.
- แผนบานการต่อต้านทุจริต
คอรัปชั่นในอบค์กร
- แผนบานสัาานาสภา
วิทยาลัยชุาชนประจาปง

13

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนและชุมชน (9 ตัวชี้วัด)
เป้าหาาย
2ศ1 คนในชุาชนาีโอกาส
เข้าถึบการจัดการ.ึกษา
ตลอดชีวิตพ

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2ศ1ศ1 .ัฒนาหลักสูตรให้
ตอบสนอบควาาต้อบการขอบ
ชุาชนพตลาดแรบบานพทั้บระดับ
ชุาชนพจับหวัดพประเท.พและ
ต่าบประเท.
2ศ1ศ2 จัดการ.ึกษา/
กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายด้วยรูปแบบดิจิทัลพ
ให้ตอบสนอบวิธีการเข้าถึบ
โอกาสทาบการ.ึกษาขอบคน
ทุกกลุ่าอาชี.พและกลุา่ วัย
ต่าบพๆพให้าากขึ้น
2ศ1ศ3 .ัฒนาระบบการเทียบ
โอนผลการเรียนรู้และระบบ
สะสาหน่วยกิต
2ศ1ศ4 เร่บรัด/ปรับปรุบระเบียบพ
กฎหาายพข้อบับคับให้เอื้อต่อ
วิธีการจัดการ.ึกษาที่
หลากหลาย

(1)พจานวนหลักสูตรที่ปรับปรุบ/หลักสูตร
ใหา่ที่ตอบสนอบควาาต้อบการขอบ
ตลาดแรบบานเ.ิ่าขึ้น
(1ศ1)พระดับอนุปริญญา
(1ศ5)พระดับประกา.นียบัตร
(1ศ3)พหลักสูตรอาชี.

หน่วย
นับ

ปงพบปาศพ ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680
.ศ.ศพ
ปงที่พ แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา
2561- ปงที่พพ ปงที่พพ ปงที่พ
4-6
-10
11-16 1 -50
56 3

หลักพ
สูตร
7*
4*
n/a
คน

30,956*
54,846**

หลักพ
สูตร

1*

าี/ไา่าี

ไา่าี

3
10

6
10
20

6
10
20

6
10
20

30,000
/ปง

30,000
/ปง

30,000
/ปง

30,000
/ปง

10

10

10

-

-

-

*ผลการดาเนินบานปงพบปาศ.ศ.ศพ56 0

(2)พจานวนผู้รับบริการการจัดการ.ึกษา
หลักสูตรระดับต่ากว่าปริญญาพ
(อนุปริญญาพประกา.นียบัตรพและสัาฤทธิ
บัตร)
*พปงพบปาศพ.ศ.ศพ56 0
**พปงพบปาศพ.ศ.ศพ56 1

(3)พจานวนหลักสูตร/สื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบดิจิทลั
*หลักสูตรพDigital Marketing

(4)พาีระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้
และประสบการ ์

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

าี

-พแผนบาน.ัฒนาหลักสูตรที่
ตอบสนอบควาาต้อบการใน
การ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.
ชีวิตขอบคนในชุาชน
-พแผนบาน.ัฒนาหลักสูตร
ฐานสารรถนะตาาควาา
ต้อบการตลาดแรบบาน
-พแผนบานจัดทาหลักสูตร
ร่วากับสถาบันการ.ึกษาใน
และต่าบประเท.
-พแผนบาน.ัฒนาระบบและ
สื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลพ
อาทิพรูปแบบการจัด
การ.ึกษาพแบบพDistance
learningพE-learningพเป็นต้น
-พแผนบาน.ัฒนารูปแบบ
ธนาคารหน่วยกิตพ(Credit
bank)พขอบวิทยาลัยชุาชน
-พแผนบานนาร่อบการ.ัฒนา
หลักสูตร/สื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบดิจิทลั

14

เป้าหาาย
2ศ2พผู้สาเร็จการ.ึกษาาี
คุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์
ตาาหลักสูตรวิทยาลัย
ชุาชน

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

2ศ2ศ1 ส่บเสริาการจัดกิจกรรา
.ัฒนา.ักยภา.ผูเ้ รียน
2ศ2ศ2 จัดทาาาตรฐานการวัด
และประเาินผลคุ ลักษ ะที่
.ึบประสบค์ตาาหลักสูตร
วิทยาลัยชุาชน
2ศ2ศ3 าีระบบประเาิน
ผลสัาฤทธิ์การจัดการ.ึกษา
ขอบวิทยาลัยชุาชน
2ศ3พาีแหล่บเรียนรู้พและ
2ศ3ศ1 จัดทาฐานข้อาูลและ
นวัตกรราการเรียนรู้
.ัฒนาแหล่บเรียนรู้พพพพพพพ
รูปแบบดิจิทลั ให้าีคุ ภา. 2ศ3ศ2 .ัฒนานวัตกรราการ
และาาตรฐานพ
จัดการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
(5)พร้อยละขอบผู้สาเร็จการ.ึกษาที่าี
คุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์ตาาหลักสูตร

หน่วย
นับ

ปงพบปาศพ ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680
.ศ.ศพ
ปงที่พ แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา
2561- ปงที่พพ ปงที่พพ ปงที่พ
4-6
-10
11-16 1 -50
56 3

ร้อยละ

95*

95

95

95

95

(6)พร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้ใช้บั ฑิต

ร้อยละ

n/a

70

70

70

70

(7)พาีแหล่บเรียนรู้ทาี่ ีประสิทธิภา.
สาาารถให้บริการแก่ประชาชาชน/ผูส้ นใจ
ได้อย่าบทั่วถึบ

แห่บ

4*

20

23

23

23

*IQA สา.ศ7

*เป้าหาายปงพบปาศพ.ศ.ศพ56 1

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

-พโครบการจัดทาฐานข้อาูล
และ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้พ
รวาทั้บเผยแ.ร่
ประชาสัา.ันธ์พ
-พโครบการส่บเสริาและ.ัฒนา
นวัตกรราการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตพได้แก่พ(1)พการ
วิจัยและ.ัฒนาการเรียนรู้พ(5)พ
การ.ัฒนา.ักยภา.และ
ประสิทธิภา.บุคลากรด้าน
การเรียนการสอนและการ
วิจัยพ(3)พการ.ัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
แบบบูร าการคุ ภา.ขอบ
ชีวิตและคุ ธรราพ(4)พการ
.ัฒนาสื่อการเรียนรู้และ
15

เป้าหาาย

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปงพบปาศพ ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680
.ศ.ศพ
ปงที่พ แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา
2561- ปงที่พพ ปงที่พพ ปงที่พ
4-6
-10
11-16 1 -50
56 3

แหล่บนวัตกรราการเรียนรู้
ด้วยตนเอบสาหรับผู้เรียนพ(elibrary)
-พโครบการ.ัฒนาหรือจัดตั้บ
แหล่บเรียนรู้วิทยาลัยชุาชน
2ศ4พาีระบบการเรียนรูเ้ ชิบรุกพ 2ศ4ศ1พ.ัฒนาสารรถนะครูด้าน
(Active learning)พและการ การเรียนรูเ้ ชิบรุกพ(Active
เรียนรูแ้ บบาีสว่ นร่วา
learning)
2ศ4ศ2 กาหนดาาตรการจูบใจ
เ.ื่อเ.ิ่าประสิทธิภา.การ
จัดการเรียนการสอนแบบเชิบ
รุกพ(active learning)
2ศ5 ผูส้ ูบอายุและผู้.ิการ
5ศ5ศ1พส่บเสริาโอกาสทาบการ
ได้รับโอกาสทาบการ.ึกษาพ .ึกษาพ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพ
เ.ื่อ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพ
และการาีบานทาให้กับ
และการาีบานทา
ผู้สูบอายุและผู้.ิการ

(8)พจานวนผลบานขอบผู้เรียนที่เกิดจาก
การเรียนรู้เชิบรุกพ(active learning)
(วชชศละพ16พชิ้นบาน/ปง)

ชิ้นบาน

n/a

900

1,600

1,600

1,600

(9)พร้อยละพ(ที่เ.ิ่าขึ้น)พขอบผู้สูบอายุและผู้ ร้อยละ
.ิการใน.ื้นที่ที่พวชชศพตั้บอยู่ที่เข้าถึบบริการ
การส่บเสริาอาชี.หรือ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพ

n/a

6

10

16

50

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชนพ(9 ตัวชี้วัด)
เป้าหาาย

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3ศ1พสร้าบ.ักยภา.การ
วิจัยและสร้าบสรรค์
นวัตกรราโดยใช้โจทย์วจิ ัย
จากชุาชน

3ศ1ศ1พ.ัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านการวิจัยพได้แก่พ
การ.ัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัยพ.ัฒนาระบบฐานข้อาูล
ด้านการวิจัยพจัดทา
วารสารวิชาการพจัดให้าเี วที
นาเสนอผลบานวิจัยพและ
ระบบยกย่อบเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย
3ศ1ศ2 วิจัยและ.ัฒนา
นวัตกรราเ.ื่อแก้ปัญหาและ
สร้าบควาาเข้าแข็บโดยใช้โจทย์
วิจัยจากชุาชน
3ศ1ศ3 .ัฒนาบานวิจัยเ.ื่อสร้าบ
อบค์ควาารู้.ื้นฐานขอบสับคา
และชุาชน
3ศ1ศ4 ส่บเสริาพสนับสนุนการ
ขอจดลิขสิทธิ์พสิทธิบตั ร/อนุ
สิทธิบัตรผลิตภั ฑ์/นวัตกรรา
วิทยาลัยชุาชน

(1)พจานวนผลบานวิจัยที่นาไปใช้สร้าบ
าูลค่าเ.ิา่ พและยกระดับคุ ภา.ชีวิต
ขอบคนในชุาชน

หน่วย
นับ

ปงพบปาศพ ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680
.ศ.ศพ
แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา
56 1- ปงที่พพ ปงที่พพ ปงที่พ ปงที่พ
4-6
-10 11-16 1 -50
56 3

เรื่อบ

30*

0

(2)พเอกสารวิชาการสถาบันวิทยาลัย
เล่า
ชุาชนพ(ปงละพ1 เล่า)
(3)พเวทีนาเสนอผลบานวิจัยและยกย่อบ ครั้บ
เชิดชูเกียรตินักวิจยั
(4)พาีหลักเก ฑ์/แนวปฏิบตั ิการขอจด าี/ไา่าี
ลิขสิทธิ์พสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ผลิตภั ฑ์/นวัตกรราวิทยาลัยชุาชน
(5)พการจัดสรรทรั.ยากรสนับสนุนการ าี/ไา่าี
ขอจดลิขสิทธิ์พสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร
ผลิตภั ฑ์/นวัตกรราวิทยาลัยชุาชน

ไา่าี

3

ไา่าี

3

*เป้าหาายปงพบปาศ.ศ.ศพ56 0-56 1

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

n/a

าี

n/a

าี

100 100 100 แผนบานการจัดวาบระบบและ
กลไกเ.ื่อกระตุ้นให้บุคลากรผลิต
ผลบานวิจัยและนวัตกรราเ.ิ่าขึ้น
1ศพโครบการ.ัฒนาบุคลากรด้าน
6
6
6 การวิจัย
2ศพโครบการส่บเสริาการวิจยั ที่
6
6
6 สร้าบาูลค่าเ.ิ่าพและยกระดับ
คุ ภา.ชีวิตขอบคนในชุาชน
าี
าี
าี
-พการวิจัยชุาชน
-พการวิจัยเ.ื่อ.ัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
าี
าี
าี
-พการวิจัยสถาบัน
-พวิจัยและ.ัฒนา
3ศพโครบการส่บเสริาวิชาการเวที
นาเสนอผลบานวิจัย
-พราบวัลผลบานวิจยั ดีเด่น
-พเวทีนาเสนอผลบานวิจัย
4ศพการกาหนดหลักเก ฑ์
ค่าตอบแทนนักวิจัยให้เหาาะสา
5ศพโครบการจัดทาระบบ
ฐานข้อาูลการวิจยั
6ศพโครบการจัดทาเอกสาร
วิชาการสถาบันวิทยาลัยชุาชน
17

เป้าหาาย

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

3ศ2พนาผลบานวิจัยไปใช้ใน
การสร้าบาูลค่าเ.ิ่าทาบ
เ.รษฐกิจและยกระดับ
คุ ภา.ชีวิตขอบคนใน
ชุาชน
3ศ3พการสร้าบควาาเป็นเลิ.
ที่เป็นอัตลักษ ์ขอบ
วิทยาลัยชุาชนแต่ละ.ื้นที่พ
3ศ4 วิจัยและ.ัฒนา
.ักยภา..ูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรา
ชุาชน

3ศ2ศ1 ส่บเสริาการนา
ผลบานวิจัยภายนอกาาใช้
ประโยชน์เ.ื่อสร้าบาูลค่าเ.ิา่
ทาบเ.รษฐกิจและยกระดับ
คุ ภา.ชีวิตขอบคนในชุาชน
3ศ3ศ1 ส่บเสริาให้วิทยาลัยชุาชน
สร้าบควาาเป็นเลิ.เฉ.าะตาา
บริบทขอบ.ื้นที่พ
3ศ4ศ1 ส่บเสริาให้.ูนย์าีบานวิจัย
และ.ัฒนาอบค์ควาารูเ้ .ื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรราสู่ชุาชน
3ศ4ศ2 จัดสรรทรั.ยากร
สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้บ.ูนย์
.ัฒนาพถ่ายทอดพภูาิปัญญาพ
เทคโนโลยีพและนวัตกรรา
ชุาชน

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

(6)พจานวนผลบานวิจัยที่นาาาใช้ในการ เรื่อบ
.ัฒนาเ.ื่อสร้าบาูลค่าเ.ิ่าทาบ
เ.รษฐกิจพและยกระดับคุ ภา.ชีวิต
ขอบคนในชุาชน
(เฉลี่ยปงละพ5พเรื่อบ)
(7)พจานวนผลิตภั ฑ์ที่เป็นอัตลักษ ์ ชิ้นบาน
ขอบวิทยาลัยชุาชนแต่ละ.ื้นที่

ปงพบปาศพ ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680
.ศ.ศพ
แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา
56 1- ปงที่พพ ปงที่พพ ปงที่พ ปงที่พ
4-6
-10 11-16 1 -50
56 3

n/a

(8)พจานวนผลบานเด่นขอบวิทยาลัย
ชุาชนที่สาาารถถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรราสู่ชุาชน

ผลบาน

n/a

(9)พจานวน.ูนย์.ัฒนาพถ่ายทอดพภูาิ
ปัญญาพเทคโนโลยีพและนวัตกรรา
ชุาชนพเ.ื่อเ.ิ่า.ักยภา.ในการ
ประกอบอาชี.ในชุาชน

.ูนย์

n/a

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

9

16

16

16

20

20

20

20

10

10

10

8

10

50

2

-พโครบการส่บเสริาการนา
ผลบานวิจัยภายนอกาาใช้
ประโยชน์เ.ื่อสร้าบาูลค่าเ.ิา่
ทาบเ.รษฐกิจและยกระดับ
คุ ภา.ชีวิตขอบคนในชุาชน
-พโครบการส่บเสริาการ.ัฒนาพ
Product champion ขอบแต่ละ
วิทยาลัยชุาชน
-พแผนบานส่บเสริาให้วิทยาลัย
ชุาชนสร้าบควาาเป็นเลิ.เฉ.าะ
ตาาบริบทขอบ.ื้นที่
-พแผนบานรวบรวาอบค์ควาารู้พ
และ.ัฒนาระบบการเชื่อาโยบ
ฐานข้อาูลทาบด้านภูาิปัญญาพ
เทคโนโลยีพและนวัตกรราชุาชนพ
เ.ื่อการบริหารจัดการให้าี
ประสิทธิภา.
-พแผนบานสร้าบเครือข่ายควาา
ร่วาาือและระดาทรั.ยากร
สนับสนุนการจัดตั้บ.ูนย์.ัฒนาพ
ถ่ายทอดพภูาิปัญญาพเทคโนโลยีพ
และนวัตกรราชุาชน

18

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน (5 ตัวชี้วัด)
หน่วย
นับ

ปงพบปาศพ ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680
.ศ.ศพ
ปงที่พพ
ปงที่พพ
ปงที่พ
ปงที่พ แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา
56 14-6
-10 11-16 1 -50
56 3

1*
-**

เป้าหาาย

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

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

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

(1)พจานวนเครือข่ายจัดการ.ึกษาร่วากับพ
สถาบันอุดา.ึกษาทั้บใน/ต่าบประเท.
*พในประเท.พ(าสธศ)
**พต่าบประเท.

เครือ
ข่าย

(2)พร้อยละขอบบุคลากร/นัก.ึกษาที่เข้า
ร่วาโครบการควาาร่วาาือในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการ ์ดา้ นการ
.ัฒนาบานวิชาการ/.ัฒนาคุ ภา.
การ.ึกษากับหน่วยบาน/สถาบันการ.ึกษา
ทั้บในและต่าบประเท.
(3)พาีการจัดตั้บกอบทุนส่บเสริาการจัด
การ.ึกษาขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ

ร้อยละ

แห่บ

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

3*
-**

6*
1**

6*
1**

1

6

10

10

n/a

-

1

-

6* -พแผนบาน.ัฒนาระบบ
1** ฐานข้อาูลเครือข่ายทั้บในและ
ต่าบประเท.
-พแผนบานปรัปปรุบ/จัดทา
ระเบียบพข้อบับคับที่เอื้อให้เกิด
10 การจัดการ.ึกษาร่วาหรือที่
เชื่อาโยบเครือข่าย
-พแผนบาน.ัฒนาควาาร่วาาือ
การจัดการ.ึกษาและแลกเปลีย่ น
ข้อาูลหรืออบค์ควาารู้รว่ ากันทั้บ
ในและต่าบประเท.
- -พแผนบานการกระจายอานาจ
การทาควาาร่วาาือให้กับ
วิทยาลัยชุาชน
-พแผนบาน.ัฒนาหลักสูตรและ
าาตรฐานการจัดการ.ึกษา
ร่วากับสถาบันการ.ึกษาชั้นสูบ
ทั้บในและต่าบประเท.
-พแผนบาน.ัฒนาควาาร่วาาือ
การแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นัก.ึกษาร่วากับหน่วยบาน/
สถาบันการ.ึกษา/และ
ต่าบประเท.
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แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

4ศ2 วิทยาลัยชุาชนาี
เครือข่ายควาาร่วาาือ
ระหว่าบวิทยาลัยชุาชนพกับ
ชุาชนพและหน่วยบานอื่นที่
เกี่ยวข้อบทั้บในและ
ต่าบประเท.พในการจัด
การ.ึกษาพทานุบารุบ
.ิลปวัฒนธรราพและการ
ระดาทรั.ยากรพ

4ศ2ศ1 สร้าบและเชื่อาโยบ
เครือข่ายการจัดการ.ึกษา/
บริการวิชาการพและทานุบารุบ
.ิลปวัฒนธรรารูปแบบ
วิทยาลัยชุาชนที่ได้าาตรฐานพ
เช่นพาาตรฐานขอบกรา.ัฒนา
ฝงาือแรบบานพาาตรฐานขอบ
สถาบันคุ วุฒิวิชาชี.พ(สคชศ)พ
าาตรฐานทีเ่ ป็นควาาร่วาาือ
ระหว่าบประเท.พเป็นต้น
4ศ2ศ2พส่บเสริาการระดา
ทรั.ยากรเ.ื่อการจัดการ.ึกษา
ร่วากับเครือข่าย
4ศ2ศ3พ.ัฒนา.ักยภา.
เครือข่ายการจัดการ.ึกษา
รูปแบบวิทยาลัยชุาชน
4ศ2ศ4พสร้าบสัา.ันธภา.
เครือข่ายการจัดการ.ึกษา
รูปแบบวิทยาลัยชุาชน

(4)พจานวนเครือข่ายควาาร่วาาือระหว่าบ
วิทยาลัยชุาชนกับชุาชนพและหน่วยบาน
อื่นที่เกี่ยวข้อบ
(5)พจานวนกอบทุนที่าีผลการดาเนินบาน
ต่อเนื่อบ

หน่วย
นับ

ปงพบปาศพ ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680
.ศ.ศพ
ปงที่พพ
ปงที่พพ
ปงที่พ
ปงที่พ แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา
56 14-6
-10 11-16 1 -50
56 3

เครือ
ข่าย

50

50

53

53

53

กอบ
ทุน

n/a

20

20

20

23

(วชชศละอย่าบน้อยพ1พกอบทุน)

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง และผู้ประกอบการในชุมชน (5 ตัวชี้วัด)
เป้าหาาย
5ศ1 สร้าบผู้นาการ
เปลี่ยนแปลบขอบชุาชน

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

5ศ1ศ1 สร้าบผู้นาการ
เปลี่ยนแปลบในชุาชนพโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5ศ2พการส่บเสริาและ.ัฒนา 5ศ2ศ1 สร้าบผู้ประกอบการราย
.ักยภา.ผู้ประกอบการใน ใหา่ที่จะทาให้เกิดธุรกิจในการ
ชุาชน
สร้าบาูลค่าเ.ิ่าทาบเ.รษฐกิจ
ขอบชุาชน
5ศ2ศ2 .ัฒนาผู้ประกอบการราย
เดิาให้สาาารถดาเนินธุรกิจได้
อย่าบาีประสิทธิภา.และ
ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด
(1)พจานวนกิจกรรา/โครบการที่ทาให้เกิด
การเปลีย่ นแปลบขอบชุาชนเป้าหาาย.ื้นที่

หน่วย
นับ

ปงพบปาศพ ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680
.ศ.ศพ
แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา
56 1- ปงที่พพ ปงที่พพ ปงที่พ ปงที่พ
4-6
-10 11-16 1 -50
56 3

เรื่อบ

n/a

20

20

20

20

คน

n/a

50

40

40

40

คน

n/a

10

50

50

50

ชิ้นบาน

n/a

20

20

20

20

(เฉลี่ยพวชชศละพ1พ.ื้นที่/1-3ปง)

(2)พจานวนผู้ประกอบการรายใหา่
(เฉลี่ยพวชชศละพ1พราย/1-3ปง)

(3)พจานวนผู้ประกอบการรายเดิาที่
สาาารถดาเนินธุรกิจได้อย่าบาี
ประสิทธิภา.และประสิทธิผล

5ศ3พส่บเสริาเครือข่ายควาา 5ศ3ศ1 สร้าบควาาร่วาาือกับ
(4)พจานวนผลิตภั ฑ์ทไี่ ด้รับการ.ัฒนา
ร่วาาือสร้าบผลิตภั ฑ์และ เครือข่ายผู้ประกอบการใน.ื้นที่ จากเครือข่าย
ผู้ประกอบการชุาชน
เ.ื่อวิจัยและ.ัฒนาผลิตภั ฑ์

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

-พแผนบานการถ่ายทอดควาารู้
วาบรากฐานทาบธุรกิจพ(การ
วิเคราะห์การตลาดพการสร้าบ
แบรนด์พการบริหารบานบุคคลพ
การสร้าบแผนธุรกิจพสร้าบ
ช่อบทาบการตลาด)
-พแผนบานบ่าเ.าะ
ผู้ประกอบการรายย่อยพอาทิพ
Smart farmerพDigital
marketingพSMEsพวิสาหกิจ
ชุาชน
-พแผนบานเสริาสร้าบ
ควาาสาาารถขอบผู้ประกอบการ
ด้านการบริหารจัดการอย่าบาี
ประสิทธิภา.
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5ศ4 .ัฒนาช่อบทาบ
การตลาดสาหรับ
ผู้ประกอบการในชุาชน

แนวดาเนินการ/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

5ศ3ศ2 าีกลไกการเข้าถึบแหล่บ
ทรั.ยากรที่สนับสนุนการเป็น
ผู้ประกอบการ
5ศ4ศ1 ส่บเสริาให้ผู้ประกอบการ (5)พผู้ประกอบการาียอดจาหน่ายสินค้า
นาเทคโนโลยีพ(Technology)พ เ.ิ่าขึน้
าาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ช่อบทาบการตลาด
5ศ4ศ2 แสวบหา.ันธาิตรพ
(Alliance)พเ.ื่อเ.ิ่าช่อบทาบ
การตลาด

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

หน่วย
นับ

ร้อยละ

ปงพบปาศพ ปงพ.ศ.ศพ56 4พ-พ5680
.ศ.ศพ
แผนบาน/โครบการ/กิจกรรา
56 1- ปงที่พพ ปงที่พพ ปงที่พ ปงที่พ
4-6
-10 11-16 1 -50
56 3

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)พจัดทาขึ้นพเ.ื่อกาหนดเป้าหาายพกลยุทธ์พและแนวทาบดาเนินบานพรวาทั้บตัวชี้วัดที่ใช้วัดควาาสาเร็จขอบแต่ละ
ยุทธ.าสตร์เ.ื่อเป็นกรอบและทิ.ทาบขอบยุทธ.าสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนพระยะพ20พปงไปสู่การปฏิบัติในระดับวิทยาลัยชุาชนพโดยกาหนดวิสัยทั.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)พสร้าบนวัตกรราชุาชนในการดาเนินบานตาา.ั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.ื้นที่สร้าบควาาดีพและสร้าบคนดีให้ชุาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2พการจัดการ.ึกษาตลอดชีวิตเ.ื่อเสริาสร้าบและ.ัฒนา.ักยภา.ชุาชน
กลยุทธ์ที่พ2ศ1พคนในชุาชนาีโอกาสเข้าถึบการจัดการ.ึกษาตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่พ2ศ5พผู้สาเร็จการ.ึกษาาีคุ ลักษ ะตาาาาตรฐานผลการเรียนรู้และคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์
กลยุทธ์ที่พ5ศ3พาีแหล่บเรียนรู้พและนวัตกรราการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลให้าีคุ ภา.และาาตรฐาน
กลยุทธ์ที่พ5ศ4พ.ัฒนาระบบการเรียนรู้เชิบรุกพ(Active learning)พและการเรียนรู้แบบาีส่วนร่วา
กลยุทธ์ที่พ5ศ6พส่บเสริาโอกาสทาบการ.ึกษาพ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพและการาีบานทาให้กับผู้สูบอายุและผู้.ิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3พการวิจัยและ.ัฒนานวัตกรราเ.ื่อการ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตในชุาชน
กลยุทธ์ที่พ3ศ1พพสร้าบ.ักยภา.การวิจัยและสร้าบสรรค์นวัตกรราโดยใช้โจทย์วิจัยจากชุาชน
กลยุทธ์ที่พ3ศ2 การนาผลบานวิจัยไปใช้ในการสร้าบาูลค่าเ.ิ่าทาบเ.รษฐกิจและยกระดับคุ ภา.ชีวิตขอบคนในชุาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4พการสร้าบเครือข่ายควาาร่วาาือเ.ื่อการ.ัฒนาควาาเข้าแข็บขอบชุาชนอย่าบยั่บยืน
กลยุทธ์ที่พ4ศ1พสร้าบเครือข่ายควาาร่วาาือทาบวิชาการพการจัดการ.ึกษาพและการระดาทรั.ยากรทั้บในและต่าบประเท.
ยุทธศาสตร์ที่ 5พการสร้าบผู้นาการเปลี่ยนแปลบเ.ื่อขับเคลื่อนการสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชนพ
กลยุทธ์ที่พ6ศ1พสร้าบผู้นาการเปลี่ยนแปลบขอบชุาชน
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
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กลยุทธ์ที่พ6ศ5พพส่บเสริาและ.ัฒนา.ักยภา.ผู้ประกอบการในชุาชน
กลยุทธ์ที่พ6ศ3พส่บเสริาเครือข่ายควาาร่วาาือการสร้าบผู้ประกอบการชุาชน
ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับปรับปรุงตามแผนการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี
ค่าเป้าหาายภา.รวาทุกวิทยาลัยชุาชน
ข้อาูล.ื้นฐานพ(Basedเป้าประสบค์/เป้าหาาย
ตัวชี้วัด/ผลลั.ธ์สาคัญ
หน่วยนับ
ปงพ56 3พ-พ56 6
line)
ปงพ56 1 ปงพ56 5
รวา
ปงพ56 3 ปงพ56 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหาร
จัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล
1
1
3
1
1
1ศ1พระบบการบริหารจัดการโดยใช้
จานวนระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการ.ัฒนาให้เป็น
ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเท.เป็นาาตรฐานเดียว าาตรฐานเดียวกัน
ทั้บสถาบันวิทยาลัยชุาชน
50
1ศ5พาุ่บาั่นปรับการจัดการ.ึกษาขอบ
วิทยาลัยชุาชนได้รับการปรับปรุบโครบสร้าบ.ื้นฐานเทคโนโลยี
แห่บ
(ภายในพ
วิทยาลัยชุาชนสู่พDigital Community สารสนเท.ด้านการจัดการเรียนการสอนพการบริการพและการบริหาร
3พปง)
College
จัดการ (KR 7.1)
(ภายในพ
/
1ศ3พปรับเก ฑ์าาตรฐานหลักสูตร
เก ฑ์าาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญาพ2พปง (KR 8.1)
เก ฑ์
1พปง)
อนุปริญญาเป็นพ5พปงพ 0-70พหน่วยกิต
(ภายในพ
/
อาจารย์.ิเ.ษเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้ (KR 8.2)
เก ฑ์
1ศ4พระบบและหลักเก ฑ์ควาาก้าวหน้า
สายวิชาการและวิชาชี.ขอบบุคลากรที่
ชัดเจน
1ศ6พปรับพ“.นักบานราชการ”พเป็นพ
.นักบานในสถาบันอุดา.ึกษา

าีระเบียบหรือหลักเก ฑ์ควาาก้าวหน้าในสายวิชาการและ
วิชาชี.ขอบบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุาชน

ระบบ

-

าีการสร้าบควาาเข้าใจแนวทาบการปรับระบบบริหารบานบุคคลพ
รูปแบบพ.นักบานราชการพและเป็นพ.นักบานใน
สถาบันอุดา.ึกษาพร่วากับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อบ (KR 10.1)

าี/ไา่าี

-

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

-

-

1พปง)
5

(ภายในพ
1พปง)

ปงพ56 6
1

50

-

1

1

-

/

-

-
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1ศ พเร่บรัดการออกกฎระเบียบพก.อศพใน าีระเบียบบริหาร.นักบานในสถาบันอุดา.ึกษาพขอบสถาบัน
เรื่อบการบริหารบานบุคคลขอบสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน (KR 10.2)
วิทยาลัยชุาชน
ระเบียบพก.อศพในเรื่อบการบริหารบานบุคคลทุกประเภทพ(สาย
วิชาการพและสายสนับสนุน)พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน (KR
11.1)
1ศ7พกระจายอานาจการบริหารจัดการ จานวนเรื่อบที่าีการกระจายอานาจ
1ศ8พจัดสรรบบประาา รูปแบบ Block าีการสร้าบควาาเข้าใจแนวทาบการจัดทาบบประาา รูปแบบพ
Grantพพในโครบการ/กิจกรราที่ยกระดับ Block Grant ร่วากับสานักบบประาา (KR 9.1)
หรือสร้าบควาาเข้าแข็บขอบชุาชนพและ
โครบการจัดตั้บวิทยาลัยชุาชนแห่บใหา่
1ศ9พขยาย.ื้นที่บริการขอบวิทยาลัย
าีรายบานการ.ึกษาควาาเป็นไปได้และแผนการขอจัดตั้บวิทยาลัย
ชุาชน
ชุาชนที่าาจากควาาต้อบการและการาีส่วนร่วาขอบชุาชนใน
จับหวัดที่ขอจัดตั้บวิทยาลัยชุาชนแห่บใหา่ที่ครบถ้วนสาบูร ์ (KR
9.2)
าีกฎกระทรวบว่าด้วยการจัดตั้บวิทยาลัยชุาชนแห่บใหา่พ2 แห่บ
(KR 9.3)
จานวนวิทยาลัยชุาชนที่ตั้บใหา่หรือจานวนหน่วยจัดการ.ึกษาใน
.ื้นที่ใหา่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพชุมชน

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหาายภา.รวาทุกวิทยาลัยชุาชน
ข้อาูล.ื้นฐานพ(Basedปงพ56 3พ-พ56 6
line)
ปงพ56 1 ปงพ56 5
รวา
ปงพ56 3 ปงพ56 4

ปงพ56 6

าี/ไา่าี

-

-

(ภายในพ
5พปง)

-

/

-

าี/ไา่าี

-

-

(ภายในพ
5พปง)

-

/

-

เรื่อบพ
าี/ไา่าี

n/a

n/a

-

-

3
(ภายในพ
1พปง)

1
/

1
-

1
-

แห่บ

-

-

5

1

1

-

แห่บ

-

-

5

-

-

5

แห่บ

-

-

5

-

-

5
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5ศ1พรูปแบบการจัดการ.ึกษาที่
จานวนหลักสูตรที่.ัฒนา/ปรับปรุบใหา่ที่ตอบสนอบควาาต้อบการ
ตอบสนอบ โอกาสและควาาต้อบการขอบ ขอบคนทุกช่วบวัย
คนนอกวัยเรียนพ(Non-Aged Group)
อนุปริญญา
ประกา.นียบัตร
อาชี.
5ศ5พรูปแบบการ.ึกษาในระบบพนอก
จานวนแหล่บเรียนรู้นอกห้อบเรียนที่าีประสิทธิภา.สาาารถ
ระบบพและตาาอัธยา.ัยขอบวิทยาลัย
ให้บริการแก่ประชาชนหรือผูส้ นใจได้อย่าบทั่วถึบ
ชุาชน
5ศ3พการเรียนการสอนแบบพe-learningพ จานวนหลักสูตรหรือสื่อการเรียนรูใ้ นรูปแบบดิจิทัล
ที่ครอบคลุาทั้บการจัดการ.ึกษาและ
บริการทาบวิชาการ
ร้อยละขอบบทเรียนออนไลน์แบบเปิดพเช่นพGoogle Classroom, พ
MOOC, สื่อสับคาออนไลน์พพฯลฯพที่นาไปใช้ในการจัดการ.ึกษาพและ
บริการทาบวิชาการได้อย่าบาีประสิทธิภา. (KR 7.2)
5ศ4พระบบการเรียนแบบสะสาหน่วยกิตพ าีระบบการเรียนแบบสะสาหน่วยกิตพและเทียบโอนผลการเรียนรู้
และเทียบโอนผลการเรียนรู้หรือเทียบ
หรือเทียบประสบการ ์
ประสบการ ์
5ศ6พาีพPlatform การเรียนรู้รปู แบบ
จานวนนวัตกรราการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์ขอบวิทยาลัยชุาชน
5ศ พยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตพ(Life หลักสูตรฝึกอบราทักษะ.ื้นฐานพ(Basic Skill)พ(KR 1.1)
Long Learning)พขอบคนในชุาชนให้าี
ควาารู้และด้านทักษะ.ื้นฐาน (Basic

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

หน่วยนับ

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
แห่บ

ค่าเป้าหาายภา.รวาทุกวิทยาลัยชุาชน
ข้อาูล.ื้นฐานพ(Basedปงพ56 3พ-พ56 6
line)
ปงพ56 1 ปงพ56 5
รวา
ปงพ56 3 ปงพ56 4

16
0
31
0

3
50

4

9
4
4
18

เรื่อบ

n/a

50

ร้อยละพ

n/a

ระบบ
เรื่อบ
หลักสูตร

8
11

ปงพ56 6

50

4
50
10
50

8
50
16
50

0

50

50

50

n/a

25
(ภายในพ
6พปง)

25

25

25

-

-

1

1

-

-

n/a

50

0

50

50

50

405

123

136

146

n/a
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหาายภา.รวาทุกวิทยาลัยชุาชน
ข้อาูล.ื้นฐานพ(Basedปงพ56 3พ-พ56 6
line)
ปงพ56 1 ปงพ56 5
รวา
ปงพ56 3 ปงพ56 4

ปงพ56 6

Skill) ด้านสุขภาวะพด้านการเบินพและ
ด้านดิจิทัล

5ศ7พจัดการเรียนรู้หลักสูตรอาชี.ฐาน
สารรถนะพ(Competency-basedพ
Training) ที่สอดคล้อบกับ.ักยภา.ขอบ
.ื้นที่

5ศ8พยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตขอบ
ชุาชนด้านการดูแลและการเรียนรูข้ อบ
เด็กปฐาวัยาี.ัฒนาการตาาช่วบวัย

ประชาชนในจับหวัดที่วิทยาลัยชุาชนตั้บอยู่เข้าถึบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในด้านทักษะ.ื้นฐาน (KR 1.2)
ร้อยละขอบกลุา่ เป้าหาายสาาารถนาควาารู้และทักษะควาารู้
.ื้นฐานพ(Basic Skill) พไปใช้ในการประกอบอาชี.และ.ัฒนา
คุ ภา.ชีวิต (KR 1.3)
จานวนกลุ่าขอบผูส้ ูบอายุใน.ื้นที่พที่ได้รับการยกระดับสุขภาวะพ
และคุ ภา.ชีวิตดีขึ้น (KR 1.4)
หลักสูตรเชิบสารรถนะด้านอาชี. (KR 2.1)

คน/ชุาชน

35,915/300

11,560/97

12,035/100

12,320/103

ร้อยละ

80

80

80

80

กลุ่า

121

36

41

44

หลักสูตร

224

70

73

81

จานวนผลิตภั ฑ์ชุาชน (KR 2.2)
ผู้เข้ารับบริการหลักสูตรยกระดับควาาสาาารถในการทาบานพ
(Up skill) (KR 2.3)
ผู้เข้ารับบริการหลักสูตรปรับทักษะใหา่พ(Re skill) (KR 2.4)
จานวน.ูนย์เด็กเล็กต้นแบบได้รับการ.ัฒนาและยกระดับ
ฝึกอบราด้านการดูแลและการเรียนรู้ขอบเด็กปฐาวัยาี.ัฒนาการ
ตาาช่วบวัยพ(KR 3.1)
ร้อยละขอบผูด้ ูแลเด็กปฐาวัยใน.ูนย์เด็กเล็กสาาารถนาควาารู้
และสารรถนะไปใช้ในการ.ัฒนาเด็ก (KR 3.2)

เรื่อบ/ชิ้น
คน

130
9,333

43
3,030

43
3,123

44
3,180

คน
.ูนย์

10,185
120

3,310
37

3,400
39

3,475
44

ร้อยละ

90

90

90

90

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
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5ศ9พสร้าบโอกาสการเข้าถึบการ.ึกษา
ร้อยละขอบแต่ละหลักสูตรในระบบพ(หลักสูตรอนุปริญญาพ
ระดับอุดา.ึกษาอย่าบเสาอภาคด้วยการ ประกา.นียบัตรพหรือสัาฤทธิบัตร)พสาาารถจัดการเรียนรูปแบบพ
จัดการเรียนรู้หลักสูตรในระบบพ
Blended –Learning (KR 5.1)
(หลักสูตรอนุปริญญาพประกา.นียบัตรพ
หรือ สัาฤทธิบัตร)
ร้อยละขอบอาจารย์ประจา/อาจารย์.ิเ.ษพ/ปราชญ์ชุาชนพ
สาาารถจัดการเรียนรู้เชิบรุกพ(Active Learning) และใช้ (KR
5.2)
จานวนผู้ด้อยโอกาสที่เข้าถึบการ.ึกษาเ.ิ่าขึ้นและาีอาชี.อยู่ใน
ชุาชน (KR 5.3)
จานวนหลักสูตรที่ตอบสนอบควาาต้อบการขอบผู้เรียนพและ
สอดคล้อบกับบริบทขอบ.ื้นที่พ(KR 5.4)
ร้อยละขอบผูส้ าเร็จการ.ึกษาประกอบอาชี.อยู่ในชุาชนพ(KR
5.5)
5ศ10พสร้าบโอกาสการเข้าถึบการ.ึกษา
จานวนผู้ด้อยโอกาสที่เข้าถึบการ.ึกษาขั้น.ื้นฐานหลักสูตรพปวชศ
ขั้น.ื้นฐานพ(หลักสูตรพปวชศ)พในจับหวัด (KR 6.1)
.ิจิตรพและอุทัยธานี
ผู้สาเร็จการ.ึกษาที่ได้รับการยกระดับทักษะอาชี.ชั้นสูบพและ
ประกอบอาชี.อยู่ในชุาชน (KR 6.2)
จานวนสิ่บประดิษฐ์คนรุ่นใหา่ทสี่ อดคล้อบกับควาาต้อบการขอบ
ชุาชน (KR 6.3)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวิตในชุมชน
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหาายภา.รวาทุกวิทยาลัยชุาชน
ข้อาูล.ื้นฐานพ(Basedปงพ56 3พ-พ56 6
line)
ปงพ56 1 ปงพ56 5
รวา
ปงพ56 3 ปงพ56 4

ปงพ56 6

ร้อยละ

50

50

50

50

ร้อยละ

80

80

80

80

คน

18,950

4,610

7,140

7,570

คน

439

158

160

11

ร้อยละ

80

80

80

80

คน

2,250

700

750

800

480

160

160

160

16

66

66

66

40

40
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3ศ1พแผนการ.ัฒนา.ักยภา.ครูและคน
ในชุาชนให้สาาารถทาการวิจยั แบบาี
ส่วนร่วาพและการสร้าบนวัตกรรา

(1) ระดับควาาสาเร็จขอบการนาแผนการ.ัฒนา.ักยภา.ครู
และคนในชุาชนให้สาาารถทาการวิจัยแบบาีส่วนร่วาพและ
การสร้าบนวัตกรราไปสู่การปฏิบัติ
ระดับที่ 1 ได้รับกำรจัดสรรทรัพยำกร
ระดับที่ 2 มีกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัย
ระดับที่ 3 ร้อยละ 70 ของโครงกำรวิจัยที่แล้วเสร็จใน
ระยะเวลำที่กำหนด
ระดับที่ 4 ร้อยละ 70 ของผลงำนวิจัยที่แล้วเสร็จนำไปใช้
ประโยชน์
ระดับที่ 5 ร้อยละ 20 ของผลงำนวิจัยที่นำเสนอในเวที
ระดับชำติ/นำนำชำติ
3ศ5พผลบานวิจัยที่นาไปใช้สร้าบคุ ค่า
จานวนผลบานวิจัยที่นาไปใช้สร้าบคุ ค่าพหรือาูลค่าเ.ิ่าพและ
หรือาูลค่าเ.ิ่าเ.ื่อการยกระดับการ
ยกระดับการ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตและอาชี.ขอบคนใน
.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตและอาชี. ชุาชน
ขอบคนในชุาชน
3ศ3พผลการจัดการควาารู้ที่นาไปสูก่ าร จานวนโจทย์วิจัยที่ตรบกับควาาต้อบการขอบชุาชนที่ได้จาก
.ัฒนาโจทย์วิจัยที่ตรบกับควาาต้อบการ กระบวนการจัดการควาารู้
ขอบชุาชน
3ศ4พถ่ายทอดนวัตกรราการสร้าบ
จานวนผลบานวิจัยทีไ่ ด้รับการตี.ิา.์ในวารสารทาบวิชาการด้าน
ผลิตภั ฑ์ชุาชน/ผลิตผลด้านอาชี.พและ การวิจัยที่ได้รับการยอารับ
สร้าบรายได้ให้กับชุาชน
จานวนผลิตภั ฑ์ชุาชนหรือผลิตผลด้านอาชี.ที่ได้รับการ.ัฒนา
ยกระดับ (KR 4.1)
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหาายภา.รวาทุกวิทยาลัยชุาชน
ข้อาูล.ื้นฐานพ(Basedปงพ56 3พ-พ56 6
line)
ปงพ56 1 ปงพ56 5
รวา
ปงพ56 3 ปงพ56 4

ปงพ56 6

ระดับ
ควาาสาเร็จ

เรื่อบ

54

n/a

60

20

20

20

เรื่อบ/
โครบการ

120

n/a

120

40

40

40

เรื่อบ

3

n/a

60

20

20

20

193

5

6

ผลิตภั ฑ์
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เป้าประสบค์/เป้าหาาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
4ศ1พเครือข่ายควาาร่วาาือเ.ื่อการจัด
การ.ึกษาในระดับสถาบันและระดับ
วิทยาลัย
4ศ5พเครือข่ายควาาร่วาาือด้านอาชี.
และคุ ภา.ชีวิตขอบชุาชน
4ศ3พโครบการหรือกิจกรราที่เกิดจาก
ควาาร่วาาือขอบเครือข่ายเ.ื่อการ
.ัฒนาควาาเข้าแข็บขอบชุาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนการสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน
6ศ1พผู้นาการเปลี่ยนแปลบทั้บในวิทยาลัย
และชุาชนที่ขับเคลื่อนควาาเข้าแข็บขอบ
ชุาชน
6ศ5พผู้ประกอบการรายใหา่
6ศ3พผู้ประกอบการชุาชนาีรายได้เ.ิ่าขึ้น

ตัวชี้วัด/ผลลั.ธ์สาคัญ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหาายภา.รวาทุกวิทยาลัยชุาชน
ข้อาูล.ื้นฐานพ(Basedปงพ56 3พ-พ56 6
line)
ปงพ56 1 ปงพ56 5
รวา
ปงพ56 3 ปงพ56 4

ปงพ56 6

จานวนเครือข่ายควาาร่วาาือเ.ื่อการจัดการ.ึกษาในระดับ
สถาบันและระดับวิทยาลัย
2561 = าสธ, าศ.รีปทุา 2562 = DE/ที่เกี่ยวเนื่อบกับ Digital
จานวนเครือข่ายควาาร่วาาือด้านอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบ
ชุาชน

เครือข่าย

1

1

3

1

1

1

เครือข่าย

n/a

n/a

0

50

50

50

จานวนโครบการควาาร่วาาือด้านอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบ
ชุาชนที่ประสบควาาสาเร็จ

เครือข่าย

n/a

n/a

0

50

50

50

จานวนกิจกรรา/โครบการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลบขอบชุาชน
เป้าหาายพ

ชุาชน/
.ื้นที่

0

n/a

0

50

50

50

ราย
กลุ่า

n/a
n/a

n/a
n/a

50
50

6
6

6
6

10
10

จานวนผู้ประกอบการรายใหา่
จานวนกลุ่าอาชี.ที่าีรายได้เ.ิ่าขึน้
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ส่วนที่ 2
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.1 ความนา
.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ.ศ.ศพ5668พาาตราพ6พให้สถาบันวิทยาลัยชุาชนเป็นส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตาากฎหาายว่าด้วยวิธีการบบประาา พ
และาี.ระราชบัญญัติบบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา ที่แยกออกจากสานักบานค ะกรราการการอุดา.ึกษาตั้บแต่ปงบบประาา พ.ศ.ศพ5669พเป็นต้นาาพ
โครบสร้าบบบประาา ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนตาา.ระราชบัญญัติบบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พสถาบันวิทยาลัยชุาชนได้รับจัดสรรบบประาา วบเบินทั้บสิ้นพจานวนพ
61, 75,600พบาทพภายใต้พ7พแผนบานพ15พผลผลิต/โครบการพประกอบด้วยพ(1)พแผนบานบุคลากรภาครัฐ (5)พแผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.ทรั.ยากรานุษย์ พจานวนพ3พ
ผลผลิต/โครบการพ(3)พแผนบานยุทธ.าสตร์.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาและการเรียนรู้ พจานวนพ5พผลผลิต/โครบการพ(4)พแผนบานยุทธ.าสตร์สร้าบควาาเสาอภาคทาบการ.ึกษาพจานวนพ5พผลผลิต/
โครบการพ(6)พแผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจับหวัดชายแดนภาคใต้พจานวนพ5พผลผลิต/โครบการพ( )พแผนบานบูร าการเตรียาควาา.ร้อาเ.ื่อรอบรับสับคาผู้สบู วัยพจานวนพ1พผลผลิต/
โครบการพและพ(7)พแผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพจานวนพ5พผลผลิต/โครบการพซึ่บครอบคลุา.ันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุาชนที่กาหนดใน.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ.ศ.ศพ5668พ
าาตราพ8พและาาตราพ9พประกอบด้วยพ(1)พจัดการ.ึกษาในระดับอุดา.ึกษาที่ต่ากว่าปริญญาพพ(5)พฝึกอบราด้านวิชาการหรือวิชาชี.พ(3)พวิจัยและ บริการทาบวิชาการเ.ื่อการ.ัฒนาชุาชนพ(4)พ
ทะนุบารุบ.ิลปะและวัฒนธรราท้อบถิ่นพ(6)พส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเ.ื่อสร้าบควาาเข้าแข็บขอบท้อบถิ่นและชุาชนพ
ตารางที่ 1 วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ประเภทงบประมาณ/รายการ
รวม
แผนบานบุคลากรภาครัฐพ
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. บบบุคลากร
2. บบดาเนินบาน
แผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.ทรั.ยากรานุษย์
ผลผลิตที่พ1 : ผู้รับบริการการ.ึกษาในวิทยาลัยชุาชน
2. บบลบทุน
2.1 พค่าครุภั ฑ์
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งบประมาณ พ.ศ. 2564
651,672,500
5 1,450,000
5 1,450,000
226,213,700
35,206,300
357,988,400
31 ,135,000
62,717,600
41,627,600
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ประเภทงบประมาณ/รายการ
2.2 พค่าที่ดินสิ่บก่อสร้าบ
3. บบเบินอุดหนุนพ:พ
5ศ1พค่าใช้จ่ายดาเนินบาน
5ศ5พเบินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครบการสิ่บประดิษฐ์ขอบคนรุ่นใหา่
5ศ3พค่าใช้จ่ายในการเดินทาบไปราชการต่าบประเท.ชั่วคราว
5ศ4พค่าใช้จ่ายสาหรับโครบการจัดหลักสูตร.ัฒนาอาชี.
5ศ6พโครบการ.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาเ.ื่อผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ51พและตาานโยบายประเท.ไทยพ4ศ0
ผลผลิตที่พ5พ: ผลบานการให้บริการวิชาการพบบเบินอุดหนุนพ:
1. โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การจัดการ.ึกษาเ.ื่อเสริาสร้าบ.ักยภา.คนและชุาชนตาานโยบายประเท.ไทยพ4ศ0
2. โครบการจัดตั้บ.ูนย์เรียนรู้การแ.ทย์แผนไทย
ผลผลิตที่พ3พ: ผลบานทานุบารุบพ.ิลปวัฒนธรรา
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการจัดการควาารู้ด้าน.ิลปวัฒนธรราและภูาิปญ
ั ญาเ.ื่อยกระดับสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์
แผนบานยุทธ.าสตร์.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาและการเรียนรู้
โครบการขับเคลื่อนการจัดการ.ึกษาเ.ื่อควาาสุขขอบชุาชน
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาสุขและควาาเข้าแข็บขอบชุาชน
โครบการ.ัฒนาและส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการบทเรียนออนไลน์เ.ื่อชุาชน
แผนบานยุทธ.าสตร์สร้าบควาาเสาอภาคทาบการ.ึกษา
โครบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ.ึกษาตั้บแต่ระดับอนุบาลจนจบการ.ึกษาขั้น.ื้นฐาน
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ.ึกษาตั้บแต่ระดับอนุบาลจนจบการ.ึกษาขัน้ .ื้นฐาน
โครบการ.ัฒนา.ักยภา.เด็กปฐาวัย
บบเบินอุดหนุนพ: โครบการ.ัฒนา.ักยภา.เด็กปฐาวัย
แผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจับหวัดชายแดนภาคใต้
โครบการตาบลาั่นคบพาั่บคั่บพยั่บยืนพในจับหวัดชายแดนภาคใต้
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุาชนในการส่บเสริาอาชี.ในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้
โครบการเสริาสร้าบสับคา.หุวัฒนธรราที่เข้าแข็บ
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งบประมาณ พ.ศ. 2564
21,090,000
253,414,400
239,739,400
1,200,000
225,000
3,000,000
9,250,000
10, 16,800
9,500,000
1,115,800
1,540, 00
1,540, 00
50,000,000
18,000,000
18,000,000
5,000,000
5,000,000
17,485,400
1 ,185,400
1 ,185,400
1,300,000
1,300,000
18,500,000
10,700,000
10,700,000
7,600,000
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ประเภทงบประมาณ/รายการ
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการส่บเสริาการอยู่รวากันอย่าบสันติขอบสับคา.หุวัฒนธรราในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้
แผนบานบูร าการเตรียาควาา.ร้อาเ.ื่อรอบรับสับคาสูบวัย
โครบการส่บเสริาการาีบานทาและาีรายได้ขอบผูส้ ูบอายุ
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการจัดการควาารู้เ.ื่อส่บเสริาและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตขอบผู้สูบอายุ
แผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาค
โครบการ.ัฒนากลุ่าท่อบเที่ยวอารยธรราล้านนาและกลุ่าชาติ.ันธุ์
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการ.ัฒนากลุ่าท่อบเที่ยวอารยธรราล้านนาและกลุ่าชาติ.ันธุภ์ าคเหนือ
โครบการ.ัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์แปรรูปเ.ื่อเ.ิ่าาูลค่าสินค้าเกษตร
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งบประมาณ พ.ศ. 2564
7,600,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
5,681,700
1,360,000
1,360,000
1,531,700
1,531,700
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2.2 ภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1. บบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ2564พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพวบเบินพ 49ศ4541พล้านบาทพเาื่อจาแนกตาาแผนบานแล้วพาีสัดส่วนดับนี้คือพแผนบานบุคลากร
ภาครัฐพ40ศ15%พแผนบาน.ื้นฐานพ60ศ33%พแผนบานยุทธ.าสตร์พ6ศ76%พแผนบานบูร าการพ3ศ41%พและแผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพ0ศ40%พดับแผนภา.ที่พ2
แผนงานบูรณาการ
22.2000
3.41%
แผนงานยุทธศาสตร์
37.4824
5.75%

แผนงานพื้นฐาน
327.9884
50.33%

วงเงิน (ล้านบาท)
แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค
2.5817
0.40%

คชจ.บุคลากรภาครัฐ
261.4200
40.12%

แผนภาพที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จาแนกตามแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
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2. บบประาา รายจ่ า ยประจ าปง บบประาา พ.ศ.ศพ2564พขอบสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ า ชนพวบเบิ น พ661ศ 756พล้ า นบาทพเาื่ อ จ าแนกตาาจ าแนกตาาแผนบานและบบรายจ่ายพ
4พบบรายจ่ายพาีสัดส่วนดับนี้พคือพบบบุคลากรพพ34ศ71%พบบดาเนินบานพ6ศ40%พบบลบทุนพ9ศ 5%พและบบอุดหนุนพ60ศ5 %พดับแผนภา.ที่พ3
หน่วย : ล้านบาท

350.0000
300.0000
250.0000
200.0000
150.0000
100.0000
50.0000
-

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รวม

บุคลากรภาครัฐ

226.2137
35.2063
62.7176
327.5349

226.2137
35.2063

พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์

บูรณาการ

บูรณาการ
พัฒนาพื้นที่
ระดับภาค

62.7176
265.2708

37.4824

22.2000

2.5817

แผนภาพที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนจาแนกตามประเภทงบรายจ่าย

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
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3. บบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ2564พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพวบเบินพ 61ศ 756พล้านบาทพจาแนกตาาพ4พ.ันธกิจพและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรพาีสัดส่วนดับนี้พ
คือพด้านการจัดการ.ึกษาพ60ศ99%พด้านการวิจัย 0%พด้านการบริการวิชาการพ8ศ70%พด้านการทานุบารุบ.ิลปวัฒนธรราพ0ศ19%พและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรพ40ศ15%พ(กร ีที่ไา่รวาค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรพจะาีสัดส่วนพ4พ.ันธกิจพเท่ากับพจัดการ.ึกษาพ86ศ10%พ:พวิจัยพ0%พ:พบริการวิชาการพ14ศ65%พ:พทานุบารุบฯพ0ศ38%)พดับแผนภา.ที่พ4

วงเงิน (ล้านบาท)

วงเงิน (ล้านบาท)

ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1.2406
0.19%

การบริการวิชาการ
56.6975
8.70%
การวิจัย
0.00%

การบริการวิชาการ
56.6975
14.52%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
261.4200
40.12%

การจัดการศึกษา
332.3144
50.99%

ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1.5000
0.38%

การวิจัย
0.00%
การจัดการศึกษา
332.3144
85.10%

แผนภาพที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จาแนกตามพันธกิจ

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
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2.3 ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย พ.ศ. 2564 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ งบประมาณ 626.8908 ล้านบาท
แผนงานการใช้จ่าย
งบประมาณ
ผลผลิต

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท
เป้าหมายแผนแม่บท

แผนแม่บทย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แผนการปฏิรูปประเทศ
ประเด็นปฏิรูป

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จายบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.
ทรั.ยากรานุษย์
ด้านที่พ11พ:พ
.ักยภา.คนตลอดช่วบชีวิต
คนไทยทุกช่วบวัยาีคุ ภา.เ.ิ่าขึ้นพ
ได้รับการ.ัฒนาอย่าบสาดุลพทั้บด้าน
ร่าบกายพสติปัญญาและคุ ธรราพ
จริยธรราพเป็นผู้ที่าีควาารู้และทักษะใน
.ตวรรษที่พ51พรักการเรียนรู้อย่าบ
ต่อเนื่อบตลอดชีวิต
การ.ัฒนาช่วบวัยเรียน
และวัยรุ่น
วัยเรียน/วัยรุ่นพาีควาารู้และทักษะใน
.ตวรรษที่พ51พครบถ้วนพรู้จักคิดพ
วิเคราะห์พรักการเรียนรู้พาีสานึก.ลเาือบพ
าีควาากล้าหาญ
ทาบจริยธรราพาีควาาสาาารถในการ
แก้ปัญหาพปรับตัวพสื่อสารพและทาบาน
ร่วากับผู้อื่นได้อย่าบาีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น
ด้านการ.ึกษา
6ศ7พการปฏิรูปอุดา.ึกษาเ.ื่อยกระดับ
คุ ภา.พเ.ิ่าขีดควาาสาาารถในการ
แข่บขันพประสิทธิภา.
และธรราาภิบาลขอบระบบอุดา.ึกษา

แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิตที่ 1 :
ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน

ผลผลิตที่ 2 :
ผลงานการให้บริการ
วิชาการ

แผนงานยุทธศาสตร์
ผลผลิตที่ 3 :
ผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการที่ 1 :
โครงการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพื่อความสุขของ
ชุมชน

โครงการที่ 2 :
โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
การเรียนออนไลน์

โครงการที่ 1 :
โครงการที่ 2 :
โครงการสนับสนุน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัย
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
ด้านการสร้าบโอกาสและควาาเสาอภาคทาบสับคา

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

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

ด้านที่พ11พ:พ
.ักยภา.คนตลอดช่วบชีวิต
คนไทยทุกช่วบวัยาีคุ ภา.เ.ิ่าขึ้นพได้รับการ.ัฒนาอย่าบสาดุลพ
ทั้บด้านร่าบกายพสติปัญญาและคุ ธรราพจริยธรราพเป็นผู้ที่าีควาารู้และทักษะ
ใน.ตวรรษที่พ51พรักการเรียนรู้อย่าบต่อเนื่อบตลอดชีวิต

ด้านที่พ11พ:พ
.ักยภา.คนตลอดช่วบชีวิต
คนไทยทุกช่วบวัยาีคุ ภา.เ.ิ่าขึ้นพได้รับการ.ัฒนา
อย่าบสาดุลพทั้บด้านร่าบกายพสติปัญญาและคุ ธรราพ
จริยธรราพเป็นผู้ที่าีควาารู้และทักษะใน.ตวรรษที่พ51พ
รักการเรียนรู้อย่าบต่อเนื่อบตลอดชีวิต

ด้านที่พ17พ:พ
ควาาเสาอภาคและหลักประกันทาบสับคา
คนไทยทุกคนได้รับการคุ้าครอบพ
และาีหลักประกันทาบสับคาเ.ิ่าขึ้น

การ.ัฒนาช่วบวัยเรียนและวัยรุ่น

การ.ัฒนาช่วบวัยเรียนและวัยรุ่น

วัยเรียน/วัยรุ่นพาีควาารู้และทักษะใน.ตวรรษที่พ51พครบถ้วนพรู้จักคิดพวิเคราะห์พ
รักการเรียนรู้พาีสานึก.ลเาือบพาีควาากล้าหาญ ทาบจริยธรราพาีควาาสาาารถ
ในการแก้ปัญหาพปรับตัวพสื่อสารพและทาบานร่วากับผู้อื่นได้อย่าบาีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น

วัยเรียน/วัยรุ่นพาีควาารู้และทักษะใน.ตวรรษที่พ51พ
ครบถ้วนพรู้จักคิดพวิเคราะห์พรักการเรียนรู้พ
าีสานึก.ลเาือบพาีควาากล้าหาญ
ทาบจริยธรราพาีควาาสาาารถในการแก้ปัญหาพ
ปรับตัวพสื่อสารพและทาบานร่วากับผู้อื่นได้อย่าบาี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น

าาตรการแบบเจาะจบกลุ่าเป้าหาาย
เ.ื่อแก้ปัญหาเฉ.าะกลุ่า
าีระบบและกลไกในการให้ควาาช่วยเหลือ
กลุ่าเป้าหาายที่ต้อบการควาาช่วยเหลือเป็น.ิเ.ษ
ได้ครอบคลุาาากยิ่บขึ้น

ด้านการ.ึกษา
6ศ7พการปฏิรูปอุดา.ึกษาเ.ื่อ
ยกระดับคุ ภา.พเ.ิ่าขีด
ควาาสาาารถในการแข่บขันพ
ประสิทธิภา.
และธรราาภิบาลขอบระบบอุดา.ึกษา

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

ด้านสับคา
4ศพระบบสร้าบเสริาชุาชนเข้าแข็บ

ด้านสับคา
4ศพระบบสร้าบเสริาชุาชน
เข้าแข็บ

ด้านการ.ึกษา
7ศ1พการปฏิรูปการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลผ่าน
แ.ลตฟอร์าการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่บชาติพ
(Digital Learning
Reform :
National Digital
Learning Platform
(NDLP)

ด้านการ.ึกษา
การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเ.ื่อตอบสนอบ
การเปลี่ยนแปลบใน.ตวรรษที่พ51
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แผนงานการใช้จ่าย
งบประมาณ
ผลผลิต

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพื้นฐาน

รายการค่าใช้จายบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 :
ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน

ประเด็นปฏิรูปย่อย

กิจกรราพ3พ.ัฒนายุทธ.าสตร์การผลิต
บั ฑิตที่ตอบสนอบควาาต้อบการในการ
.ัฒนาประเท.พ
และการเปลี่ยนแปลบใน.ตวรรษที่พ51

กิจกรราพ3พ.ัฒนายุทธ.าสตร์การ
ผลิตบั ฑิตที่ตอบสนอบควาา
ต้อบการในการ.ัฒนาประเท.พ
และการเปลี่ยนแปลบใน.ตวรรษที่พ51

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับ 12

เป้าหมายแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การเสริาสร้าบและ.ัฒนา.ักยภา.ทุน
านุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.
ทรั.ยากรานุษย์
แผนบานบุคลากรภาครัฐ
พ(ด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ
.ักยภา.ทรั.ยากรานุษย์)
แผนบานรอบบุคลากรภาครัฐ

ผลสัมฤทธิ์กระทรวง

-

ยุทธศาสตร์กระทรวง

-

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง

-

ยุทธศาสตร์จัดสรร
แผนงาน

ผลผลิตที่ 2 :
ผลงานการให้บริการ
วิชาการ

แผนงานยุทธศาสตร์
ผลผลิตที่ 3 :
ผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรราพ3พการปฏิรูประบบการสร้าบเสริาชุาชนเข้าแข็บประเด็น
และกลไกพ:พทรั.ยากรและทุนชุาชน
วิธีการ :พส่บเสริาเครือข่ายวิชาการพวิทยา.าสตร์และเทคโนโลยีพ
เ.ื่อสนับสนุนการ.ัฒนาวิชาการพวิทยา.าสตร์และเทคโนโลยีพพภูาิ
ปัญญาท้อบถิ่นพและนวัตกรราพชุาชนพ
ให้เข้าแข็บและเป็นระบบ

โครงการที่ 1 :
โครงการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพื่อความสุขของ
ชุมชน

โครงการที่ 2 :
โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
การเรียนออนไลน์

โครงการที่ 1 :
โครงการที่ 2 :
โครงการสนับสนุน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัย
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ประเด็นปฏิรูปที่พ5ศ1พ:พการปรับหลักสูตร.ร้อา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนพ
และการประเาินเ.ื่อ.ัฒนาการเรียนรู้
เป็นหลักสูตรฐานสารรถนะ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การเสริาสร้าบและ.ัฒนา.ักยภา.ทุนานุษย์

กิจกรราพ3พการปฏิรูประบบ กิจกรราพ3พขยายเครือข่าย
การสร้าบเสริาชุาชนเข้าแข็บ
แ.ลตฟอร์าการเรียนรู้
ประเด็นและกลไกพ:พ
ด้วยดิจิทัลโดยการสร้าบ
ทรั.ยากรและทุนชุาชน
ควาาร่วาาือขอบภาคส่วน
วิธีการพ:พส่บเสริาเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อบพ(PPP)
วิชาการพวิทยา.าสตร์และ
เทคโนโลยีพเ.ื่อสนับสนุนการ
.ัฒนาวิชาการพวิทยา.าสตร์
และเทคโนโลยีพพ
ภูาิปัญญาท้อบถิ่นพและ
นวัตกรราพชุาชนพให้เข้าแข็บ
และเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การเสริาสร้าบและ.ัฒนา.ักยภา.ทุนานุษย์

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ยุทธ.าสตร์การสร้าบควาาเป็นธรราและ
ลดควาาเหลื่อาล้าในสับคา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
ด้านการสร้าบโอกาสและควาาเสาอภาคทาบสับคา

แผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.ทรั.ยากรานุษย์

แผนบานยุทธ.าสตร์.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาและการเรียนรู้

แผนบานยุทธ.าสตร์สร้าบควาาเสาอภาคทาบการ.ึกษา

สนับสนุนประเด็นยุทธ.าสตร์ด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ
.ักยภา.ทรั.ยากรานุษย์พประเด็นที่พ3ศ1-3ศ6
2. ผู้เรียนทุกกลุ่าพทุกช่วบวัยได้รับการ
.ัฒนาอย่าบเหาาะสาเ.ื่อการทาบาน
และการใช้ชีวิตในสับคา
ยุทธ.าสตร์ที่พ1พ:
การผลิตกาลับคนพและ.ัฒนาการจัด
การ.ึกษา
2. การจัดการ.ึกษาาีคุ ภา.พ
าาตรฐานพเปิดโอกาสในการเข้าถึบที่
หลากหลาย

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

5. เ.รษฐกิจพสับคาพท้อบถิ่นพเข้าแข็บด้วยอบค์ควาารู้
พวิจัยและนวัตกรรา
ยุทธ.าสตร์ที่พ3พ:
การยกระดับคุ ภา.ชีวิตพและเ.รษฐกิจฐานรากพ
ด้วยพอววนศ
6ศพการ.ัฒนาวิทยา.าสตร์และนวัตกรราพเ.ื่อเ.รษฐกิจพสับคาพ
สิ่บแวดล้อาพและคุ ภา.ชีวิต

คนไทยาีการ.ึกษาที่าีคุ ภา.ตาาาาตรฐานสากลพ
ลดควาาเหลื่อาล้าในการเข้าถึบบริการการ.ึกษาที่าีคุ ภา.พพ
าีทักษะที่จาเป็นขอบโลก.ตวรรษที่พ21 สาาารถแก้ปัญหาพ
พพ
ปรับตัวพสื่อสารพและทาบานร่วากับผู้อื่นได้อย่าบาี
ประสิทธิผลพาีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าบต่อเนื่อบตลอดชีวิต
2. ผู้เรียนทุกกลุ่าพทุกช่วบวัยได้รับการ.ัฒนาอย่าบเหาาะสาเ.ื่อการทาบานและการใช้ชีวิตในสับคา
ยุทธ.าสตร์ที่พ1พ:
การผลิตกาลับคนพและ.ัฒนาการจัดการ.ึกษา
2. การจัดการ.ึกษาาีคุ ภา.พาาตรฐานพเปิดโอกาสในการเข้าถึบที่หลากหลาย
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แผนงานการใช้จ่าย
งบประมาณ
ผลผลิต

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพื้นฐาน

รายการค่าใช้จายบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 :
ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน

ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

-

2. ผู้สาเร็จการ.ึกษาระดับอุดา.ึกษา
ต่ากว่าปริญญาได้บานทา
หรือประกอบอาชี.อิสระพหรือ.ัฒนา
บานที่ทาอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้อบภายในพ
1พปงพควาา.ึบ.อใจขอบนายจ้าบ/
ผู้ประกอบการพที่าีต่อผู้สาเร็จ
การ.ึกษาระดับอาชีว.ึกษาที่ได้บาน
ทา

1. การส่บเสริาการดาเนินบาน.ัฒนาทรั.ยากรานุษย์
และ.ักยภา.นัก.ึกษาพรวาทั้บผู้.ิการพและผู้ด้อยโอกาส
ในระบบอุดา.ึกษาพประชาชนเข้าถึบหลักสูตร/สื่อ/
แหล่บเรียนรู้ที่จัดการ.ึกษาพในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(life long learning) และการสร้าบอบค์ควาารู้
และบริการวิชาการ

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

-

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

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

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

-

จัดการ.ึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าพและ.ัฒนาทักษะอาชี.

เป็นแหล่บบริการวิชาการ
ตาาควาาต้อบการขอบ
ชุาชนพทาให้คนชุาชนาี
ควาารู้ควาาสาาารถในการ
.ัฒนาตนเอบพและยกระดับ
คุ ภา.ชีวิตขอบชุาชน

ปลูกฝับค่านิยาให้ประชาชน
และชุาชนในการ.ัฒนาภูาิ
ปัญญาท้อบถิ่นพอนุรักษ์พและ
ทานุบารุบ.ิ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.ึกษาขั้น.ื้นฐานตาา
สิทธิที่กาหนดไว้

เด็กปฐาวัยได้รับการ.ัฒนา
ตาาาาตรฐานหลักสูตรเด็ก
ปฐาวัย

ผลผลิต

รายการค่าใช้จายบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่พ1พ:
ผู้รับบริการการ.ึกษาในวิทยาลัย
ชุาชน

ผลผลิตที่พ2พ:
ผลบานการให้บริการวิชาการ

ผลผลิตที่พ3พ:
ผลบานทานุบารุบ.ิลปวัฒนธรรา

โครบการที่พ1พ:
โครบการขับเคลื่อนการจัด
การ.ึกษาเ.ื่อควาาสุขขอบ
ชุาชน

โครบการที่พ2พ:
โครบการ.ัฒนาและ
ส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการ
เรียนออนไลน์

โครบการที่พ1พ:
โครบการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการ.ึกษาตั้บแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การ.ึกษาขั้น.ื้นฐาน

โครบการที่พ2พ:
โครบการ.ัฒนาคุ ภา.
การ.ึกษาเด็กปฐาวัย

กิจกรรม

ค่าใช้จ่ายบุคลากรสถาบันวิทยาลัย
ชุาชน

จัดการ.ึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าพและ.ัฒนาทักษะ
อาชี.

การเผยแ.ร่ควาารู้และ
บริการวิชาการ
แก่ชุาชน

การส่บเสริาทานุบารุบ.ิลปะพ
วัฒนธรราพและภูาิปัญญา
ท้อบถิ่น

จัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบ
ควาาสุขพและควาาเข้าแข็บ
ขอบชุาชน

ส่บเสริาการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตขอบชุาชนผ่านการ
เรียนออนไลน์

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการ.ึกษาขั้น.ื้นฐาน

.ัฒนา.ักยภา.เด็กปฐาวัย

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

ผลผลิตที่ 2 :
ผลงานการให้บริการ
วิชาการ

แผนงานยุทธศาสตร์
ผลผลิตที่ 3 :
ผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการที่ 1 :
โครงการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพื่อความสุขของ
ชุมชน

โครงการที่ 2 :
โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
การเรียนออนไลน์

โครงการที่ 1 :
โครงการที่ 2 :
โครงการสนับสนุน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัย
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1. การส่บเสริาการดาเนินบาน.ัฒนาทรั.ยากรานุษย์และ.ักยภา.นัก.ึกษา
รวาทั้บผู้.ิการ และผู้ด้อยโอกาสในระบบอุดา.ึกษาพประชาชนเข้าถึบหลักสูตร/สื่อ/
แหล่บเรียนรู้ที่จัดการ.ึกษาพในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(life long learning) และการสร้าบอบค์ควาารู้และบริการวิชาการ

ยุทธ.าสตร์ที่พ5พ:
การจัดการ.ึกษาตลอดชีวิตเ.ื่อเสริาสร้าบและ.ัฒนา.ักยภา.คนและชุาชน
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แผนงานการใช้จ่าย
งบประมาณ
ผลผลิต

รายการ

วงเงินงบประมาณ
วงเงินแต่ละแผนงาน
รวมทั้งสิ้น
(แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ พื้นฐาน และ
ยุทธศาสตร์)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จายบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิตที่ 1 :
ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน

1. งบบุคลากร = 226.2137 ลบ. 1. งบเงินลงทุน = 62.7176
1.1 เบินเดือนและค่าจ้าบประจา
ลบ.
= 140.5089พลบ.
1.1 ค่าครุภั ฑ์ = 41.6276
(1) เบินเดือนพ= 140.0984พลบ. ลบ.
(2) ค่าจ้าบประจา = 0.4105
1.2 ค่าที่ดินสิ่บก่อสร้าบ =
ลบ.
21.0900 ลบ.
1.2 ค่าตอบแทน.นักบานราชการ
2. งบเงินอุดหนุน =
= 85.7048 ลบ.
253.4144 ลบ.
2. งบดาเนินงาน = 35.2063 ลบ.พ
2.1 พค่าใช้จ่ายดาเนินบาน =
2.1 ค่าตอบแทนพ= 32.2295พ
239.7394พลบ.
ลบ.
2.2 พเบินอุดหนุนเป็น
2.2 ค่าใช้สอยพ= 2.9768พลบ.
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.
261.4200
316.1320
261.4200

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

แผนงานยุทธศาสตร์

ผลผลิตที่ 2 :
ผลงานการให้บริการ
วิชาการ

1.

งบเงินอุดหนุน =
10.6158 ลบ.
1.1 พโครบการ
.ัฒนาคุ ภา.การจัด
การ.ึกษาเ.ื่อเสริาสร้าบ
.ักยภา.คนและชุาชนตาา
นโยบายประเท.ไทยพ4.0พ=
9.5000พลบ.
1.2 โครบการจัดตั้บ
.ูนย์เรียนรู้การแ.ทย์แผน
ไทยพ=พ1.1158 ลบ.

10.6158
327.9884

ผลผลิตที่ 3 :
ผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1.

งบเงินอุดหนุน =
1.2406 ลบ.
1.1 โครบการจัดการ
ควาารู้ด้าน.ิลปวัฒนธรราและ
ภูาิปัญญาเ.ื่อยกระดับสู่
เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์พ= 1.2406พ
ลบ.

1.2406

โครงการที่ 1 :
โครงการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพื่อความสุขของ
ชุมชน
1.

งบเงินอุดหนุน =
18.0000 ลบ
1.1 โครบการจัดการ
ควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบ
ควาาสุขและควาาเข้าแข็บ
ขอบชุาชนพ= 18.0000พลบ.

18.0000

โครงการที่ 2 :
โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
การเรียนออนไลน์
1. งบเงินอุดหนุน =
2.0000 ลบ.
1.1 โครบการบทเรียน
ออนไลน์เ.ื่อชุาชน =
2.0000พลบ.

โครงการที่ 1 :
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1. งบเงินอุดหนุน =
16.1824 ลบ.
1.1 โครบการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการ.ึกษาตั้บแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการ.ึกษาขั้น
.ื้นฐานพ= 16ศ1824พลบศ

2.0000

โครงการที่ 2 :
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย

1.

งบเงินอุดหนุน =
1.3000 ลบ
1.1 โครบการ.ัฒนา
.ักยภา.เด็กปฐาวัย =
1.3000พลบ.

16.1824

1.3000

37.4824
626.8908
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2.4 ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย พ.ศ. 2564 : ตามผลผลิต แผนงานบูรณาการ – แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ วงเงินงบประมาณ 24.7817 ล้านบาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลผลิต
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนงานบูรณาการ (Agenda)
โครบการที่พ1 : โครบการตาบลาั่นคบพาั่บคั่บพ
โครบการที่พ2 : โครบการเสริาสร้าบสับคา
ยั่บยืนพในจับหวัดชายแดนภาคใต้
.หุวัฒนธรราที่เข้าแข็บ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
ด้านควาาาั่นคบ

แผนแม่บท
เป้าหมายแผนแม่บท

ด้านที่พ1พ:พด้านควาาาั่นคบ
1ศพประเท.ชาติาีควาาาั่นคบในทุกาิติพและทุกระดับเ.ิ่าขึ้น

แผนแม่บทย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

การป้อบกันและแก้ไขปัญหาที่าีผลกระทบต่อควาาาั่นคบ
ภาคใต้าีควาาสบบสุขร่าเย็น

แผนการปฏิรูปประเทศ
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปฏิรูปย่อย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับ 12
ยุทธศาสตร์จัดสรร
แผนงาน
เป้าหมายแผนงาน
แนวทางบูรณาการ
ผลสัมฤทธิ์กระทรวง
ยุทธศาสตร์กระทรวง
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

โครบการที่พ1พ: โครบการส่บเสริาการาีบานทา
และาีรายได้ขอบผู้สูบอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
ด้านการสร้าบโอกาสและควาาเสาอภาค
ทาบสับคา
ด้านที่พ15พ:พ.ลับทาบสับคา
1ศพทุกภาคส่วนาีส่วนร่วาในการ.ัฒนาสับคา
เ.ิ่าขึ้น
การรอบรับสับคาสูบวัยเชิบรุก
เ.ิ่าบทบาททาบเ.รษฐกิจและสับคาขอบ
ผู้สูบอายุพส่บเสริาการนาควาารู้พประสบการ ์พ
และภูาิปัญญาที่สั่บสาาาตลอดช่วบชีวิตขอบ
ผู้สูบอายุาาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลับฯ

ด้านสับคา
4. ระบบสร้าบเสริาชุาชนเข้าแข็บ
กิจกรราพ3พการปฏิรูประบบการสร้าบเสริาชุาชนเข้าแข็บประเด็นและกลไกพ:พทรั.ยากรและทุนชุาชน
วิธีการพ:พส่บเสริาเครือข่ายวิชาการพวิทยา.าสตร์และเทคโนโลยีพเ.ื่อสนับสนุนการ.ัฒนาวิชาการพวิทยา.าสตร์และเทคโนโลยีพพ
ภูาิปัญญาท้อบถิ่นพและนวัตกรราพชุาชนพให้เข้าแข็บและเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การเสริาสร้าบควาาาั่นคบแห่บชาติเ.ื่อการพ.ัฒนาประเท.สู่ควาาาั่บคั่บและยั่บยืน
การเสริาสร้าบและ.ัฒนา.ักยภา.ทุนานุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
พยุทธ.าสตร์ด้านควาาาั่นคบ
ด้านการสร้าบโอกาสและควาาเสาอภาคทาบ
สับคา
แผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจับหวัดชายแดนภาคใต้
แผนบานบูร าการเตรียาควาา.ร้อาเ.ื่อรอบรับ
สับคาสูบวัย
เหตุรุนแรบลดลบ
ผู้สูบอายุาีควาาาั่นคบทาบเ.รษฐกิจพสุขภา.พ
สับคาและสภา.แวดล้อาที่เหาาะสา
แนวทาบที่พ1.2 :พด้านการ.ัฒนา
แนวทาบที่พ2 : เสริาสร้าบทักษะด้านอาชี.
ในการดารบชีวิตอย่าบาั่นคบ
5ศพผู้เรียนทุกกลุ่าพทุกช่วบวัยได้รับการ.ัฒนาอย่าบเหาาะสา
6ศพเ.รษฐกิจพสับคาพท้อบถิ่นพเข้าแข็บด้วยอบค์
เ.ื่อการทาบานและการใช้ชีวิตในสับคา
ควาารู้พวิจัยและนวัตกรรา
1ศพการผลิตกาลับคนพและ.ัฒนาการจัดการ.ึกษา
3ศพการยกระดับคุ ภา.ชีวิตพและเ.รษฐกิจฐาน
รากพด้วยพอววนศ
5ศพการจัดการ.ึกษาาีคุ ภา.พาาตรฐานพเปิดโอกาสในการเข้าถึบที่หลากหลาย
6ศพการ.ัฒนาวิทยา.าสตร์และนวัตกรราพเ.ื่อ
เ.รษฐกิจพสับคาพสิ่บแวดล้อาพและคุ ภา.ชีวิต
1. การส่บเสริาการดาเนินบาน.ัฒนาทรั.ยากรานุษย์และ.ักยภา.นัก.ึกษา
รวาทั้บผู้.ิการ และผู้ด้อยโอกาสในระบบอุดา.ึกษาพประชาชนเข้าถึบหลักสูตร/สื่อ/
แหล่บเรียนรู้ที่จัดการ.ึกษาพในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้าบอบค์ควาารู้และบริการวิชาการ

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่
โครบการที่พ1พ: โครบการ.ัฒนากลุ่าท่อบเที่ยวอารย โครบการที่พ2พ:พโครบการ.ัฒนาการผลิตสินค้าด้าน
ธรราล้านนาและกลุ่าชาติ.ันธุ์
การเกษตรภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ด้านการสร้าบควาาสาาารถในการแข่บขัน
ด้านที่พ6พ: .ื้นที่และเาือบน่าอยู่อัจฉริยะ
1ศพประเท.ไทยาีขีดควาาสาาารถในการแข่บขันสูบขึ้นพเกิด.ูนย์กลาบควาาเจริญทาบเ.รษฐกิจและสับคา
ในทุกภูาิภาคขอบประเท.พเ.ื่อกระจายควาาเจริญทาบด้านเ.รษฐกิจและสับคา
การ.ัฒนาเาือบน่าอยู่อัจฉริยะ
เาือบใน.ื้นที่เป้าหาายที่ได้รับการ.ัฒนาพเ.ื่อกระจายควาาเจริญ
และลดควาาเหลื่อาล้าในทุกาิติ
ด้านเ.รษฐกิจ
การ.ัฒนาทรั.ยากรานุษย์พ–พอุดา.ึกษาพ(สนับสนุน)
5ศพ.ัฒนาคุ ภา.ทาบการ.ึกษาและบานวิจัยและ.ัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 9พ
การ.ัฒนาภาคพเาือบพและ.ื้นที่เ.รษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ยุทธ.าสตร์ด้านการสร้าบควาาสาาารถในการแข่บขัน
แผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาค
เ.รษฐกิจระดับภาคเติบโตตาา.ักยภา.ประชาชนาีควาาเป็นอยู่และคุ ภา.ชีวิตดีขึ้น
แนวทาบที่พ1.1.3พ: เ.ิ่า.ักยภา.ภาคการท่อบเที่ยว
แนวทาบที่พ1.1.2 : เ.ิ่า.ักยภา.ภาคการเกษตร
และการบริการ
6ศพเ.รษฐกิจพสับคาพท้อบถิ่นพเข้าแข็บด้วยอบค์ควาารู้พวิจัยและนวัตกรรา
3ศพการยกระดับคุ ภา.ชีวิตพและเ.รษฐกิจฐานรากพด้วยพอววนศ
6ศพการ.ัฒนาวิทยา.าสตร์และนวัตกรราพเ.ื่อเ.รษฐกิจพสับคาพสิ่บแวดล้อาพและคุ ภา.ชีวิต
1. การส่บเสริาการดาเนินบาน.ัฒนาทรั.ยากรานุษย์และ.ักยภา.นัก.ึกษา
รวาทั้บผู้.ิการ และผู้ด้อยโอกาสในระบบอุดา.ึกษาพประชาชนเข้าถึบหลักสูตร/สื่อ/
แหล่บเรียนรู้ที่จัดการ.ึกษาพในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้าบอบค์
ควาารู้และบริการวิชาการ

41

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลผลิต
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต
กิจกรรม
รายการ

พื้นที่ดาเนินการ

วงเงินงบประมาณ
วงเงินแต่ละแผนงาน
รวมทั้งสิ้น
(แผนงานบูรณาการและ
บูรณาการเชิงพื้นที่)

โครบการที่พ1 : โครบการตาบลาั่นคบพาั่บคั่บพ
ยั่บยืนพในจับหวัดชายแดนภาคใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การจัดการ.ึกษาตลอดชีวิตเ.ื่อเสริาสร้าบและ
.ัฒนา.ักยภา.คนและชุาชน
นัก.ึกษาพและประชาชนใน.ื้นที่พ4พจับหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการ.ัฒนาทักษะอาชี.และ
ยกระดับคุ ภา.ชีวิต
โครบการที่พ1 : โครบการตาบลาั่นคบพาั่บคั่บพ
ยั่บยืนพในจับหวัดชายแดนภาคใต้
ส่บเสริาการ.ัฒนาทักษะอาชี.ในเขต.ัฒนา
.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบเงินอุดหนุน = 10.7000 ลบ.
1.1 โครบการสนับสนุนบทบาท
วิทยาลัยชุาชนในการส่บเสริา
อาชี.ในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะ
กิจจับหวัดชายแดนภาคใต้พ
12.0000 ลบ
นราธิวาสพยะลาพปัตตานีพสบขลา

แผนงานบูรณาการ (Agenda)
โครบการที่พ2 : โครบการเสริาสร้าบสับคา
.หุวัฒนธรราที่เข้าแข็บ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
การสร้าบผู้นาการเปลี่ยนแปลบพและผู้ประกอบการ
ในชุาชน
นัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชนพประชาชนพและชุาชนพใน
จับหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่บเสริาการอยู่
ร่วากันในสับคา.หุวัฒนธรรา
โครบการที่พ2 : โครบการเสริาสร้าบสับคา
.หุวัฒนธรราที่เข้าแข็บ
ส่บเสริาการอยู่ร่วากันในสับคา.หุวัฒนธรราใน
เขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดน
ภาคใต้
1. งบเงินอุดหนุน = 7.5000 ลบ.
1.1 โครบการส่บเสริาการอยู่รวากัน
อย่าบสันติขอบสับคา.หุ
วัฒนธรราในเขต.ัฒนา.ิเ.ษ
เฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้พ
7.5000พลบ.
นราธิวาสพยะลาพปัตตานีพสบขลา

10.7000

7.5000
18.2000

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

โครบการที่พ1พ: โครบการส่บเสริาการาีบานทา
และาีรายได้ขอบผู้สูบอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การจัดการ.ึกษาตลอดชีวิตเ.ื่อเสริาสร้าบและ
.ัฒนา.ักยภา.คนและชุาชน
ส่บเสริาอาชี.ตาาควาาต้อบการขอบผู้สูบอายุใน
ชุาชน

แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่
โครบการที่พ1พ: โครบการ.ัฒนากลุ่าท่อบเที่ยวอารย โครบการที่พ2พ:พโครบการ.ัฒนาการผลิตสินค้าด้าน
ธรราล้านนาและกลุ่าชาติ.ันธุ์
การเกษตรภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การสร้าบเครือข่ายควาาร่วาาือเ.ื่อการ.ัฒนาควาาเข้าแข็บขอบชุาชนอย่าบยั่บยืน

โครบการที่พ1พ: โครบการส่บเสริาการาีบานทา
และาีรายได้ขอบผู้สูบอายุ
การจัดการควาารู้และการฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนา
คุ ภา.ชีวิตขอบผู้สูบอายุ

ประชาชนใน.ื้นที่ที่วิทยาลัยชุาชนตั้บอยู่ได้รับการ.ึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตพ
สาาารถนาควาารู้พไปใช้ในการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพสร้าบบานพสร้าบรายได้พ
ทาให้เกิดเ.รษฐกิจชุาชนที่เข้าแข็บ
โครบการที่พ1พ: โครบการ.ัฒนากลุ่าท่อบเที่ยวอารย โครบการที่พ2พ:พโครบการ.ัฒนาการผลิตสินค้าด้าน
ธรราล้านนาและกลุ่าชาติ.ันธุ์
การเกษตรภาคตะวันออก
ยกระดับการท่อบเที่ยวกลุ่าชาติ.ันธุ์
การ.ัฒนาต้นแบบนวัตกรราอาหารและสินค้า
เกษตร

1. งบเงินอุดหนุน = 4.0000 ลบ.
1.1 พโครบการจัดการควาารู้เ.ื่อส่บเสริา
และ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตขอบ
ผู้สูบอายุพ= 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.

แา่ฮ่อบสอนพแ.ร่

ตราด

กลุ่มที่ 1พ: หนอบบัวลาภูพสระแก้วพ
นราธิวาสพยะลาพปัตตานีพยโสธรพตราดพ
แ.ร่พสบขลาพน่าน
กลุ่มที่ 2พ: ระนอบ
กลุ่มที่ 3พ:พแา่ฮ่อบสอนพตากพ.ิจิตรพอุทัยธานีพ
บุรีรัาย์พาุกดาหารพ.ับบาพสตูลพสาุทรสาคร
4.0000
4.0000
24.7817

1.3500

1.2317
2.5817
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ส่วนที่ 3
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
3.1 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สถาบันวิทยาลัยชุาชนได้จัดทากรอบการจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พพในภา.รวาขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพจานวนพ651.6725พล้านบาทพโดยใช้
ปัจจัยตัวแปรต่าบพๆพในการ.ิจาร าประกอบการประาา การค่าใช้จ่ายตลอดปงบบประาา พประกอบด้วยพ(1)พโครบสร้าบทาบกายภา.พได้แก่ พอาคารพหน่วยที่ให้บริการทาบการ.ึกษา/บริการ
ทาบวิชาการใน.ื้นที่พ หน่วยจัดการ.ึกษาพฯลฯพเป็นต้นพ(5)พเป้าหาายการรับนัก.ึกษา/ผู้รับบริการทาบวิชาการพ(3)พจานวนนัก.ึกษา/ผู้รับบริ การทาบวิชาการพ(4)พจานวนบุคลากรประเภทต่าบพๆพ
ได้แก่พผู้บริหารภาคนอกราชการพครูพ.นักบานราชการพกรราการสภาวิทยาลัยชุาชนพสรุปกรอบการจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พในภา.รวาขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชนพได้ดับนี้
วงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2564
651,672,500 บาท (100%)

 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
67,781,720 บาท
(10.40%)

 วชช. + สวชช.
6,500,000 ล้านบาท
(1%)

 วิทยาลัยชุมชน
577,390,780 บาท
(88.60%)

แผนภาพที่ 5 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
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3.2 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สานักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง)
จาแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน
การบริหารจัดการ
วิทยาลัยชุาชน

รวา

แผนบานบุคลากรภาครัฐ
รวา

รวาทั้บสิ้น
กรอบพสวชชศ
สารอบกร ีฉุกเฉิน
(ส่วนรวา)
กรอบพวชชศพรอ
.ิจาร าเ.ิ่าเติา
รวา 20พวชชศ
1. แา่ฮ่อบสอน
2. .ิจิตร
3. ตาก
4. บุรีรัาย์
5. าุกดาหาร
6. หนอบบัวลาภู
7. สระแก้ว
8. อุทัยธานี
9. ระนอบ
10. นราธิวาส
11. ยะลา

บบบุคลากร

บบดาเนินบาน

บริการ
ทานุบารุบ
วิชาการ
.ิลปวัฒนธรรา
แผนบาน.ื้นฐานฯ
แผนบาน.ื้นฐานพ+พแผนบานบูร าการ+แผนบูร าการ.ื้นที่
บบเบินอุดหนุน
บริการ
ทานุบารุบ
บบลบทุน
จัดการ.ึกษา***
วิจัย
(บริหารจัดการ)
วิชาการ
.ิลปวัฒนธรรา
62,717,600
122,379,690
147,217,110
1,240,600
56,697,500
17,302,000
24,757,720
715,000
1,000,000
6,500,000
จัดการ.ึกษา

วิจัย

651,672,500

261,420,000

226,213,700

35,206,300

67,781,720
6,500,000

24,007,000
-

21,284,920
-

2,722,080
-

12,996,550

1,914,700

-4,479,030

6,393,730

-

386,950

3,000,000

7,694,900

-

564,394,230
26,470,486
57,448,015
24,965,610
27,954,340
24,351,730
21,309,530
22,032,100
30,451,690
21,902,829
42,489,985
32,643,560

235,498,300
12,354,216
14,511,960
11,049,120
13,998,960
12,544,800
11,773,560
11,810,400
14,368,800
11,979,324
11,323,560
11,665,320

209,407,810
11,267,280
14,361,960
9,985,080
12,366,960
10,874,640
11,588,160
10,788,240
13,421,280
10,434,960
10,303,560
9,064,800

26,090,490
1,086,936
150,000
1,064,040
1,632,000
1,670,160
185,400
1,022,160
947,520
1,544,364
1,020,000
2,600,520

45,415,600
274,500
11,488,700
1,447,900
1,150,000
1,340,000
32,000
1,200,000
5,151,600
958,200

90,735,020
5,305,320
4,533,200
4,644,440
4,101,970
4,093,910
4,138,870
4,555,660
4,446,450
4,116,310
6,219,520
5,081,350

143,502,110
6,130,590
26,093,635
5,104,040
8,174,690
6,091,630
2,650,160
3,500,490
9,932,590
2,983,795
14,436,505
9,589,870

48,002,600
2,345,550
753,000
2,660,300
1,614,000
1,561,000
1,543,040
769,900
1,614,000
1,568,000
5,275,000
5,273,000

1,240,600
60,310
67,520
59,810
64,720
60,390
53,900
55,650
57,850
55,400
83,800
75,820

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
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การบริหารจัดการ
วิทยาลัยชุาชน

รวา

แผนบานบุคลากรภาครัฐ
รวา

บบบุคลากร

บบดาเนินบาน

บริการ
ทานุบารุบ
วิชาการ
.ิลปวัฒนธรรา
แผนบาน.ื้นฐานฯ
แผนบาน.ื้นฐานพ+พแผนบานบูร าการ+แผนบูร าการ.ื้นที่
บบเบินอุดหนุน
บริการ
ทานุบารุบ
บบลบทุน
จัดการ.ึกษา***
วิจัย
(บริหารจัดการ)
วิชาการ
.ิลปวัฒนธรรา
284,700
5,606,880
8,267,375
6,848,500
69,540
2,443,300
3,951,730
7,314,970
1,501,500
66,320
4,552,770
2,848,980
1,084,160
54,400
6,009,200
4,291,730
7,873,940
1,559,800
64,120
4,110,500
4,323,010
1,552,000
57,550
5,953,000
3,897,110
2,424,640
2,704,300
53,520
55,400
3,911,900
2,955,865
1,159,000
54,890
4,993,450
8,778,985
5,857,150
68,600
7,627,100
4,181,950
4,026,350
759,400
56,490
ฑ์/แนวทาบการจัดสรรบบประาา พและตาาที่ผ่านการ.ิจาร าจากค ะกรราการ.ิจาร า
จัดการ.ึกษา

วิจัย

12. ปัตตานี
31,156,805
10,079,810
7,893,020
2,186,790
13. สตูล
28,049,660
12,771,840
11,274,000
1,497,840
14. สาุทรสาคร
18,996,750
10,456,440
8,828,040
1,628,400
15. ยโสธร
30,340,070
10,541,280
10,343,280
198,000
16. .ับบา
20,578,580
10,535,520
9,094,800
1,440,720
17. ตราด
25,374,530
10,341,960
8,697,120
1,644,840
18. แ.ร่
19,917,325
11,780,270
10,499,870
1,280,400
19. สบขลา
32,289,065
12,590,880
10,113,600
2,477,280
20. น่าน
25,671,570
9,020,280
8,207,160
813,120
หาายเหตุพ:พกรอบการจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พเป็นไปตาาเก
จัดสรรบบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พ
สาหรับกรอบบบบุคลากรและบบดาเนินบานพอาจปรับเ.ิ่า/ลดพตาาจานวนบุคลากรที่เ.ิ่า/ลดพและการปรับเลื่อนขั้นเบินเดือนขอบบุคลากร
สาหรับบบเบินอุดหนุนพที่เกี่ยวข้อบกับการจัดการ.ึกษาหลักสูตรพอนุปริญญาพพพปวสศพและหลักสูตรเ.ิ่า.ักยภา.ผู้เรียนพและพบบเบินอุดหนุนพพโครบการจัดหลักสูตร.ัฒนาอาชี.พที่เกี่ยวข้อบ
กับการจัดการ.ึกษาหลักสูตรประกา.นียบัตรพหลักสูตรสัาฤทธิบัตรพพการ.ัฒนาหรือปรับปรุบหลักสูตรประกา.นียบัตรพหรือหลักสูตรสัาฤทธิบัตรพวบเบินที่ได้รับจริบพอาจเ.ิ่า /ลดพตาาจานวน
นัก.ึกษา/ผู้เรียนพที่จัดการเรียนการสอนจริบ

หาายเหตุพ:พสถาบันวิทยาลัยชุาชนแจ้บกรอบการจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พให้วิทยาลัยชุาชนทุกแห่บทราบแล้วพตาาหนับสือสถาบัน วิทยาลัยชุาชนพที่พอวพ
0 10(3)/4177พลบวันที่พ17พธันวาคาพ56 3พพ

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
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3.3 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน (พันธกิจด้านการบริหารจัดการ) จาแนกตาม
ประเภทงบรายจ่าย
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ2564พขอบสานักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชนพพเป็นการดาเนินการให้เป็นไปตาาอานาจหน้าที่ขอบหน่วยบานภายในสานักบาน
สถาบันวิทยาลัยชุาชนพเ.ื่ อการบรรลุเป้าหาายขอบผลผลิต/โครบการในภา.รวาขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพโดยแต่ละกอบ/บานกาหนดเป้าหาายผลผลิตพ/ตัวชี้วัดพในการใช้จ่ายบบ ประาา
ตาาแผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พที่ได้รับตาากรอบการจัดสรรในส่วนขอบสานักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชนพวบเบินพ67,527,720 ดับนีพ้
วบเบินบบประาา พ(บาท)
หน่วยบานที่รับผิดชอบ
บบบุคลากร
บบอุดหนุน:
บบอุดหนุน:
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
รวาทั้บหาด บบดาเนินบาน ค่าใช้จ่ายในการ
บบลบทุน
(ควาาสุข/ภาคใต้/
.ตวรรษทีพ21)
ดาเนินบาน
21,284,920
24,757,720
รวมทั้งหมด 67,527,720
17,302,000
1,140,000
2,722,080
321,000
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1 ระดั บ ความส าเร็ จ ของระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
5, 07,1 8
กอบอานวยการ
สานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระดับที่พ1พประชุาเ.ื่อสร้าบการรับรู้และเข้าใจขอบกระบวนการเส้นทาบขอบ
ระบบสารบรร ขอบสานักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชน
ระดั บ ที่ พ2พจั ด ท ากระบวนการเส้น ทาบระบบสารบรร ทั้ บสานั ก บานสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน
ระดั บ ที่ พ 3พก าหนดรายชื่ อ พ account ขอบผู้ เ ข้ า ใช้ ใ นระบบสารบรร
อิเล็กทรอนิกส์พและเสนอสานักบาน.ัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ระดับที่พ4พประชุาสร้าบควาาเข้าใจแก่บุคลากรสานักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชน
ระดับที่พ5 นาระบบสารบรร อิเล็กทรอนิกส์จากสานักบาน.ัฒนารัฐบาลดิจิทัลพ
ซึ่บอาจจะนาร่อบภายในสานักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชน
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูลด้านสินทรัพย์ (ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่งเป็นปัจจุบัน
ระดับที่พ1พสถาบันวิทยาลัยชุาชนาีหนับสือสารวจรายการสินทรั.ย์ขอบวิทยาลัย
ชุาชนพ50พแห่บ
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ระดับที่พ5พแต่บตั้บค ะทาบานการจัดหารายได้และบริหารสินทรั.ย์ขอบสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน
ระดับที่พ3พสรุปรายการสินทรั.ย์ขอบวิทยาลัยชุาชนพ50พแห่บ
ระดับที่พ 4พจัดประชุาค ะทาบานการจัดหารายได้และบริห ารสิน ทรั. ย์ ข อบ
สถาบันวิทยาลัยชุาชน
ระดับที่พ6พได้รายบานสินทรั.ย์ขอบวิทยาลัยชุาชนพ50พแห่บเป็นปัจจุบันพ(ประจาปง
บบประาา พ.ศ.ศพ56 4)
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการจั ด ท ากรอบต าแหน่ ง และระดั บ
ตาแหน่งของสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระดับที่พ1พจัดทาข้อาูลการประเาินค่าบานขอบข้าราชการในสานักบานสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน
ระดับที่พ5พค ะกรราการประเาินค่าบาน.ิจาร าให้ควาาเห็นชอบค่าบานขอบ
สานักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชน
ระดั บ ที่ พ 3พค ะกรราการประเาิ น เ.ื่ อ แต่ บตั้ บบุ ค คลให้ ด ารบต าแหน่ บสู บขึ้ นพ
.ิ จ าร าให้ ค วาาเห็ นชอบกรอบต าแหน่ บและระดับ ตาแหน่บขอบส านั กบาน
สถาบันวิทยาลัยชุาชน
ระดั บ ที่ พ4พค ะอนุ ก รราการบริ ห ารบานบุ ค คลขอบสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ า ชนพ
.ิ จ าร าให้ ค วาาเห็ นชอบกรอบต าแหน่ บและระดับ ตาแหน่บขอบส านั กบาน
สถาบันวิทยาลัยชุาชน
ระดับที่พ 6พสภาสถาบันฯพ.ิจาร าให้ควาาเห็นชอบกรอบตาแหน่บและระดับ
ตาแหน่บขอบสานักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชน

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

รวาทั้บหาด

วบเบินบบประาา พ(บาท)
บบบุคลากร
บบอุดหนุน:
บบดาเนินบาน ค่าใช้จ่ายในการ
บบลบทุน
ดาเนินบาน

5,996,8 4

หน่วยบานที่รับผิดชอบ
บบอุดหนุน:
(ควาาสุข/ภาคใต้/
.ตวรรษทีพ21)

กอบบริหารทรั.ยากร
บุคคล
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน
ระดับที่พ1 แต่บตั้บค ะทาบานจัดทาแผน.ัฒนาบุคลากรขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชนพ
ระดับที่พ5พยกร่าบแผน.ัฒนาบุคลากรขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ
ระดับที่พ 3พประชุาค ะทาบานจัดทาแผน.ัฒนาบุคลากรขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชนพ
ระดั บ ที่ พ4พค ะอนุ ก รราการบริ ห ารบานบุ ค คลขอบสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ า ชนพ
.ิจาร าให้ควาาเห็นชอบร่าบแผน.ัฒนาบุคลากรขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ
ระดับที่พ5 สภาสถาบันฯพ.ิจาร าให้ควาาเห็นชอบร่าบแผน.ัฒนาบุคลากรขอบ
สถาบันวิทยาลัยชุาชนพและเผยแ.ร่แผน.ัฒนาบุคลากรขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชน
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ระดับที่พ1พแต่บตั้บค ะกรราการจัด ทาแผนกลยุทธ์ทาบการเบินเ.ื่อ ทาหน้าที่
จัดทาแผนกลยุทธ์ทาบการเบินให้สอดคล้อบกับแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธ.าสตร์
ขอบสถาบัน
ระดับที่พ 2 สร้าบควาาเข้าใจและาุ่บเน้นให้เกิดการาีส่วนร่วาในการจัด ทาแผน
กลยุทธ์ทาบการเบิน
ระดั บ ที่ พ3 วิ เ คราะห์ ส ภา.แวดล้ อ าภายในและภายนอกพ(SWOTพAnalysis)
กาหนดวิสัยทั.น์พ.ันธกิจพประเด็นยุทธ.าสตร์พเป้าประสบค์พกลยุทธ์ด้านการเบินพ
ตลอดจนแนวปฏิบัติทาบด้านการเบินพ
ระดับที่พ4 จัดทาร่าบแผนกลยุทธ์ทาบการเบินพโดยให้บุคลากรทุกระดับได้าีโอกาส
แสดบควาาคิดเห็นและข้อเสนอแนะเ.ื่อการปรับปรุบ
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

รวาทั้บหาด

วบเบินบบประาา พ(บาท)
บบบุคลากร
บบอุดหนุน:
บบดาเนินบาน ค่าใช้จ่ายในการ
บบลบทุน
ดาเนินบาน

1,190,353

หน่วยบานที่รับผิดชอบ
บบอุดหนุน:
(ควาาสุข/ภาคใต้/
.ตวรรษทีพ21)

500,000
150,000

กอบแผนบานและ
บบประาา
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ระดับที่พ5 นาแผนกลยุทธ์ทาบการเบินเสนอให้ที่ประชุาสภาสถาบันเ.ื่อ.ิจาร า
ให้ควาาเห็นชอบ
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสาเร็จของการติดตามและประเมินผลตามพัน ธกิจ
ของวิทยาลัยชุมชน
ระดับที่พ1พแต่บตั้บค ะกรราการเ.ื่อติดตาาและประเาินผล
ระดับที่พ5พวิเคราะห์ข้อาูลรายบานผลการดาเนินบานในระบบบริหารโครบการ
ตาา.ันธกิจสาหรับวิทยาลัยชุาชนและผลการเบิกจ่ายบบประาา เ.ื่อใช้ในการ
วาบแผนพกากับพติดตาาพและประเาินผลในภา.รวา
ระดับที่พ3พจัดทาแผนบานตรวจติดตาาและประเาินผล
ระดับที่พ4พดาเนินบานตาาแผนบานตรวจติดตาาและประเาินผล
ระดับที่พ6พจัดทารายบานการประเาินผลและให้ข้อเสนอแนะพเ.ื่อประกอบการ
.ิจาร าจัดสรรบบประาา ตาารอบระยะเวลาที่กาหนด
ตั วชี้ วัด ที่ 7 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาภายใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระดับที่พ1 พกาหนดแผนปฏิบัติบานเ.ื่อเตรียาควาา.ร้อาการประกันคุ ภา.
ภายในระดับสถาบัน
ระดั บ ที่ พ5พติ ด ตาาและรายบานผลการด าเนิ น บานตาาแผน.ั ฒ นาคุ ภา.พ
(Improvement plan)
ระดับที่พ3พวิเคราะห์การรายบานผลการประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในระดับ
หลักสูตรพระดับวิทยาลัยพและสรุปข้อเสนอแนะเ.ื่อการ.ัฒนาวิทยาลัย
ระดับที่พ4 รวบรวาข้อาูลจากผู้ประสานบานหน่วยบาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเ.ื่อ
จั ด ท ารายบานการประเาิ น ตนเอบพ(SAR)พข้ อ าู ล พCommon Data Set และ
เอกสารหลักฐานต่าบพๆ
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

รวาทั้บหาด

วบเบินบบประาา พ(บาท)
บบบุคลากร
บบอุดหนุน:
บบดาเนินบาน ค่าใช้จ่ายในการ
บบลบทุน
ดาเนินบาน

2,297,070

หน่วยบานที่รับผิดชอบ
บบอุดหนุน:
(ควาาสุข/ภาคใต้/
.ตวรรษทีพ21)

490,000

กอบาาตรฐาน
การ.ึกษาและวิจัย
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ระดับที่พ6พจัดทารายบานผลการประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในระดับสถาบัน
รายบานต่ อ สภาวิ ชาการสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ า ชนพสภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ าชนพ
หน่วยบานต้นสับกัดพและหน่วยบานที่เกี่ยวข้อบ
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสาเร็จของระบบการรายงานการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน
ระดั บ ที่ พ1พจั ด ท าข้ อ าู ล และร่ ว าการชี้ แ จบการใช้ ร ะบบการรายบานการจั ด
การ.ึกษาแก่บุคลากรขอบวิทยาลัยชุาชนและสานัก บานสถาบันกับ ที่ป รึ ก ษา
ระบบ
ระดับที่พ5 บั น ทึ ก ข้ อ าู ล ตั้ บ ต้ น ในระบบการรายบานการจั ด การ.ึ ก ษาและ
ประสานบานระหว่าบวิทยาลัยชุาชนกับที่ปรึกษาระบบ
ระดั บ ที่ พ3พชี้ แ จบการบั น ทึ ก ข้ อ าู ล แผนการจัด การ.ึ กษาตลอดหลัก สูตรและ
รายบานการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญาพปวชศพปวสศพและ
ประกา.นียบัตรวิทยาลัยชุาชน
ระดับที่พ4 ตรวจสอบรายบานการจัดการ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนเป็นไปตาา
าาตรฐานและเบื่อนเวลาที่กาหนด
ระดั บ ที่ พ6พรายบานผลการประเาิ น ควาา.ึ บ.อใจระบบการรายบานการจัด
การ.ึกษาและนาผลการประเาินาาวาบแนวทาบ.ัฒนาและปรับปรุบระบบการ
รายบานต่อไป
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสาเร็จการทาวิจัยสถาบัน เรื่อง "สภาพ ความต้องการ
และแนวทางการจั ดการศึ กษาออนไลน์ของสถาบั นวิท ยาลั ยชุ มชน" โดย
สารวจสภาพปัญหาของพื้นที่ทุกหน่วยจัดการศึกษาอย่างละเอีย ด 3 ด้าน
ได้แก่ (1) โครงสร้างพื้นฐาน (2) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และ
(3) การบริหารจัดการ ในระยะที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

รวาทั้บหาด

วบเบินบบประาา พ(บาท)
บบบุคลากร
บบอุดหนุน:
บบดาเนินบาน ค่าใช้จ่ายในการ
บบลบทุน
ดาเนินบาน

1,035,115

หน่วยบานที่รับผิดชอบ
บบอุดหนุน:
(ควาาสุข/ภาคใต้/
.ตวรรษทีพ21)

.ูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ระดับที่พ1พตั้บค ะทาบาน/ทีาวิจัยพประกอบด้วยพบุคลากรขอบสานักบานสถาบัน
วิ ทยาลั ยชุ าชนร่ วากั บตั วแทนวิ ท ยาลั ยชุ าชนระดั บภู าิ ภาคพและจั ดประชุ า
ค ะท าบานพเ.ื่ อร่ วากั นก าหนดโจทย์ การวิ จั ยพ.ั ฒนากรอบแนวคิ ดพขอบเขต
บานวิจัยพระเบียบวิธีวิจัยพเครื่อบาือในการเก็บรวบรวาข้อาูล
ระดับที่พ5พจัดทาพ(ร่าบ)พโครบร่าบการวิจัยสถาบันเสนอต่อผู้อ านวยการสถาบั น
วิทยาลัยชุาชนพที่ปรึกษา/ผู้ทรบคุ วุฒิด้านเทคโนโลยีดิจิทัลพและด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนขอบสถาบั นวิ ทยาลั ยชุ าชนพ.ร้ อาทั้ บปรั บปรุ บ /แก้ ไขพเ.ื่ อให้ ได้
โครบร่าบการวิจัยสถาบันพ(ฉบับสาบูร )์
ระดับที่พ3พเก็บรวบรวาข้อาูลร่วากับวิทยาลัยชุาชนพโดยการสารวจพสัาภาษ ์พและ
จัดประชุากลุ่าย่อยพ(focus group)พในประเด็นพ3พด้านพ(1)พโครบสร้าบ.ื้นฐานพ(5)พ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์พและพ(3)พการบริหารจัดการ พพพ
ระดับที่พ4พสรุปและวิเคราะห์ผลการเก็บรวบรวาข้อาูลพทั้บเชิบปริาา และคุ ภา.พ
จัดทารายบานสรุปผลการวิจัยพในรูปแบบควาาเรียบพภา.พและแผนภูาิพเสนอต่อ
ผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุาชนพและแจ้บวิทยาลัยชุาชนพ
ระดับที่พ6พเผยแ.ร่ข้อาูลสถิติผลการวิจัยพในรูปแบบอินโฟกราฟิก (infographic) ที่
.ร้อาใช้บานพบนเว็บไซต์ขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพและเสนอต่อค ะอนุกรราการ
เทคโนโลยีดิจิทัลขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสาเร็จของการตรวจสอบภายใน
ระดับที่พ1พจัดทากฎบัตรการตรวจสอบภายในประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ2564
ระดับที่พ5พจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ2564
ระดับที่พ3พจัดทาแผนการปฏิบัติบานพ(Engagement Plan) ตาาแผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ2564

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

รวาทั้บหาด

วบเบินบบประาา พ(บาท)
บบบุคลากร
บบอุดหนุน:
บบดาเนินบาน ค่าใช้จ่ายในการ
บบลบทุน
ดาเนินบาน

196,4 0

หน่วยบานที่รับผิดชอบ
บบอุดหนุน:
(ควาาสุข/ภาคใต้/
.ตวรรษทีพ21)

หน่วยตรวจสอบภายใน
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ระดับที่พ4พรายบานผลการตรวจสอบครบถ้วนตาาที่กาหนดในแผนการตรวจสอบและ
เสนอผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุาชน.ิจาร าให้ควาาเห็นชอบ
ระดับที่พ6พรายบานผลการสอบทานการประเาินผลการควบคุาภายในขอบผู้ตรวจสอบ
ภายในพ(แบบพปคศพ พตาาหลักเก ฑ์ปฏิบัติการควบคุาภายในสาหรับหน่วยบานขอบ
รัฐ)
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกอง/
ศูนย์/หน่วย
สูตรการคานว

รวาทั้บหาด

วบเบินบบประาา พ(บาท)
บบบุคลากร
บบอุดหนุน:
บบดาเนินบาน ค่าใช้จ่ายในการ
บบลบทุน
ดาเนินบาน

14,767,750

หน่วยบานที่รับผิดชอบ
บบอุดหนุน:
(ควาาสุข/ภาคใต้/
.ตวรรษทีพ21)

บริหารจัดการใน
ภา.รวาขอบสถาบันพ
(ทุกกอบ/.ูนย์/หน่วย)

จานวนแผนบาน/โครบการ/กิจกรราตาาแผนปฏิบัติราชการฯพ
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ x 100
จานวนแผนบาน/โครบการ/กิจกรราทั้บหาดตาาแผนปฏิบัติราชการฯ

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกอง/
ศูนย์/หน่วย
การ.ิ จ าร าร้ อ ยละการเบิ ก จ่ า ยเบิ น บบประาา รายจ่ า ย
ภา.รวาขอบกอบ/.ู น ย์ / หน่ ว ยพ จากทะเบี ย นคุ า การเบิ ก จ่ า ย
บบประาา ขอบสานักบานสถาบันที่กอบแผนบานและบบประาา ตัด
ยอดการเบิกจ่ายบบประาา เทียบกับวบเบินบบประาา รายจ่าย
ภา.รวาที่กอบ/.ูนย์/ หน่วยได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 หากาี ก ารโอนเปลี่ ย นแปลบ
บบประาา ระหว่าบปง (รายจ่ายประจาไปรายจ่ายลบทุนพหรือรายจ่าย

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด

รวาทั้บหาด

วบเบินบบประาา พ(บาท)
บบบุคลากร
บบอุดหนุน:
บบดาเนินบาน ค่าใช้จ่ายในการ
บบลบทุน
ดาเนินบาน

หน่วยบานที่รับผิดชอบ
บบอุดหนุน:
(ควาาสุข/ภาคใต้/
.ตวรรษทีพ21)

ลบทุนไปรายจ่ายประจา) จะนายอดบบประาา หลับโอนเปลี่ยนแปลบ
แล้วาาเป็นฐานในการคานว ร่วาด้วย
สูตรการคานว
เบินบบประาา รายจ่ายภา.รวาที่กอบ/.ูนย์/หน่วยพเบิกจ่าย x 100
วบเบินบบประาา รายจ่ายภา.รวาที่กอบ/.ูนย์/หน่วยพ
ได้รับจัดสรรหลับโอนเปลี่ยนแปลบ

หาายเหตุพ 1. กอบอานวยการ : พได้รับจัดสรรเ.ิ่าเติาพ321,000พบาท จากบบสารอบกร ีฉุกเฉินพซึ่บาีวบเบินรวาทั้บสิ้นพ 6,500,000พบาท

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
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ส่วนที่ 4
กรอบเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ – รายการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
4.1 เป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ – รายการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามแผนงาน
ภายใต้ . ระราชบั ญญัติบบประาา รายจ่า ยประจ าปง บบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบั น วิ ท ยาลัยชุ าชนพวบเบิ น พ661ศ 756พบาทพจะต้ อ บน าส่บตั วชี้ วั ดภายใต้ พ7พแผนบานพ
13พผลผลิต/โครบการพ57พตัวชี้วัดพจาแนกเป็น
1. แผนบานบุคลากรภาครัฐพได้แก่พรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
2. แผนบาน.ื้นฐานพ:พพแผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.านุษย์พประกอบด้วย
2.1 ผลผลิตที่พ1 ผู้รับบริการการ.ึกษาในวิทยาลัยชุาชน
(1) เชิบปริาา พ:พจานวนนัก.ึกษาทีส่ าเร็จการ.ึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าพพ3,000พคน
(2) เชิบปริาา พ:พจานวนนัก.ึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คบอยู่พ8,000พคน
(3) เชิบปริาา พ:พจานวนนัก.ึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหา่พพ6,000พคน
(4) เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละผู้สาเร็จการ.ึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุาชนสาาารถ.ึกษาต่อในระดับที่สูบขึ้นหรือประกอบอาชี.หรือ.ัฒนาบานที่ทาอยูพ่ ร้อยละพ70
(5) เชิบเวลาพ: ผู้สาเร็จการ.ึกษาตาาหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนดพร้อยละพ80
2.2 ผลผลิตที่พ2 ผลบานการให้บริการวิชาการ
(6) เชิบปริาา พ:พจานวนผู้เข้ารับบริการพ8,000พคน
(7) เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้รับบริการพร้อยละพ80
(8) เชิบเวลาพ: ร้อยละขอบบานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาาระยะเวลาที่กาหนดพร้อยละพ90
2.3 ผลผลิตที่พ3 ผลบานการทานุบารุบพ.ิลปวัฒนธรรา
(9) เชิบปริาา พ:พจานวนผู้เข้าร่วาโครบการ/กิจกรรา.ิลปวัฒนธรราพ4,000พคน
(10) เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละขอบโครบการที่บรรลุวตั ถุประสบค์ขอบโครบการพร้อยละพ80
(11) เชิบเวลาพ: ร้อยละขอบบานโครบการแล้วเสร็จตาาเวลาที่กาหนดพร้อยละพ90
3. แผนบานยุทธ.าสตร์.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาและการเรียนรู้พประกอบด้วย
พพ
พพพพพพพ3ศ1พโครบการขับเคลื่อนการจัดการ.ึกษาเ.ื่อควาาสุขขอบชุาชน
(12) พเชิบปริาา พ:พจานวนประชาชนที่ได้รับการ.ัฒนา.ักยภา.ที่สอดคล้อบกับบริบทการเปลี่ยนแปลบพ6,600พคน
พพ
พพพพพพพ3ศ5พโครบการ.ัฒนาและส่บเสริาการเรียนรูผ้ ่านการเรียนออนไลน์
(13) พเชิบปริาา พ:พจานวนนัก.ึกษาพและประชาชนที่ได้รับการส่บเสริาการเรียนรูผ้ ่านการเรียนออนไลน์พ ,000พคน
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
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4. แผนบานยุทธ.าสตร์สร้าบควาาเสาอภาคทาบการ.ึกษาพประกอบด้วย
4ศ1 โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาเด็กปฐาวัย
(14) พเชิบปริาา พ:พจานวนเด็กปฐาวัยที่ได้รับการ.ัฒนาพ400พคน
4ศ5 โครบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ.ึกษาตั้บแต่ระดับอนุบาลจนจบการ.ึกษาขั้น.ื้นฐานพพ
(15) เชิบปริาา พ:พจานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับการสนับสนุนตาาโครบการพ1, 00พคน
(16) เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละขอบค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอบสาาารถลดค่าใช้จ่ายตาารายการทีไ่ ด้รับการสนับสนุนพร้อยละพ100
5. แผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจับหวัดชายแดนภาคใต้พประกอบด้วย
5.1 โครบการตาบลาั่นคบพาั่บคั่บพยั่บยืนพในจับหวัดชายแดนภาคใต้
(17) เชิบปริาา พ:พจานวนนัก.ึกษาและประชาชนใน.ื้นที่พ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ.ัฒนาทักษะอาชี.พ5,600พคน
(18) พเชิบคุ ภา.พ: นัก.ึกษาหรือประชาชนที่เข้าร่วาโครบการสาาารถนาควาารู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชี.พสร้าบบานพสร้าบรายได้พและอยู่ในชุาชนได้อย่าบ
พสันติสุขพร้อยละพ80
5.2 โครบการเสริาสร้าบสับคา.หุวัฒนธรราที่เข้าแข็บพ
(19) เชิบปริาา พ:พจานวนนัก.ึกษาพประชาชนพและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วาโครบการสับคา.หุวัฒนธรราพ6,000พคน
(20) เชิบปริาา พ:พจานวนชุาชน.หุวัฒนธรราต้นแบบพ4พชุาชน
(21) พเชิบคุ ภา.พ: ร้อยละนัก.ึกษาและประชาชนผูร้ ับบริการขอบวิทยาลัยชุาชนใน.ื้นที่พ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้พที่เข้าร่วากิจกรราตาาวัตถุประสบค์โครบการสาาารถพพ
พนาควาารู้และประสบการ ไ์ ปใช้ในการดารบชีวิตในสับคา.หุวัฒนธรราในชุาชนได้อย่าบสันติสุขพร้อยละพ80
6. แผนบานบูร าการเตรียาควาา.ร้อาเ.ื่อรอบรับสับคาสูบวัย
ศ1พโครบการส่บเสริาการาีบานทาและาีรายได้ขอบผู้สูบอายุ
(22) เชิบปริาา พ:พจานวนผู้สูบอายุที่เข้ารับการฝึกอบราด้านอาชี.พ1,000พคน
(23) เชิบคุ ภา.พ: ร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้สูบอายุที่เข้าร่วากิจกรราพร้อยละพ80
7. แผนบานบูร าการ.ื้นที่ระดับภาค
7ศ1พโครบการ.ัฒนากลุ่าท่อบเที่ยวอารยธรราล้านนาและกลุ่าชาติ.ันธุ์
(24) เชิบปริาา พ:พจานวนผลิตภั ฑ์ชุาชนที่รอบรับการท่อบเที่ยวพ10พผลิตภั ฑ์
(25) เชิบปริาา พ: จานวนผู้เข้ารับการอบราด้านการท่อบเที่ยวกลุ่าชาติ.ันธุ์พ400พคน
7ศ5พโครบการ.ัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
(26) เชิบปริาา พ:พจานวนต้นแบบผลิตภั ฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทาบการเกษตรพและสินค้าเกษตรพ10พผลิตภั ฑ์
(27) เชิบปริาา พ:พจานวนเกษตรกรที่ได้รับการ.ัฒนาสู่ผู้ประกอบการพ160พคน
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
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4.2 เป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ – รายการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน
พันธกิจ
ด้านการศึกษา

ด้านวิจัย

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
เชิบปริาา พ:พจานวนนัก.ึกษาทีส่ าเร็จการ.ึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า
เชิบปริาา พ:พจานวนนัก.ึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คบอยู่
เชิบปริาา พ:พจานวนนัก.ึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหา่
เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละผู้สาเร็จการ.ึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุาชนสาาารถ
.ึกษาต่อในระดับทีส่ ูบขึ้นหรือประกอบอาชี.หรือ.ัฒนาบานที่ทาอยู่
เชิบเวลาพ: ผู้สาเร็จการ.ึกษาตาาหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เชิบปริาา พ:พจานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับการสนับสนุนตาาโครบการ
เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละขอบค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอบสาาารถลดค่าใช้จ่ายตาารายการทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุน
ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ
เชิบปริาา พ:พจานวนประชาชนที่เข้ารับการ.ึกษาหลักสูตรประกา.นียบัตรพและสัาฤทธิบัตร
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
เชิบปริาา พ:พศจานวนโครบการวิจยั
โครงการวิจัย การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองอย่างยั่งยืนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ใน
พื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวลาภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร
เชิบปริาา พ:พจานวนนวัตกรราชุาชน
เชิบปริาา พ:พชุาชนนวัตกรรา
เชิบปริาา พ:พนวัตกรราชุาชน
เชิบปริาา พ:พาูลค่าผลิตภั ฑ์ชุาชนที่เ.ิ่าขึ้น
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หน่วยนับ

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

คน
คน
คน
ร้อยละ

3,000
8,000
6,000
70

5, 8
8,1 1
6,379
70

ร้อยละ

80

80

คน
ร้อยละ

1, 00
100

5,541
100

คน

300

179

โครบการ

-

4

คน
ชุาชน
นวัตกรรา
ร้อยละ

-

100
10
10
10
56

พันธกิจ

ด้านบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด
โครงการวิจัย การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยา
เชิบปริาา พ:พนวัตกรราแก้จน
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ
เชิบปริาา พ:พจานวนผู้เข้ารับบริการ
เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้รับบริการ
เชิบเวลาพ: ร้อยละขอบบานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาาระยะเวลาที่กาหนด
ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย
เชิบปริาา พ:พจานวนผู้รับบริการพ(หลักสูตรประกา.นียบัตรพหลักสูตรสัาฤทธิบัตรพหลักสูตร
ฝึกอบรา/บริการวิชาการ)
เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละขอบผู้รับบริการสาาารถนาควาารูไ้ ป.ัฒนาบานที่ทาพและสร้าบอาชี.ใน
สาขาแ.ทย์แผนไทยได้
ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
เชิบปริาา พ:พจานวนประชาชนที่ได้รับการ.ัฒนา.ักยภา.ที่สอดคล้อบกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลบพ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
เชิบปริาา พ:พจานวนนัก.ึกษาและประชาชนที่ได้รับการเรียนรู้ผา่ นการเรียนออนไลน์
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
เชิบปริาา พ:พจานวนเด็กปฐาวัยทีไ่ ด้รับการ.ัฒนาพ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เชิบปริาา พ:พจานวนนัก.ึกษาและประชาชนใน.ื้นที่พ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ
.ัฒนาทักษะอาชี.
เชิบคุ ภา.พ: นัก.ึกษาหรือประชาชนที่เข้าร่วาโครบการสาาารถนาควาารู้และทักษะไปใช้ใน
การประกอบอาชี.พสร้าบบานพสร้าบรายได้พและอยู่ในชุาชนได้อย่าบสันติสุข
ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
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หน่วยนับ
โครบการ

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

3

คน
ร้อยละ
ร้อยละ

8,000
80
90

15,804
80
90

คน

160

160

ร้อยละ

80พ

80

คน

6,600พ

8,167

คน

4,000พ

4,917

คน

400

40

คน

5,600

5,740

80

80

ร้อยละ

57

พันธกิจ

ตัวชี้วัด

เชิบปริาา พ:พจานวนนัก.ึกษาพประชาชนพและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วาโครบการสับคา.หุ
วัฒนธรรา
เชิบคุ ภา.พ:พจานวนชุาชน.หุวัฒนธรราต้นแบบ
เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละนัก.ึกษาและประชาชนผูร้ ับบริการขอบวิทยาลัยชุาชนใน.ื้นที่พ4พจับหวัด
ชายแดนภาคใต้พที่เข้าร่วากิจกรราตาาวัตถุประสบค์โครบการสาาารถนาควาารู้และ
ประสบการ ์ไปใช้ในการดารบชีวิตในสับคา.หุวัฒนธรราในชุาชนได้อย่าบสันติสุข
ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
เชิบปริาา พ:พจานวนผู้สูบอายุที่เข้ารับการฝึกอบราด้านอาชี.
เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้สูบอายุที่เข้าร่วากิจกรรา
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
เชิบปริาา พ:พจานวนผลิตภั ฑ์ชุาชนที่รอบรับการท่อบเที่ยว
เชิบปริาา พ:พจานวนผู้เข้ารับการอบราด้านการท่อบเที่ยวกลุ่าชาติ.ันธุ์พ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
เชิบปริาา พ:พจานวนต้นแบบผลิตภั ฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทาบการเกษตรพและสินค้า
เกษตร
เชิบปริาา พ:พจานวนผู้รับบริการด้านการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
ด้านทานุบารุงศิลปะ และ ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
เชิบปริาา พ:พจานวนผู้เข้าร่วาโครบการ/กิจกรรา.ิลปวัฒนธรรา
เชิบคุ ภา.พ:พร้อยละขอบโครบการที่บรรลุวตั ถุประสบค์ขอบโครบการ
เชิบเวลาพ: ร้อยละขอบบานโครบการแล้วเสร็จตาาเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ
คน
ชุาชน
ร้อยละ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2563
ตาม พ.ร.บ.
ตามแผน วชช.
งบประมาณ
6,000พ
6,636
4
4
80
80

คน
ร้อยละ

1,000
80

1,530
80

ผลิตภั ฑ์
คน

10
400

10
400

ผลิตภั ฑ์
คน

10
160

10
300

คน
ร้อยละ
ร้อยละ

4,000
80
90

,016
80
90

58

500

10

60

78

6
89

60

338

550

180

187

44

160

76

40

63

500

6

331
558

184

44

578

71

175

91
531

161

941

1,000

60

803

8

460

54

154

106

87

577

540
510

500

30

377

100

140

90
180

10

30

30

30

300

156

360

180

100

150

330

160

น่าน

แ.ร่

สบขลา

ตราด

6

สตูล

4
515

ตาก

.ับบา

ยโสธร

สาุทรสาคร

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

ระนอบ

อุทัยธานี

สระแก้ว

หนอบบัวลาภู

าุกดาหาร

บุรีรัาย์

.ิจิตร

ตัวชี้วัด
หน่วย
ค่า
ค่า
ระดับ
นับ
เป้าหาาย เป้าหาาย
ผลผลิต/
ตาาพ
ตาาแผนพ
โครบการ.ศรศบศ
วชชศ
รายการ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการ คชจ. บุคลากรภาครัฐ

แา่ฮ่อบสอน

4.3 เป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ – รายการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกรายวิทยาลัยชุมชน

1. พันธกิจด้านการจัดการศึกษา
ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
เชิบปริาา พ
คน
3,000
5, 45
76
:พจานวน
นัก.ึกษาที่
สาเร็จ
การ.ึกษา
ระดับ
อนุปริญญา/
เทียบเท่าพ
(ปวสศ)
เชิบปริาา พ
คน
8,000
8,1 7
408
:พจานวน
นัก.ึกษา
ระดับ
อนุปริญญา/
เทียบเท่าที่
คบอยู่(ปวสศ)
เชิบปริาา พ
คน
6,000
6,417
366
:พจานวน
นัก.ึกษาเข้า
ใหา่พระดับ
อนุปริญญา/พ
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59

ตาก

บุรีรัาย์

าุกดาหาร

หนอบบัวลาภู

สระแก้ว

อุทัยธานี

ระนอบ

นราธิวาส

ยะลา

ปัตตานี

สตูล

สาุทรสาคร

ยโสธร

.ับบา

ตราด

แ.ร่

สบขลา

น่าน

ค่า
ค่า
เป้าหาาย เป้าหาาย
ตาาพ
ตาาแผนพ
.ศรศบศ
วชชศ

.ิจิตร

หน่วย
นับ

แา่ฮ่อบสอน

ตัวชี้วัด
ระดับ
ผลผลิต/
โครบการรายการ
เทียบเท่าพ
(ปวสศ)
เชิบคุ ภา.พ
:พร้อยละ
ผู้สาเร็จ
การ.ึกษา
ระดับ
อนุปริญญา/
เทียบเท่า
จาก
วิทยาลัย
ชุาชน
สาาารถ
.ึกษาต่อใน
ระดับที่
สูบขึ้นหรือ
ประกอบ
อาชี.หรือ
.ัฒนาบานที่
ทาอยู่
เชิบเวลาพ:
ผู้สาเร็จ
การ.ึกษา
ตาา
หลักสูตร
ภายในเวลา
ที่กาหนด

ร้อยละ

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

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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674

100

68

5

61

น่าน

56

สบขลา

ตราด

31

แ.ร่

.ับบา

ยโสธร

สาุทรสาคร

สตูล

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

ระนอบ

อุทัยธานี

สระแก้ว

หนอบบัวลาภู

าุกดาหาร

บุรีรัาย์

ตาก

.ิจิตร

แา่ฮ่อบสอน

ตัวชี้วัด
หน่วย
ค่า
ค่า
ระดับ
นับ
เป้าหาาย เป้าหาาย
ผลผลิต/
ตาาพ
ตาาแผนพ
โครบการ.ศรศบศ
วชชศ
รายการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิบปริาา พ
คน
1, 00
5,541
1, 7
:พจานวน
นักเรียนที่
ได้รับการ
สนับสนุน
ตาา
โครบการ
เชิบคุ ภา.พ ร้อยละ
100
100
100
:พร้อยละ
ขอบ
ค่าใช้จ่ายที่
ผู้ปกครอบ
สาาารถลด
ค่าใช้จ่าย
ตาารายการ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาชีพชุมชน
เชิบปริาา พ
คน
300
18
57
61
:พจานวน
ประชาชนที่
เข้ารับ
การ.ึกษา
หลักสูตร
ประกา.นีย

น่าน

สบขลา

แ.ร่

ตราด

.ับบา

ยโสธร

สาุทรสาคร

สตูล

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

ระนอบ

อุทัยธานี

สระแก้ว

หนอบบัวลาภู

าุกดาหาร

บุรีรัาย์

ตาก

ค่า
ค่า
เป้าหาาย เป้าหาาย
ตาาพ
ตาาแผนพ
.ศรศบศ
วชชศ

.ิจิตร

หน่วย
นับ

แา่ฮ่อบสอน

ตัวชี้วัด
ระดับ
ผลผลิต/
โครบการรายการ
บัตรพและ
สัาฤทธิบัตร

2. พันธกิจด้านการวิจัย
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
เชิบปริาา พ โครบการ
4
1
3
:พจานวน
อบค์ควาารู้
โครงการวิจัย การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวลาภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์
และยโสธร
เชิบปริาา พ
คน
100
50
10
10
50
10
10
10
10
:พจานวน
นวัตกรรา
ชุาชน
เชิบปริาา พ ชุาชน
10
5
1
1
5
1
1
1
1
:พชุาชน
นวัตกรรา
เชิบปริาา พ นวัตพพ
10
5
1
1
5
1
1
1
1
:พนวัตกรรา กรรา
ชุาชน
เชิบปริาา พ ร้อยละ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
:พาูลค่า
ผลิตภั ฑ์
ชุาชนที่
เ.ิ่าขึ้น
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2,150

720

460

500

400

1,134

670

930

725

585

1,460

480

700

400

400

490

630

45

266

40

450

470

734

180

300

80

330

1,000

30

230

1

น่าน

แ.ร่

สบขลา

ตราด

1,265

สตูล

.ับบา

ยโสธร

สาุทรสาคร

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

ระนอบ

อุทัยธานี

สระแก้ว

หนอบบัวลาภู

าุกดาหาร

บุรีรัาย์

ตาก

.ิจิตร

แา่ฮ่อบสอน

ตัวชี้วัด
หน่วย
ค่า
ค่า
ระดับ
นับ
เป้าหาาย เป้าหาาย
ผลผลิต/
ตาาพ
ตาาแผนพ
โครบการ.ศรศบศ
วชชศ
รายการ
โครงการวิจัย การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยา
เชิบปริาา พ โครบการ
3
1
:พนวัตกรรา
แก้จน

1
3. พันธกิจด้านการบริการวิชาการ

ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ
โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
เชิบปริาา พ
คน
8,000
15,804 665
440
360 1,055 725 380
:พจานวนผู้
เข้ารับ
บริการ
- หลักสูตร
ฝึกอบรา
- การ
บริการ
วิชาการ
เชิบคุ ภา.พ
:พร้อยละ
ควาา.ึบ
.อใจขอบ
ผู้รับบริการ
เชิบคุ ภา.พ
:พร้อยละ
ขอบบาน
บริการ

8,560

6

7,244

360

50

666

476

300

46

400

450

10

300

80

100

600

560

80

800

1,760

300

300

200

ร้อยละ

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

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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150

80
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น่าน

สบขลา

แ.ร่

ตราด

.ับบา

ยโสธร

สาุทรสาคร

สตูล

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

ระนอบ

อุทัยธานี

สระแก้ว

หนอบบัวลาภู

าุกดาหาร

บุรีรัาย์

ตาก

.ิจิตร

แา่ฮ่อบสอน

ตัวชี้วัด
หน่วย
ค่า
ค่า
ระดับ
นับ
เป้าหาาย เป้าหาาย
ผลผลิต/
ตาาพ
ตาาแผนพ
โครบการ.ศรศบศ
วชชศ
รายการ
วิชาการแล้ว
เสร็จตาา
เวลาที่
กาหนด
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย
เชิบปริาา พ
คน
150
150
:พจานวน
ผู้รับบริการพ
(หลักสูตร
ประกา.นีย
บัตรพ
หลักสูตร
สัาฤทธิบัตรพ
หลักสูตร
ฝึกอบรา/
บริการ
วิชาการ)
เชิบคุ ภา.พ ร้อยละ
80
80
:พร้อยละพ
ขอบ
ผู้รับบริการ
สาาารถนา
ควาารู้ไป
.ัฒนาบานที่
ทาพและ
สร้าบอาชี.
ในสาขา

260

100

230

275

260

125

300

795

530

350

580

280

547

100

50

200

0

300

600

400

470

200

200

150

200

200

530
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แ.ร่
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น่าน

ตราด

285

สบขลา

.ับบา

120

ยโสธร

145

สาุทรสาคร

242

สตูล

420

ปัตตานี

740

ยะลา

205

นราธิวาส

240

ระนอบ

225

อุทัยธานี

140

สระแก้ว

หนอบบัวลาภู

-

บุรีรัาย์

าุกดาหาร

โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
เชิบปริาา พ
คน
6,600
8,157 3,050
:พจานวน
ประชาชนพ
ที่ได้รับการ
.ัฒนา
.ักยภา.พพพ
ที่สอดคล้อบ
กับบริบท
การเปลี่ยนพ
แปลบพ
N/A = อยู่
ระหว่าบรอ
ผลการ
ประเาิน
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
เชิบปริาา พ
คน
4,000
4,917
300
:พจานวน
นัก.ึกษา
และ
ประชาชนพพ
ที่ได้รับการ
เรียนรู้ผ่าน

ตาก

ค่า
ค่า
เป้าหาาย เป้าหาาย
ตาาพ
ตาาแผนพ
.ศรศบศ
วชชศ

.ิจิตร

หน่วย
นับ

แา่ฮ่อบสอน

ตัวชี้วัด
ระดับ
ผลผลิต/
โครบการรายการ
แ.ทย์แผน
ไทยได้

.ิจิตร

ตาก

บุรีรัาย์

าุกดาหาร

หนอบบัวลาภู

สระแก้ว

อุทัยธานี

ระนอบ

นราธิวาส

ยะลา

ปัตตานี

สตูล

สาุทรสาคร

ยโสธร

.ับบา

ตราด

แ.ร่

สบขลา

น่าน

แา่ฮ่อบสอน

ตัวชี้วัด
หน่วย
ค่า
ค่า
ระดับ
นับ
เป้าหาาย เป้าหาาย
ผลผลิต/
ตาาพ
ตาาแผนพ
โครบการ.ศรศบศ
วชชศ
รายการ
การเรียน
ออนไลน์
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
เชิบปริาา พ
คน
400
640
30
:พจานวนเด็ก
ปฐาวัยที่
ได้รับการ
.ัฒนาพ
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เชิบปริาา พ
คน
5,600
5,780
:พจานวน
นัก.ึกษา
และ
ประชาชน
ใน.ื้นที่พ4พ
จับหวัด
ชายแดน
ภาคใต้ได้รับ
การ.ัฒนา
ทักษะอาชี.พ
เชิบคุ ภา.พ ร้อยละ
80
80
:พนัก.ึกษา
หรือ
ประชาชนที่
เข้าร่วา
โครบการ
สาาารถนา

20

20

40

40

20

40

20

20

30

30

40

30

100

20

20

40

40

20

20
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785

80

80

46

756

-

80

80
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1

1

1

แ.ร่
67

น่าน

1

สบขลา
1,110

ตราด

1,880

.ับบา

1,170

ยโสธร

ปัตตานี

สาุทรสาคร

ยะลา

1,376

สตูล

นราธิวาส

ระนอบ

อุทัยธานี

สระแก้ว

หนอบบัวลาภู

าุกดาหาร

บุรีรัาย์

ตาก

.ิจิตร

แา่ฮ่อบสอน

ตัวชี้วัด
หน่วย
ค่า
ค่า
ระดับ
นับ
เป้าหาาย เป้าหาาย
ผลผลิต/
ตาาพ
ตาาแผนพ
โครบการ.ศรศบศ
วชชศ
รายการ
ควาารู้และ
ทักษะไปใช้
ในการ
ประกอบ
อาชี.พสร้าบ
บานพสร้าบ
รายได้พและ
อยู่ในชุาชน
ได้อย่าบสันติ
สุข
โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
เชิบปริาา พ
คน
6,000
6,636
:พจานวน
นัก.ึกษาพ
ประชาชนพ
และภาคี
เครือข่ายที่
เข้าร่วา
โครบการ
สับคา.หุ
วัฒนธรราพ
เชิบคุ ภา.พ ชุาชน
4
4
:พจานวน
ชุาชน.หุ
วัฒนธรรา
ต้นแบบ
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80

68

น่าน

สบขลา

แ.ร่

ตราด

.ับบา

80

ยโสธร

ปัตตานี

80

สาุทรสาคร

ยะลา

80

สตูล

นราธิวาส

ระนอบ

อุทัยธานี

สระแก้ว

หนอบบัวลาภู

าุกดาหาร

บุรีรัาย์

ตาก

.ิจิตร

แา่ฮ่อบสอน

ตัวชี้วัด
หน่วย
ค่า
ค่า
ระดับ
นับ
เป้าหาาย เป้าหาาย
ผลผลิต/
ตาาพ
ตาาแผนพ
โครบการ.ศรศบศ
วชชศ
รายการ
เชิบคุ ภา.พ ร้อยละ
80
80
:พร้อยละ
นัก.ึกษา
และ
ประชาชนที่
เข้ารับ
บริการขอบ
วิทยาลัย
ชุาชนพใน
.ื้นที่พ4พ
จับหวัด
ชายแดน
ภาคใต้พที่เข้า
ร่วากิจกรรา
ตาา
วัตถุประสบค์
ขอบโครบการพ
สาาารถนา
ควาารู้และ
ประสบการ
์ไปใช้ใน
การ
ดารบชีวิตใน
สับคา.หุ
วัฒนธรราใน
ชุาชนได้
อย่าบสันติ
โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

ตาก

บุรีรัาย์

าุกดาหาร

หนอบบัวลาภู

สระแก้ว

อุทัยธานี

ระนอบ

นราธิวาส

ยะลา

ปัตตานี

สตูล

สาุทรสาคร

ยโสธร

.ับบา

ตราด

แ.ร่

สบขลา

น่าน

.ิจิตร

แา่ฮ่อบสอน

ตัวชี้วัด
หน่วย
ค่า
ค่า
ระดับ
นับ
เป้าหาาย เป้าหาาย
ผลผลิต/
ตาาพ
ตาาแผนพ
โครบการ.ศรศบศ
วชชศ
รายการ
เชิบปริาา พ
คน
1,000
1,000
60
60
:พ:พจานวน
ผู้สูบอายุที่
เข้ารับการ
ฝึกอบรา
ด้านอาชี.
เชิบคุ ภา.พ ร้อยละ
80
80
80
80
: ร้อยละ
ควาา.ึบ
.อใจขอบ
ผู้สูบอายุที่
เข้าร่วา
กิจกรรา
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุม่ ชาติพันธุ์
เชิบปริาา พ ผลิต
10
10
:พจานวน
ภั ฑ์
ผลิตภั ฑ์
ชุาชนที่
รอบรับการ
ท่อบเที่ยว
เชิบปริาา พ
คน
400
400
300
:พจานวนผู้
เข้ารับการ
อบราด้าน
การ
ท่อบเที่ยว

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80
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4

100

69

เชิบปริาา พ
:พจานวน
ต้นแบบ
ผลิตภั ฑ์
อาหารแปร
รูปจาก
ผลผลิตทาบ
การเกษตรพ
และสินค้า
เกษตร
เชิบปริาา พ:พ
จานวน
เกษตรกรที่
ได้รับการ
.ัฒนาสู่ผู้
ประกอบการ

ผลิตภั ฑ์

10

10

10

คน

160

300

300

น่าน

สบขลา

แ.ร่

ตราด

.ับบา

ยโสธร

สาุทรสาคร

สตูล

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

ระนอบ

อุทัยธานี

สระแก้ว

หนอบบัวลาภู

าุกดาหาร

บุรีรัาย์

ตาก

.ิจิตร

แา่ฮ่อบสอน

ตัวชี้วัด
หน่วย
ค่า
ค่า
ระดับ
นับ
เป้าหาาย เป้าหาาย
ผลผลิต/
ตาาพ
ตาาแผนพ
โครบการ.ศรศบศ
วชชศ
รายการ
กลุ่าชาติ
.ันธุ์
โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก

4. พันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม : โครงการจัดการความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เชิบปริาา พ
:พจานวน
ผู้เข้าร่วา
โครบการ/
กิจกรรา

คน

4,000

,016

580

500

530

360

500
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90

396

66

16

00

40

40

470

160

360

560

100

130

70

160

160

ตาก

บุรีรัาย์

าุกดาหาร

หนอบบัวลาภู

สระแก้ว

อุทัยธานี

ระนอบ

นราธิวาส

ยะลา

ปัตตานี

สตูล

สาุทรสาคร

ยโสธร

.ับบา

ตราด

แ.ร่

สบขลา

น่าน

ค่า
ค่า
เป้าหาาย เป้าหาาย
ตาาพ
ตาาแผนพ
.ศรศบศ
วชชศ

.ิจิตร

หน่วย
นับ

แา่ฮ่อบสอน

ตัวชี้วัด
ระดับ
ผลผลิต/
โครบการรายการ
.ิลปวัฒนพ
ธรรา
เชิบคุ ภา.พ
:พร้อยละขอบ
โครบการที่
บรรลุผลตาา
วัตถุประสบค์
ขอบโครบการ
เชิบคุ ภา.พ
:พร้อยละ
ขอบบาน
โครบการ
แล้วเสร็จ
ตาาเวลาที่
กาหนด

ร้อยละ

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

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 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เ.ื่อให้การดาเนินการเป็นไปตาา.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ.ศ.ศพ5668พาาตราพ57พาาตราพ45พและเป้าหาายที่กาหนดไว้ในยุทธ.าสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะพ50พปงพ
แผนยุทธ.าสตร์สถาบันวิทยาลัยชุาชนระยะพ6พปงพและนโยบายเร่บด่วนขอบสภาสถาบัน พจึบได้ แต่บตั้บค ะกรราการ.ิจาร าจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจาปงบ บประาา พ.ศ.ศพ56 4พ
โดยาีอบค์ประกอบและอานาจหน้าที่พดับนี้
1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ให้ที่ปรึกษาค ะกรราการาีอานาจหน้าที่ส่บเสริาพสนับสนุนพและให้คาปรึกษาพแนะนาพหรือเสนอแนะในการจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พให้เป็นไป
อย่าบาีประสิทธิภา.และประสิทธิผลพตอบสนอบการจัดการ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนให้เป็นไปตาาเจตนารา ์แห่บ.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ.ศ.ศพ5668
2. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้ค ะกรราการฯพาีอานาจ

หน้าที่พดับนี้พ
(1) .ิจาร ากาหนดหลักเก ฑ์พแนวทาบพและกรอบการจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจาปงให้สอดคล้อบกับตัวชี้วัดพเป้าหาายผลผลิตพและกิจกรราตาา.ระราชบัญญัติบบประาา
รายจ่ายประจาปงพ.ศ.ศพ56 4
(2) .ิจาร าพกลั่นกรอบพและคัดเลือกแผนบานพโครบการพหรือกิจกรราขอบแต่ละวิทยาลัยชุาชนที่าีควาาเหาาะสาเ.ื่อจัดสรรบบประาา ให้แต่ละวิทยาลัยชุาชนดาเนินการ
ตาา.ันธกิจวิทยาลัยชุาชนที่กาหนดไว้ใน.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ.ศ.ศพ5668พและเป้าหาายขอบแผนกลยุทธ์การ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน
(3) .ิจาร าวบเบินบบประาา แต่ละแผนบานพโครบการหรือกิจกรราที่ได้รับการคัดเลือกอย่าบเหาาะสาและสอดคล้อบกับวบเบินที่ได้รับจัดสรรในภา.รวาขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นพๆพตาาที่ได้รับาอบหาายพ
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หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในลักษณะโครงการ)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
(1) งบเงินอุดหนุน โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
หลักการและเหตุผล การจัดทาโครบบานพเป็นการ.ึกษาขั้น.ื้นฐานที่เกี่ยวข้อบและสาคัญต่อการดารบชีวิตขอบานุษย์พที่สาาารถนาไปสู่การ.ัฒนา.ักยภา.ขอบผู้เรียนและผู้ที่จะ.ึกษาได้ใน
อนาคต ทั้บด้านสับคา เ.รษฐกิจพและในด้านการประกอบอาชี. ซึ่บจะเห็นได้ว่าการ.ัฒนาด้านต่าบพๆ เหล่านี้จะต้อบอา.ัยวิทยา.าสตร์และเทคโนโลยีเป็น.ื้นฐานทั้บสิ้นในปัจจุบันพรัฐบาลจึบให้
การสนับสนุนการ.ัฒนากาลับคนด้านวิทยา.าสตร์เป็นสาคัญ โดยส่บเสริาให้โรบเรียนาีการเรียนการสอนวิทยา.าสตร์ โดยการสืบเสาะหาควาารู้ด้วยตนเอบสาาารถคิด วิเคราะห์และทดลอบปฏิบัติ
อย่าบาีเหตุผลด้วยกระบวนการทาบวิทยา.าสตร์ ส่บเสริาควาาคิดริเริ่าสร้าบสรรค์ ทาให้นักเรียนาีเจตคติทาบวิทยา.าสตร์ดีขึ้นพสนใจเรียนวิทยา.าสตร์ และนาควาารู้ไปประยุกต์ใช้ใ น
ชีวิตประจาวันได้
วัตถุประสงค์ สนับสนุนกิจกรรา.ัฒนาทักษะพ.ักยภา.นักเรียน/นัก.ึกษาระดับประกา.นียบัตรวิชาชี.พ(ปวชศ)พชั้นปงที่พ 3 ก่อนเข้าสู่ตลาดแรบบานขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและวิทยาลัย
ชุาชนอุทัยธานีพผ่านกระบวนการ/กิจกรราการคิดพสร้าบสรรค์พสิ่บประดิษฐ์คนรุ่นใหา่โดยใช้อบค์ควาารู้และทักษะในสาขาวิชาชี.ที่เลือกเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เรียนระดับพปวชศพ3พในวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานี
สถานที่ดาเนินการพวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานี
กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
1. นักเรียนพปวชศพชั้นปงสุดท้ายขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานีพแบ่บกลุ่าเสนอ
1. นัก.ึกษานาเสนอโครบบานสิ่บประดิษฐ์ที่สอดคล้อบกับสาขาวิชาที่เรียนและตอบสนอบการ
โครบบาน
แก้ปัญหาหรือ.ัฒนาตาาโจทย์ขอบชุาชน
2. ดาเนินการจัดทาโครบบานตาาแผนที่กาหนด
2. วิทยาลัยชุาชน.ิจิตรและอุทัยธานีแต่บตั้บค ะกรราการฯพ.ิจาร ากลั่นกรอบข้อเสนอ
3. นาเสนอโครบบานในชั้นเรียนพและจัดแสดบาหกรราวิชาการขอบวิทยาลัยชุาชน
โครบบานและวบเบินบบประาา ที่ใช้พ
3. นัก.ึกษาดาเนินการตาาแผนโครบบานที่ผ่านการ.ิจาร า/อนุาัติจากวิทยาลัยชุาชน
4. นาเสนอโครบบานเ.ื่อประเาินผลในรูแบบที่เหาาะสากับสถานการ พ์ เช่นพจัดนิทรร.การ
เ.ื่อแสดบผลบานพกิจกรราาหกรราวิชาการพกิจกรราประกวดสิ่บประดิษฐ์พฯลฯ
5. เผยแ.ร่ผลบานวัตกรราสิ่บประดิษฐ์คนรุ่นใหา่พหรือการนาไปใช้จริบกับนัก.ึกษาพประชาชนพ
หรือชุาชนพและจัดทาฐานข้อาูลชิน้ บานขอบวิทยาลัยชุาชนพรายบานต่อสถาบัน
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ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : (1)พผู้สาเร็จการ.ึกษาพระดับพปวชศพจากวิทยาลัยชุาชนพ5พแห่บพผ่านกระบวนการ.ัฒนาทักษะพ.ักยภา.ในการคิดสร้าบสรรค์สิ่บประดิษฐ์
คนรุ่นใหา่พ (5)พวิทยาลัยชุาชนทั้บพ5พแห่บพาีประสบการ ์พและ.ัฒนาบานเ.ื่อรอบรับการจัดการ.ึกษาระดับพปวชศพให้าีทักษะพสารรถนะอาชี.อย่ าบเป็นรูปธรราพ(3)พโครบบานพ40พโครบบานพ
ขอบนัก.ึกษาระดับพปวชศพที่คิด.ัฒนาพสร้าบสรรค์โดยนักเรียนพปวชศพขอบวิทยาลัยชุาชนพ5พแห่บพสาาารถนาไปใช้บานจริบได้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 จานวนโครบบานขอบนัก.ึกษาระดับพปวชศพ40พโครบบาน
 จานวนโครบบานสิ่บประดิษฐ์ที่สอดคล้อบกับสาขาวิชาและใช้โจทย์ขอบชุาชนขอบนัก.ึกษา
ระดับพปวชศพขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานีพจานวนไา่น้อยกว่าพ40พโครบบาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
 ร้อยละขอบผู้เรียนสาาารถพคิดเป็นพทาเป็นพแก้ปัญหาได้พใช้อย่าบเหาาะสาพพร้อยละพ80
 ร้อยละขอบผู้เรียนสาาารถพคิดเป็นพทาเป็นพแก้ปัญหาได้พใช้อย่าบเหาาะสาพร้อยละพ100
หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 1,200,000 บาท
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนทั้บวบเบิน 100% วบเบินพจานวนพ1,200,000พบาทพ
2. หลักเก ฑ์การ.ิจาร าจัดสรร
(1) .ิจาร าจัดสรรตาาจานวนโครบการที่ผ่านการ.ิจาร าจากวิทยาลัยชุาชนที่เสนอในแผนปฏิบตั ิราชการประจาปงพ
(2) จัดสรรตาาวบเบินที่แต่ละโครบการเสนอพและผ่านการ.ิจาร าจากค ะกรราการฯพขอบวิทยาลัยชุาชนแล้วพ
(3) กร ีทวี่ ิทยาลัยชุาชนเสนอขอบบประาา ในภา.รวาเกินวบเบินที่ได้รับจัดสรรจากสานักบบประาา พจะปรับลดวบเบินขอบวิทยาลัยชุาชนตาาสัดส่วนให้เท่ากับวบเบินที่ได้รับจัดสรร
(4) นาผลการเบิกจ่ายบบประาา ภายใต้โครบการนี้ขอบปงบบประาา ก่อนหน้าพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาประกอบการ.ิจาร า
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. การวาบแผน
 วิทยาลัยชุาชนแต่บตั้บค ะกรราการ.ิจาร าโครบบานฯพทาหน้าที่กาหนดหลักเก ฑ์พและ.ิจาร ากลัน่ กรอบโครบบานฯพขอบนัก.ึกษาพพ
 ผู้เรียนควรสารวจควาาสนใจพควาา.ร้อาและควาาถนัดขอบตนเอบในด้านต่าบพๆพแล้วจึบเลือกโครบการที่เหาาะสากับตนเอบาากที่สุด
 นัก.ึกษาเสนอโครบร่าบโครบบาน
2. ประเาินโครบการที่ควรได้รับการสนับสนุนบบประาา โดย.ิจาร าจากวัตถุประสบค์พเป้าหาายพบบประาา ที่ใช้พและระยะเวลาที่สาาารถแล้วเสร็จทันเวลา
3. จัดสรรบบประาา ให้โครบบานที่ผ่านการ.ิจาร าไปดาเนินการพ
4. วิทยาลัยชุาชนรายบานผลการดาเนินบานและการใช้จ่ายบบประาา ต่อผู้อานวยการวิทยาลัยชุาชนพสภาวิทยาลัยชุาชนพและสถาบันวิทยาลัยชุาชนเาื่อสิ้นสุดโครบการ
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(2) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาชีพชุมชน
เหตุผลความจาเป็น : เป็นการจัดการ.ึกษารูปแบบใหา่ที่เข้าถึบควาาต้อบการขอบชุาชนพและเป็นหลักสูตร.ัฒนาอาชี.พสร้าบอาชี.พลดควาาเหลื่อาล้าขอบชุาชนพ
วัตถุประสงค์ :
1. จัดการ.ึกษาในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้อบกับควาาต้อบการและปัญหาขอบชุาชน
2. ส่บเสริาให้าีการ.ัฒนาอาชี.และขอบบุคคลในชุาชนอย่าบต่อเนื่อบตลอดชีวิตพ
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในเขตบริการขอบวิทยาลัยชุาชนพ20พแห่บ
สถานที่ดาเนินการ : วิทยาลัยชุาชนพ20 จับหวัด
กิจกรรม/วิธีดาเนินการ :
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
1. จัดการ.ึกษาหลักสูตรประกา.นียบัตรพและสัาฤทธิบตั รพ
1. .ัฒนาหรือปรับปรุบหลักสูตรประกา.นียบัตรพหรือหลักสูตรสัาฤทธิบัตร
2. หลักสูตรพNon Credit
2. จัดการ.ึกษาหลักสูตรประกา.นียบัตรพพ
3. จัดการ.ึกษาหลักสูตรสัาฤทธิบัตรตาาบริบทขอบ.ื้นที่พ
4. ฝึกทักษะพหรือเตรียาควาา.ร้อาผู้เรียนให้สาาารถเข้าสู่การรับรอบาาตรฐานด้านอาชี.
เป้าหาายจานวนพ400 คนพพ(วิทยาลัยชุาชนแต่ละแห่บพควรจัดให้ได้อย่าบน้อยพ1 หลักสูตรพ
เป้าหาายพ20 คน/แห่บ)
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนพจานวนพ300พคนพที่ผ่านเข้ารับการ.ึกษาหลักสูตรประกา.นียบัตรพหลักสูตรสัาฤทธิบัตรพได้รับการส่บเสริาการ.ัฒนาอาชี.จนเกิด
กระบวนการเรียนรู้พาีทักษะพาีคุ ลักษ ะทีด่ ีพและาี.ักยภา.ในการปรับปรุบพ.ัฒนาต่อยอดเ.ื่อสร้าบบานพสร้าบอาชี.พเ.ิ่ารายได้พและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพส่บผลต่อการ.ัฒนาเ.รษฐกิจและสับคา
โดยรวาตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 ประชาชนที่ผ่านเข้ารับการ.ึกษาหลักสูตรประกา.นียบัตรพและส้าฤทธิบัตรพ300 คน
 ประชาชนที่ผ่านเข้ารับการ.ึกษาหลักสูตรประกา.นียบัตรพและสัาฤทธิบัตรพ300 คน
หมายเหตุ
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนพหาายถึบพประกา.นียบัตรทีไ่ ด้จาก
การ.ึกษาตาาหลักสูตรประกา.นียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุาชนพหลับจากจบหลักสูตร
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ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
-

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคาของบประมาณ
าัธยา.ึกษาตอนปลายพ(าศ6)พหรือเทียบเท่าพตาาระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุาชนว่าด้วยการจัด
การ.ึกษาตาาหลักสูตรประกา.นียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ.ศ.ศพ2560พพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนพหาายถึบพประกา.นียบัตรที่ได้จากการ.ึกษา
ตาาหลักสูตรประกา.นียบัตรวิทยาลัยชุาชนพ.ศ.ศพ2561
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร หาายถึบพสัาฤทธิบัตรที่ได้รับจากวิทยาลัยชุาชนพตาาระเบียบ
สถาบันวิทยาลัยชุาชนว่าด้วยการจัดการ.ึกษาหลักสูตรสัาฤทธิบัตรวิทยาลัยชุาชนพ.ศ.ศพ2560
 ร้อยละขอบผู้สาเร็จการ.ึกษาหลักสูตรประกา.นียบัตรพหรือหลักสูตรสัาฤทธิบัตรพาีทักษะพพ
าีคุ ลักษ ะที่ดีพและาี.ักยภา.ในการปรับปรุบพ.ัฒนาต่อยอดเ.ื่อสร้าบบานพสร้าบอาชี.พ
เ.ิ่ารายได้พและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตได้พร้อยละพ70

หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 3,000,000 บาท
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนทั้บวบเบินพ100% พจานวนพ3,000,000พพบาทพเ.ื่อดาเนินกิจกรราให้บรรลุเป้าหาายพ
2. หลักเก ฑ์การ.ิจาร าจัดสรรพ
(1) จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนเป็นค่าใช้จ่ายในการ.ัฒนาหรือปรับปรุบหลักสูตรประกา.นียบัตรพหลักสูตรสัาฤทธิบัตรให้เป็นไปตาาาาตรฐานพ
(2) จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนจัดการ.ึกษาหลักสูตรประกา.นียบัตรพหรือสัาฤทธิบัตรต่อเนื่อบจากปงที่ผ่านาาพและหลักสูตรที่เริ่าใหา่พ
(3) จัดฝึกทักษะพหรือเตรียาควาา.ร้อาผู้เรียนให้สาาารถเข้าสู่การรับรอบาาตรฐานด้านอาชี.พ
(4) ให้ควาาสาคัญกับหลักสูตรฝึกอบราที่สอดคล้อบกับแผนปฏิบัติแผนการดาเนินบานรอบรับผลกระทบจากสถานการ ์การระบาดโรคโควิดพ–พ19พที่วิทยาลัยชุาชนเสนอต่อสถาบันวิทยาลัย
ชุาชนแล้ว
(5) การจัดสรรในพ(1)พ–พ(3)พ.ิจาร าจากแผนปฏิบัติราชการขอบวิทยาลัยชุาชนพ
(6) นาผลการเบิกจ่ายบบประาา ภายใต้โครบการนี้ขอบปงบบประาา ก่อนหน้าพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาประกอบการ.ิจาร า
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. เป็นหลักสูตรทีเ่ ป็นควาาต้อบการขอบ.ื้นที่พและทันสาัยพสร้าบบานพสร้าบอาชี.พ
2. วิทยาลัยชุาชนจัดทาแผนการ.ัฒนาหลักสูตรและการจัดการ.ึกษาหลักสูตรประกา.นียบัตรพบรรจุไว้แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงพ.ศ.ศพ2564พเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชน
3. หลักเก ฑ์การคานว ค่าใช้จ่ายพอาจกาหนดเก ฑ์การ.ิจาร าค่าใช้จ่ายสาหรับแหล่บเรียนรู้พหรือเครื่อบาืออุปกร ์พเ.ิ่าเติา
4. กลุ่าเป้าหาายเป็นบุคคลที่ว่าบบานพและผูไ้ ด้รับผลกระทบจากพCOVID-19

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

76

(3) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
เหตุผลความจาเป็น : เป็นโครบการที่ใช้สาหรับการ.ัฒนาการจัดการ.ึกษาขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพเ.ราะาีทั้บการ.ัฒนาหลักสูตรพการ.ัฒนานัก.ึกษาซึ่บเป็นผลผลิตหลักขอบ
วิทยาลัยชุาชนพการ.ัฒนาบุคลากรทุกระดับในระบบวิทยาลัยชุาชนซึ่บเป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดการ.ึกษาพและสุดท้ายคือการประเาินคุ ภา.การ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนพ50พแห่บ
วัตถุประสงค์ :
1. เ.ื่อ.ัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพอนุปริญญาพปวสศพปวชศพประกา.นียบัตรพและสัาฤทธิบัตรพโดยส่บเสริาการ.ัฒนาหลักสูตรจากควาาต้อบการขอบชุาชนและเอื้อต่อการ
.ัฒนาชุาชนเข้าแข็บ
2. เ.ื่อสร้าบนวัตกรราหรือสื่อการจัดการเรียนรู้ที่สร้าบโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. เ.ื่อ.ัฒนาผู้เรียนให้าีสารรถนะ.ืน้ ฐานในการเป็นผูเ้ รียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้อบกับการเรียนรู้ใน.ตวรรษที่พ51
4. เ.ื่อติดตาาการบริหารจัดการ.ึกษาด้วยกระบวนการประกันคุ ภา.การ.ึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : นัก.ึกษาระดับอนุปริญญาพประกา.นียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุาชนพและอาจารย์บุคลากรทาบการ.ึกษาในระบบวิทยาลัยชุาชนขอบวิทยาลัยชุาชนพ50พแห่บพ
สถานที่ดาเนินการ : วิทยาลัยชุาชนพ20 จับหวัด
กิจกรรม/วิธีดาเนินการ :
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
1. การ.ัฒนาหลักสูตรพ
1. .ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนในภา.รวาพ
2. การ.ัฒนาอาจารย์บคุ ลากรทาบการ.ึกษาพ
1.1 .ัฒนานัก.ึกษาระดับอนุปริญญาพหรือเทียบเท่าให้าคี ุ ลักษ ะตาาาาตรฐานพTQF
3. การ.ัฒนานัก.ึกษา
าีสารรถนะ.ื้นฐานในการเป็นผูเ้ รียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้อบกับการเรียนรู้ใน
4. การประกันคุ ภา.การจัดการ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน
.ตวรรษทีพ่ 21พและตาานโยบายประเท.ไทยพ4.0
1.2 .ัฒนาครูผสู้ อนประจาพอาจารย์.เิ .ษพให้าีทักษะการจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ตาาคุ ลักษ ะผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ51
1.3 .ัฒนาหลักสูตรพ
1.4 .ัฒนาการเรียนการสอนพ.ัฒนาสือ่ และแหล่บเรียนรู้
1.5 วิจัยเ.ื่อ.ัฒนาการเรียนการสอน
1.6 ประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายใน
1.7 นิเท.การจัดการ.ึกษาพและติดตาาผู้สาเร็จการ.ึกษา
2. .ัฒนาคุ ภา.นัก.ึกษาหลักสูตรอนุปริญญาพหลักสูตรประกา.นียบัตรสถาบันวิทยาลัย
ชุาชน
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ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
1ศพวิทยาลัยชุาชนาีหลักสูตรอนุปริญญาพหลักสูตรประกา.นียบัตรพและหลักสูตรสัาฤทธิบัตรตาาหลักเก ฑ์พ ที่ได้รับการ.ัฒนาอย่าบน้อยพ3พหลักสูตร/ปงพที่สอดคล้อบกับการเปลี่ยนแปลบ
ขอบสับคาพและเป็นไปตาาควาาต้อบการขอบประชาชนใน.ื้นที่พ
5ศพนัก.ึกษาหลักสูตรอนุปริญญาพอย่าบน้อยพ4,000พคนพจากวิทยาลัยชุาชนพ50พแห่บพได้รับการ.ัฒนาให้าีคุ ลักษ ะตาาาาตรฐานพTQF าีสารรถนะ.ื้นฐานในการเป็นผูเ้ รียนรู้ตลอดชีวติ
ที่สอดคล้อบกับการเรียนรู้ใน.ตวรรษที่พ51พและตาานโยบายประเท.ไทยพ4ศ0พเ.ื่อให้นัก.ึกษาเาื่อสาเร็จการ.ึกษาจากวิทยาลัยชุาชนพสาาารถนาควาารู้และทักษะที่ได้ไป.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตและ
าุ่บ.ัฒนาท้อบถิ่นขอบตนให้เข้าแข็บและยั่บยืน
3ศพบุคลากรในระบบวิทยาลัยชุาชนพอย่าบน้อยพ400พคนพได้รับการ.ัฒนาสารรถนะหลักขอบตาแหน่บเ.ื่อนาควาารู้ไปประยุกต์ใช้ในการ.ัฒนาสถาบัน วิทยาลัยชุาชนพให้เป็นอบค์กร
แห่บการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ขอบชุาชน
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 จานวนหลักสูตรอนุปริญญาพหลักสูตรประกา.นียบัตรพหรือหลักสูตรสัาฤทธิบัตรที่ได้รับการ
.ัฒนาภา.รวาขอบสถาบันพอย่าบน้อยพ3พหลักสูตร/ปงพ/วิทยาลัย
 จานวนนัก.ึกษาที่ได้รับการ.ัฒนาคุ ลักษ ะตาาาาตรฐานพTQF าีสารรถนะ.ื้นฐานใน
การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้อบกับการเรียนรู้ใน.ตวรรษที่พ 21พและตาานโยบาย
ประเท.ไทยพ4.0
 จานวนผู้สอนประจาพและอาจารย์.ิเ.ษภา.รวาขอบสถาบันพอย่าบน้อยพ400พคนพได้รับการ
.ัฒนาสารรถนะการปฏิบัติบานสอนพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
 ร้อยละขอบผู้สอนประจาพและอาจารย์.ิเ.ษพผ่านการ.ัฒนาสารรถนะการปฏิบัติบานสอนพนาควาารู้
ไปประยุกต์ใช้ในการ.ัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุาชนพร้อยละพ80
 ร้อยละขอบวิทยาลัยชุาชนาีหลักสูตรตาารูปแบบการจัดการ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนที่สอดคล้อบ
กับสภา.การเปลี่ยนแปลบขอบสับคาพและเป็นไปตาาควาาต้อบการขอบชุาชนพร้อยละพ80
 ร้อยละผู้สาเร็จการ.ึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุาชนสาาารถ.ึกษาต่อในระดับที่
สูบขึ้นหรือประกอบอาชี.หรือ.ัฒนาบานที่ทาอยู่พร้อยละพ70
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หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 9,250,000 บาท
1. 94ศ 0% ขอบบบประาา ได้รับจัดสรรพวบเบินพ8,7 0,000 บาทพจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนดาเนินกิจกรราที่พ1 เ.ื่อ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานการจัดการ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนใน
ภา.รวาพแบ่บสัดส่วนออกเป็น
 วบเบินพ40% จานวนพ3,604,000พบาทพจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนทุกแห่บพๆพเท่าพๆพกันพวิทยาลัยชุาชนละพ176,500พบาทพ
 วบเบินพ 0% จานวนพ6,56 ,000พบาทพ.ิจาร าจัดสรรตาาผลสาเร็จหรือการบรรลุเป้าหาายการดาเนินบานพได้แก่พ
 จานวนนัก.ึกษา/ผูร้ ับบริการพ(อนุปริญญา/ปวสศ)พ40% ประกา.นียบัตรสถาบันวิทยลัยชุาชน
 ผลการประเาินตาาคารับรอบการปฏิบัติราชการปงที่ผ่านาาพ40%
 นาผลการเบิกจ่ายบบประาา ภายใต้โครบการนี้ขอบปงบบประาา ก่อนหน้าพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาประกอบการ.ิจาร าพ20%
2. 6ศ40% ขอบบบประาา ที่ได้รับจัดสรรพวบเบินพ600,000พบาทพจัดสรรไว้ที่สานักบานสถาบันเ.ื่อการบริหารจัดการ
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. วิทยาลัยชุาชนจัดทาแผนปฏิบัติบานและแผนการใช้จ่ายบบประาา ให้เป็นให้สอดคล้อบกับวบเบินที่ได้รับการ.ิจาร าพ
2. การใช้จ่ายบบประาา ให้เป็นอานาจขอบผู้อานวยการวิทยาลัยชุาชนในการบริหารวบเบินที่ได้รับพโดยสาาารถถัวเฉลี่ยจ่ายระหว่าบกิจกรราได้พทั้ บนี้พต้อบไา่กระทบต่อการนาส่บ
เป้าหาายตัวชี้วัดขอบกิจกรราที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปงขอบวิทยาลัยชุาชนพ
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(4) งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
เหตุผลความจาเป็น : เป็นโครบการด้านการวิชาการแก่ชุาชนพโดยผ่านการจัดการ.ึกษาในหลักสูตรฝึกอบราพนอกเหนือจากนีย้ ับให้บริการวิชาการแก่หน่วยบานอื่นพๆ
วัตถุประสงค์ : เ.ื่อ.ัฒนาทักษะและเสริาสร้าบประสบการ ์ด้านอาชี.และ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตตาาควาาต้อบการขอบปัจเจกบุคคลและชุาชนในลักษ ะขอบการตอบสนอบที่รวดเร็วพ
และสอดคล้อบตาานโยบายประเท.ไทยพ4ศ0
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในเขตบริการขอบวิทยาลัยชุาชนพ50พแห่บพ/พคนว่าบบานพ/พผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพCOVID-19 และกลับไปอยู่ภูาลิ าเนาเดิา
สถานที่ดาเนินการ : วิทยาลัยชุาชนพ20 จับหวัด
กิจกรรม/วิธีดาเนินการ :
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
จัดการ.ึกษาหลักสูตรฝึกอบราพเ.ื่อ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพและ.ัฒนาอาชี.
ให้วิทยาลัยชุมชนเน้นกิจกรรมทีค่ ้นหาความต้องการจากผู้รับบริการที่มีรายได้น้อย หรือผู้ที่
ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงหลักสูตรหรือกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐาน และการมีอาชีพ ตาม
จุดเน้นของแผนปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1. ให้ควาาสาคัญกับหลักสูตรฝึกอบราที่สอดคล้อบกับแผนปฏิบัติแผนการดาเนินบานรอบรับ
ผลกระทบจากสถานการ ์การระบาดโรคโควิดพ–พ19พที่วิทยาลัยชุาชนเสนอต่อสถาบันวิทยาลัย
ชุาชนแล้ว
2. ฝงกอบราหลักสูตร.ัฒนาทักษะชีวติ .ื้นฐานพทักษะอาชี.พและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพโดยเน้น
สารรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัลพการบริหารเบินและการลบทุนพพด้านเ.รษฐกิจ
สร้าบสรรค์พด้านสุขภาวะพด้านภาษาพและด้านอื่นพๆพตาา.ักยภา.ขอบ.ื้นที่
3. การบริการวิชาการตาาควาาต้อบการขอบชุาชน
4. การบริการวิชาการเชิบ.า ิชย์ตาาควาา.ร้อาขอบวิทยาลัยชุาชน
5. หลักสูตรฝึกอบรา/การบริการวิชาการแก่ชุาชนพเน้นกลุ่าเป้าหาายพ10%พล่าบขอบคน
ยากจนพผู้ารี ายได้น้อยพ/ผู้ด้อยโอกาส
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนพจานวนพ8,000พคนพที่ผ่านเข้ารับการ.ึกษาหลักสูตรฝึกอบราพพได้นาควาารู้ที่ได้จากการฝึกอบราพไป.ัฒนาตนเอบ.ัฒนาบานพ.ัฒนา
อาชี.พทาให้คุ ภา.ชีวิตดีขึ้นพชุาชนเข้าแข็บ
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 จานวนผู้เข้ารับบริการพ8,000พคน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
 ร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้รับบริการพร้อยละพ80

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคาของบประมาณ
 จานวนผู้รับบริการหลักสูตรฝึกอบรา/การบริการวิชาการแก่ชุาชนพจานวนพ8,000พคนพ
 ร้อยละขอบผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบราพหรือการบริการทาบวิชาการหรือวิชาชี.พนาควาารู้
และทักษะที่ได้ไปใช้ในการ.ัฒนาอาชี.หรือคุ ภา.ชีวิตพร้อยละพ80พ
 ร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้รับบริการพร้อยละพ80

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
 ร้อยละขอบบานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาาระยะเวลาที่กาหนดพร้อยละพ80
 ร้อยละขอบบานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาาระยะเวลาที่กาหนดพร้อยละพ80
หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 9,500,000 บาท
1. จัดสรรไว้ที่สานักบานสถาบันเ.ื่อใช้ในการบริหารจัดการและการติดตาาประเาินผลพพจานวนพ 500,000พบาทพสาหรับจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนพ13 แห่บพดาเนินโครบการค้นหา
กลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาสพเ.ื่อใช้เป็นข้อาูลในการวาบแผนการจัดหลักสูตรการ.ึกษา/ฝึกอบราที่สอดคล้อบกับควาาต้อบการต่อไปพทั้บนี้พใ ห้ใช้จ่ายจากบบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ
.ศ.ศพ2564
2. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนพ50พแห่บพจานวนพ9,000,000พบาทพเ.ือ่ ดาเนินกิจกรราให้บรรลุเป้าหาายพ8,000พคนพดับนี้
(1) หลักสูตรฝึกอบราพ(.ิจาร าตาาหลักเก ฑ์การจัดสรร) 80 %พวบเบินพ7,200,000 บาทพโดยให้ควาาสาคัญกับหลักสูตรฝึกอบราที่สอดคล้อบกับแผนปฏิบัติแผนการดาเนินบาน
รอบรับผลกระทบจากสถานการ ์การระบาดโรคโควิดพ–พ19พที่วิทยาลัยชุาชนเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชนแล้ว
(2) การบริการวิชาการแก่ชุาชน 20 % วบเบินพ1,800,000 บาท
(3) .ิจาร าจัดสรรตาาแผนปฏิบัติราชการขอบวิทยาลัยชุาชนพ
(4) นาผลการเบิกจ่ายบบประาา ภายใต้โครบการนี้ขอบปงบบประาา ก่อนหน้าพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาประกอบการ.ิจาร า
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. สารวจพหรือ.ึกษาควาาต้อบการและบริบทขอบชุาชนกลุ่าเป้าหาายพ
2. .ัฒนาหลักสูตรใหา่ที่ใช้กระบวนการพDACUMพหรือปรับปรุบหลักสูตรเดิา
3. จัดการ.ึกษาหรือฝึกอบราหลักสูตรที่ที่เป็นควาาต้อบการขอบชุาชนกลุ่าเป้าหาาย
4. ติดตาาและประเาินผลการฝึกอบรา
5. หลักสูตรฝึกอบราพใช้เก ฑ์การจัดสรรหลักสูตรฝึกอบราพ(ค่าตอบแทนผู้สอนพค่าวัสดุฝึกอบราพค่าสาธาร ูปโภค)
6. การจัดโครบการพ: การเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับฯพ
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(5) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย
เหตุผลความจาเป็น : วิทยาลัยชุาชนตากจัดการ.ึกษาภายใต้าาตรฐานระดับอุดา.ึกษาพาี.ันธกิจในการจัดการ.ึกษาและบริการวิชาการพเ.ื่อลดควาาเหลื่อาล้าทาบการ.ึ กษาพ
จัดการ.ึกษาเ.ื่อการาีบานทาพยกระดับคุ ภา.การ.ึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตตาาควาาต้อบการขอบชุาชนและท้อบถิ่นพซึ่บได้ดาเนินการจัดการ.ึกษาและบริการวิชาการทาบด้านสุขภา.
ในสาขาวิชาการแ.ทย์แผนไทยพและสาขาวิชาสาธาร สุขชุาชนพตั้บแต่ปงพ5649พเป็นต้นาาพาีประชาชนเข้าาารับบริการอย่าบต่อเนื่อบพซึ่บก็สอดคล้อบกับนโยบายขอบประเท.ที่พส่บเสริาและสนับสนุน
บานบริการด้านการแ.ทย์แผนไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่บในการดูแลสุขภา.แบบอบค์รวาให้กับประชาชนพการผสาผสานการบริการแ.ทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบ ริการสุขภา.ขอบประเท.จึบจาเป็น
ต้อบประยุกต์ใช้พ อบค์ควาารู้พภูาิปัญญาแ.ทย์แผนไทยที่าีอยู่เดิาพร่วากับภูาิปัญญาแ.ทย์ตะวันตกพตลอดจนวิทยา.าสตร์และเทคโนโลยีสาัยใหา่พ เ.ื่อให้ปรากฏผลเชิบประจักษ์ขอบการบริบาล
สุขภา.โดยแ.ทย์แผนไทยว่าได้คุ ภา.พาาตรฐานพาีประสิทธิผลพาีควาาปลอดภัยพการนาอบค์ควาารู้ภูาิปัญญาขอบแต่ละท้อบถิ่นกลับาาผสาผสานพปร ะยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภา.นั้นพ
จาเป็นต้อบได้รับการสนับสนุนที่เข้าแข็บพาีการ.ัฒนาหน่วยบริการที่เป็นรูปธรราพพ
ในปงพ .ศ.ศพ5668พวิทยาลัยชุาชนตากได้รับการรับรอบจากสภาการแ.ทย์แผนไทยให้เป็นสถาบันซึ่บได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดควาารู้พ สาหรับการฝึก อบราในวิชาชี.แ.ทย์แผนไทยพ
ด้านเวชกรราไทยพเภสัชกรราไทยพการผดุบครรภ์ไทยพและการนวดไทยพและได้าีการจัดการเรียนการสอนตั้บแต่ปงการ.ึกษาพ5669พเป็นต้นาาจนถึบปัจจุบันอย่าบต่อเนื่อบพโดยใช้อาคารเรียนขอบ
วิทยาลัยชุาชนตากสาหรับการเรียนการสอนภาคทฤษฎีพและห้อบปฏิบัติการขอบโรบ.ยาบาลบ้านตากพสาหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติพปงพ56 3พวิทยาลัยชุาชนตากได้รับอนุญาตให้ใช้.ื้นที่และ
อาคารโรบเรียนอนุบาลพ(เดิา)พในจับหวัดตากพเ.ื่อดาเนินบานตาา.ันธกิจขอบวิทยาลัยและนโยบายขอบจับหวัดตากซึ่บส่บเสริาให้ประชาชนดูแลสุ ขภา.ด้วย.าสตร์ทาบการแ.ทย์แผนไทยพดับนั้นพ
วิทยาลัยชุาชนตากจึบได้เล็บเห็นควาาสาคัญที่จะปรับปรุบอาคารดับกล่าวให้เป็น.ู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 : ประชาชนทั่วไปในจับหวัดภาคเหนือ
สถานที่ดาเนินการ : จับหวัดตาก
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กิจกรรม/วิธีดาเนินการ :
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
ฝึกอบราด้านแ.ทย์แผนไทยแก่ประชาชนในจับหวัดตากพโดยหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ได้รับ
ฝึกอบราด้านแ.ทย์แผนไทยแก่ประชาชนในจับหวัดตากพโดยหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ได้รับ
การรั บ รอบจากสภาการแ.ทย์ แผนไทยพในปง บบประาา พ.... 2564 วิ ท ยาลั ย ชุ า ชนตาก การรั บ รอบจากสภาการแ.ทย์ แผนไทยพในปง บบประาา พ.... 2564 วิ ท ยาลั ย ชุ า ชนตาก
จะดาเนินการในหลักสูตรที่ผ่านการรับรอบพผ่านหลักสูตรประกา.นียบัตรพสัาฤทธิบัตรพและ จะดาเนินการในหลักสูตรที่ผ่านการรับรอบพผ่านหลั กสูตรประกา.นียบัตรพสัาฤทธิบัตรพและ
หลักสูตรฝึกอบราพจานวนพ7 หลักสูตรพดับนี้
หลักสูตรฝึกอบราพจานวนพ7 หลักสูตรพดับนี้
1. หลักสูตรฝึกอบราพ:พนวดไทยเ.ื่อสุขภา.พ150พชาศพ
1. หลักสูตรฝึกอบราพ:พนวดไทยเ.ื่อสุขภา.พ150พชาศพ
2. หลักสูตรฝึกอบราพ:พนวดฝ่าเท้าเ.ื่อสุขภา.พ60พชาศพ
2. หลักสูตรฝึกอบราพ:พนวดฝ่าเท้าเ.ื่อสุขภา.พ60พชาศพ
3. หลักสูตรสัาฤทธิบัตรพ: เวชกรราไทยพพเภสัชกรราไทยพพผดุบครรภ์ไทยพสปาไทยพหลักสูตร 3. หลักสูตรสัาฤทธิบัตรพ: เวชกรราไทยพพเภสัชกรราไทยพพผดุบครรภ์ไทยพสปาไทยพหลักสูตร
ประกา.นียบัตรผู้ช่วยแ.ทย์แผนไทย
ประกา.นียบัตรผู้ช่วยแ.ทย์แผนไทย
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้ผ่านการฝึกอบราและการเรียนการสอนพจานวนพ160พคนพสาาารถนาควาารู้ไปประกอบอาชี.พ.ัฒนาบานที่ทาทั้บในและต่าบประเท.พทาให้
รายได้ผู้ที่เข้าร่วาการอบราขอบชุาชนและประเท.เ.ิา่ ขึ้นพอย่าบน้อยพร้อยละพ50พต่อปง
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 จานวนผู้รับบริการพ(หลักสูตรประกา.นียบัตรพหลักสูตรสัาฤทธิบัตรพหลักสูตรฝึกอบรา/  จานวนผู้รับบริการพ(หลักสูตรประกา.นียบัตรพหลักสูตรสัาฤทธิบัตรพหลักสูตรฝึกอบรา/
บริการวิชาการ)พจานวนพ150 คน
บริการวิชาการ)พจานวนพ150 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
 ร้อยละพ80พขอบผู้รับบริการสาาารถนาควาารู้ไป.ัฒนาบานที่ทาพและสร้าบอาชี.ในสาขา  ร้อยละพ80พขอบผู้รับบริการสาาารถนาควาารู้ไป.ัฒนาบานที่ทาพและสร้าบอาชี.ในสาขา
แ.ทย์แผนไทยได้
แ.ทย์แผนไทยได้
หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 1,115,800 บาท โดยจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนตากทั้บวบเบินพเ.ื่อดาเนินกิจกรราให้บรรลุเป้าหาายพ
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. วิทยาลัยชุาชนจัดทาแผนปฏิบัติบานและแผนการใช้จ่ายบบประาา ให้เป็นให้สอดคล้อบกับวบเบินที่ได้รับการ.ิจาร าพ
2. จัดหลักสูตรฝึกอบราพหลักสูตรสัาฤทธิบัตรที่เกี่ยวกับด้านแ.ทย์แผนไทยพ
3. ดาเนินการให้าีห้อบเรียนพห้อบปฏิบัติการสาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนพาีแหล่บฝึกประสบการ ์ทาบด้านการแ.ทย์แผนไทยและสาธาร สุขชุาชนสาหรับนัก.ึกษาพาีแหล่บ
เรียนรู้พการให้บริการทาบด้านสุขภา.สาหรับประชาชนทั่วไปพ
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ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(6) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เหตุผลความจาเป็น : เป็นการอนุรักษ์.ิลปวัฒนธรราขอบชุาชนพ.ร้อาทั้บสาาารถสืบสานพและถ่ายทอด.ิลปวัฒนธรราให้กับคนรุ่นหลับเห็นคุ ค่าพ.ร้อาอนุรักษ์สืบสานต่อไปได้
วัตถุประสงค์ : เ.ื่อสร้าบอบค์ควาารู้ด้าน.ิลปวัฒธรราและภูาิปัญญาที่สาาารถยกระดับสูเ่ .รษฐกิจสร้าบสรรค์
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในเขตบริการขอบวิทยาลัยชุาชนพ50พแห่บ
สถานที่ดาเนินการ : วิทยาลัยชุาชนพ20 จับหวัด/เครือข่ายที่ตั้บอยู่ในพ50พจับหวัด
กิจกรรม/วิธีดาเนินการ :
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
กิจกรราที่พ1พแต่บตั้บค ะทาบานด้าน.ิลปวัฒนธรราพโดยดาเนินการจัดประชุาเ.ื่อรวบรวา
- กระบวนการเรียนรู้เ.ื่อสืบสานพถ่ายทอดพและเผยแ.ร่.ิลปวัฒนธรราขอบชุาชนท้อบถิ่น
และถอดอบค์ควาารู้เกี่ยวกับวัฒนธรราพและจัดทาข้อาูลอบค์ควาารู้
- จัดการควาารู้ดา้ น.ิลปวัฒนธรรายกระดับสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์พในาิติต่าบพๆพเช่นพการ
กิจกรราที่พ5พถ่ายทอดอบค์ควาารู้พและเผยแ.ร่.ลิ ปวัฒนธรราขอบชุาชน
แต่บกายพอาหารพดนตรีพนาฏ.ิลป์พการออกแบบสถาปัตยกรราพโบสถ์พาัสยิดพวัดพหรือวิถี
กิจกรราที่พ3พนาอบค์ควาารู้พต่อยอดสร้าบสรรค์พสร้าบาูลค่าเ.ิ่าทาบเ.รษฐกิจ
ชีวิตขอบชุาชน
- ควาาเชื่อพประเ. ีพฯลฯ
- ก่อให้เกิดการเ.ิ่าาูลค่าทาบเ.รษฐกิจ
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนที่เข้าร่วาโครบการสืบสานวัฒนธรราพจานวนพ4,000พคนพสาาารถอนุรักษ์พสืบสานพและถ่ายทอด.ิลปวัฒนธรราพและนาทุนทาบ
วัฒนธรราาาสร้าบาูลค่าเ.ิ่า
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 จานวนผู้เข้าร่วาโครบการ/กิจกรรา.ิลปวัฒนธรรา 4,000พคน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
 ร้อยละขอบโครบการที่บรรลุผลตาาวัตถุประสบค์ขอบโครบการพร้อยละพ80
ตัวชี้วัดเชิงเวลา
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ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคาของบประมาณ
 จานวนผู้รับบริการโครบการจัดการควาารู้ด้าน.ิลปวัฒนธรราและภูาิปัญญาเ.ื่อยกระดับ
สู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์พเป้าหาายพ600พคนพ
 จานวนผลิตภั ฑ์ชุาชนด้าน.ิลปวัฒนธรรา/ภูาิปัญญาที่ยกระดับพ50พผลิตภั ฑ์/เรื่อบ/
ชิ้นบาน
 จานวนนัก.ึกษาในการเข้าร่วาการทานุบารุบพ.ิลปวัฒนธรราพเป้าหาายพ3,600พคนพ
 ร้อยละขอบโครบการที่บรรลุผลตาาวัตถุประสบค์ขอบโครบการพร้อยละพ100
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ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
 ร้อยละขอบบานโครบการแล้วเสร็จตาาเวลาที่กาหนดพร้อยละพ90

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคาของบประมาณ
 ร้อยละขอบบานโครบการแล้วเสร็จตาาเวลาที่กาหนดพร้อยละพ100

หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 1,240,600 บาท
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนทั้บวบเบินพ100% วบเบินจานวนพ1,540, 00พบาทพเ.ื่อดาเนินกิจกรราให้บรรลุเป้าหาายพ4,000พคนพ
2. หลักเก ฑ์การ.ิจาร าจัดสรร
(1) เป็นโครบการจัดการควาารู้ด้าน.ิลปวัฒนธรราและภูาิปัญญาเ.ื่อยกระดับสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์ วบเบิน 1,000,600 พบาท
(2) ให้ควาาสาคัญกับหลักสูตรฝึกอบราที่สอดคล้อบกับแผนปฏิบัติแผนการดาเนินบานรอบรับผลกระทบจากสถานการ ์การระบาดโรคโควิดพ–พ19พที่วิทยาลัยชุาชนเสนอต่อสถาบันวิทยาลัย
ชุาชนแล้ว
(3) กิจกรราขอบนัก.ึกษาหรือประชาชนในการเข้าร่วาการทานุบารุบพ.ิลปวัฒนธรราพวบเบินพ240,000พบาทพ
(4) .ิจาร าจัดสรรตาาแผนปฏิบัติราชการขอบวิทยาลัยชุาชน
(5) นาผลการเบิกจ่ายบบประาา ภายใต้โครบการนี้ขอบปงบบประาา ก่อนหน้าพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาประกอบการ.ิจาร า
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. จัดการควาารู้วัฒนธรราที่สาาารถยกระดับสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์พ
2. วิทยาลัยชุาชนจัดทาแผนปฏิบัติบานและแผนการใช้จ่ายบบประาา ให้สอดคล้อบกับวบเบินที่ได้รับการ.ิจาร า
3. อนุรักษ์.ิลปวัฒนธรราขอบชุาชนพ.ร้อาทั้บสาาารถสืบสานพและถ่ายทอด.ิลปวัฒนธรราให้กับคนรุ่นหลับเห็นคุ ค่า.ร้อาอนุรักษ์สืบสานต่อไปได้
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แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
(7) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
เหตุผลความจาเป็น : เ.ื่อยกระดับควาาสาาารถขอบชุาชนในการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาสุขพและควาาเข้าแข็บขอบชุาชนพบนฐาน.ักยภา..ื้นที่พด้วยกระบวนการเรียนรู้/การ
ใช้ควาารู้/ชุดหลักสูตรพและทาบานร่วากับชุาชนในการ.ัฒนาอาชี.พและคุ ภา.ชีวิตในฐานะที่ชุาชนเป็นผู้รับประโยชน์พและเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชน
วัตถุประสงค์ :
1. เ.ื่อยกระดับควาาสาาารถขอบชุาชนในการจัดการควาารู้เ.ื่อ เสริาสร้าบควาาสุขพและควาาเข้าแข็บขอบชุาชนบนฐาน.ักยภา..ื้นที่พ ด้วยกระบวนการเรียนรู้/การใช้ควาารู้/ชุด
หลักสูตรพและทาบานร่วากับชุาชนในการ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตในฐานะที่ชุาชนเป็นผู้รับประโยชน์พและเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชน
2. เ.ื่อ.ัฒนาทักษะและเสริาสร้าบประสบการ ์ด้านอาชี.พและด้านคุ ภา.ชีวิตตาาควาาต้อบการขอบปัจเจกบุคคลและชุาชนในลักษ ะขอบการตอบสนอบที่รวดเร็ว
กลุ่มเป้าหมาย :
1. ชุาชนที่าีควาาต้อบการและาีควาา.ร้อาที่จะ.ัฒนาชุาชนขอบตนเอบ
2. ประชาชนทั่วไปทุกกลุ่าอายุที่ต้อบการ.ัฒนาทักษะและเสริาสร้าบประสบการ ์ด้านอาชี.พและด้านคุ ภา.ชีวิตตาาควาาต้อบการ
สถานที่ดาเนินการ : วิทยาลัยชุาชนพ20 จับหวัด
กิจกรรม/วิธีดาเนินการ :
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
1. พเลือกชุาชนพและทาควาาเข้าใจชุาชนเ.ื่อทราบควาาเป็นอยู่พ .ักยภา.พปัญหา/ควาา หลักการของโครงการ : ใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ ร่วมกับ
ต้อบการที่จะแก้ไข/.ัฒนาพและาีการเครือข่ายพเ.ื่อวิทยาลัยชุาชนเข้าไปาีส่วนร่วาในการ ชุมชนท้องถิน่ และเกิดผลลัพธ์ทตี่ ้องวัดได้ ในเรื่องรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
.ัฒนา
ของชุมชนพโดยาีขั้นตอนการดาเนินบานพดับนี้
2. จัดทาแผนร่วากับชุาชนเป้าหาายพและเครือข่ายภายใต้นโยบายการการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพ
(1) วิเคราะห์.ักยภา.ชุาชน
การสร้าบอาชี.พและควาารู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลบขอบโลก
(2) คัดเลือกชุาชนพและทาควาาเข้าใจชุาชนเ.ื่อทราบควาาเป็นอยู่พ.ักยภา.พปัญหา/
3. .ัฒนาอบค์ควาารู้พหรือชุดหลักสูตรเกี่ยวกับการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพการสร้าบอาชี.พและ
ควาาต้อบการที่จะแก้ไข/.ัฒนาพและาีการเครือข่ายพเ.ื่อวิทยาลัยชุาชนเข้าไปาีส่วน
ควาารู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลบขอบโลก
ร่วาในการ.ัฒนา
4. ฝึกอบราปัจเจกบุคคลพและชุาชนพร่วากับเครือข่ายในชุาชน
(3) จัดทาแผนร่วากับชุาชนเป้าหาายพและเครือข่ายภายใต้นโยบายการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพ
4ศ1พการดาเนินการในปัจเจกบุคคลฝึกอบราชุดหลักสูตร.ัฒนาทักษะอาชี.พ(หลักสูตรพ46พ-พ
การสร้าบอาชี.พและควาารู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลบขอบโลกพ
0พชาศ)
(4) .ัฒนาอบค์ควาารู้พหรือชุดหลักสูตรเกี่ยวกับการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพการสร้าบอาชี.พและ
4.2 การจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชนพเน้นการจัดการควาารู้ให้กับชุาชนพ
ควาารู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลบขอบโลก
โดยให้ชุาชนเข้าาาาีส่วนร่วา
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กิจกรรมตามคาของบประมาณ
5. การติดตาาควาาก้าวหน้าพและประเาินผลโครบการพดาเนินการประเาินตาาสภา.จริบพและ
กระบวนการเรียนรู้จริบ

กิจกรรมที่จะดาเนินการและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
(5) ฝึกอบราพหรือจัดกิจกรรา.ัฒนากระบวนการเรียนรู้เ.ื่อสร้าบทักษะตาาเนื้อบานขอบ
โครบการที่ตอบสนอบต่อชุาชน/กลุ่าเป้าหาาย
(6) การติดตาาควาาก้าวหน้าพและประเาินผลโครบการตาาสภา.จริบพและกระบวนการเรียนรู้
จริบพรวาทั้บประเาินผลลั.ธ์ขอบโครบการพ
(7) โครบการหรือกิจกรราที่ดาเนินการให้ควาาสาคัญกับหลักสูตรฝึกอบราที่สอดคล้อบกับ
แผนปฏิบัติแผนการดาเนินบานรอบรับผลกระทบจากสถานการ ์การระบาดโรคโควิดพ–พ19พ
ที่วิทยาลัยชุาชนเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชนแล้วพและพ10%พล่าบขอบคนยากจนพผู้าี
รายได้น้อยพ/ผู้ด้อยโอกาสพ
1. โครงการต่อเนื่อง
(1) ประเาินผลพทบทวนพและปรับปรุบการจัดทาแผนร่วากับชุาชนพ
(2) จัดกิจกรรา.ัฒนาเ.ื่อสร้าบทักษะ/ต่อยอดผลิตภั ฑ์ชุาชนที่ส่บเสริาเ.รษฐกิจ
สร้าบสรรค์พตอบสนอบต่อชุาชน/กลุ่าเป้าหาาย
(3) ปฏิบัติการและประเาินผลลั.ธ์ขอบโครบการ
2. โครงการริเริ่มใหม่
(1) จัดทาแผนร่วากับชุาชน
(2) จัดกิจกรรา.ัฒนาเ.ื่อสร้าบทักษะ/ต่อยอดผลิตภั ฑ์ชุาชนที่ส่บเสริาเ.รษฐกิจ
สร้าบสรรค์พตอบสนอบต่อชุาชน/กลุ่าเป้าหาาย
(3) ปฏิบัติการและประเาินผลลั.ธ์ขอบโครบการ

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนในชุาชนพ50พชุาชนพจานวนไา่น้อยกว่าพ6,600พคนพได้าีส่วนร่วาทาแผนแา่บทชุาชนพ50พแผนพและสร้าบอบค์ควาารู้ระดับชุาชนพ50พ
เรื่อบพและได้อบราอบค์ควาารู้ที่หลากหลายพตาาบริบทขอบ.ื้นที่พทาให้สาาารถนาควาารู้พที่ได้รับไปต่อยอดผลิตภั ฑ์พหรือสร้าบอาชี.ใหา่พทาให้เกิดรายได้เ.ิ่าขึ้นพตาาควาาต้อบการขอบตนเอบพ
และนาควาารู้นั้นไปใช้ในการ.ัฒนาตนเอบพยกระดับคุ ภา.ชีวิตขอบตนเอบ
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ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 จานวนประชาชนที่ได้รับการ.ัฒนา.ักยภา.ที่สอดคล้อบกับบริบทที่เปลี่ยนแปลบพ5,500พคน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
-

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคาของบประมาณ
 จานวนประชาชนที่ได้รับการ.ัฒนา.ักยภา.ที่สอดคล้อบกับบริบทที่เปลี่ยนแปลบพ5,500พคนพ
 จานวนผลิตภั ฑ์ชุาชนที่ได้รับการยกระดับพ 0พผลิตภั ฑ์/ชิ้นบานพ(แห่บละพ3พชิ้นบาน)
 ร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้รับบริการพร้อยละพ80

หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 18,000,000 บาท
1. จัดสรรไว้ที่สานักบานสถาบันพสาหรับบริหารจัดการพและติดตาาประเาินผลโครบการในภา.รวาพวบเบินพ500,000พบาท
2. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนทั้บจานวนพสาหรับวิทยาลัยชุาชนพ20 แห่บพวบเบินพจานวนพ17,600,000พบาทพโดยเสนอโครบการในรูปแบบฝึกอบรา/โครบการวิจัยและ.ัฒนาพหรือการวิจัย
แบบาีส่วนร่วาพ
(1) .ิจาร าจัดสรรสาหรับวิทยาลัยชุาชนที่ดาเนินโครบการ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้พกร ีโครบการต่อเนื่อบขอบวิทยาลัยชุาชนพ4 แห่บพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพสระแก้วพแ.ร่พ
และน่านพเป้าหาายพ5,000พคนพโดยให้ปรับลดวบเบินบบประาา จากปงที่ผ่านาาพและจะนาผลการเบิกจ่ายพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพ2563 าาเป็นเก ฑ์ในการ.ิจาร า
(2) .ิจาร าจัดสรรสาหรับวิทยาลัยชุาชนพ20 แห่บพที่ดาเนินโครบการจัดการควาารู้าติ ิต่าบพๆพที่เป็นจุดเด่น/จุดเน้นพและเป็น.ักยภา.ขอบ.ื้นที่พเป้าหาายพ5,600พคนพโดยให้
ควาาสาคัญกับหลักสูตรฝึกอบราที่สอดคล้อบกับแผนปฏิบัติแผนการดาเนินบานรอบรับผลกระทบจากสถานการ ์การระบาดโรคโควิดพ–พ19พที่วิทยาลัยชุาชนเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชนแล้วพและพ10%พ
ล่าบขอบคนยากจนพผู้ารี ายได้น้อย/ผู้ด้อยโอกาสพในาิติต่าบพๆพเช่นพการจัดการควาารู้ด้านการท่อบเที่ยว/การท่อบเที่ยวโดยชุาชนพการจัดการควาารูด้ ้านผ้า.ื้นเาือบพการจัดการควาารู้ด้านอาหาร
.ื้นบ้าน/อาหาร.ื้นเาือบพฯลฯ
(3) .ิจาร าจัดสรรตาาแผนปฏิบัติราชการขอบวิทยาลัยชุาชน
(4) นาผลการเบิกจ่ายบบประาา ภายใต้โครบการนี้ขอบปงบบประาา ก่อนหน้าพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาประกอบการ.ิจาร า
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. ใช้กระบวนการวิจัย.ัฒนาแบบาีสว่ นร่วาในาิติตา่ บพๆพร่วากับชุาชนท้อบถิ่นพและเกิดผลลั.ธ์ที่ต้อบวัดได้พในเรื่อบรายได้ที่เ.ิ่าขึ้นพและคุ ภา.ชีวิตที่ดีขึ้นขอบชุาชน
2. สาาารถออกแบบการจัดกิจกรรา/โครบการในลักษ ะต่าบพๆพเช่นพproject-based area-based problem-based โดยต้อบแตกต่าบจากหลักสูตรฝึกอบราปกติพและเป็นกิจกรรา/
โครบการที่ทาบานร่วากับ.ื้นที่
3. ยึดเป้าหาายตาาคาขอบบประาา
4. ให้าีการประเาินผลโครบการให้สอดคล้อบกับวัตถุประสบค์
5. ให้าีการสรุปผลและรายบานพเาื่อสิน้ สุดปงบบประาา พ.ร้อาข้อเสนอแนะในการจัดทาคาขอบบประาา ในปงถัดไป
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โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
(8) งบเงินอุดหนุน โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน
เหตุผลความจาเป็น : ส่บเสริาการเรียนรู้แบบออนไลน์รูปแบบวิทยาลัยชุาชนแก่ประชาชนในทุก.ื้นที่พซึ่บทาให้ประชาชนสาาารถนาควาารู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชี.พหรือ
การ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพสร้าบบานพสร้าบรายได้พและ.ึ่บ.าตนเอบได้
วัตถุประสงค์ :
1. เ.ื่อจัดทาสื่อการเรียนการสอนพonline บนพplatform ที่หลากหลายพให่แก่กลุ่าเป้าหาายพาีควาารู้และทักษะในการประกอบอาชี.พการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพสาาารถไปใช้ในการ
สร้าบบานพสร้าบรายได้พและ.ึ่บ.าตนเอบ
2. เ.ื่อส่บเสริาการ.ัฒนาบุคลากรรอบรับการทาบทเรียนออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นัก.ึกษาพประชาชนโดยทั่วไปพทุกกลุ่าอายุ
สถานที่ดาเนินการ : วิทยาลัยชุาชนพ20 จับหวัด
กิจกรรม/วิธีดาเนินการ :
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
1. คัดเลือกรายวิชาหรือหลักสูตรจัดทาบทเรียนออนไลน์พาีค ะทาบานจากชุาชนพเครือข่ายพ 1. คัดเลือกรายวิชาหรือหลักสูตรจัดทาบทเรียนออนไลน์พาีค ะทาบานจากชุาชนพเครือข่ายพ
และวิทยาลัยชุาชน
และวิทยาลัยชุาชน
2. จัดทาหลักสูตรบทเรียนออนไลน์พเป็นหลักสูตรพnon credit และ creditพก็ได้
2. จัดทาหลักสูตรฐานสารรถนะ/บทเรียนออนไลน์
3. .ัฒนาบุคลากรรอบรับการใช้บานบทเรียนออนไลน์
3. .ัฒนาบุคลากรรอบรับการใช้บานบทเรียนออนไลน์
4. จัดการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
4. จัดการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นัก.ึกษาและประชาชนที่าีการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ขอบวิทยาลัยชุาชนพจานวนพ4,000พคนพได้รับการส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่านบทเรียนออนไลน์พ50พหลักสูตร/40พรายวิชาพให้าีควาารู้และทักษะในการประกอบอาชี.พการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพสาาารถนาไปใช้ในการสร้าบบานพสร้าบรายได้พและ.ึ่บ.าตนเอบได้
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 จ านวนนั ก .ึ ก ษาพและประชาชนที่ ได้ รับ การส่บเสริา การเรีย นรู้ผ่า นการเรี ยนออนไลน์ พ  จานวนนัก.ึกษาพและประชาชนที่ได้รับการส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์พ
4,000พคน
4,000พคน
 จานวนหลักสูตร/รายวิชาพที่จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์พ50พหลักสูตร/40พรายวิชา
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ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
-

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคาของบประมาณ
 ร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้รับบริการได้รับการส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์พ
ร้อยละพ80

หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 2,000,000 บาท
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนทั้บวบเบิน/จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนพ100% วบเบินพจานวนพ2,000,000 บาทพเ.ื่อดาเนินการให้บรรลุเป้าหาายพ4,000พคนพ
2. หลักเก ฑ์การ.ิจาร าจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนดาเนินกิจกรราพดับต่อไปนี้พ
(1) การ.ัฒนาหลักสูตรพ.ิจาร าตาาแผนที่วิทยาลัยชุาชนเสนอ
(2) การจัดให้บริการ/การส่บเสริาการเรียนรูผ้ ่านหลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์พกลุ่าเป้าหาายพ4,000พคนพ
(3) .ิจาร าจัดสรรตาาแผนปฏิบัติราชการขอบวิทยาลัยชุาชน
(4) นาผลการเบิกจ่ายบบประาา ภายใต้โครบการนี้ขอบปงบบประาา ก่อนหน้าพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาประกอบการ.ิจาร า
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. วิทยาลัยชุาชนจัดทาแผนปฏิบตั ิบานและแผนการใช้จ่ายบบประาา ให้สอดคล้อบกับวบเบินที่ได้รับการ.ิจาร า
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แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(9) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เหตุผลความจาเป็น : เป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับนักเรียนพระดับพปวชศพขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรและอุทัยธานีพซึ่บเป็นไปตาานโยบายขอบรัฐบาล
วัตถุประสงค์ :
1. จัดการ.ึกษาระดับพปวชศพให้แก่ประชาชนได้.ึกษาโดยไา่เสียค่าใช้จ่ายพตาาประเภทสาขาวิชาที่สอดคล้อบกับควาาต้อบการและปัญหาขอบชุาชนพทั้บด้านวิ ชาการพวิชาชี.พและ
คุ ธรราพจริยธรราพซึ่บบริหารจัดการโดยชุาชนาีส่วนร่วา
2. สนับสนุนให้าีการจัดหาตาราเรียนพชุดนักเรียนพอุปกร ์การเรียนที่จาเป็นให้แก่ผู้เรียนตาาควาาเหาาะสาพรวาทั้บสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จาเป็นแก่ผเู้ รียนตาาควาาเหาาะสาพรวาทั้บ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จาเป็นแก่สถาน.ึกษาเ.ื่อลดค่าใช้จ่ายขอบผู้ปกครอบ
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนพระดับพปวชศพในวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานีพจานวนพ1, 00พคน
สถานที่ดาเนินการ : วิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานี
กิจกรรม/วิธีดาเนินการ :
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
เป็ น บบประาา ส าหรั บนั ก เรีย นพปวชศพขอบวิ ท ยาลั ย ชุ า ชน.ิ จิ ต รพและอุ ทั ย ธานี พโดยเป็น 1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
ค่าใช้จ่ายพดับต่อไปนี้
-พพประเภทวิชาอุตสาหกรราพพชั้นปงที่พ1-3 ภาคเรียนที่พ2/25 5พพ(ศศพคนพX 3,560พบาท)พพ
1. ค่าจัดการเรียนการสอน
-พพประเภทวิชา.า ิชยกรราพชั้นปงที่พ1-3 ภาคเรียนที่พ2/25 5พพ(ศศศพคนพX 2,460พบาท)พพ
2. ค่าหนับสือเรียน
-พพประเภทวิชาอุตสาหกรราพชั้นปงที่พ1-3 พภาคเรียนที่พ1/2563พพ(ศศศพคนพX 3,560พบาท)พพ
3. ค่าอุปกร ์การเรียน
-พพประเภทวิชา.า ิชยกรราพชั้นปงที่พ1-3 ภาคเรียนที่พ1/2563พพ(ศศศคนพX 2,460พบาท)พพ
4. ค่าเครื่อบแบบนักเรียน
2) ค่าหนังสือเรียน
5. ค่ากิจกรรา.ัฒนาผู้เรียน
- ค่าหนับสือเรียนพภาคเรียนที่พ2/2565พ(ศศศพพคนพx 1,000 บาท)พ
- ค่าหนับสือเรียนพภาคเรียนที่พ1/2563พ(ศศศพพคนพx 1,000 บาท)พ
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าใช้จ่ายรายหัวพพชั้นปงที่พ1 -พ3พพภาคเรียนที่พ2/2565พ(ศศศพคนพx 230 บาท)พพ
- ค่าใช้จ่ายรายหัวพพชั้นปงที่พ 1 -พ3พพภาคเรียนที่พ1/2563พพ(ศศศพคนพx 230 บาท)พ
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่าใช้จ่ายรายหัวพชั้นปงที่พ1 -พ3พพภาคเรียนที่พ1/2563พ(ศศศพคนพxพ900พบาท)พพ
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กิจกรรมตามคาของบประมาณ

กิจกรรมที่จะดาเนินการและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ค่าใช้จ่ายรายหัวพพชั้นปงที่พ1 -พ3พพภาคเรียนที่พ2/2565พพ(ศศศพคนพxพ476พบาท)พพ
- ค่าใช้จ่ายรายหัวพพชั้นปงที่พ1 -พ3พพภาคเรียนที่พ1/2563พพ(ศศศพคนพxพ476พบาท)พพ
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียนระดับพปวชศพขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานีพจานวนพ1, 00พคนพได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทาให้ผู้ปกครอบลดภาระค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นได้
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาาโครบการพ1,600 คน
 จานวนนักเรียนระดับพปวชศพได้รับได้รับการอุดหนุนพและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับพ
การ.ึกษาขั้น.ื้นฐานพพ1,600พคน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
 ร้อยละขอบค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอบสาาารถลดค่าใช้จ่ายตาารายการที่ได้รับการสนั บสนุนพ  ร้อยละขอบค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอบสาาารถลดค่าใช้จ่ายตาารายการที่ได้รับการสนับสนุนพ
ร้อยละพ100
ร้อยละพ100
หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 16,182,400 บาท
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนทั้บวบเบินพ100% วบเบินพจานวนพ16,182,400พบาทพ
2. หลักเก ฑ์การ.ิจาร าจัดสรร
(1) จัดสรรบบประาา ให้วิทยาลัยชุาชนทั้บวบเบินพ100%
(2) .ิจาร าจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนัก.ึกษาตาาหลักเก ฑ์ขอบกระทรวบ.ึกษาธิการ
(3) จัดสรรให้ตาาจานวนนัก.ึกษารายบานแผนการจัดการเรียนการสอนพ พภาคเรียนที่พ5/56 3พและภาคเรียนที่พ1/56 4พขอบวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานีที่ผ่านการ
กลั่นกรอบจากกอบาาตรฐานการ.ึกษาและวิจัยเรียบร้อยแล้ว
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. วิทยาลัยชุาชนรายบานแผนการจัดการเรียนการสอนพเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชน
2. สถาบันวิทยาลัยชุาชนตรวจสอบแผนการจัดการเรียนการสอนตาาหลักเก ฑ์/าาตรฐานที่กาหนดพ
3. สถาบันวิทยาลัยชุาชนขออนุาัติจดั สรรบบประาา ค่าใช้จ่ายตาาแผนการจัดการเรียนการสอนให้แก่วิทยาลัยชุาชนตาาหลักเก ฑ์
4. วิทยาลัยชุาชนดาเนินการจัดการเรียนการสอนพและเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบที่กาหนดพ
5. วิทยาลัยชุาชนรายบานผลการดาเนินบานและการใช้จ่ายบบประาา พทุกไตราาสและเาื่อสิ้นปงบบประาา ต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชน
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โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
(10) งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
เหตุผลความจาเป็น : การ.ัฒนาเด็กปฐาวัยเป็นนโยบายสาคัญขอบรัฐบาลพเนื่อบจากเด็กปฐาวัยหากได้รับการ.ัฒนาที่เต็าประสิทธิภา.จะเป็นกาลับสาคัญในการ.ัฒนาประเท.ต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1. เ.ื่อ.ัฒนาเด็กปฐาวัยได้รบั การ.ัฒนาโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรา.่อแา่พผู้ปกครอบพในทักษะที่จาเป็น
2. เ.ื่อ.ัฒนาการจัดกิจกรราโดยใช้แหล่บการเรียนรู้ในชุาชนเป็นฐานโดยการาีส่วนร่วาขอบชุาชน
3. เ.ื่อให้.ูนย์.ัฒนาเด็กเล็กพชุาชนพภาคีเครือข่ายในการจัดการ.ึกษาปฐาวัยเข้าาาาีส่วนร่วาในการ.ัฒนาเด็กปฐาวัยด้วยการาีส่วนร่วาในการ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ในชุาชน
4. เ.ื่อรวบรวาอบค์ควาารู้สาหรับนาไปขยายผลให้กับชุาชนอื่นนาไปประยุกต์ใช้
กลุ่มเป้าหมาย : ครูปฐาวัยพ.่อแา่พและเด็กปฐาวัยในจับหวัดที่วิทยาลัยชุาชนตั้บอยู่
สถานที่ดาเนินการ : วิทยาลัยชุาชนพ20 จับหวัด
กิจกรรม/วิธีดาเนินการ :
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
1. การฝึกอบราครูประจา.ูนย์เด็กเล็ก
เน้นกิจกรรม/โครงการที่มีการพัฒนาความร่วมมือกับศูนย์เด็กเล็กในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ โดยดาเนิน
2. การ.ัฒนาชุดกิจกรราเ.ื่อ.ัฒนาการเรียนรู้ขอบเด็ก กิจกรรมดังนี้
ปฐาวัยพโดยใช้แหล่บเรียนรู้ในชุาชนเป็นฐานโดยการ 1. การ.ัฒนา/ฝึกอบราครูประจา.ูนย์เด็กเล็ก
าีส่วนร่วาขอบชุาชน
2. การ.ัฒนาชุดกิจกรราเ.ื่อ.ัฒนาการเรียนรู้ขอบเด็กปฐาวัยพโดยใช้แหล่บเรียนรู้ในชุาชนเป็นฐานโดยการาีส่วนร่วาขอบชุาชน
3. การนาชุดกิจกรราและชุดการเรียนรู้ไปปฏิบัติจริบกับ 3. การนานวัตกรรา/ชุดกิจกรราและชุดการเรียนรูไ้ ปปฏิบตั ิจริบกับเด็กปฐาวัยในชุาชนและ.ูนย์เด็กเล็ก
เด็กปฐาวัยในชุาชนและ.ูนย์เด็กเล็ก
4. กิจกรราการ.ัฒนาครูผู้ดูแลเด็กพผูป้ กครอบพโดยให้นัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชนาีส่วนร่วาในการ.ัฒนา
4. การฝึกอบรา.่อแา่พผู้ปกครอบขอบเด็กปฐาวัย
โครงการต่อเนื่อง
(1) ประเาินผลและจัดทาแผน.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาเด็กปฐาวัยร่วากับ.ูนย์เด็กเล็กเดิาเ.ื่อต่อยอดพหรือเป้าหาายใหา่เ.ื่อ
ขยายผล
(2) ปรับปรุบหรือ.ัฒนาหลักสูตรพกิจกรราที่จะดาเนินการสู่กลุ่าเป้าหาายพได้แก่พ.ูนย์เด็กเล็กพผู้ดูแลเด็กปฐาวัยพและเด็ก
ปฐาวัยพใน.ื้นที่เป้าหาาย
(3) ติดตาาและประเาินผลโครบการพ(ดาเนินการในลักษ ะโครบการวิจยั .ัฒนา)
(4) จัดทารายบานผลการดาเนินบานเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ
(5) ติดตาาและประเาินผลผู้เข้ารับการอบรา.่อแา่พผูป้ กครอบ
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กิจกรรมตามคาของบประมาณ

กิจกรรมที่จะดาเนินการและสอดคล้องตามคาของบประมาณ

โครงการริเริ่มใหม่
(1) ประเาินและคัดเลือก.ูนย์เด็กเล็กเป้าหาายที่จะเข้าร่วาโครบการ
(2) ปรับปรุบหรือ.ัฒนาหลักสูตรพกิจกรราที่จะดาเนินการสู่กลุ่าเป้าหาายพได้แก่พ.ูนย์เด็กเล็กพผู้ดูแลเด็กปฐาวัยพและเด็กปฐาวัยพใน.ื้นที่
เป้าหาาย
(3) ติดตาาและประเาินผลโครบการพ(ดาเนินการในลักษ ะโครบการวิจยั .ัฒนา)
(4) จัดทารายบานผลการดาเนินบานเสนอต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ
(5) โครบการหลักสูตรฝึกอบรา.่อแา่พผู้ปกครอบเด็กปฐาวัย
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เด็กปฐาวัยจานวนพ400พคนพได้รับการ.ัฒนาอย่าบถูกต้อบพและเหาาะสากับวัยพทาให้เด็กที่จะเติบโตขึ้นาาาีคุ ภา.และเป็นกาลับสาคัญในการ
.ัฒนาประเท.ต่อไป
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 จานวนเด็กปฐาวัยที่ได้รับการ.ัฒนาพ400พคน
 จานวนเด็กปฐาวัยที่ได้รับผลจากการ.ัฒนาพ400พคนพ
 จานวน.ูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วา.ัฒนาหรือยกระดับพอย่าบน้อยพ1พแห่บพ/วิทยาลัย
 จานวนผู้ดูแลเด็กปฐาวัยที่ได้รับการ.ัฒนาพ
-ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  ร้อยละขอบเด็กปฐาวัยที่ได้รับผลจากการ.ัฒนาคุ ภา.ฯพาี.ัฒนาการตาาช่วบวัยพร้อยละพ100
หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 1,300,000 ล้านบาท
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนทั้บวบเบินพ100% วบเบินพจานวนพ1,300,000พบาทพเ.ื่อการบรรลุเป้าหาายพจานวนเด็กปฐาวัยได้รบั การ.ัฒนาพ400 คน
2. หลักเก ฑ์การ.ิจาร าจัดสรร
(1) จัดสรรสาหรับวิทยาลัยชุาขนที่ดาเนินโครบการต่อเนื่อบพและาีการปรับปรุบแผนการดาเนินบานที่แสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลุตาาผลสัาฤทธิ์ขอบโครบการพ
(2) จัดสรรสาหรับวิทยาลัยชุาชนที่ริเริา่ โครบการใหา่พและาีแผนการดาเนินบานที่แสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลุตาาผลสัาฤทธิ์ขอบโครบการ
(3) .ิจาร าจัดสรรตาาแผนปฏิบัติราชการขอบวิทยาลัยชุาชน
(4) นาผลการเบิกจ่ายบบประาา ภายใต้โครบการนี้ขอบปงบบประาา ก่อนหน้าพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาประกอบการ.ิจาร า
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. วิทยาลัยชุาชนจัดทาแผนปฏิบตั ิบานและแผนการใช้จ่ายบบประาา ให้เป็นให้สอดคล้อบกับวบเบินที่ได้รบั การ.ิจาร า
2. ดาเนินโครบการโดยใช้กระบวนการวิจัย.ัฒนาแบบาีส่วนร่วาในาิตติ ่าบพๆพที่าีแผนการดาเนินบานที่แสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลุตาาผลสัาฤทธิ์ขอบโครบการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

94

3. นาส่บผลการดาเนินบานในลักษ ะรายบานผลการวิจยั
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แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(11) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เหตุผลความจาเป็น : สถาบันวิทยาลัยชุาชนาีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการ.ึกษาระดับอุดา.ึกษาต่ากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุาชนพและาีวิทยาลัยชุาชนในสับกัดพจานวนพ20 แห่บพ
โดยาีวิทยาลัยชุาชนที่ตั้บอยู่ในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้พจานวนพ4พแห่บพประกอบด้วยพวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลาพาี.ันธกิจในจัดการ.ึกษาใน
ระดับต่ากว่าปริญญาในทุกสาขาวิชาที่สอดคล้อบกับควาาต้อบการขอบชุาชนที่วิทยาลัยชุาชนตั้บอยู่พ และนอกจากนี้พ ยับาี.ันธกิจที่าีควาาสาคัญไา่ยิ่บหย่อนกว่า.ันธกิจแรกพคือพการให้การฝึกอบรา
เ.ื่อ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบสาาชิกในชุาชนพอันนาไปสู่ควาาสาาารถทาบเ.รษฐกิจและสับคาขอบชุาชนพรัฐบาลได้เล็บเห็นควาาสาคัญขอบกล ไกทาบการ.ึกษาที่จะช่วยบรรเทาปัญหา
ควาารุนแรบใน.ื้นที่โดยการส่บเสริาและสนับสนุนบทบาทวิท ยาลัยชุาชนให้เป็นกลไกในการส่บเสริาด้านอาชี.พและการอยู่ร่วากันในสับคา.หุวัฒนธรราในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัด
ชายแดนภาคใต้าาอย่าบต่อเนื่อบ
วัตถุประสงค์ : เ.ื่อส่บเสริาและสนับสนุนวิทยาลัยชุาชนให้เป็นกลไกในการจัดการ.ึกษาเ.ื่อสร้าบหรือ.ัฒนาทักษะอาชี.พและยกระดับคุ ภา.ชีวิตทีส่ อดคล้อบกับควาาต้อบการขอบ
ชุาชนในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่มเป้าหมาย : นัก.ึกษาหรือประชาชนใน.ื้นที่พ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับบริการ.ัฒนาทักษะอาชี.
สถานที่ดาเนินการ : .ื้นที่จับหวัดนราธิวาสพปัตตานีพยะลาพและพ4พอาเภอในจับหวัดสบขลาพ(อาเภอจะนะพอาเภอนาทวีพอาเภอสะบ้าย้อยพและอาเภอเท.า)
กิจกรรม/วิธีดาเนินการ :
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
จัดการ.ึกษาหลักสูตรฝึกอบราเ.ือ่ สร้าบอาชี.และการาีบานทาในเขต.ัฒนา
จัดการ.ึกษาหลักสูตรฝึกอบราเ.ือ่ สร้าบอาชี.และการาีบานทาในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนพ
.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนพโดยาุ่บเน้นหลักสูตรตาาควาาต้อบการขอบ
โดยาุ่บเน้นหลักสูตรตาาควาาต้อบการขอบชุาชนพและกิจกรราส่บเสริาการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาา
ชุาชนพและกิจกรราส่บเสริาการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บ
เข้าแข็บชุาชนในลักษ ะเชิบ.ื้นที่พ(Area-based) ซึ่บาีกระบวนการพ“เข้าใจพเข้าถึบพและ.ัฒนา”พาีกิจกรรา
ชุาชนในลักษ ะเชิบ.ื้นที่พ(Area-based) ซึ่บาีกระบวนการพ“เข้าใจพเข้าถึบพและ ดาเนินการ
.ัฒนา”พาีกิจกรราดาเนินการ
1. จัดหลักสูตรฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาทักษะอาชี.พและคุ ภา.ชีวิตพ
1. จัดหลักสูตรฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาทักษะอาชี.พและคุ ภา.ชีวิตพ(Problem 2. โครบการเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชนในลักษ ะเชิบ.ื้นที่พ(Project based) การส่บเสริา.ักยภา.การ
based)
ปลูกและแปรรูปผลิตภั ฑ์จากไา้ไผ่สู่วสิ าหกิจชุาชนแบบครบวบจรพ
2. โครบการเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชนในลักษ ะเชิบ.ื้นที่พ(Project
3. โครบการส่บเสริาการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บในลักษ ะเชิบ.ื้นที่พ(Area - based)
based) การส่บเสริา.ักยภา.การปลูกและแปรรูปผลิตภั ฑ์จากไา้ไผ่สู่
กระบวนการาีส่วนร่วาขอบชุาชนเ.ื่อการ.ัฒนาอย่าบยั่บยืน
วิสาหกิจชุาชนแบบครบวบจรพ
4. การจัดหลักสูตรฝึกอบรา/จัดโครบการพโดยเน้นผูไ้ ด้รับผลกระทบจากโควิด19พคนว่าบบานเป็นลาดับแรกพ
และพ10%พล่าบขอบคนยากจนพผู้ารี ายได้น้อย/ผู้ด้อยโอกาส
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กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
3. โครบการส่บเสริาการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บในลักษ ะ
เชิบ.ื้นที่พ(Area - based) กระบวนการาีส่วนร่วาขอบชุาชนเ.ื่อการ.ัฒนา 1. ชุมชนเดิม
อย่าบยั่บยืนพ
กิจกรราที่พ1พนาผลการประเาินในปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 3พาาทบทวนร่วากับชุาชนเ.ื่อกาหนดควาา
ต้อบการในการ.ัฒนาเ.ิ่าเติาพนาไปสู่การ.ัฒนาหลักสูตรใหา่/กิจกรราใหา่ในการยกระดับการเรียนรู้นาไปสู่
การ.ัฒนาอาชี.หรือสับคา
กิจกรราที่พ5พจัดโครบการฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาทักษะอาชี.ตาาควาาต้อบการขอบประชาชนใน.ื้นที่
กิจกรราที่พ3พติดตาาพประเาินผลการดาเนินบานโครบการอย่าบเป็นระบบเ.ื่อให้ได้สารสนเท.ที่น่าเชื่อถือ
2. ชุมชนใหม่
กิจกรราที่พ1พสารวจควาาต้อบการขอบชุาชนใน.ื้นที่เป้าหาายตาากระบวนการ.ึกษาชุาชน
กิจกรราที่พ5พวิเคราะห์ปัญหาพจัดกิจกรราในการ.ัฒนาคนพโดยใช้.ักยภา.หรือทรั.ยากรขอบ.ื้นที่าาใช้เป็น
ฐานในการ.ัฒนาอาชี.
กิจกรราที่พ3พจัดทาหลักสูตรใหา่หรือปรับปรุบหลักสูตรเดิาให้สอดคล้อบกับควาาต้อบการ.ัฒนาอาชี.
กิจกรราที่พ4พจัดโครบการฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาทักษะอาชี.ตาาควาาต้อบการขอบประชาชนใน.ื้นที่
กิจกรราที่พ6พติดตาาพประเาินผลการดาเนินบานโครบการอย่าบเป็นระบบเ.ื่อให้ได้สารสนเท.ที่น่าเชือ่ ถือ
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นัก.ึกษาหรือประชาชนใน.ื้นที่พ4พจับหวัดชายแดนภาคใต้พจานวนพ5,600พคนพที่ผ่านการฝึกอบราทักษะอาชี.สาาารถนาควาารู้ไปใช้ในการ
.ัฒนาบานพและสร้าบรายได้ให้กับครอบครัวได้
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 จานวนนัก.ึกษาหรือประชาชนใน.ื้นที่พ 4พจับหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับบริการ.ั ฒนา  จานวนนัก.ึกษาหรือประชาชนใน.ื้นที่พ 4พจับหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับบริการ.ัฒนา
ทักษะอาชี. 2,500 คน
ทักษะอาชี. 2,500 คนพ
 วิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพศศศพคนพ
 วิทยาลัยชุาชนยะลาพศศศพคน
 วิทยาลัยชุาชนปัตตานีพศศศพคน
 วิทยาลัยชุาชนสบขลาพศศศพคน
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ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคาของบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
 ร้อยละพ80พขอบนัก.ึกษาหรือประชาชนที่เข้าร่วาโครบการสาาารถนาควาารู้และทักษะไป  ร้อยละพ80พขอบนัก.ึกษาหรือประชาชนที่เข้าร่วาโครบการสาาารถนาควาารูแ้ ละทักษะไป
ใช้ในการประกอบอาชี.พสร้าบบานพสร้าบรายได้และอยู่ในชุาชนได้อย่าบสันติสุข
ใช้ในการประกอบอาชี.พสร้าบบานพสร้าบรายได้และอยู่ในชุาชนได้อย่าบสันติสุข
หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 12,000,000 บาท
1. จัดสรรไว้ที่สานักบานสถาบันพสาหรับบริหารจัดการพและติดตาาประเาินผลโครบการในภา.รวาพวบเบินพ500,000พบาท
2. .ิจาร าจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้พจานวนพ4พวิทยาลัยชุาชนพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพปัตตานีพยะลาพและสบขลาพ
เ.ื่อดาเนินการตาากิจกรราที่กาหนดพวบเบินพ11,500,000พบาท
3. หลักเก ฑ์การ.ิจาร าโครบการ
1.1 วัตถุประสบค์ขอบโครบการที่สอดคล้อบกับภารกิจที่กาหนดไว้ในคาขอบบประาา พควาาท้าทายหรือควาาน่าสนใจพขอบกิจกรราที่จะประสบควาาสาเร็จ
1.2 การจัดอบราอาชี.พให้ควาาสาคัญกับกลุ่าเป้าหาาย/ครัวเรือนที่ารี ายได้น้อยพเฉลี่ยน้อยกว่าเก ฑ์พจปฐศพหรือผู้ลบทะเบียนเป็นผู้ารี ายได้น้อยตาาโครบการสวัสดิการแห่บรัฐพ
หรือใน.ื้นที่เป้าหาายขอบพกอศรานศพเป็นลาดับต้นพ
1.3 าีกิจกรราการติดตาาพประเาินผลในาิติเชิบคุ ภา.พและนาเสนอผลลั.ธ์ขอบโครบการที่าผี ลกระทบต่อบุคคลพกลุ่าพหรือชุาชนพ(กร ีตัวอย่าบที่ดี)
1.4 การเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับ
1.5 นาผลการเบิกจ่ายบบประาา ภายใต้โครบการนี้ขอบปงบบประาา ก่อนหน้าพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาประกอบการ.ิจาร า
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. สาาารถออกแบบการจัดกิจกรราในลักษ ะต่าบพๆพเช่นพproject-based area-based problem-based
2. ยึดเป้าหาายตาาคาขอบบประาา
3. ให้าีการประเาินผลโครบการให้สอดคล้อบกับวัตถุประสบค์
4. ให้าีการสรุปผลและรายบานพเาื่อสิน้ สุดปงบบประาา พ.ร้อาข้อเสนอแนะในการจัดทาคาขอบบประาา ในปงถัดไป
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โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
(12) งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เหตุผลความจาเป็น : สถาบันวิทยาลัยชุาชนาีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการ.ึกษาระดับอุดา.ึกษาต่ากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุาชนพและาีวิทยาลัยชุาชนในสับกัดพจานวนพ50พแห่บพ
โดยาีวิทยาลัยชุาชนที่ตั้บอยู่ในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้พจานวนพ4พแห่บพประกอบด้วยพวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลาพาี.ันธกิจในจัดการ.ึกษาใน
ระดับต่ากว่าปริญญาในทุกสาขาวิชาที่สอดคล้อบกับควาาต้อบการขอบชุาชนที่วิทยาลัยชุาชนตั้บอยู่พ และนอกจากนี้พ ยับาี.ันธกิจที่าีควาาสาคัญไา่ยิ่บหย่อนกว่า.ันธกิจแรกพคือพการให้การฝึกอบรา
เ.ื่อ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบสาาชิกในชุาชนพอันนาไปสู่ควาาสาาารถทาบเ.รษฐกิจและสับคาขอบชุาชนพรัฐบาลได้เล็บเห็นควาาสาคัญขอบกลไกทาบการ.ึกษาที่จะช่วยบรรเทาปัญหา
ควาารุนแรบใน.ื้นที่โดยการส่บเสริาและสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุาชนให้เป็นกลไกในการส่บเสริาด้านอาชี.พและ การอยู่ร่วากันในสับคา.หุวัฒนธรราในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัด
ชายแดนภาคใต้าาอย่าบต่อเนื่อบ
วัตถุประสงค์ :
1. ส่บเสริาให้ประชาชนพและนัก.ึกษาในวิทยาลัยชุาชนให้าีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรราพอาชี.พและควาาเป็นอยู่ขอบผู้คนในสับคาต่าบวัฒนธรราพ
2. ส่บเสริาให้ประชาชนพและนัก.ึกษาในวิทยาลัยชุาชนได้รับประสบการ ต์ รบและเรียนรู้จากการปฏิบตั บิ านในชุาชนเข้าแข็บพโดยเฉ.าะการปลูกฝับเชิบคุ ธรราพจริยธรราที่เกิดขึ้นใน
ชุาชน
3. ส่บเสริาให้ประชาชนพและนัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชนรูร้ ักสาาัคคีพและาีทั.นคติเชิบบวก
กลุ่มเป้าหมาย : ชุาชนพประชาชนพและนัก.ึกษาพใน.ื้นที่จับหวัดนราธิวาสพยะลาพปัตตานีพและสบขลา
สถานที่ดาเนินการ : .ื้นที่จับหวัดนราธิวาสพปัตตานีพยะลาพและพ4พอาเภอในจับหวัดสบขลาพ(อาเภอจะนะพอาเภอนาทวีพอาเภอสะบ้าย้อยพและอาเภอเท.า)
กิจกรรม/วิธีดาเนินการ :
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
1. กิจกรราเสริาสร้าบการอยู่ร่วากันอย่าบสันติสุขในชุาชนจับหวัดชายแดนใต้พาีการดาเนินการให้ 1. กิจกรราเสริาสร้าบการอยู่ร่วากันอย่าบสันติสุขในชุาชนจับหวัดชายแดนใต้พาีการดาเนินการให้
นัก.ึกษาได้.ึกษาเรียนรู้กระบวนการการอยู่ร่วากันอย่าบสันติพและเรียนรู้วิธีการ.ึกษาข้อาูล
นัก.ึกษาได้.ึกษาเรียนรู้กระบวนการการอยู่ร่วากันอย่าบสันติพ การส่บเสริาทั.นคติเชิบบวก
ชุาชนพ
ด้านการควาาาั่นคบใน.ื้นที่พ เรียนรู้วิธีการ.ึกษาข้อาูลชุาชนพขอบ.ื้นที่จับหวัดชายแดน
2. กิจกรราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาบสับคา.หุวัฒนธรราพดาเนินการโดยให้ควาารู้ที่ถูกต้อบในเรื่อบ
ภาคใต้พแล้วถอดบทเรียนสกัดอบค์ควาารู้การสร้าบชุาชนที่เข้าแข็ บพและนาอบค์ควาารู้ไป
การอยู่ร่วากันในสับคา.หุวัฒนธรราพโดยหน่วยบานที่เกี่ยวข้อบพและจัดให้นัก.ึกษาได้เรียนรู้
ประยุกต์ใช้ในชุาชนขอบตนพ
การใช้ชีวิตร่วากับนัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชนต่าบ.ื้นที่และาีควาาแตกต่าบทาบวัฒนธรราพ
2. กิจกรราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาบสับคา.หุวัฒนธรราพดาเนินการโดยให้ควาารู้ที่ถูกต้อบในเรื่อบ
3. กิจกรรา.ัฒนาทักษะผู้นาและการาีจิตอาสาขอบนัก.ึกษาผ่านกิจกรราค่ายผู้นานัก.ึ กษาพ
การอยู่ร่วากันในสับคา.หุวัฒนธรราพโดยหน่วยบานที่เกี่ยวข้อบพและจัดให้นัก.ึกษาได้เรียนรู้
จะดาเนินการจัดให้ควาารู้ด้านต่าบพๆพเกี่ยวกับภาวะผู้นาพคุ ธรราพจริยธรราพจิตอาสาพและพ
การใช้ ชีวิ ตร่ วากั บนั ก.ึ กษาวิ ทยาลัยชุ าชนพซึ่ บเป็ นคนต่ าบ.ื้ นที่ และาี ควาาแตกต่ าบทาบ
การทาบานอย่าบาีประสิทธิภา.ด้วยวบจรคุ ภา.เดาาิ่บแก่ผู้นานัก.ึกษาพ
วัฒนธรราพเ.ื่อสร้าบการเรียนรู้การอยู่ร่วากันในสับคา.หุวัฒนธรราและนาอบค์ควาารู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชุาชนขอบตน
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

99

กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
4. กิจกรราาหกรราวิชาการสร้าบบานสร้าบอาชี .พ(เสริาสร้าบเอกลักษ ์ขอบชาติ)พดาเนินการ 3. กิจกรรา.ัฒนาทักษะผู้นาและการาีจิตอาสาขอบนัก.ึกษาผ่านกิจกรราค่ายผู้นานัก.ึกษาพจะ
จั ดการแข่ บขั นวิ ชาการทั้ บด้ านวิ ชาการพและวิ ชาชี .พเ.ื่ อแสดบถึ บอบค์ ควาารู้ พ .ิ ลปะและ
ดาเนินการจัดให้ควาารู้ด้านต่าบพๆพเกี่ยวกับพภาวะผู้นาพพคุ ธรราพจริยธรราพจิตอาสาพและพ
วัฒนธรราขอบนัก.ึกษาและประชาชนที่ผ่านการฝึกอบราหลักสูตรต่าบพๆพขอบวิทยาลัยชุาชนพ
การทาบานอย่าบาีประสิทธิภา.ด้วยวบจรคุ ภา.เดาาิ่บแก่ผู้นานัก.ึกษาพเ.ื่อให้นัก.ึกษาาี
ในแต่ละจับหวัดพ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลบทั้บในวิทยาลัยและชุาชนพาีจิตอาสาพตลอดจนสาาารถถ่ายทอด
ให้กับเ.ื่อนนัก.ึกษาและประชาชนในชุาชนได้พและสาาารถวาบแผนและดาเนินการทาบาน
ตาาที่าอบหาายได้อย่าบาีประสิทฺธิภา.
4. กิจกรราาหกรราวิชาการสร้าบบานสร้าบอาชี.พ(เสริาสร้าบเอกลักษ ์ขอบชาติ)พดาเนินการ
จั ดการแข่ บขั นวิ ชาการทั้ บด้ านวิ ชาการพและวิ ชาชี .พเ.ื่ อแสดบถึ บอบค์ ควาารู้ พ .ิ ลปะและ
วัฒนธรราขอบนัก.ึกษาและประชาชนที่ผ่านการฝึกอบราหลักสูตรต่าบพๆพขอบวิทยาลัยพในแต่
ละจับหวัดพประกอบด้ วยวิ ทยาลั ยชุาชนนราธิ วาสพยะลาพปัตตานีพ สบขลาพซึ่บเป็นอยู่ ในพ4พ
จับหวัดชายแดนภาคใต้พร่วากับวิทยาลัยชุาชน.ับบาพสตูลพและระนอบพตลอดจนจัดแสดบผล
บานทาบวิชาการขอบนัก.ึกษาและผลบานผลิตภั ฑ์ขอบชุาชนที่ผ่านการ.ัฒนาจากวิทยาลัย
ชุาชนต่าบพๆ
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นัก.ึกษาพและประชาชนพจานวนพ6,000พคนพที่เข้าร่วาโครบการได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วฒ
ั นธรราควาาเป็นอยู่กับคนในสับคาที่ต่าบ
วัฒนธรราพและสาาารถนาประสบการ ไ์ ปถ่ายทอดให้กับคนในชุาชนพทาให้เกิดชุาชนสันติสุขพอย่าบน้อยพ4พชุาชน
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 จานวนนัก.ึกษาพประชาชนพและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่ วาโครบการสั บคา.หุ วัฒ นธรราพ  จานวนนัก.ึกษาพประชาชนพและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วาโครบการสับคา.หุวัฒนธรราพ
5,000 คน
5,000 คน
 วิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพศศศพคนพ
 จานวนชุาชน.หุวัฒนธรราต้นแบบพ4พชุาชน
 วิทยาลัยชุาชนยะลาพศศศพคน
 วิทยาลัยชุาชนปัตตานีพศศศพคน
 วิทยาลัยชุาชนสบขลาพศศศพคน
 จานวนชุาชน.หุวัฒนธรราต้นแบบพ4พชุาชน
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ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคาของบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
 ร้อยละนัก.ึกษาและประชาชนผู้รับบริการขอบวิทยาลัยชุาชนพใน.ื้นที่พ4พจับหวัดชายแดน  ร้อยละนัก.ึกษาและประชาชนผู้รับบริการขอบวิทยาลัยชุาชนพใน.ื้นที่พ4พจับหวัดชายแดน
ภาคใต้พที่เข้าร่วากิจกรราตาาวัตถุประสบค์โครบการพสาาารถนาควาารู้และประสบการ ์
ภาคใต้พที่เข้าร่วากิจกรราตาาวัตถุประสบค์โครบการพสาาารถนาควาารู้และประสบการ ์
ไปใช้ในการดารบชีวิตในสับคา.หุวัฒนธรราในชุาชนได้อย่าบสันติพร้อยละพ80
ไปใช้ในการดารบชีวิตในสับคา.หุวัฒนธรราในชุาชนได้อย่าบสันติพร้อยละพ80
หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 7,500,000 บาท
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนทั้บวบเบินพ100% วบเบินพจานวนพ7,600,000พบาทพ
2. .ิจาร าจัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้พจานวนพ4พวิทยาลัยชุาชนพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพปัตตานีพยะลาพและสบขลาพาี
หลักเก ฑ์การ.ิจาร ากิจกรรา/โครบการพดับนี้
2.1 วัตถุประสบค์ขอบโครบการที่สอดคล้อบกับภารกิจที่กาหนดไว้ในคาขอบบประาา พควาาท้าทายหรือควาาน่าสนใจพขอบกิจกรราที่จะประสบควาาสาเร็จ
2.2 าีกิจกรราการติดตาาพประเาินผลในาิติเชิบคุ ภา.พและนาเสนอผลลั.ธ์ขอบโครบการที่าผี ลกระทบต่อบุคคลพกลุ่าพหรือชุาชนพ(กร ีตัวอย่าบที่ดี)
2.3 การเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาตาาระเบียบกระทรวบการคลับ
2.4 นาผลการเบิกจ่ายบบประาา ภายใต้โครบการนี้ขอบปงบบประาา ก่อนหน้าพ พสิ้นเดือนสิบหาคาพาาประกอบการ.ิจาร า
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. กาหนดแผนและปฏิทินบานให้ชัดเจน
2. บริหารบบประาา /โครบการให้ยดึ ระเบียบกฎหาายที่เกี่ยวข้อบ
3. ให้าีการประเาินผลโครบการให้สอดคล้อบกับวัตถุประสบค์
4. ให้าีการสรุปผลและรายบานพเาื่อสิน้ สุดปงบบประาา พ.ร้อาข้อเสนอแนะในการจัดทาคาขอบบประาา ในปงถัดไป
5. การเบิกจ่ายบบประาา ให้เป็นไปตาาระเบียบกระทรวบการคลับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบราพการจัดบานพและการประชุาระหว่าบประเท.พ.ศ.ศพศศศศพและ/หรือพข้อตกลบขอบ
กระทรวบการคลับ

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

101

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
(13) งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
เหตุผลความจาเป็น : สถาบันวิทยาลัยชุาชนาีวิทยาลัยชุาชนในสับกัดตั้บกระจายอยู่ในจับหวัดเล็กตาาชายขอบทั่วประเท.รวาพ50พจับหวัดพและาีหน่วยบริการที่เข้ าถึบผู้เรียนในอาเภอ
ต่าบพๆพขอบแต่ละจับหวัดที่เอือ้ ให้ผู้เรียนเข้าถึบได้บ่ายพและลดค่าใช้จ่ายพาีบทบาทหน้าที่จัดการ.ึกษาระดับต่ากว่าปริญญาพหลักสูตรอนุปริญญาพหลักสูตรประกา.นียบัตรพและหลักสูตรฝึกอบราเ.ื่อ
.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตให้แก่กลุ่าเป้าหาายที่หลากหลายพตาาควาาต้อบการขอบชุาชนพพและรวาถึบกลุ่าเป้าหาายผู้ สูบอายุเ.ื่อให้าีบานทาและาีรายได้พซึ่บจะทาให้ผู้สูบอายุาีอาชี./อาชี.
เสริาพาีทักษะควาารู้และควาาสาาารถเ.ิ่าเติาพควาาาั่นคบในชีวิตขอบผู้สูบอายุพตลอดจนการเข้าถึบสิทธิบริการทาบสับคาขอบผู้สูบอายุทั้บด้านพสุขภาวะพสับคาและสภา.แวดล้อาที่เหาาะสาพพ
วิทยาลัยชุาชนาีการดาเนินการส่บเสริาด้านอาชี.และเ.ิ่ารายได้ขอบผู้สูบอายุในชุาชนที่ตั้บอยู่ใน.ื้นที่บริการขอบวิทยาลัยชุาชนแต่ละแห่บผ่านกระบวนการจัดการควาารู้ทั้บในลักษ ะพ
Area-based และพProject-based ที่ทาบานร่วากับภาคส่วนต่าบพๆพในจับหวัดพอาทิพอสาศพอบตศพโรบเรียนหรือสถาน.ึกษาพวัดพเป็นต้นพพซึ่บแต่ละจับหวัดจะาีรูปแบบและหลักสูตรที่แตกต่าบกันตาา
บริบทพ.ักยภา.พและควาาต้อบการขอบกลุ่าผู้สูบอายุใน.ื้นที่พโดยาีตัวอย่าบรูปแบบและหลักสูตรที่ดาเนินการเ.ื่อส่บเสริาการาีบานทาและาีรายได้ขอบผู้สูบอายุที่ผ่านาาพเช่นพ(1)พวิทยาลัยชุาชนแ.ร่พ
ดาเนินการร่วากับเท.บาลตาบลเด่นชัยพจัดหลักสูตรเกี่ยวกับ.่ออุ้ยพแา่อุ้ยพร่วากับพอบตศเด่นชัยพโดยพอบตศพดูแลด้านสถานที่และการรวาตัวขอบกลุ่ าผู้สูบอายุพวิทยาลัยชุาชนแ.ร่จัดกิจกรราเ.ื่อ
ส่บเสริาการรวากลุ่าพและสร้าบเครือข่ายพและต่อยอดไปสู่การส่บเสริาอาชี.ให้ผู้สูบอายุที่าีก ารรวากลุ่ากันพอาทิพอาชี.เกษตรพ(ปลูกผักกินเอบในครัวเรือน)พอาชี.หัตถกรราที่เป็นภูาิปัญญาขอบ
จับหวัดแ.ร่พเป็นต้นพส่บผลให้ผู้สูบอายุสาาารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและาีรายได้เสริาเ.ิ่าขึ้น พ(5)พวิทยาลัยชุาชนตราดพดาเนินการร่วากับพอบตศพเท.บาลพรวากลุ่าผู้สูบอายุที่สนใจการประกอบ
อาชี.เสริาพและอบราหลักสูตรอาชี.ถักาาคราเา่เป็นตะกร้าพกระเป๋าพขอบที่ระลึกพส่บผลให้ผู้สูบอายุที่เข้ารับการอบราาีการรวากลุ่าพสร้ าบเครือข่ายการทาอาชี./อาชี.เสริาให้เกิดควาายั่บยืนพ
าีคุ ภา.ชีวิตที่ดีขึ้นพ(3)พวิทยาลัยชุาชนระนอบพร่วาาือกับพอสาศพอบตศพในการรวากลุ่าผู้สูบอายุที่.อจะช่วยเหลือตัวเอบได้พ จัดอบราหลักสูตรการดูแลตนเอบขอบผู้สูบอายุผ่านหลักสูตรพ“ยาพ9พเา็ด”1พ
ส่บผลให้าีเครือข่ายขอบกลุ่าผู้สูบอายุในแต่ละชุาชนพที่จะร่วาทากิจกรรา.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตตนเอบพและต่อยอดไปสู่การอบราด้านอาชี.เสริา ให้แก่ผู้สูบอายุในแต่ละชุาชนพให้าีบานทาและาีรายได้
เสริาเ.ิ่าขึ้นพเป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เ.ื่อส่บเสริาการาีบานทาและาีรายได้ขอบผู้สูบอายุใน.ื้นที่ที่วิทยาลัยชุาชนตั้บอยู่พ50พจับหวัดพโดยกระบวนการจัดการควาารู้ในลักษ ะพArea–based หรือพProject-based
2. เ.ื่อส่บเสริาและ.ัฒนา.ักยภา.ผูส้ ูบอายุในการดูแลตนเอบที่เหาาะสาพาีทักษะควาารู้และควาาสาาารถเ.ิ่าเติาพควาาาั่นคบในชีวิตพตลอดจนการเข้าถึบสิทธิบริการทาบสับคาขอบ
ผู้สูบอายุทั้บด้านสุขภาวะพสับคาและสภา.แวดล้อาที่เหาาะสาพ
3. เ.ื่อสร้าบเครือข่ายการทาบานด้านผู้สูบอายุโดยใช้กระบวนการาีส่วนร่วาขอบชุาชนพและหน่วยบานต่าบพๆพใน.ื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย ผูส้ ูบอายุในชุาชนที่วิทยาลัยชุาชนพทั้บหาดพ3 กลุ่าพดับนี้
กลุ่มที่ 1 : ดาเนินการต่อเนื่อบและสนับสนุนข้อาูลด้านผู้สูบอายุในการจัดทาคาขอบบประาา พจานวนพ10พแห่บพพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนหนอบบัวลาภูพสระแก้วพนราธิวาสพยะลาพปัตตานีพยโสธรพ
ตราดพแ.ร่พสบขลาพและน่าน
1

(1) การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล (2) กัวซา หรือ ขูดซา หรือ ขูดพิษ หรือ ขูดลม (3) การสวนล้างลาไส้ใหญ่ (ดีทอกซ์) (4) การแช่มือแช่เท้าในนาสมุนไพร (5) การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน
(คือเมื่อใช้แล้วรู้สึกสบาย) (6) การออกกาลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที่ถูกต้อง (7) การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย (8) ใช้ธรรมะ ทาใจให้สบาย ผ่อนคลายความเครียด (9) รู้เพียงรู้พักให้พอดี
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กลุ่มที่ 2 : ดาเนินการต่อเนื่อบและสนับสนุนข้อาูลเ.ิ่าเติาพจานวนพ1 แห่บพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนระนอบ
กลุ่มที่ 3 :พดาเนินการใหา่และไา่าีการสนับสนุนข้อาูลพจานวน 9 แห่บพได้แก่พวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพตากพ.ิจิตรพอุทัยธานีพบุรีรัาย์พาุกดาหารพ.ับบาพสตูลพและสาุทรสาคร
สถานที่ดาเนินการ : วิทยาลัยชุาชนพ20พจับหวัดพ
กิจกรรม/วิธีดาเนินการ :
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
1. การดาเนินบานในกลุ่าผู้สูบอายุในชุาชนที่ดาเนินกิจกรราต่อเนื่อบ
1. การดาเนินบานในกลุ่าผู้สูบอายุในชุาชนที่ดาเนินกิจกรราต่อเนื่อบ
- ระดาควาาคิดเห็นร่วากับเครือข่ายชุาชนพหน่วยบานที่เกี่ยวข้อบเ.ื่อบูร าการแผนการ
- ระดาควาาคิดเห็นร่วากับเครือข่ายชุาชนพหน่วยบานที่เกี่ยวข้อบเ.ื่อบูร าการแผนการ
ทาบานร่วากันใน.ื้นที่ดาเนินการ
ทาบานร่วากันใน.ื้นที่ดาเนินการ
- ส่บเสริาอาชี.เ.ื่อให้าีรายได้เสริาพและส่บเสริาและ.ัฒนา.ักยภา.ขอบผู้สูบอายุในการดูแล
- ส่บเสริาอาชี.เ.ื่อให้าีรายได้เสริาพพและส่บเสริาและ.ัฒนา.ักยภา.ขอบผู้สูบอายุในการดูแล
ตนเอบ
ตนเอบ
- จัดกิจกรรานันทนาการพอบราให้ควาารู้และทักษะในการดูแลสุขภา.กายพและสุขภา.จิตใจ
- จัดกิจกรรานันทนาการพอบราให้ควาารู้และทักษะในการดูแลสุขภา.กายพและสุขภา.จิตใจ
ขอบผู้สูบอายุ
ขอบผู้สูบอายุ
- บูร าการกิจกรราที่ให้ประชาชนในชุาชนทุกช่วบวัยาีส่วนร่วาในกิจกรราการจัดการควาารู้
- บูร าการกิจกรราที่ให้ประชาชนในชุาชนทุกช่วบวัยาีส่วนร่วาในกิจกรราการจัดการควาารู้
ร่วากับผู้สูบอายุในชุาชนพเ.ื่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการ ์พอบค์ควาารู้พและสร้าบควาาสัา.ันธ์ ร่วากับผู้สูบอายุในชุาชนพเ.ื่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการ ์พอบค์ควาารู้พและสร้าบควาาสัา.ันธ์
ที่ดีต่อกันพเกิดสับคาแห่บการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่บกันและกัน
ที่ดีต่อกันพเกิดสับคาแห่บการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่บกันและกัน
2. การดาเนินบานในกลุ่าผู้สูบอายุในชุาชนที่ขยายผล
2. การดาเนินบานในกลุ่าผู้สูบอายุในชุาชนที่ขยายผล
- สารวจชุาชนเป้าหาายพด้านผู้สูบอายุพจานวนพสภา.ควาาเป็นอยู่พสับคาพเ.รษฐกิจพ
- สารวจชุาชนเป้าหาายพด้านผู้สูบอายุพจานวนพสภา.ควาาเป็นอยู่พสับคาพเ.รษฐกิจพ
- สร้าบเครือข่ายการทาบานด้านผู้สูบอายุในชุาชนพ
- สร้าบเครือข่ายการทาบานด้านผู้สูบอายุในชุาชนพ
- จัดทาแผน.ัฒนาผู้สูบอายุร่วากับเครือข่าย
- จัดทาแผน.ัฒนาผู้สูบอายุร่วากับเครือข่าย
- .ัฒนาหรือปรับปรุบหลักสูตรตาาควาาต้อบการขอบผู้สูบอายุและสอดคล้อบกับบริบทขอบ
- .ัฒนาหรือปรับปรุบหลักสูตรตาาควาาต้อบการขอบผู้สูบอายุและสอดคล้อบกับบริบทขอบ
ชุาชน
ชุาชน
- สารวจและจัดทาทาเนียบขอบผู้สูบอายุที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละเรื่อบ
- สารวจและจัดทาทาเนียบขอบผู้สูบอายุที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละเรื่อบ
- จัดกิจกรราการฝึกปฏิบัติด้านอาชี.ตาาควาาสนใจขอบกลุ่าผู้สูบอายุพเ.ื่อให้าีรายได้
- จัดกิจกรราการฝึกปฏิบัติด้ านอาชี.ตาาควาาสนใจขอบกลุ่าผู้สูบอายุพเ.ื่อให้าีรายได้
เสริาและอบราพให้ควาารู้เกี่ยวการดูแลตนเอบขอบผู้สูบอายุ
เสริาและอบราพให้ควาารู้เกี่ยวการดูแลตนเอบขอบผู้สูบอายุ
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้สูบอายุทไี่ ด้รับการส่บเสริาการาีบานทาและาีรายได้พสาาารถนาควาารู้และทักษะไปใช้ในการสร้าบอาชี.เสริาพลดรายจ่ายในครัวเรือนพ
ตลอดจนาีทักษะตนเอบในการเข้าถึบบริการทาบสับคาพสาาารถดูแลตนเอบพาีคุ ภา.ชีวิตที่ดีพสาาารถอยู่ในสับคา/ชุาชนได้อย่าบาีควาาสุข
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ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 จานวนผู้สูบอายุที่เข้ารับการฝึกอบราด้านอาชี.พพจานวนพ1,000พคน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
 ร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้สูบอายุที่เข้าร่วากิจกรราพร้อยละพ80

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคาของบประมาณ
 จานวนผู้สูบอายุที่เข้ารับการฝึกอบราด้านอาชี.พพจานวนพ1,000พคน
 ร้อยละควาา.ึบ.อใจขอบผู้สูบอายุที่เข้าร่วากิจกรราพร้อยละพ80

หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 4,000,000 บาท
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนทั้บวบเบินพ100% วบเบินพจานวนพ4,000,000พบาทพ
2. จัดสรรสาหรับวิทยาลัยชุาขนที่ดาเนินโครบการต่อเนื่อบพและาีการปรับปรุบแผนการดาเนินบานที่แสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลุตาาผลสัาฤทธิ์ขอบโครบการ
3. จัดสรรสาหรับวิทยาลัยชุาชนที่ริเริา่ โครบการใหา่พและาีแผนการดาเนินบานที่แสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลุตาาผลสัาฤทธิ์ขอบโครบการ
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. วิทยาลัยชุาชนจัดทาแผนปฏิบตั ิบานและแผนการใช้จ่ายบบประาา ให้เป็นให้สอดคล้อบกับวบเบินที่ได้รบั การ.ิจาร า
2. ดาเนินโครบการโดยใช้กระบวนการวิจัย.ัฒนาแบบาีส่วนร่วาในาิตติ ่าบพๆพที่าีแผนการดาเนินบานที่แสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลุตาาผลสัาฤทธิ์ขอบโครบการ
3. นาส่บผลการดาเนินบานในลักษ ะรายบานผลการวิจยั
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แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
(14) งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมลานนาและกลุมชาติพันธุภาคเหนือ
เหตุผลความจาเป็น : วิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพและวิทยาลัยชุาชนแ.ร่พเป็นหน่วยบานการจัดการ.ึกษาระดับอุดา.ึกษาพาุ่บเน้นผู้เรียนที่.ลาดโอกาสการเรียนรู้ในวัยเรียนพผู้ที่ต้อบการ
.ึกษาต่อในระดับอุดา.ึกษาแต่ไา่าีทุนทรั.ย์และผู้ที่ต้อบการ.ัฒนาตนเอบพ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตพวิทยาลัยชุาชนจึบตอบสนอบต่อควาาต้อบการขอบผู้เรียนพชุาชนได้อย่าบรวดเร็วและตรบประเด็น
ชุาชนาีส่วนร่วารับผิดชอบโดยตรบโดยเน้นให้ผู้เรียนาีทักษะการเรียนรู้ที่สาาารถเข้าสู่ยุคแห่บการแข่บขันในปัจจุบันพ.ึ่บ.าตนเอบได้สู่ การเรียนรู้ตลอดชีวิตพให้คนทุกกลุ่าโดยไา่แบ่บแยกพจับหวัด
แา่ฮ่อบสอนพและจับหวัดแ.ร่าีกลุ่าชาติ.ันธุ์ที่หลากหลายพซึ่บาีควาาโดดเด่นทาบอัตลักษ ์วิถีชีวิตพวัฒนธรราประเ. ีพอบค์ควาารู้และภูาิปัญญาเป็นเอก ลักษ ์เฉ.าะพประกอบกับสถานการ ์
ในปัจจุบันภายใต้ควาาเจริญก้าวหน้าทาบเทคโนโลยีสารสนเท.พส่บผลให้กลุ่าชาติ.ันธุ์ขาดภูาิคุ้ากันต่อการเปลี่ยนแปลบทาบวัฒนธรราพประเ. ีพวิถีชีวิตพแบบดั่บเดิาพทาให้ประเ. ีที่ดีบาาขาดการ
สืบทอดภูาิปัญญาจากรุ่นต่อรุ่น
จากสถานการ ์ที่กล่าวข้าบต้นเ.ื่อเป็นการสืบทอดภูาิปัญญาด้านวัฒนธรราประเ. ีประจาปงขอบกลุ่าชาติ.ันธุ์ให้คบอยู่พและเผยแ.ร่ควาาเป็ นเอกลักษ ์ขอบชาติ.ันธ์สู่สับคาภายนอกพ
จึบเห็นถึบควาาสาคัญในการบูร าการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อบ.ัฒนาและส่บเสริาการท่อบเที่ยวเชิบชาติ.ันธุ์อย่าบยั่บยืนพโดยนาพภูาิปัญญาพวัฒนธรราและภูาิ.าสตร์พชุาชนท้อบถิ่นพาาสร้าบสรรค์เป็น
นวัตกรราการท่อบเที่ยวตาารอยชาติ.ันธุ์ในจับหวัดแา่ฮ่อบสอนและจับหวัดแ.ร่พ เ.ื่อให้เป็นทาบเลือกใหา่ให้นักท่อบเที่ยวที่าีควาาสนใจพและเป็นประโยชน์ในการสร้าบอาชี.พสร้าบรายได้เ.ิ่าขึ้นใน
ชุาชนโดยใช้ทุนทาบวัฒนธรราเป็นปัจจัยขับเคลื่อนก่อให้เกิดควาาเข้าแข็บอย่าบยั่บยืนขอบชุาชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เ.ื่อ.ึกษาวิถีชีวิตพภูาิปัญญาด้านวัฒนธรราประเ. ีประจาปงขอบกลุา่ ชาติ.ันธุ์พจานวนพ๗พกลุ่าพได้แก่กลุ่าชาติ.ันธุ์กะเหรี่ยบพา้บพอาข่าพาลาบรีพลาหู่พละเวือะพและไทใหญ่
2. เ.ื่อส่บเสริาการท่อบเที่ยวที่าีควาาเป็นเอกลักษ ์ขอบชาติ.ันธ์สู่สับคาภายนอกผ่านปฏิทินวัฒนธรราประเ. ีประจาปงขอบกลุ่าชาติ.ันธุใ์ นรูปแบบสื่อสร้าบสรรค์ประเภทต่าบพๆ
3. เ.ื่อส่บเสริาอาชี.ภูาิปญ
ั ญาและผลิตภั ฑ์ชุาชนพที่สาาารถรอบรับด้านการท่อบเที่ยวพขอบกลุ่าชาติ.ันธุ์ขอบจับหวัดแา่ฮ่อบสอนและจับหวัดแ.ร่
4. เ.ื่อ.ัฒนาบุคลากรขอบชุาชนเ.ื่อรอบรับการท่อบเที่ยวรูปแบบประเ. ีประจาปงขอบกลุ่าชาติ.ันธุ์จับหวัดแา่ฮ่อบสอนและจับหวัดแ.ร่
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่าประชาชนใน.ื้นที่จับหวัดแา่ฮ่อบสอนพและแ.ร่
สถานที่ดาเนินการ : จับหวัดแา่ฮอ่ บสอนพและแ.ร่
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
1. จัดทาปฏิทินวัฒนธรราประเ. ีประจาปงขอบชาติ.ันธุ์พ
1. จัดทาปฏิทินวัฒนธรราประเ. ีประจาปงขอบชาติ.ันธุ์พ
2. ส่บเสริาอาชี.ภูาิปญ
ั ญาและผลิตภั ฑ์ชุาชนที่สาาารถรอบรับด้านการท่อบเที่ยวพขอบชาติ 2. ส่บเสริาอาชี.ภูาิปญ
ั ญาและผลิตภั ฑ์ชุาชนที่สาาารถรอบรับด้านการท่อบเที่ยวพขอบชาติ
.ันธุ์กลุ่าชาติ.ันธุ์บน.ื้นที่สูบขอบจับหวัดแา่ฮ่อบสอนและจับหวัดแ.ร่
.ันธุ์กลุ่าชาติ.ันธุ์บน.ื้นที่สูบขอบจับหวัดแา่ฮ่อบสอนและจับหวัดแ.ร่
3. อบรา.ัฒนา.ักยภา.บุคลากรขอบชุาชนพเ.ื่อรอบรับการท่อบเที่ยว
3. อบรา.ัฒนา.ักยภา.บุคลากรขอบชุาชนพเ.ื่อรอบรับการท่อบเที่ยว
4. ส่บเสริา.ัฒนาผลิตภั ฑ์ชุาชนเ.ื่อรอบรับการท่อบเที่ยวพและสร้าบรายได้อาชี.พ
4. ส่บเสริา.ัฒนาผลิตภั ฑ์ชุาชนเ.ื่อรอบรับการท่อบเที่ยวพและสร้าบรายได้อาชี.พ
(ผลิตภั ฑ์จากอัตลักษ ภ์ ูาิปัญญาชาติ.ันธุ์พพอาทิพขอบที่ระลึกตุ๊กตาไทใหญ่พปงกนกกิ่บ
(ผลิตภั ฑ์จากอัตลักษ ภ์ ูาิปัญญาชาติ.ันธุ์พพอาทิพขอบที่ระลึกตุ๊กตาไทใหญ่พปงกนกกิ่บ
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กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
กะหล่าพบาน.ิลปะลวดลายไทใหญ่พการตัดเย็บเสื้อไทใหญ่พบานฝงาือ/หัตถกรราชาติ.ันธุ์พ
กะหล่าพบาน.ิลปะลวดลายไทใหญ่พการตัดเย็บเสื้อไทใหญ่พบานฝงาือ/หัตถกรราชาติ.ันธุ์พ
Ethnic Crafts การแสดบนาฏ.ิลป์ชาติ.ันธุ์)
Ethnic Crafts การแสดบนาฏ.ิลป์ชาติ.ันธุ์)
5. กิจกรราพEthnic Northern Crafts เ.ื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้วัฒนธรราชาติ.ันธุ์พ
5. กิจกรราพEthnic Northern Crafts เ.ื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้วัฒนธรราชาติ.ันธุ์พ
การเผยแ.ร่อบค์ควาารู้ชาติ.ันธุ์และส่บเสริาการท่อบเที่ยวเชิบชาติ.นั ธุ์
การเผยแ.ร่อบค์ควาารู้ชาติ.ันธุ์และส่บเสริาการท่อบเที่ยวเชิบชาติ.นั ธุ์
6. จัดทาช่อบทาบการตลาดการขายผลิตภั ฑ์ชุาชน
6. จัดทาช่อบทาบการตลาดการขายผลิตภั ฑ์ชุาชน
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ชุาชนาีรายได้จากการท่อบเที่ยวด้วยการใช้ทุนทาบสับคาและวัฒนธรราขอบกลุ่าชาติ.ันธุ์ได้แก่พกะเหรี่ยบพา้บพอาข่าพาลาบรีพลาหู่พละเวือะพและไทใหญ่พ
2. ชุาชนาีรายได้จากการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ชุาชนที่รอบรับการท่อบเที่ยวพซึ่บใช้ทรั.ยากรขอบชุาชนพส่บเสริาการดารบชีวิตแบบวิถีเ.รษฐกิจ.อเ.ียบ
3. ชุาชนได้รับการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตและสาาารถตรึบคนให้ประกอบอาชี.ในชุาชนเ.ื่อ.ัฒนาชุาชนท้อบถิ่นขอบตนเอบชุาชนตระหนักใน.ักยภา.ขอบตนเอบและเกิดควาาภาคภูาิในใน.ักดิ์.รี
และอัตลักษ ์ขอบตนเอบ
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 จานวนผลิตภั ฑ์ชุาชนที่รอบรับการท่อบเที่ยวพ10พผลิตภั ฑ์
 จานวนผลิตภั ฑ์ชุาชนที่รอบรับการท่อบเที่ยวพ10พผลิตภั ฑ์
 จานวนผู้เข้ารับการอบราด้านการท่อบเที่ยวกลุ่าชาติ.ันธุ์พ400พคน
 จานวนผู้เข้ารับการอบราด้านการท่อบเที่ยวกลุ่าชาติ.ันธุ์พ400พคน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 1,350,000 บาท
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนทั้บวบเบินพ100% วบเบินพจานวนพ1,360,000พบาทพ
2. ดาเนินโครบการต่อเนื่อบพและาีการปรับปรุบแผนการดาเนินบานที่แสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลุตาาผลสัาฤทธิ์ขอบโครบการ
3. ริเริา่ โครบการใหา่พและาีแผนการดาเนินบานที่แสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลุตาาผลสัาฤทธิ์ขอบโครบการ
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. วิทยาลัยชุาชนจัดทาแผนปฏิบตั ิบานและแผนการใช้จ่ายบบประาา ให้เป็นให้สอดคล้อบกับวบเบินที่ได้รบั การ.ิจาร า
2. ดาเนินโครบการโดยใช้กระบวนการวิจัย.ัฒนาแบบาีส่วนร่วาในาิตติ ่าบพๆพที่าีแผนการดาเนินบานที่แสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลุตาาผลสัาฤทธิ์ขอบโครบการ
3. นาส่บผลการดาเนินบานในลักษ ะรายบานผลการวิจยั
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โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
(15) งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
เหตุผลความจาเป็น : ภาคตะวันออกพประกอบด้วยพ8พจับหวัดพได้แก่พชลบุรีพระยอบพจันทบุรีพตราดพฉะเชิบเทราพนครนายกพปราจีนบุรีพและสระแก้วพาี.ื้นที่ทั้บหาดพ55ศ81พล้านไร่พแบ่บเป็น
.ื้นที่ทาบการเกษตรพ15ศ88พล้านไร่พคิดเป็นร้อยละพ6 ศ6พขอบ.ื้นที่ทั้บหาดขอบภาคตะวันออกพจากข้อาูลการตรวจรับรอบรอบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ขอบกราวิชาการการเกษตรพวันที่พ6พ
.ฤ.จิกายนพ56 1พ.บว่าพภาคตะวันออกาี.ื้นที่ที่ได้รับการรับรอบแหล่บผลิตสินค้าปลอดภัยรวาทั้บสิ้นพ545, 88ศ44พไร่พและการเกษตรอินทรีย์พ1,139ศ04พไร่พนั้น
ภาคตะวันออกในอดีตการผลิตทาบการเกษตรพพพใช้ปุ๋ยและสารเคาีสับเคราะห์ในปริาา าากพกระบวนการผลิตดับกล่าวพก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่บแวดล้อาทาลายสิ่บาีชีวิตที่าีประโยชน์
ในห่วบโซ่อาหารพเกิดสารเคาีตกค้าบในผลผลิตที่เป็นอันตรายต่อานุษย์พพพซึ่บปัจจุบันทั่วโลกให้ควาาสาคัญต่อประชากรด้านควาาปลอดภัยในการบริโภคพและการรักษาสิ่บแวดล้อาพระบบการผลิต
ทาบการเกษตรจาเป็นต้อบลดพละพพเลิกการใช้ปุ๋ยและสารเคาีสับเคราะห์พโดยกลับาาใช้ค วาาอุดาสาบูร ์จากอินทรีย์วัตถุในสภา.ธรราชาติพพและเ.ิ่าควาาอุดาสาบูร ์ขอบดินด้วยวัสดุอินทรีย์พพ
ส่วนการป้อบกันกาจัด.ัตรู.ืชใช้.ัตรูธรราชาติควบคุาการระบาดพพเป็นการผลิตซึ่บใกล้เคียบกับการผลิตแบบดั้บเดิาพพหรือเรียกว่าเป็นการผลิตตาาระบบเกษตรปลอดภัยพเกษตรอินทรีย์
วิทยาลัยชุาชุนตราดพเป็นสถาน.ึกษาที่ตั้บอยู่ใน.ื้นที่ภาคตะวันออกพาีหน้าที่พจัดการ.ึกษาหลักสูตรอนุปริญญาในทุกสาขาวิชาที่สอดคล้อ บกับควาาต้อบการขอบชุาชนพจัดการ.ึกษา
หลักสูตรฝึกอบราตาาควาาต้อบการขอบชุาชนบริการวิชาการสู่ชุาชนพพวิจัยและ.ัฒนาอบค์ควาารู้สู่ชุาชนพทานุบารุบพ.ิลปวัฒนธรราและ.ึกษาภูาิปัญญาชุาชนพจึบได้จัดแผนทาโครบการ.ัฒนา
ผลิตภั ฑ์แปรรูปเ.ื่อเ.ิ่าาูลค่าสินค้าเกษตรพเ.ื่อ.ัฒนาต้นแบบผลิตภั ฑ์พและส่บเสริาอาชี.สินค้าเกษตรและผลไา้พภาคตะวันออก
วัตถุประสงค์
1. เ.ื่อ.ัฒนาผลิตภั ฑ์แปรรูปผลผลิตทาบการเกษตร
2. เ.ื่อ.ึกษานวัตกรราเทคโนโลยีทเี่ หาาะสาในการแปรรูปผลผลิตทาบการเกษตรให้าคี ุ ภา.
3. เ.ื่อ.ัฒนาผู้ประกอบการแปรรูปผลผลิตทาบการเกษตรสู่การบริหารจัดการตลาดแบบดิจิทลั
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรใน.ื้นที่อาเภอเาือบตราดพพอาเภอคลอบใหญ่พอาเภอแหลาบอบพและอาเภอบ่อไร่
สถานที่ดาเนินการ : จับหวัดตราด
กิจกรรม/วิธีดาเนินการ :
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
1. การ.ัฒนาหลักสูตรการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์แปรรูป
1. การ.ัฒนาหลักสูตรการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์แปรรูป
2. การฝึกอบราหลักสูตรการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์แปรรูปผลผลิตทาบการเกษตร 2. การวิจัย.ัฒนาเ.ื่อสร้าบอบค์ควาารู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภั ฑ์ทาบการเกษตรขอบจับหวัดตราดพ
3. การฝึกอบราผู้ประกอบการเรื่อบการบริหารจัดการตลาดแบบดิจิทัล
3. ฝึกอบราหลักสูตรการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์แปรรูปผลผลิตทาบการเกษตรพเ.ื่อขยายผลอบค์ควาารู้ที่ได้จากการ
วิจัยพแก่กลุ่าเป้าหาายพ
4. การ.ัฒนายกระดับผลิตภั ฑ์ชุาชนเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภั ฑ์ทาบการเกษตรขอบจับหวัดตราด
ที่สาาารถนาไปสู่การสร้าบาูลค่าเ.ิ่าเชิบเ.รษฐกิจสร้าบสรรค์พ
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

107

กิจกรรมตามคาของบประมาณ

กิจกรรมที่จะดาเนินการและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
5. ฝึกอบราผู้ประกอบการเรื่อบการบริหารจัดการตลาดแบบดิจิทลั
6. การติดตาาประเาินผลผูผ้ ่านการฝึกอบรา

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
1. าีต้นแบบนวัตกรราการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทาบการเกษตร
2. ประชาชนสาาารถนาต้นแบบนวัตกรราการแปรรูปอาหารฯพไปใช้ในการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์อาหารแปรรูปและสินค้าเกษตรให้าีคุ ภา.
3. ประชาชนาีรายได้เ.ิ่าจากการแปรรูปผลผลิตทาบการเกษตร
4. ประชาชนได้เรียนรู้ช่อบทาบการตลาดแบบดิจิทัล
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 จานวนต้นแบบผลิตภั ฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทาบการเกษตรพ
 จานวนต้นแบบผลิตภั ฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทาบการเกษตรพ
และสินค้าเกษตรพ10พต้นแบบ
และสินค้าเกษตรพ10พต้นแบบ
 จานวนเกษตรที่ได้รับการ.ัฒนาสู่ผู้ประกอบการพ150 คน
 จานวนเกษตรที่ได้รับการ.ัฒนาสู่ผู้ประกอบการพ150 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
หลักเกณฑ์การจัดสรร วงเงินที่ได้รับ 1,231,700 บาท
1. จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนทั้บวบเบินพ100% วบเบินพจานวนพ1,531,700พบาทพ
2. ดาเนินโครบการต่อเนื่อบพและาีการปรับปรุบแผนการดาเนินบานที่แสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลุตาาผลสัาฤทธิ์ขอบโครบการ
3. ริเริา่ โครบการใหา่พและาีแผนการดาเนินบานที่แสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลุตาาผลสัาฤทธิ์ขอบโครบการ
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. วิทยาลัยชุาชนจัดทาแผนปฏิบตั ิบานและแผนการใช้จ่ายบบประาา ให้เป็นให้สอดคล้อบกับวบเบินที่ได้รบั การ.ิจาร า
2. ดาเนินโครบการโดยใช้กระบวนการวิจัย.ัฒนาแบบาีส่วนร่วาในาิตติ ่าบพๆพที่าีแผนการดาเนินบานที่แสดบให้เห็นถึบกิจกรราที่จะบรรลุตาาผลสัาฤทธิ์ขอบโครบการ
3. นาส่บผลการดาเนินบานในลักษ ะรายบานผลการวิจยั
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ภาคผนวก 1
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
(งบประจาและงบสาหรับการจัดการศึกษา)
เก ฑ์การจัดสรรบบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา ฉบับนี้ปรับปรุบเรียบร้อยแล้วพและเสนอต่อผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุาชนให้ควาาเห็นชอบให้นาเก ฑ์การจัดสรรดับกล่าวไปใช้สาหรับ
การ.ิจาร าจัดสรรบบประาา ที่เป็นรายจ่ายประจาพและบบประาา สาหรับการจัดการ.ึกษาพโดยใช้เก ฑ์การจัดสรรดับกล่าวตั้บแต่ปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พเป็นต้นไปพจนกว่าจะาีการทบทวน
หรือปรับปรุบเก ฑ์การจัดสรรบบประาา ใหา่อีกครั้บ
1. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ (งบประจา)
แผนงาน / งบประมาณ / รายการ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1ศ1 เบินเดือนข้าราชการ.ลเรือนและส่วนควบพ(สาหรับข้าราชการในสานักบานสถาบันวิทยาลัยชุาชน)
1)พเบินเดือนข้าราชการ.ลเรือนพ
2)พค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการพ(ชานาญการ.ิเ.ษ)
1ศ2 เบินเดือนข้าราชการครูและส่วนควบพ(สาหรับวิทยาลัยชุาชน)
1)พเบินเดือนข้าราชการครู
2)พเบินประจาตาแหน่บพผู้อานวยการพภาคราชการพ
3)พเบินค่าตอบแทนพผู้อานวยการพภาคราชการพพ
4)พเบินประจาตาแหน่บพรอบผู้อานวยการพภาคราชการพ
5)พเบินค่าตอบแทนพรอบผู้อานวยการพภาคราชการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณงบประมาณ

จัดสรรตาาที่ได้รับจริบ/ตาาสิทธิ์
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แผนงาน / งบประมาณ / รายการ
6)พเบินวิทยฐานะครู
6ศ1)พวิทยฐานะชานาญการพ(ครูพค.ศ2)พ
6ศ2)พวิทยฐานะชานาญการ.ิเ.ษพ(ครูพค.ศ3)พ
1ศ3 เบินเ.ิ่า.ิเ.ษสาหรับการสูร้ บพ(.สรศ)
1ศ4 ค่าจ้าบประจาพ(สาหรับวิทยาลัยชุาชนที่าีลูกจ้าบประจา)
1ศ5 ค่าตอบแทน.นักบานราชการ
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
พพพพพพพ1)พค่าเช่าบ้าน
พพพพพพพ2)พเบินตอบแทน.ิเ.ษขอบข้าราชการผูไ้ ด้รับค่าจ้าบขั้นสูบขอบอันดับ
พพพพพพพ3)พเบินตอบแทน.ิเ.ษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบตั ิบานในเขต.ื้นที.่ ิเ.ษพ(ภาคใต้)พ(ข้าราชการครู)
พพพพพพพ4)พเบินตอบแทน.ิเ.ษขอบ.นักบานราชการผูไ้ ด้รบั ค่าจ้าบขั้นสูบขอบตาแหน่บ
พพพพพพพ5)พเบินตอบแทน.ิเ.ษรายเดือนสาหรับ.นักบานราชการผู้ปฏิบตั ิบานในเขต.ื้นที่.ิเ.ษพ(ภาคใต้)
พพพพพพพ6)พค่าตอบแทนเหาาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่บพ(สาหรับผู้บริหารทีเ่ ป็นพข้าราชการพขอบสานักบาน
สถาบัน)
พพพพพพพ7)พเบินประจาตาแหน่บผู้บริหารที่าีวาระพ(ผู้บริหารนอกราชการพได้แก่พผู้อานวยการ/รอบผู้อานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพผู้อานวยการ/รอบผู้อานวยการวิทยาลัยชุาชน)

หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณงบประมาณ

จัดสรรตาาที่ได้รับจริบ/ตาาสิทธิ์

พพพพพพพพพพ7ศ1)พเบินประจาตาแหน่บผูอ้ านวยการพ=พ50,000พบาทพx 12 เดือน
เบินประจาตาแหน่บศศศศศศศบาทพx 12 เดือนพหากาีการปรับเบินประจาตาแหน่บพให้เป็นไปตาาคาสั่บที่เกี่ยวข้อบ
พพพพพพพพพพ7ศ2)พเบินประจาตาแหน่บรอบผู้อานวยการพ(เบินประจาตาแหน่บพx 12 เดือน)พ=พ11,200 บาทพX 12 เดือน
เบินประจาตาแหน่บศศศศศศศบาทพx 12 เดือนพหากาีการปรับเบินประจาตาแหน่บพให้เป็นไปตาาคาสั่บที่เกี่ยวข้อบ

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
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แผนงาน / งบประมาณ / รายการ
พพพพพพพ8)พค่าตอบแทนผู้บริหารแบบาีวาระพ(ผู้บริหารนอกราชการพได้แก่พผู้อานวยการ/รอบผู้อานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพผู้อานวยการ/รอบผู้อานวยการวิทยาลัยชุาชน)พ
พพพพพพพพพพ8ศ1)พเบินค่าตอบแทนผู้อานวยการพ
พพพพพพพพพพ8ศ2)พเบินค่าตอบแทนรอบผู้อานวยการพ
พพพพพพพ9)พเบินตอบแทน.ิเ.ษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบตั ิบานในเขต.ื้นที.่ ิเ.ษพ(ภาคใต้)พ(ผู้อานวยการ/รอบผู้อานวยการ)
2.2 ค่าใช้สอย
พพพพพพพ1)พเบินสาทบกอบทุนประกันสับคาพ(สาหรับ.นักบานราชการ)พ

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณงบประมาณ

เบินค่าตอบแทนศศศศศศศบาทพx 12 เดือน
เบินค่าตอบแทนศศศศศศศบาทพx 12 เดือน
เบินตอบแทน.ิเ.ษศศศศศศศศบาทพx 12 เดือนพ
จัดสรรตาาที่ได้รับจริบ/ตาาสิทธิ์
=พ750 บาทพx จานวน.นักบานราชการ
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2. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการในวิทยาลัยชุมชน
รายการจัดสรรจ้างเหมาบริการ
1. จ้างเหมาบริการที่จาเป็นพื้นฐาน

เกณฑ์การจัดสรร

วิธีคานวณงบประมาณ

1ศ1 เจ้าหน้าที่ประจาห้อบสาุด

จัดสรรบบประาา ให้วิทยาลัยชุาชนละไา่เกินพ1 คนพโดยจัดสรรใช้ฐานตาาวุฒิพปศ วิทยาลัยชุาชนทุกแห่บพๆพละพ
ตรีพเดือนละไา่เกินพ15,000พบาทพวบเบินพ12 เดือนภายในปงบบประาา
=พ1พคนพx 15พเดือนพx 16,000พบาท

1ศ2 .นักบานขับรถยนต์

ค่าจ้าบสาหรับ.นักบานขับรถยนต์พสนับสนุนบบประาา พพดับข้อพ1ศ2ศ1 -พ1ศ2ศ2
เดือนละไา่เกินพ9,060 บาทพวบเบินไา่เกินพ12 เดือนภายในปงบบประาา
จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนทุกแห่บพวิทยาลัยชุาชนละไา่เกินพ1 คนพเดือนละไา่เกินพ
9,060 บาท
จั ด สรรเ.ิ่ า ให้ วิ ท ยาลั ย ชุ า ชนอี ก พ 7 แห่ บพที่ จั ด หารถยนต์ โ ดยได้ รั บ สนั บ สนุ น
บบประาา จากสานักบบประาา พคือพวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพนราธิวาสพ
ยะลาพปัตตานีพสบขลาพแ.ร่พและน่านพวิทยาลัยชุาชนละไา่เกินพ1 คนพเดือนละไา่
เกินพ9,060 บาท

1ศ2ศ1 .นักบานขับรถตู้พวิทยาลัยชุาชน
1ศ2ศ2ศพ.นักบานคนขับรถยนต์กระบะพ+รถยนต์ที่
ได้รับสนับสนุนจากพ.อบตศพ+พรถยนต์กระบะที่ได้รับ
สนับสนุนจากสานักบบประาา พพ
1ศ3 .นักบานรักษาควาาปลอดภัย
1ศ3ศ1 ประจาวิทยาลัยชุาชน
(หน่วยหลัก)

วิทยาลัยชุาชนทุกแห่บพๆพละพ=พ1 คนพx 12
เดือนพx 9,060 บาท
วิทยาลัยชุาชนพ7พแห่บพๆพละพ
=พ1พคนพx 15พเดือนพx 9,0 0พบาท

ค่าจ้าบสาหรับ.นักบานรักษาควาาปลอดภัยพจัดสรรให้เดือนละไา่เกินพ8,240
บาทพวบเบินไา่เกินพ12 เดือนภายในปงบบประาา
จัดสรรให้วิทยาลัยชุาชนทุกแห่บพๆพละไา่เกินพ3พคน
วิทยาลัยชุาชนทุกแห่บพๆพละพ
=พ3พคนพx 15พเดือนพx 8,540พบาท

พพพ1ศ3ศ5พจัดสรรเ.ิ่าเติาจากที่ประจาวิทยาลัยชุาชนพ
(หน่วยหลัก)พดับนี้

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
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รายการจัดสรรจ้างเหมาบริการ
เกณฑ์การจัดสรร
พพพพพพพพพพพพ1ศ3ศ5ศ1พสาหรับวิทยาลัยชุาชน.ื้นที่เสี่ยบภัยพ4พ เนื่อบจากเป็น.ื้นที่เสี่ยบภัยจึบต้อบาีควาาเข้าบวดในการตรวจระวับภัยที่สาาารถ
จับหวัดชายแดนภาคใต้
ป้อบกันได้ในเบื้อบต้นพจึบจัดสรรเ.ิ่าพดับนี้
พพ-พจัดสรรเ.ิ่าให้วิทยาลัยชุาชนพ3พแห่บพคือพยะลาพปัตตานีพและสบขลาพแห่บละ
ไา่เกินพ1พคนพ
พพ-พสาหรับวิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพเนื่อบจากอยู่ใน.ื้น ที่เสี่ยบภัยและเป็น.ื้นที่
เปิดพตลอดจนอาคารสานักบานหลักาีพ 2 แห่บพและตั้บอยู่คนละด้านพจึบจัดสรรเ.ิ่า
อีกไา่เกินพ3 คน

วิธีคานวณงบประมาณ
วิทยาลัยชุาชนพยะลาพปัตตานีพและสบขลา
=พ1พคนพx 15พเดือนพx 8,540พบาท

พพพพพพพพพพพพพ1ศ3ศ5ศ2พสาหรับวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรที่าี
หน่วยจัดการ.ึกษาที่ทับคล้อซึ่บเทียบเท่ากับหน่วยหลัก

วิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพ
=พ3พคนพx 15พเดือนพx 8,540พบาท

-พจัดสรรเ.ิ่าให้วิทยาลัยชุาชน.ิจติ รพไา่เกินพ3พคน

วิทยาลัยชุาชนนราธิวาส
=พ3พคนพx 15พเดือนพx 8,540พบาท

1ศ4 .นักบานทาควาาสะอาดหรือแา่บ้านสานักบานพ(จัดสรรเฉ.าะหน่วยหลัก)
พพพ1ศ4ศ1พสาหรับวิทยาลัยชุาชนทุกแห่บพ
-พถ้าภายในวิทยาลัยชุาชนาีอาคารหลับเดียวพคือพาีอาคารสานักบานหลักเป็น วิทยาลัยชุาชนแห่บ ๆพละพ
อาคารเดียวกับอาคารวิทยบริการพ
=พจานวนคนพx 15พเดือนพx 8,540พบาท
ค่าจ้าบสาหรับ.นักบานทาควาาสะอาดหรือแา่บ้านสานักบานพจัดสรรให้ไา่เกินพ1พ
คนพไา่เกินพ8,540พบาท/เดือนพ
พ-พถ้าภายในวิทยาลัยชุาชนพาีอาคาราากกว่าพ5พหลับพและาีอาคารสานักบานแยก
จากอาคารวิทยบริการพ
ค่าจ้าบสาหรับ.นักบานทาควาาสะอาดหรือแา่บ้านสานักบานพจัดสรรให้ไา่เกินพ5พคนพ
ไา่เกินพ8,540พบาท/เดือน
1ศ6พนักการภารโรบ/คนบาน

จัดสรรให้ไา่เกินพ8,540พบาทพวบเบินไา่เกินพ15พเดือนภายในปงบบประาา พ
วิทยาลัยชุาชนละไา่เกินพ5พพคน

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วิทยาลัยชุาชนแห่บ ๆพละพ
=พ5พคนพx 15พเดือนพx 8,540พบาท
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รายการจัดสรรจ้างเหมาบริการ
เกณฑ์การจัดสรร
วิธีคานวณงบประมาณ
2. จ้างเหมาบริการทดแทนข้าราชการและพนักงานราชการในตาแหน่งที่บรรจุไม่ครบอัตรา
พพพพ5ศ1พจ้าบเหาาบริการทดแทนข้าราชการ
=พจานวนคนพx 15พเดือนพx 16,000พบาท
สนับสนุนบบประาา ส่วนหนึ่บพโดยจัดสรรให้ไา่เกินจานวนข้าราชการที่ยับบรรจุไา่ครบตาากรอบอัตราที่าีพ คนละพ12พเดือนพเดือนละพ15,000พบาทพเช่นพยับบรรจุข้าราชการไา่ครบอีกพ2พคนพ
หากาีควาาต้อบการส่วนกลาบจะสนับสนุนบบประาา ให้ไา่เกินพ2พคนพคนละพ12พเดือนพเดือนละพ15,000พบาทพ=พจานวนคนพx 12พเดือนพx 15,000พบาท
*พแต่ละปงบบประาา จานวนจะเปลี่ยนไปตาาจานวนข้าราชการที่ยับบรรจุไา่ครบพหากบรรจุครบก็จะไา่ได้รับจัดสรรเ.ิ่าในส่วนนี้พ โดยจัดสรรพบป าศใช้ฐานตาาวุฒิขั้นต่าพปศตรีพ 15,000 บาทพ
วบเบินไา่เกินพ12 เดือนพภายในปงบบประาา
พพพพ5ศ5พจ้าบเหาาบริการทดแทน.นักบานราชการ
=พจานวนคนพx 15พเดือนพx 16,000พบาท
สนับสนุนบบประาา ส่วนหนึ่บพโดยจัดสรรให้เท่ากับจานวน.นักบานราชการที่ยับบรรจุไา่ครบตาากรอบอั ตราที่าีพคนละพ15พเดือนพเดือนละไา่เกินพ16,000พบาทพเช่นพยับบรรจุ.นักบานราชการ
ไา่ครบอีกพ5พคนพหากวิทยาลัยชุาชนาีควาาต้อบการส่วนกลาบจะสนับสนุนบบประาา พให้ไา่เกินพ5พคนพคนละพ15พเดือนพเดือนละไา่เกินพ16,000พบาทพ=พจานวนคนพx 15พเดือนพx 16,000พบาทพพ
*พแต่ละปงบบประาา จานวนจะเปลีย่ นไปตาาจานวน.นักบานราชการที่ยับบรรจุไา่ครบพหากบรรจุครบก็จะไา่ได้รับจัดสรรเ.ิ่าในส่วนนี้พโดยจัดสรรพบปาศใช้ฐานตาาวุฒิขั้นต่าพปศตรีพ16,000พบาทพ
วบเบินไา่เกินพ15พเดือนภายในปงบบประาา
3. เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยจัดการศึกษาสถานทีจ่ ัดการเรียนการสอนที่มีข้าราชการหรือพนักงานไปบริหารจัดการประจาอยู่ ณ ที่แห่งนั้น/เจ้าหน้าที่สานักงาน (ในทีน่ ไี้ ม่นับรวมหน่วยหลัก)
พ-พแา่ฮ่อบสอนพาีพ6พแห่บพคือพอศแา่สะเรียบพอศแา่ลาน้อยพ จัดสรรบบประาา บาบส่วนสนับสนุนวิทยาลัยชุาชนที่าีห น่วยจัด การ.ึก ษา/ =พจานวนคนพx 12พเดือนพx 9,400 บาท
อศขุนยวาพอศปายพและพอศปาบาะผ้าพ
สถานที่ จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ ที ย บหน่ ว ยจั ด การ.ึ ก ษาพด าเนิ น บานเหาื อ น
พ-พ.ิจิตรพ1พแห่บพคือพอศทับคล้อพพ
วิ ท ยาลั ย ชุ า ชนที่เ ป็น หน่ว ยหลัก พาี ข้ า ราชการหรือ .นัก บานไปบริห ารจัดการ
พ-พตากพ1พแห่บพคือพอศแา่สอดพ
ประจาอยู่พ พที่แห่บนั้นพสนับสนุนบบประาา สาหรับการจ้าบเจ้าหน้าที่หน่วยจัดฯพ
พ-พ.ับบาพ1พแห่บพคือพอศตะกั่วป่า
ละพ1พคนพโดยจัดการ.ึกษารูปแบบวิ ทยาลัยชุ าชนเต็ารูป แบบหรือ เทีย บเท่ าพ
พ-พนราธิวาสพ5พแห่บพคือพอศรือเสาะพและพอศสุไหบโก-ลก
ในเบื้อบต้นาีวิทยาลัยชุาชนพ6พแห่บพคือ พวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพ.ิจิตรพตากพ
นราธิวาสพและ.ับบา
*พโดยจัดสรรพบปาศใช้ฐานตาาวุฒิขั้นต่าพปวชศพสนับสนุนบบประาา เดือนละ
ไา่เกินพ9,400พบาท/คนพวบเบินไา่เกินพ15พเดือนภายในปงบบประาา
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รายการจัดสรรจ้างเหมาบริการ
เกณฑ์การจัดสรร
4. เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
จัดสรรบบประาา ให้พโดย.ิจาร าตาาจานวนนัก.ึกษาหลักสูตรพปวสศพและอนุปริญญาพ
พพพ-พาีนัก.ึกษาไา่เกินพ1,000พคนพสนับสนุนบบประาา ไา่เกินพ1พคน
พพพ-พาีนัก.ึกษาพ1,001พคนพขึ้นไปพสนับสนุนบบประาา ไา่เกินพพ2พคน
พ*พโดยจัดสรรพบปาศใช้ฐานตาาวุฒขิ ั้นต่าพปวชศพสนับสนุนบบประาา เดือนละไา่เกินพ9,400พบาท/คน
พวบเบินไา่เกินพ12 เดือนภายในปงบบประาา
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วิธีคานวณงบประมาณ
=พจานวนคนพx 15พเดือนพx 9,400พบาท
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3. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ (งบจัดการศึกษา)
แผนงาน / งบประมาณ / รายการ
หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณงบประมาณ
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดาเนินงาน
ก. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
1. ในการคานว บบประาา ตาาแผนขอบวิทยาลัยชุาชนนั้นพให้ใช้เก ฑ์จานวนนัก.ึกษาพ25 คน/ห้อบพไปใช้เป็นฐานในการคานว บบประาา พเ.ื่อจัดทากรอบการจัดสรรบบประาา พ
สาหรับการจัดสรรบบประาา ให้กับวิทยาลัยชุาชนนั้นพสถาบันวิทยาลัยชุาชนจะ.ิจาร าข้อาูลจากรายบานการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยชุาชนรายบานต่อสถาบันวิทยาลัยชุาชนพเช่น
พ1ศ1พวิทยาลัยชุาชนพกศพรายบานผลการจัดการเรียนการสอนว่าาีนัก.ึกษา 1,345 คนพจานวนพ50 ห้อบเรียนพคิดค่าเฉลี่ยได้พ26ศ9 คน/ห้อบเรียนพซึ่บาีจานวนนัก.ึกษาเฉลี่ยต่อห้อบาากกว่า
เก ฑ์ที่กาหนดพดับนั้นพจะใช้จานวนห้อบเรียนตาาที่วิทยาลัยชุาชนรายบานเป็นข้อาูลในการคานว ค่าสอนต่อไป
1ศ5พวิทยาลัยชุาชนพขศพรายบานผลการจัดการเรียนการสอนว่าาีนัก.ึกษา 524 คนพจานวนพ28 ห้อบเรียนพคิดค่าเฉลี่ยได้พ18ศ7 คน/ห้อบเรียนพซึ่บาีจานวนนัก.ึกษาเฉลี่ยต่อห้อบน้อยว่า
เก ฑ์ที่กาหนดพดับนั้นพจะคานว จานวนห้อบเรียนที่ควรจะเป็นใหา่พคือพนาจานวนนัก.ึกษาหารด้วยพ25 =พ524/25 =พ20ศ96 ห้อบเรียนพ= 21 ห้อบเรียนพ
2. เาื่อ.ิจาร าตาาข้อพ1พแล้วพและ.บว่ายับ.อาีบบประาา สาหรับการจัดการ.ึกษาคบเหลือพสถาบันฯพจะ.ิจาร าบบประาา พสาหรับข้อพ1ศ5พวิทยาลัยชุาชนพขศพโดยใช้จานวนนัก.ึกษา
เฉลี่ยต่อห้อบเรียนในภา.รวาขอบทุกแห่บาาเป็นตัวหารพเช่น พาีจานวนนัก.ึกษาทุกวิทยาลัยชุาชนรวากันเฉลี่ยพ20 คนต่อห้อบเรียนพวิทยาลัยชุาชนพขศพจะาีจานวนห้อบเรียนที่นาไป.ิจาร า
บบประาา พคือพ524/20 =พ26ศ20=พ26 ห้อบเรียนพดับนั้นพหาก.ิจาร าตาาเก ฑ์พ ข้อ 1พวิทยาลัยชุาชนพขศพจะาีจานวนห้อบเรียนที่นาไปใช้ในการคานว บบประาา เท่ากับพ51พห้อบเรียนพ
แต่เาื่อ.ิจาร าตาาเก ฑ์พข้อพ5พวิทยาลัยชุาชนพขศพจะาีจานวนห้อบเรียนที่นาไปใช้ในการคานว บบประาา เท่ากับพ5 พห้อบเรียนพถ้าคานว ห้อบเรียนและาีเ.ษตั้บแต่พ0ศ5 ขึ้นไปให้ปัดเ.ษขึ้นพ
น้อยกว่าพ0ศ5 ให้ปัดเ.ษลบพเป็นจานวนเต็า
สนับสนุนงบประมาณสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ดังนี้
1) ค่าสอนรายชั่วโมง
- อาจารย์ประจาวิทยาลัยชุาชน
ชั่วโาบละพ100 บาท
- อาจารย์.ิเ.ษ
ชั่วโาบละพ270 บาท
จานวนห้อบเรียนที่ใช้ในการคานว ค่าสอนรายชั่วโาบพคิดตาาสัดส่วนขอบจานวนข้าราชการครูกับจานวน -พจานวนห้อบเรียนข้าราชการครูพ
อาจารย์.ิเ.ษพโดยส่วนใหญ่จานวนห้อบที่ใช้ในการคานว ฯพจะเป็นดับนี้
=พ(%ขอบข้าราชการครู*จานวนห้อบเรียนทั้บหาด)/100 =พจานวนศศศศศศศศศศห้อบเรียนพ
- ข้าราชการครูพ10%พอาจารย์.ิเ.ษพ90%พหรือพ
-พจานวนห้อบเรียนอาจารย์.ิเ.ษพ
- ข้าราชการครูพ16%พอาจารย์.ิเ.ษพ86%พหรือพ
=พ(%ขอบอาจารย์.ิเ.ษ*จานวนห้อบเรียนทั้บหาด)/100 =พจานวนศศศศศศศศศศห้อบเรียนพ
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แผนงาน / งบประมาณ / รายการ
หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณงบประมาณ
- สัดส่วนอื่นตาาจานวนผู้สอนที่าีอยู่จริบ
เช่นพ
เช่น
วิทยาลัยชุาชนพกศพาีพ50พห้อบเรียนพาีผู้สอนพ100พคนพแบ่บเป็นพข้าราชการครูพที่เป็นบุคลากรภายในพ1 พคนพ -พจานวนห้อบเรียนข้าราชการครูพ
(1 %)พและาีอาจารย์.ิเ.ษจากภายนอกพ84พคนพ(84%)พ
=พ(1 *50)/100 =พ8พห้อบเรียนพ
-พจานวนห้อบเรียนอาจารย์.ิเ.ษพ
วิธีคานว ห้อบเรียนตาาสัดส่วนผูส้ อนพพ
=พ(84*50)/100 =พ45พห้อบเรียนพ
- จานวนห้อบเรียนพข้าราชการครูพ=พ(1 *50)/100 =พ8พห้อบเรียนพ
- จานวนห้อบเรียนอาจารย์.ิเ.ษพ=พ(84*50)/100 =พ45พห้อบเรียนพ
ถ้าเ.ษตั้บแต่พ0ศ5 ให้ปัดเ.ษขึ้นเป็นจานวนเต็าพน้อยกว่าพ0ศ5 ให้ปัดเ.ษทิ้บ
- 1พปงการ.ึกษาพวิทยาลัยชุาชนจัดการเรียนการสอนพ2 ภาคการ.ึกษาพในพ1 ภาคการ.ึกษาจะาีพ วิธีคานว บบประาา พค่าสอนรายชั่วโาบในแต่ละภาคการ.ึกษาพคือพ
6 เดือนโดยประาา พและาีพ24 สัปดาห์ซึ่บในจานวนนี้พจะเป็นสัปดาห์ขอบการสอบพ1 สัปดาห์พดับนั้นพจะาี ภาคการ.ึกษาที่ 1พหรือพ5พ
การจัดการเรียนการสอนพ23 สัปดาห์พซึ่บจะนาาาใช้ในการ.ิจาร าจัดสรรค่าสอนรายชั่วโาบพในแต่ละ - จานวนห้อบเรียนข้าราชการครู x 23 สัปดาห์พx 16 ชาศพX 100 บาทพและ
สัปดาห์จะสนับสนุนค่าสอนรายชั่วโาบให้ไา่เกินพ16 ชั่วโาบพ(เสาร์พ-พอาทิตย์พ:พสอนวันละประาา พ8 ชั่วโาบพ - จานวนห้อบเรียนอาจารย์.ิเ.ษพx 23 สัปดาห์พx 16 ชาศพx 270 บาทพ
หรื อ พ.ุ ก ร์ พเสาร์ พอาทิ ต ย์ พรวาแล้ ว ไา่ เกิ น พ1 พชั่ ว โาบพดั บนั้ น พในพ1 สั ป ดาห์ พจะาี ชั่ว โาบสอนประาา
16 ชั่วโาบ)พเช่นพ
ค่าสอนรายชั่วโาบพคือพ
- วิ ท ยาลั ย ชุ า ชนพกศพาี นั ก .ึ ก ษาพ1,345 คนพจ านวนพ50พห้ อ บเรี ย นพาี ผู้ ส อนพ100พคนพแบ่ บ เป็ นพ - 8พห้อบ x 23 สัปดาห์พx 16 ชาศพx 100 บาทพ
ข้าราชการครูพที่เป็นบุคลากรภายในพ1 พคนพ(1 %)พและาีอาจารย์.ิเ.ษจากภายนอกพ84พคนพ(84%)พ
=พ294,400 บาทพและ
พพพพพพพห้ อ บเรี ย นส าหรั บ ใช้ ใ นการค านว ค่ า สอนพคื อ พข้ า ราชการครู พ 8พห้ อ บเรี ย นพอาจารย์ .ิ เ .ษพ - 45พห้อบ x 23 สัปดาห์พx 16 ชาศพx 570พบาทพ
45พห้อบเรียน
=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 =พจานวนคนพx 400 บาทพ
=พจานวนนัก.ึกษาพx 400 บาท
พพภาคการ.ึกษาที่พ2 =พจานวนคนพx 400 บาทพ
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แผนงาน / งบประมาณ / รายการ
หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณงบประมาณ
2ศ2 กลุ่าวิทยา.าสตร์พพ:พปงละพ2,700 บาท/คน/ปงพพหรือพภาคการ.ึกษาละพ1,350 บาท/คน/ภาคการ.ึกษา
พพภาคการ.ึกษาที่พ1 =พจานวนคนพx 1,350 บาทพ
=พจานวนนัก.ึกษาพx 1,350 บาท
พพภาคการ.ึกษาที่พ2 =พจานวนคนพx 1,350 บาทพ
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
เก ฑ์การ.ิจาร าพจัดให้สาหรับหน่วยจัดการ.ึกษาพหรือพสถานที่จัดการเรียนการสอนพโดย.ิจาร าจัดสรรบบประาา ให้วิทยาลัยชุาชนพและคานว ตาาจานวนห้อบเรียน พและจานวน
เจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดการเรียนการสอนพซึ่บจานวนเจ้าหน้าที่จะาากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจานวนห้อบเรียนดับข้าบต้นพซึ่บกาหนดให้ าีห้อบเรียนอย่าบน้อย 3 ห้อบเรียนต่อพเจ้าหน้าที่พ1 คนพโดยาี
เก ฑ์ดับนี้
3ศ1 ในพ1 ภาคการ.ึกษาาีพ24 สัปดาห์พ= 48 วันพ(จัดสรรเฉ.าะเสาร์-อาทิตย์)พ
จัดสรรภาคการ.ึกษาละพ48พวัน
3ศ2 กาหนดค่าตอบแทนเป็นรายวันพวันละพ300 บาท/คน
ค่าตอบแทนวันละพ300 บาท
3ศ3 กาหนดให้าหี ้อบเรียนอย่าบน้อย 3 ห้อบต่อเจ้าหน้าที่พ1 คนพพ
จานวนพ3พห้อบเรียนพต่อพเจ้าหน้าที่พ1พคน
พพพพพภาคการ.ึกษาที่พ1พ=พจานวนคนพx 300 บาทพx 48 วันพ
ค่าจ้าบเหาาเจ้าหน้าที่ภาคการ.ึกษาละ
พพพพพภาคการ.ึกษาที่พ5พ=พจานวนคนพx 300 บาทพx 48 วัน
=พจานวนคนพx 300 บาทพx 48 วัน
เช่นพวิทยาลัยชุาชนพาีพ50 ห้อบเรียนพควรจะาีเจ้าหน้าที่พ
ค่าจ้าบเหาาเจ้าหน้าที่พ
=พ50/3 =พ16ศ67พพพ17 คนพ(ถ้าท.นิยาตั้บแต่พ0ศ5 ให้ปัดขึ้นเป็นจานวนเต็าพน้อยกว่าพ0ศ5 ให้ปัดลบเป็น =พ17 x 300 x 48พ
=พ244,800 บาท
จานวนเต็า)
4) ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา : ค่าสาธารณูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จดั การเรียนการสอน หรือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
วิธีคานว บบประาา พพพ
สนับสนุนบบประาา ตาาจานวนนัก.ึกษาปงละ 300 บาท/คนพหรือพภาคการ.ึกษาละพ150 บาท/คนพพ
พพพพพภาคการ.ึกษาที่พ1พ=พจานวนนัก.ึกษาพx 150 บาทพ
ภาคการ.ึกษาละพ
พพพพพภาคการ.ึกษาที่พ5พ=พจานวนนัก.ึกษาพx 150 บาท
=พจานวนนัก.ึกษาพx 150 บาท
ข. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน (อย่างน้อย 30 คน/ห้อง)
1)พค่าสอนรายชั่วโาบพ=พจานวนห้อบพx ผลรวาจานวนชั่วโาบที่เปิดสอน x 200 บาทพ(เช่นพภาษาไทยพ30 ชาศพค ิต.าสตร์พ20 ชาศพวิทยา.าสตร์พ20 ชาศพภาษาอับกฤษพ20 ชาศพคอา.ิวเตอร์พ
12 ชาศ รวา 102 ชาศ)
2)พค่าวัสดุการ.ึกษารายหัว (เหาาจ่าย)พ=พจานวนนัก.ึกษาพx 250 บาท
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3)พค่าบารุบหน่วยบริการการ.ึกษาพ:พค่าสาธาร ูปโภคหน่วยหลัก/หน่วยจัดการ.ึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอนพหรือค่าบริการอินเตอร์เน็ตพเป็นต้นพ=พจานวนนัก.ึกษาพx 200 บาท
ค. ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. : อย่างน้อย 20 คน/ห้อง
1)พค่าสอนรายชั่วโาบพ=พจานวนห้อบพx 18 สัปดาห์พx 35 ชาศพx 270 บาทพx 2 ภาคการ.ึกษา
พพพพพพพพพภาคการ.ึกษาที่พ1 =พจานวนห้อบพx 18 สัปดาห์พx 35 ชาศพx 270 บาทพ
พพพพพพพพพภาคการ.ึกษาที่พ2 =พจานวนห้อบพx 18 สัปดาห์พx 35 ชาศพx 270 บาทพ
2)พค่าวัสดุการ.ึกษารายหัวพจาแนกเป็นพ2 กลุ่าสาขาวิชา
2ศ1)พกลุ่าสาขาวิชาอุตสาหกรราพ:พ2,800 บาท/คน/ปงพหรือพ1,400 บาท/คน/ภาคการ.ึกษา
พพพพพพพพพพพพพพพภาคการ.ึกษาที่พ1 =พ1,400 บาทพx จานวนนัก.ึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรา
พพพพพพพพพพพพพพพภาคการ.ึกษาที่พ2 =พ1,400 บาทพx จานวนนัก.ึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรา
พพพพพ 2ศ2)พกลุ่าสาขา.า ิชยกรราพพ:พ600 บาท/คน/ปงพพหรือพ300 บาท/คน/ภาคการ.ึกษา
พพพพพพพพพพพพพพพภาคการ.ึกษาที่พ1 =พ300 บาทพx จานวนนัก.ึกษาสาขา.า ิชยกรรา
พพพพพพพพพพพพพพพภาคการ.ึกษาที่พ2 =พ300 บาทพx จานวนนัก.ึกษาสาขา.า ิชยกรรา
3)พค่าบารุบหน่วยบริการการ.ึกษาพ:พค่าสาธาร ูปโภคหน่วยจัดการ.ึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอนพและค่าบริการอินเตอร์เน็ตพเป็นต้นพโดยจ่ายตาารายหัวนัก.ึกษาปงละพ300 บาท/คนพ
หรือพภาคการ.ึกษาละพ150 บาท/คนพพ=พจานวนนัก.ึกษา x 150 บาทพx 2 ภาคการ.ึกษา
พพพพพพพพภาคการ.ึกษาที่พ1 =พจานวนนัก.ึกษาพx 150 บาทพ
พพพพพพพพภาคการ.ึกษาที่พ2 =พจานวนนัก.ึกษาพx 150 บาทพ
ง. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
1)พค่าตอบแทน
1ศ1)พค่าตอบแทนการปฏิบัติบานนอกเวลาราชการพจัดให้สาหรับหน่วยหลัก/หน่วยจัดการ.ึกษา/ เก ฑ์การ.ิจาร าพโดย.ิจาร าบบประาา สนับสนุนบาบส่วนให้สาหรับสถาบัน
หน่วยที่าีดาเนินบานเทียบเท่าหน่วยหลักพ(ค่าอาหารทาการนอกเวลา)
หลักพจัดสรรให้พ12 เดือนพเดือนละพ3 วันพวันละพ300 บาทพ
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วิธีคานว บบประาา พ
พ-พสาหรับวิทยาลัยชุาชน.ิจิตรพและอุทัยธานีพแห่บละพ37 คนพ=พ12 เดือนพx 3 วันพx 300 บาทพx 37 คน
พ-พสาหรับวิทยาลัยชุาชนอื่น 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 จานวนกรราการ (รวาฝ่ายเลขานุการ)
1ศ2ศ2)พค่ารับรอบการประชุากรราการสภาวิทยาลัยชุาชน
-พค่าอาหารกลาบวันพ=พ100 บาทพx 12 ครั้บพx จานวนกรราการทั้บค ะ
-พค่าอาหารว่าบและเครื่อบดื่าพ=พ35 บาทพx 12 ครั้บพx จานวนกรราการทั้บค ะ
1ศ2ศ3)พค่าเบี้ยประชุากรราการส่บเสริากิจการวิทยาลัยชุาชนพ(ประชุาไตราาสละพ1 ครั้บ)
-พค่าเบี้ยประชุาประธานพ= 2,000 บาทพx 4 ครั้บพx 1 คนพ(ประธานสภาฯ)
-พค่าเบี้ยประชุากรราการพ= 1,600 บาทพx 4 ครั้บพx จานวนกรราการ (รวาฝ่ายเลขานุการ)
1ศ2ศ4)พค่ารับรอบการประชุากรราการส่บเสริากิจการวิทยาลัยชุาชน
-พค่าอาหารกลาบวันพ=พ100 บาทพx 4 ครั้บพxพจานวนกรราการทั้บค ะ
-พค่าอาหารว่าบและเครื่อบดื่าพ=พ35 บาทพx 4 ครั้บพx จานวนกรราการทั้บค ะ
1ศ2ศ5)พค่าเบี้ยประชุาอนุกรราการวิชาการพ(ประชุาเดือนละพ1พครั้บ)
-พค่าเบี้ยประชุาประธานพ= 1,250 บาทพx 12 ครั้บพx 1 คน
-พค่าเบี้ยประชุากรราการพ= 1,000 บาทพx 12 ครั้บพx จานวนกรราการ (รวาฝ่ายเลขานุการ)
1ศ2ศ6)พค่ารับรอบการประชุาอนุกรราการวิชาการ
-พค่าอาหารกลาบวันพ=พ100 บาทพx 12 ครั้บพx จานวนกรราการทั้บค ะ
-พค่าอาหารว่าบและเครื่อบดื่าพ=พ35 บาทพx 12 ครั้บพx จานวนกรราการทั้บค ะ
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2)พค่าใช้สอย
2ศ1)พค่าใช้จ่ายในการนิเท.พติดตาาการจัดการ.ึกษาพ:พ.ิจาร าสนับสนุนบบประาา ส่วนหนึ่บสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาบไปราชการเ.ื่อนิเท.พติดตาาการจัดการ.ึกษาพพพพพ
วิธีคานวณงบประมาณ
พพพพพ-พค่าเบี้ยเลี้ยบพสาหรับวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพยะลาพและตากพพ=พ4 ครั้บพx 240 บาทพx 2 วันพx 3 คนพx 2 ภาคการ.ึกษา
พพพพพ-พค่าเบี้ยเลี้ยบพสาหรับวิทยาลัยชุาชนอื่น ๆพ=พ4 ครั้บพx 240 บาทพx 1 วันพx 3 คนพx 2 ภาคการ.ึกษา
พพพพพ-พค่าที่.ักพสาหรับวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพยะลา และตากพ=พ4 ครั้บพx 800 บาทพx 1 คืน x 3 คนพx 2 ภาคการ.ึกษา
2ศ2)พค่าใช้จ่ายในการเดิน ทาบไปราชการที่เกี่ย วข้อ บกั บการบริห ารร่วากับส่ วนกลาบขอบกรราการสภาวิท ยาลัย ชุา ชนพผู้อานวยการวิทยาลัยชุ าชนพแ ละบุคลากรวิทยาลัย ชุ า ชนพ
โดยสนับสนุนบบประาา บาบส่วนสาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยบในการเดินทาบไปราชการพค่าที่.ักพค่า.าหนะพและชดเชยค่าน้าาันเชื้อเ.ลิบพ
2ศ2ศ1)พค่าเบี้ยเลีย้ บ
-พค่าเบี้ยเลีย้ บผู้อานวยการวิทยาลัยชุาชนพเฉลี่ย 6 ครั้บพพครั้บละไา่เกินพ2 วันพ= 270 บาทพx 6 ครั้บพx 2 วัน
-พค่าเบี้ยเลีย้ บกรราการสภาวิทยาลัยชุาชนพจานวนกรราการสภาวิทยาลัยชุาชนพคนละไา่เกินพ1 ครั้บพครั้บละไา่เกินพ2 วันพ= 270 บาทพx จานวนคนพx 1พครั้บ x 2 วัน
-พค่าเบี้ยเลีย้ บบุคลากรพเฉลีย่ 6 ครั้บพพครั้บละไา่เกินพ4 คนพคนละไา่เกินพ2 วันพ= 240 บาทพx 4 คนพx 6 ครั้บพx 2 วัน
2ศ2ศ2)พค่าที่.ักพ
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ-พค่าที่.ักผู้อานวยการวิทยาลัยชุาชนพเฉลี่ยพ6 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.าหนะผู้อานวยการวิทยาลัยชุาชนพเฉลี่ยพ6 ครั้บพพ=พค่า.าหนะศศศศศบาทพx 6 ครั้บพ
-พค่า.าหนะกรราการสภาวิทยาลัยชุาชนพศศศพคนพคนละพ1 ครั้บพ=พค่า.าหนะพ…ศศพบาทพx ศศศพคน x 1 ครั้บพ
-พค่า.าหนะบุคลากรพเฉลีย่ พ6 ครั้บพพครั้บละพ4 คนพ=พค่า.าหนะศศศศศบาทพx 4 คนพx 6 ครั้บพ
2ศ3)พค่าจ้าบเหาาบริการพ:พการคานว บบประาา ค่าจ้าบเหาาบริการดูรายละเอียดได้จากพ"เก ฑ์การจัดสรรบบประาา ค่าจ้าบเหาาบริการในวิทยาลัยชุาชน"พ
2ศ3ศ1)พค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจาห้อบสาุดพวุฒิปริญญาตรีพ15,000 บาท/เดือนพพพพพพพพ
=พ1พคนพx 15,000 บาทพx 12 เดือน
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
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แผนงาน / งบประมาณ / รายการ
2ศ3ศ2)พ.นักบานขับรถยนต์พ9,060 บาท/เดือนพ
2ศ3ศ3)พ.นักบานรักษาควาาปลอดภัยพ8,240 บาท/เดือนพ
2ศ3ศ4)พ.นักบานทาควาาสะอาดหรือแา่บา้ นสานักบานพ8,240 บาท/เดือนพ
2ศ3ศ5)พนักการภารโรบพ8,240 บาท/เดือนพ
2ศ3ศ6)พจ้าบเหาาบริการทดแทนอัตราข้าราชการและ.นักบานราชการในตาแหน่บที่บรรจุไา่ครบ

หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณงบประมาณ
=พจานวนคนพx 9,060 บาทพx 12 เดือน
=พจานวนคนพx 8,240 บาทพx 12 เดือน
=พจานวนคนพx 8,240 บาทพx 12 เดือน
=พจานวนคนพx 8,240 บาทพx 12 เดือน

อัตรา
-พจ้าบเหาาบริการทดแทนอัตราข้าราชการพจัดสรรให้เท่ากับจานวนข้าราชการทีย่ ับบรรจุ
ไา่ครบพ15,000 บาท/เดือนพพ

=พจานวนคนพx 15,000 บาทพx 12 เดือน

-พจ้าบเหาาบริการทดแทนอัตรา.นักบานราชการพจัดสรรให้เท่ากับจานวน.นักบาน
=พจานวนคนพx 15,000 บาทพx 12 เดือน
ราชการที่ยับบรรจุไา่ครบพ15,000 บาท/เดือนพพ
2ศ3ศ7)พเจ้าหน้าทีป่ ระจาหน่วยจัดการ.ึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอนพ
=พจานวนคนพx 9,400 บาท x 12 เดือน
2ศ3ศ8)พเจ้าหน้าที่จัดการบานทั่วไปพ
=พจานวนคนพx 9,400 บาทพx 12 เดือน
2ศ4)พค่าซ่อาแซาบารุบทรั.ย์สินพเหาาจ่ายวิทยาลัยชุาชนละพ150,000 บาทพ
2ศ5)พค่าเช่ารถยนต์ผูก.ันพสนับสนุนบบประาา เป็นรายปงบบประาา ตาาสัญญาเช่าพ(จ่ายจริบตาาสัญญา)
3)พค่าวัสดุ
3ศ1)พค่าวัสดุสานักบาน
3ศ1ศ1)พเหาาจ่ายวิทยาลัยชุาชนละพ150,000 บาท
3ศ1ศ2)พจ่ายตาารายหัวนัก.ึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ปวสศพหัวละพ120 บาท/ภาคการ.ึกษา
3ศ2)พค่าวัสดุเชื้อเ.ลิบและหล่อลื่นพ
3ศ2ศ1)พเหาาจ่ายวิทยาลัยชุาชนละพ200,000 บาท
3ศ2ศ2)พตาาระยะทาบจริบจากหน่วยหลักไปยับแต่ละหน่วยจัดฯ/สถานที่จัดการเรียนการสอนพ=พระยะทาบจากหน่วยหลักไปยับหน่วยจัดแต่ละแห่บ x 2 (ไป-กลับ)พx 4 บาทพx 12 ครั้บพ
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แผนงาน / งบประมาณ / รายการ
4)พค่าสาธาร ปู โภคพสาหรับหน่วยหลักเหาาจ่ายพอย่าบน้อยวิทยาลัยชุาชนละพ150,000 บาทพพพ

หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณงบประมาณ
-พหารเท่าพ(3,000,000 บาทพวิทยาลัยชุาชนละพ150,000 บาท)
พ-พคานว โดยใช้สดั ส่วนจานวนห้อบเรียน (จานวนห้อบเรียนตาาเก ฑ์การจัดสรรพ
บปาศ)

2. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2ศ1 ค่าครุภั ฑ์ :พจะได้รับการจัดสรรตาารายการพในพ.ศรศบศบบประาา รายจ่ายประจาปงพ(ถ้าาี)
2ศ2 ค่าที่ดินพและสิ่บก่อสร้าบ :พจะได้รับการจัดสรรตาารายการพในพ.ศรศบศบบประาา รายจ่ายประจาปงพ(ถ้าาี)
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
พพพพพพพจัดสรรบบประาา ตาารายหัวนัก.ึกษาต่อจานวนเบินที่ได้รับจัดสรรตาาโครบการพพโดย.ิจาร าจาก วิธีคานว บบประาา พ
บบประาา ที่ได้ตลอดทั้บปงพซึ่บอาจ.ิจาร าจากจานวนโครบการพหรือจานวนนัก.ึกษาพปวชศพหรือทั้บพ5พ .ิจาร าตาาที่วิทยาลัยชุาชน.ิจติ ร และอุทัยธานีเห็นชอบร่วากันพ
อย่าบพควบคู่กันพ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1)พค่าจัดการเรียนการสอนพ(จานวนนัก.ึกษาพx อัตรารายหัวตาาประเภทวิชา)
พพพพพพพพ-พประเภทวิชาอุตสาหกรราพ3,250 บาท/คน/ภาคการ.ึกษาพหรือพ6,500 บาท/คน/ปงพ
ภาคการ.ึกษาที่พ1พ=พ3,250 บาทพx จานวนนัก.ึกษาพ
ภาคการ.ึกษาที่พ5พ=พ3,250 บาทพx จานวนนัก.ึกษาพ
พพพพพพพพ-พประเภทวิชา.า ิชยกรราพ2,450 บาท/คน/ภาคการ.ึกษาพหรือพ4,900 บาท/คน/ปงพ
ภาคการ.ึกษาที่พ1พ=พ2,450 บาทพx จานวนนัก.ึกษา
ภาคการ.ึกษาที่พ5พ=พ2,450 บาทพx จานวนนัก.ึกษา
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แผนงาน / งบประมาณ / รายการ
2)พค่าหนับสือเรียนพพ(1,000พบาท/คน/ภาคการ.ึกษาพหรือพ2,000 บาท/คน/ปง)พพพพพพพ
ภาคการ.ึกษาที่พ1พ=พ1,000พบาทพx จานวนนัก.ึกษา
ภาคการ.ึกษาที่พ5พ=พ1,000พบาทพx จานวนนัก.ึกษา
3)พค่าอุปกร ์การเรียนพ(460 บาท/คน/ปงพหรือพ530พบาท/คน/ภาคการ.ึกษา)
ภาคการ.ึกษาที่พ1พ=พ530พบาทพx จานวนนัก.ึกษา
ภาคการ.ึกษาที่พ5พ=พ530พบาทพx จานวนนัก.ึกษา
4)พค่าเครื่อบแบบนักเรียนพ(900 บาท/คน/ปง)พปงละพ=พ900 บาทพx จานวนนัก.ึกษา
5)พค่าจัดกิจกรรา.ัฒนาคุ ภา.ผู้เรียนพ(950 บาท/คน/ปงพหรือพ476พบาท/คน/ภาคการ.ึกษา)พพ
ภาคการ.ึกษาที่พ1พ=พ476พบาทพx จานวนนัก.ึกษา
ภาคการ.ึกษาที่พ5พ=พ476พบาทพx จานวนนัก.ึกษา
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ภาคผนวก 2
การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ ในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตาาร่าบ.ระราชบัญญัติบบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา 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.ยากรานุษย์พจานวนพ3พผลผลิตพ
3. แผนบานยุทธ.าสตร์สร้าบควาาเสาอภาคทาบการ.ึกษาพจานวนพ5พโครบการพ
4. แผนบานยุทธ.าสตร์.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาและการเรียนรู้พจานวนพ5พโครบการพ
5. แผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจับหวัดชายแดนภาคใต้พจานวนพ5พโครบการพ
6. แผนบานบูร าการเตรียาควาา.ร้อาเ.ื่อรอบรับสับคาสูบวัยพจานวนพ1พโครบการพ
7. แผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพจานวนพ2พโครบการพ
ซึ่บครอบคลุา.ันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุาชนที่กาหนดใน.ระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ.ศ.ศพ5668พาาตราพ8พและาาตราพ9พประกอบด้วยพ(1)พจัดการ.ึกษาในระดับอุดา.ึกษาทีต่ า่
กว่าปริญญาพ(5)พฝึกอบราด้านวิชาการหรือวิชาชี.พ(3)พวิจัยและบริการทาบวิชาการเ.ื่อการ.ัฒนาชุาชนพ(4)พทะนุบารุบ.ิลปะและวัฒนธรราท้อบถิ่นพ(6)พส่บเสริาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเ.ื่อสร้าบควาา
เข้าแข็บขอบท้อบถิ่นและชุาชนพ
ตาราบที่พ1พบบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพจาแนกตาาแผนบานพผลผลิต/โครบการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ประเภทงบประมาณ/รายการ
รวม
แผนบานบุคลากรภาครัฐพ
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. บบบุคลากร
2. บบดาเนินบาน
แผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.ทรั.ยากรานุษย์
ผลผลิตที่พ1 : ผู้รับบริการการ.ึกษาในวิทยาลัยชุาชน
1. บบลบทุน
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

งบประมาณ พ.ศ. 2564
651,672,500
5 1,450,000
5 1,450,000
226,213,700
35,206,300
357,988,400
31 ,135,000
62,717,600
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ประเภทงบประมาณ/รายการ
1.1 ค่าครุภั ฑ์
1.2 ค่าที่ดินสิ่บก่อสร้าบ
2. บบเบินอุดหนุนพ:พ
5ศ1พค่าใช้จ่ายดาเนินบาน
5ศ5พเบินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครบการสิ่บประดิษฐ์ขอบคนรุ่นใหา่
5ศ3พค่าใช้จ่ายในการเดินทาบไปราชการต่าบประเท.ชั่วคราว
5ศ4พค่าใช้จ่ายสาหรับโครบการจัดหลักสูตร.ัฒนาอาชี.
5ศ6พโครบการ.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาเ.ื่อผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ51พและตาานโยบายประเท.ไทยพ4ศ0
ผลผลิตที่พ5พ: ผลบานการให้บริการวิชาการพบบเบินอุดหนุนพ:
1. โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การจัดการ.ึกษาเ.ื่อเสริาสร้าบ.ักยภา.คนและชุาชนตาานโยบายประเท.ไทยพ4ศ0
2. โครบการจัดตั้บ.ูนย์เรียนรู้การแ.ทย์แผนไทย
ผลผลิตที่พ3พ: ผลบานทานุบารุบพ.ิลปวัฒนธรรา
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการจัดการควาารู้ด้าน.ิลปวัฒนธรราและภูาิปญ
ั ญาเ.ื่อยกระดับสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์
แผนบานยุทธ.าสตร์.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาและการเรียนรู้
โครบการขับเคลื่อนการจัดการ.ึกษาเ.ื่อควาาสุขขอบชุาชน
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาสุขและควาาเข้าแข็บขอบชุาชน
โครบการ.ัฒนาและส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการบทเรียนออนไลน์เ.ื่อชุาชน
แผนบานยุทธ.าสตร์สร้าบควาาเสาอภาคทาบการ.ึกษา
โครบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ.ึกษาตั้บแต่ระดับอนุบาลจนจบการ.ึกษาขั้น.ื้นฐาน
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ.ึกษาตั้บแต่ระดับอนุบาลจนจบการ.ึกษาขัน้ .ื้นฐาน
โครบการ.ัฒนา.ักยภา.เด็กปฐาวัย
บบเบินอุดหนุนพ: โครบการ.ัฒนา.ักยภา.เด็กปฐาวัย
แผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจับหวัดชายแดนภาคใต้
โครบการตาบลาั่นคบพาั่บคั่บพยั่บยืนพในจับหวัดชายแดนภาคใต้
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุาชนในการส่บเสริาอาชี.ในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

งบประมาณ พ.ศ. 2564
41,627,600
21,090,000
253,414,400
239,739,400
1,200,000
225,000
3,000,000
9,250,000
10, 16,800
9,500,000
1,115,800
1,540, 00
1,540, 00
50,000,000
18,000,000
18,000,000
5,000,000
5,000,000
17,485,400
1 ,185,400
1 ,185,400
1,300,000
1,300,000
18,500,000
10,700,000
10,700,000
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ประเภทงบประมาณ/รายการ
โครบการเสริาสร้าบสับคา.หุวัฒนธรราที่เข้าแข็บ
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการส่บเสริาการอยู่รวากันอย่าบสันติขอบสับคา.หุวัฒนธรราในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้
แผนบานบูร าการเตรียาควาา.ร้อาเ.ื่อรอบรับสับคาสูบวัย
โครบการส่บเสริาการาีบานทาและาีรายได้ขอบผูส้ ูบอายุ
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการจัดการควาารู้เ.ื่อส่บเสริาและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตขอบผู้สูบอายุ
แผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาค
โครบการ.ัฒนากลุ่าท่อบเที่ยวอารยธรราล้านนาและกลุ่าชาติ.ันธุ์
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการ.ัฒนากลุ่าท่อบเที่ยวอารยธรราล้านนาและกลุ่าชาติ.ันธุภ์ าคเหนือ
โครบการ.ัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์แปรรูปเ.ื่อเ.ิ่าาูลค่าสินค้าเกษตร

งบประมาณ พ.ศ. 2564
7,600,000
7,600,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
5,681,700
1,360,000
1,360,000
1,531,700
1,531,700

กอบแผนบานและบบประาา ได้จัดทาคู่าือการใช้จ่ายบบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พเ.ื่อให้ผู้ปฏิบัติบานาีควาารู้ควาาเข้าใจ ในพ“แผนบาน/ผลผลิต/โครบการ/
รายการ”พที่ปรากฏในบบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พและสาาารถเขียนชื่อแผนบาน/ผลผลิต/โครบการ/รายการพใช้จ่ายบบประาา ได้ถูกต้อบและาีประสิทธิภา.
ตาราบพ5พการเขียนชื่อแผนบาน/ผลผลิต/โครบการ/รายการพในการใช้จ่ายบบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4
งบรายจ่าย/รายการ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เบินเดือนและค่าจ้าบประจา
1.1.1 เบินเดือน
- ค่าตอบแทนรายเดือนพ(เบินเดือน)
- เบินวิทยฐานะ
- เบินประจาตาแหน่บ

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
บบประาา รายจ่ า ยประจ าปง บบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานบุ ค ลากรภาครั ฐ พค่ า ใช้ จ่ า ยบุ ค ลากรภาครัฐพ
บบบุคลากรพเบินเดือนและค่าจ้าบประจาพรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน)พ
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งบรายจ่าย/รายการ

การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

- เบินตอบแทน.ิเ.ษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบตั ิบานในเขต
.ื้นที่.ิเ.ษพ(ภาคใต้)
1.1.2 ค่าจ้าบประจา
1.2 ค่าตอบแทน.นักบานราชการ

บบประาา รายจ่ า ยประจ าปง บ บประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานบุ ค ลากรภาครั ฐ พรายการบุ ค ลากรภาครั ฐพ
บบบุคลากรพค่าตอบแทน.นักบานราชการพรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน)

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าเช่าบ้าน
บบประาา รายจ่ า ยประจ าปง บบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานบุ ค ลากรภาครั ฐ พค่ า ใช้ จ่ า ยบุ ค ลากรภาครัฐพ
2.2 เบินตอบแทน.ิเ.ษขอบข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้าบขั้นสูบขอบอันดับ
บบดาเนินบานพรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน)
2.3 เบินตอบแทน.ิเ.ษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบตั ิบานในเขต.ื้นที่.ิเ.ษพ
(ภาคใต้)
2.4 เบินตอบแทน.ิเ.ษขอบ.นักบานราชการผู้ได้รับค่าจ้าบขั้นสูบขอบ
ตาแหน่บ
2.5 เบินตอบแทน.ิเ.ษรายเดือนสาหรับ.นักบานราชการผู้ปฏิบัติบานใน
เขต.ื้นที่.ิเ.ษพ(ภาคใต้)
2.6 เบินประจาตาแหน่บผู้บริหารทีา่ ีวาระพ(นายกสภาสถาบันพ
ผู้อานวยการ/รอบผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุาชนพผู้อานวยการ/รอบ
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุาชน)
2.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบาีวาระพ(ผู้อานวยการ/รอบผู้อานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุาชนพผู้อานวยการ/รอบผู้อานวยการวิทยาลัยชุาชน)
2.8 เบินประจาตาแหน่บประเภทผู้บริหารที่ไา่าีวาระพ(สาหรับข้าราชการ
ครูพและข้าราชการ.ลเรือนในอุดา.ึกษา)พ
2.9 ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่บประเภทผูบ้ ริหารที่ไา่าีวาระพ(สาหรับ
ข้าราชการครูพและข้าราชการ.ลเรือนในอุดา.ึกษา)
2.10 เบินสาทบกอบทุนประกันสับคา
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

128

งบรายจ่าย/รายการ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภั ฑ์

1.2 ค่าที่ดินสิ่บก่อสร้าบ

2. งบเงินอุดหนุน :
2.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินบาน
2.1.1 ค่าอาหารทาการนอกเวลา
2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิบานให้ราชการพ(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การ.ึกษาหลักสูตรอนุปริญญาพหลักสูตรปรับ.ื้นฐานพและหลักสูตรปวสศ)
2.1.3 ค่าเบี้ยประชุากรราการ
2.1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยบพค่าเช่าที่.ักพและค่า.าหนะ
2.1.5 ค่าจ้าบเหาาบริการ
2.1.6 ค่ารับรอบและ.ิธีการ
2.1.7 ค่าซ่อาแซาบารุบรักษาทรั.ย์สิน
2.1.8 วัสดุสานักบาน
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

บบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.
ทรั.ยากรานุษย์พผลผลิตที่พ1พ:พผู้รับบริการการ.ึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบลบทุนพค่าครุภั ฑ์พรายการพ(ระบุชื่อ
รายการ)พรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศศพวบเบินศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน)
บบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.
ทรั.ยากรานุษย์พผลผลิตที่พ1พ:พผู้รับบริการการ.ึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบลบทุนพค่าที่ดินสิ่บก่อสร้าบพรายการพ
(ระบุชื่อรายการ)พรหัสกิจกรราย่อยทีศ่ ศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน)

บบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.
ทรั.ยากรานุษย์พผลผลิตที่พ1พ:พผู้รับบริการการ.ึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบเบินอุดหนุนพรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศพ
วบเบินศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน)
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งบรายจ่าย/รายการ
2.1.9 วัสดุเชื้อเ.ลิบและหล่อลื่น
2.1.10 วัสดุการ.ึกษา
2.1.11 ค่าเช่าคอา.ิวเตอร์
2.1.12 ค่าเช่ารถยนต์พ
2.1.13 ค่าสาธาร ูปโภค
2.2 เบินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครบการสิ่บประดิษฐ์ขอบคนรุ่นใหา่
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาบไปราชการต่าบประเท.ชั่วคราว
2.4 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครบการจัดหลักสูตร.ัฒนาอาชี.
2.5 โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาเ.ื่อผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ51พและ
ตาานโยบายประเท.ไทยพ4ศ0

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการ.ัฒนาคุ ภา.การจัดการ.ึกษาเ.ื่อเสริาสร้าบ
.ักยภา.คนและชุาชนตาานโยบายประเท.ไทยพ4ศ0

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

บบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.
ทรั.ยากรานุษย์พผลผลิตที่พ1พ:พผู้รับบริการการ.ึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบเบินอุดหนุนพโครบการสิ่บประดิษฐ์ขอบคน
รุ่นใหา่พรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน)
บบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.
ทรั.ยากรานุษย์พผลผลิตทีพ่ 1พ:พผู้รับบริการการ.ึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบเบินอุดหนุนพค่าใช้จ่ายในการเดินทาบไปราชการ
ต่าบประเท.ชั่วคราวพรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน)
บบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.
ทรั.ยากรานุษย์พผลผลิตที่พ1พ:พผู้รับบริการการ.ึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบเบินอุดหนุนพโครบการจัดหลักสูตร.ัฒนาอาชี.พ
รหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน)
บบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.
ทรั.ยากรานุษย์พผลผลิตที่พ1พ:พผู้รับบริการการ.ึกษาในวิทยาลัยชุาชนพบบเบินอุดหนุนพโครบการ.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษา
เ.ื่อผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ51พและตาานโยบายประเท.ไทยพ4ศ0พรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทพ
(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน)
บบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.ทรั.ยากร
านุษย์พผลผลิตที่พ5พ:พผลบานการให้บริการวิชาการพบบเบินอุดหนุนพโครบการ.ัฒนาคุ ภา.การจัดการ.ึกษาเ.ื่อเสริาสร้าบ
.ักยภา.คนและชุาชนตาานโยบายประเท.ไทยพ4ศ0พรหัสกิจกรราย่อยทีศ่ ศศศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทพ
(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน)
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การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการจัดการควาารู้ด้าน.ิลปวัฒนธรราและภูาิปญ
ั ญาเ.ื่อ บบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบาน.ื้นฐานด้านการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.
ยกระดับสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์
ทรั.ยากรานุษย์พผลผลิตที่พ3พ:พผลบานทานุบารุบพ.ิลปวัฒนธรรา บบเบินอุดหนุนพโครบการจัดการควาารู้ด้าน
.ิลปวัฒนธรราและภูาิปญ
ั ญาเ.ื่อยกระดับสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์พรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศศศบาทพ
(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน)
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาสุขและควาา
บบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานยุทธ.าสตร์.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาและการเรียนรูพ้
เข้าแข็บขอบชุาชน
บบเบินอุดหนุนพโครบการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาสุขและควาาเข้าแข็บขอบชุาชนพรหัสกิจกรราย่อยที่
ศศศศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน)
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการบทเรียนออนไลน์เ.ื่อชุาชน
บบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานยุทธ.าสตร์.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาและการเรียนรูพ้
บบเบิ น อุ ด หนุ น พโครบการบทเรี ย นออนไลน์ เ .ื่ อ ชุ า ชนพรหั ส กิ จ กรราย่ อ ยที่ ศ ศศศศศศศศศศศศศศวบเบิ น ศศศศศศศศศศศศศศบาทพ
(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน)
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ.ึกษาตั้บแต่ระดับ
บบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานยุทธ.าสตร์สร้าบควาาเสาอภาคทาบการ.ึกษาพ
อนุบาลจนจบการ.ึกษาขั้น.ื้นฐาน
บบเบินอุดหนุนพโครบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ.ึกษาตั้บแต่ระดับอนุบาลจนจบการ.ึกษาขั้น.ื้นฐานพ
รหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศวบเบินศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน)
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
บบเบินอุดหนุนพ: โครบการ.ัฒนา.ักยภา.เด็กปฐาวัย
บบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานยุทธ.าสตร์สร้าบควาาเสาอภาคทาบการ.ึกษา
บบเบิ น อุ ด หนุ น พ:โครบการ.ั ฒ นา.ั ก ยภา.เด็ ก ปฐาวั ย พ รหั ส กิ จ กรราย่ อ ยที่ ศ ศศศศศศศศศศศศศศวบเบิ น ศศศศศศศศศศศศศศบาทพ
(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน)

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
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แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุาชนในการส่บเสริาอาชี. บบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจับหวั ด
ในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้
ชายแดนภาคใต้พบบเบินอุดหนุนพโครบการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุาชนในการส่บเสริาอาชี .ในเขต.ัฒนา.ิเ.ษ
เฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้พรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศศพวบเบินศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน)
โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการส่บเสริาการอยู่รวากันอย่าบสันติขอบสับคา.หุ
บบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานบูร าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจับหวั ด
วัฒนธรราในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้
ชายแดนภาคใต้พบบเบินอุดหนุนพโครบการส่บเสริาการอยู่รวากันอย่าบสันติขอบสับ คา.หุวัฒนธรราในเขต.ัฒนา
.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้พรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศพวบเบินศศศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน)
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการจัดการควาารู้เ.ื่อส่บเสริาและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิต
บบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานบูร าการเตรียาควาา.ร้อาเ.ื่อรอบรับสับคาสูบวัย พ
ขอบผู้สูบอายุ
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการจัดการควาารู้เ.ื่อส่บเสริาและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตขอบผู้สูบอายุพรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศพ
วบเบินศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน)
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการ.ัฒนากลุ่าท่อบเที่ยวอารยธรราล้านนาและกลุ่าชาติ บบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพบบเบินอุดหนุนพ:พ
.ันธุ์ภาคเหนือ
โครบการ.ั ฒ นากลุ่ า ท่ อ บเที่ ย วอารยธรราล้ า นนาและกลุ่ า ชาติ .ั น ธุ์ ภ าคเหนื อ พรหั สกิ จกรราย่ อยที่ ศศศศศศศศศศศศศศพ
วบเบินศศศศศศศศศศศศศศบาทพ(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน)
โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
บบเบินอุดหนุนพ:พโครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์แปรรูปเ.ื่อเ.ิ่าาูลค่าสินค้าเกษตร บบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พแผนบานบูร าการ.ัฒนา.ื้นที่ระดับภาคพบบเบินอุดหนุนพ:พ
โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์แปรรูปเ.ื่อเ.ิ่าาูลค่าสินค้าเกษตรพรหัสกิจกรราย่อยที่ศศศศศศศศศศศศศศศศศพวบเบินศศศศศศศศศศศศศบาทพ
(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาทถ้วน)
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ภาคผนวก 3
เป้าหาายการเบิกจ่ายบบประาา รายจ่ายประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ5564
เป้าหาายการเบิกจ่ายบบประาา

ไตราาสพ1

ประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4
ไตราาสพ5
ไตราาสพ3

ไตราาสพ4

ภาพรวม
ประาา ร้อยละ

35ศ00

64ศ00

77ศ00

100ศ00

ประาา ร้อยละ

3 ศ00

67ศ00

80ศ00

100ศ00

ประาา ร้อยละ

50ศ00

46ศ00

6ศ00

100ศ00

รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
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ภาคผนวก 4พ
แผนบาน/โครบการ/กิจกรราขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชนพ(สานักบานสถาบันพและวิทยาลัยชุาชนพ50พแห่บ)พประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4
1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน (หน่วยงานกลาง)
ลาดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ
1

5
3
4
5

6
7

การประชุาสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพ(ทุกวัน
อับคารสัปดาห์ที่สอบ
ขอบเดือน)
การสรรหาสภาสถาบัน
การสรรหาสภา
วิทยาลัยชุาชน
การสรรหาสภาวิชาการ
สถาบันวิทยาลัยชุาชน
โครบการประชุาเชิบ
ปฏิบัติการบาน
เลขานุการสภาวิทยาลัย
ชุาชนพ(ผ่านZOOM)
การประชุา
ผู้อานวยการวิทยาลัย
ชุาชนพ(ทุกไตราาส)
บาน.ัฒนากฎหาายพ
(การประชุา
อนุกรราการร่าบ
ข้อบับคับพปรับปรุบพ

ตศคศ


.ศ.ศ2563
.ศยศ


ธศคศ


าศคศ


กศ.ศ


าีศคศ


เาศยศ


.ศ.ศ2564
.ศคศ


าิศยศ


กศคศ


สศคศ
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อานวยการ

อานวยการ
อานวยการ

อานวยการ




กอบ/.ูนย์

อานวยการ





กศยศ










อานวยการ


อานวยการ
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ลาดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ

ตศคศ

.ศ.ศ2563
.ศยศ

ธศคศ

าศคศ

กศ.ศ






าีศคศ

เาศยศ

.ศ.ศ2564
.ศคศ

าิศยศ

กศคศ

สศคศ

กศยศ

กอบ/.ูนย์

และแก้ไขข้อบับคับ
สถาบันวิทยาลัยชุาชน)
8
9

การสืบสวน/สอบสวน
.ิธีประสาทอนุปริญญา
บัตรขอบวิทยาลัยชุาชน

10

การาุทติ าจิตสาหรับผู้
เกษีย อายุราชการ

11

โครบการเ.ิา่
ประสิทธิภา.การ
ปฏิบัติบานด้านการเบินพ
บัญชีพและ.ัสดุพ
ประจาปงบบประาา พ
.ศ.ศพ2564
การจัดประชุา
ค ะกรราการบริหาร
เบินรายได้และทรั.ย์สิน
ขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชนประจาปง
บบประาา พ.ศ.ศพ
2564
การประชุาค ะทาบาน
บริหารสินทรั.ย์และ
จัดหารายได้

12

13













อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ
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อานวยการ







อานวยการ



อานวยการ
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ลาดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ
14

15

การคัดเลือกบุคคลเ.ื่อ
บรรจุและแต่บตั้บเป็น
ข้าราชการ.ลเรือนใน
สถาบันอุดา.ึกษา
ตาแหน่บครูผู้ช่วยพ(20
อัตรา) และเลือกสรร
บุคคลเ.ื่อจัดจ้าบเป็น
.นักบานราชการ
การ.ัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทาบการ.ึกษา
หลักสูตรพ.ัฒนาก่อน
แต่บตั้บให้าีและเลื่อน
วิทยฐานะครูชานาญ
การ.ิเ.ษ และครู
เชี่ยวชาญ
หลักสูตรพปฐานิเท.
ข้าราชการ.ลเรือนใน
สถาบันอุดา.ึกษาพ
ตาแหน่บครูผู้ช่วย
หลักสูตรพการ.ัฒนา
ข้าราชการ.ลเรือนใน
สถาบันอุดา.ึกษา ที่อยู่
ระหว่าบทดลอบปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

ตศคศ

.ศ.ศ2563
.ศยศ

ธศคศ

าศคศ

กศ.ศ

าีศคศ


เาศยศ


.ศ.ศ2564
.ศคศ

าิศยศ

กศคศ

สศคศ

กศยศ

กอบ/.ูนย์
บริหาร
ทรั.ยากร
บุคคล

บริหาร
ทรั.ยากร
บุคคล
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ลาดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ

16

หลักสูตรการ.ัฒนา
บุคลากรในสานักบาน
สถาบันวิทยาลัยชุาชนพ
เรื่อบ การจัดทาคูา่ ือ
ปฏิบัติบานหลัก
หลักสูตรการ
บริหารบานอุดา.ึกษา
สายสนับสนุนระดับสูบ
(นบสสศ)
หลักสูตรปฐานิเท.การ
เป็นผู้บริหารขอบ
วิทยาลัยชุาชน
การประชุา
ค ะกรราการ/
ค ะอนุกรราการ
ค ะอนุกรราการ
บริหารบานบุคคลขอบ
สถาบัน
ค ะกรราการ
กลั่นกรอบการ
บริหารบานบุคคลขอบ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทาบการ.ึกษาพ
(2 ครั้บ/ปง)

ตศคศ

.ศ.ศ2563
.ศยศ

ธศคศ

าศคศ

กศ.ศ

าีศคศ

เาศยศ

.ศ.ศ2564
.ศคศ

าิศยศ


กศคศ

สศคศ

กศยศ

กอบ/.ูนย์




บริหาร
ทรั.ยากร
บุคคล
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ลาดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ
ค ะกรราการ.ิจาร า
ค่าตอบแทนพ(กาหนด
ครั้บแรก)พ
ค ะกรราการ
กลั่นกรอบการ
ประเาินผลการ
ปฏิบัติบาน
ค ะกรราการ
กลั่นกรอบการเลื่อน
เบินเดือน
ค ะกรราการ
กลั่นกรอบการเสนอขอ
.ระราชทาน
เครื่อบราชอิสริยาภร ์พ
(1ครั้บ/ปง)
ค ะกรราการคัดเลือก
ราบวัลข้าราชการ.ล
เรือนดีเด่น
ค ะกรราการ
ประเาินผลการ
ปฏิบัติบานให้เลื่อนวิทย
ฐานะครูชานาญการ
.ิเ.ษ และครูเชี่ยวชาญ
ค ะกรราการประเาิน
ค่าบานสาหรับ

ตศคศ

.ศ.ศ2563
.ศยศ

ธศคศ


าศคศ


กศ.ศ


าีศคศ

เาศยศ


.ศ.ศ2564
.ศคศ

าิศยศ


กศคศ

สศคศ

กศยศ










กอบ/.ูนย์





-






แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน
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ลาดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ

17

ข้าราชการ.ลเรือนใน
สานักบานสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน
ค ะกรราการประเาิน
เ.ื่อแต่บตั้บบุคคลให้
ดารบตาแหน่บ
ค ะกรราการสรรหา
ผู้อานวยการวิทยาลัย
ชุาชนพ
ค ะกรราการ
ประเาินผลการทดลอบ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการวิทยาลัย
ชุาชน
ค ะกรราการ
ดาเนินการจ้าบ.ัฒนา
ระบบคลับข้อาูลฯ
ค ะกรราการตรวจรับ
บาน.ัสดุระบบ
คลับข้อาูลฯ
การประชุาสร้าบควาา
เข้าใจระบบการบริหาร
บบประาา พและการ
เบิกจ่ายบบประาา

ตศคศ

.ศ.ศ2563
.ศยศ

ธศคศ

าศคศ

กศ.ศ

าีศคศ







เาศยศ

.ศ.ศ2564
.ศคศ



าิศยศ

กศคศ



สศคศ

กศยศ

กอบ/.ูนย์
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แผนบาน
และ
บบประาา
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ลาดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ
18

19

20

21

22

การประชุาเชิบ
ปฏิบัติการพเรื่อบพการ
วิเคราะห์และจัดทา
ข้อาูลในระบบบริการ
บบประาา พขอบ
สถาบันวิทยาลัยชุาชน
ประชุาค ะกรราการ
เร่บรัดติดตาาการใช้
จ่ายบบประาา
ประจาปงบบประาา พ
.ศ.ศพ2564 (ผ่านพ
Zoom)
โครบการประชุาเชิบ
ปฏิบัติการพเรื่อบพการ
ควบคุาภายในและการ
บริหารควาาเสี่ยบ
การประชุา
ค ะกรราการ
ประเาินผลการควบคุา
ภายในพและบริหาร
จัดการควาาเสีย่ บขอบ
สถาบันวิทยาลัยชุาชน
การประชุาค ะทาบาน
บริหารบาน.ัฒนา

ตศคศ

.ศ.ศ2563
.ศยศ

ธศคศ

าศคศ

กศ.ศ

าีศคศ

เาศยศ

.ศ.ศ2564
.ศคศ




าิศยศ

กศคศ

สศคศ

กศยศ

แผนบาน
และ
บบประาา



แผนบาน
และ
บบประาา
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แผนบาน
และ
บบประาา





กอบ/.ูนย์

แผนบาน
และ
บบประาา



แผนบาน
และ
บบประาา
140

ลาดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ

23
24

25

26

ระบบราชการสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน
การประชุาค ะทาบาน
จัดทารายบานประจาปงพ
สถาบันวิทยาลัยชุาชนพ
โครบการฝึกอบราเชิบ
ปฏิบัติการพเรื่อบพ“การ
จัดทาแผนบบประาา
รายจ่ายประจาปง
บบประาา พ.ศ.ศพ
2564 – 2565พขอบ
สถาบันวิทยาลัยชุาชน"
การตรวจเยี่ยาผลการ
ดาเนินบานขอบวิทยาลัย
ชุาชนระหว่าบผู้บริหาร
สถาบันวิทยาลัยชุาชนพพ
และผูบ้ ริหารสานัก
บบประาา
การประชุาเ.ื่อ
เตรียาการชี้แจบ
กรราาธิการพประจาปง
บบประาา พ.ศ.ศพ
2565

ตศคศ

.ศ.ศ2563
.ศยศ

ธศคศ

าศคศ

กศ.ศ

าีศคศ

เาศยศ

.ศ.ศ2564
.ศคศ

าิศยศ

กศคศ
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กศยศ

กอบ/.ูนย์

แผนบาน
และ
บบประาา
แผนบาน
และ
บบประาา





สศคศ



แผนบาน
และ
บบประาา





แผนบาน
และ
บบประาา
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ลาดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ
27

28

29

30

31

การประชุา
ค ะกรราการ.ิจาร า
จัดสรรบบประาา
รายจ่ายประจาปง
บบประาา พ.ศ.ศพ
2564
การประชุา
ค ะอนุกรราการ
นโยบายและ
ยุทธ.าสตร์ขอบสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน
การประชุา
ค ะอนุกรราการ
.ึกษาควาาเป็นไปได้ใน
การจัดตั้บวิทยาลัย
ชุาชนเ.ชรบูร ์และ
สุโขทัย
การประชุาค ะทาบาน
ทบทวนแผน
ยุทธ.าสตร์สถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพระยะพ5พ
ปง
การดาเนินบานโครบการพ
1พตาบลพ1พ
าหาวิทยาลัยพ

ตศคศ


.ศ.ศ2563
.ศยศ

ธศคศ

าศคศ

กศ.ศ

าีศคศ

เาศยศ

.ศ.ศ2564
.ศคศ

าิศยศ

กศคศ

สศคศ

กศยศ

กอบ/.ูนย์
แผนบาน
และ
บบประาา















แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน











แผนบาน
และ
บบประาา
แผนบาน
และ
บบประาา

แผนบาน
และ
บบประาา
แผนบาน
และ
บบประาา
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ลาดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ
32

การดาเนินบานควาา
ร่วาาือในประเท.

33

การประเาินและตรวจ
ติดตาาผลการ
ดาเนินบานขอบวิทยาลัย
ชุาชน
การประชุาสภา
วิชาการสถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพ
การประชุา
อนุกรราการ.ัฒนา
เก ฑ์าาตรฐาน
หลักสูตรอนุปริญญา
และการสะสาหน่วยกิต
การประชุา
อนุกรราการาาตรฐาน
วิชาภาษาอับกฤษ
การประชุา
อนุกรราการ.ัฒนา
เก ฑ์การประกัน
คุ ภา.ภายในสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน

34
35

36
37

ตศคศ

.ศ.ศ2563
.ศยศ

ธศคศ


าศคศ

กศ.ศ







าีศคศ


เาศยศ

.ศ.ศ2564
.ศคศ
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กศคศ

สศคศ











าิศยศ




กศยศ







กอบ/.ูนย์
แผนบาน
และ
บบประาา
แผนบาน
และ
บบประาา
าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย
าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย
าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย
าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย
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ลาดับ บาน/กิจกรรา/โครบการ
38

39
40
41

42
43

การประชุา
อนุกรราการกลั่นกรอบ
และตรวจสอบ
คุ สาบัตผิ ู้สาเร็จ
การ.ึกษาระดับ
อนุปริญญาและ
ประกา.นียบัตร
การประกันคุ ภา.
การ.ึกษาภายใน
สถาบันวิทยาลัยชุาชน
การติดตาาบานวิจัย
รอบพ3พเดือนพและพ12พ
เดือน
โครบการปรับปรุบ
หลักสูตรอนุปริญญาพ
.ศ.ศพ2564พจานวนพ6พ
สาขาวิชาพและพ1พ
หาวดวิชา.ึกษาทั่วไป
โครบการ.ัฒนาระบบ
คลับหน่วยกิตพ(Credit
Bank)
การออกแบบการ
เรียนรูร้ ายวิชา
ภาษาอับกฤษเ.ื่อการ

ตศคศ


.ศ.ศ2563
.ศยศ

ธศคศ

าศคศ

กศ.ศ




าีศคศ

เาศยศ


.ศ.ศ2564
.ศคศ

าิศยศ

กศคศ


สศคศ

กศยศ

าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย
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กอบ/.ูนย์



าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย
าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย
าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย
าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย
าาตรฐาน
การ.ึกษา
และวิจัย
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44

45

46
47
48
49
50

ตศคศ

.ศ.ศ2563
.ศยศ

ธศคศ

าศคศ

กศ.ศ

าีศคศ

เาศยศ

.ศ.ศ2564
.ศคศ

าิศยศ

กศคศ

สศคศ

กศยศ

กอบ/.ูนย์

สื่อสารพ1พเ.ื่อ.ัฒนา
เป็นบทเรียนออนไลน์
การส่บเสริาการ
าาตรฐาน

ดาเนินบานเ.ื่อขอรับ
การ.ึกษา
ทุนนวัตกรราสายอาชี.
และวิจัย
ขอบพกส.ศพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
การ.ัฒนาหลักสูตร
าาตรฐาน


ทักษะอาชี.ให้
การ.ึกษา
สอดคล้อบกับาาตรฐาน
และวิจัย
คุ วุฒิวิชาชี.
การเชิดชูเกียรติ
าาตรฐาน

นัก.ึกษาผลบานดีเด่น
การ.ึกษา
ขอบสวชชศ
และวิจัย
การตรวจสอบพ
าาตรฐาน



กลั่นกรอบผูส้ าเร็จ
การ.ึกษา
การ.ึกษา
และวิจัย
การ.ัฒนาโจทย์วิจัย
าาตรฐาน


เชิบ.ื้นที่พเ.ื่อขอรับ
การ.ึกษา
บบประาา พปงพ2565
และวิจัย
การชี้แจบระบบรายบาน
าาตรฐาน

การจัดการ.ึกษาขอบ
การ.ึกษา
วิทยาลัยชุาชน
และวิจัย
การประชุา.ิจาร า
าาตรฐาน

โจทย์วิจัยโครบการวิจัยพ
การ.ึกษา
และวิจัย
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51

"สืบสานและ.ัฒนาช่าบ
.ิลป์ประจาถิ่น"
บานขับเคลื่อนดิจิทลั
เ.ื่อการบริหารจัดการ
และการบริการ
โครบการจัดทาระบบ
สารสนเท.และการ
จัดการเนื้อหาขอบ
เว็บไซต์พ(Web Portal)
ขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชน
การประชุาเชิบ
ปฏิบัติการเครือข่าย
ห้อบสาุดอัตโนาัติ
วิทยาลัยชุาชนพ
การจ้าบบารุบรักษา
ห้อบสาุดอัตโนาัติ
สถาบันวิทยาลัยชุาชน
การออกแบบและ
.ัฒนาเว็บไซต์สถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพ
การประชุา
ค ะอนุกรราการด้าน
ดิจิทัล

ตศคศ

.ศ.ศ2563
.ศยศ

ธศคศ

าศคศ

กศ.ศ

าีศคศ

เาศยศ

.ศ.ศ2564
.ศคศ

าิศยศ

กศคศ

สศคศ

กศยศ

กอบ/.ูนย์

เทคโนโลยี
ดิจิทัล
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52

การนาระบบพeSaraban าาใช้ใน
สถาบันวิทยาลัยชุาชนพ
และสานักบานไร้
กระดาษ
บานบริหารจัดการ
โครบสร้าบ.ื้นฐานดิจิทัล
การจ้าบบริการ
บารุบรักษาอุปกร ์และ
ระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเท.
ขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชน
โครบการซื้อครุภั ฑ์
คอา.ิวเตอร์พจานวนพ8พ
รายการพ.ร้อาติดตั้บปงพ
2564พขอบสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน
การเข้าร่วาการ
ฝึกอบราผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย
การประชุา
ค ะกรราการ.ิจาร า
จัดทาพTOR บานจ้าบ
บริการบารุบรักษา

ตศคศ

.ศ.ศ2563
.ศยศ

ธศคศ

าศคศ

กศ.ศ


าีศคศ

เาศยศ

.ศ.ศ2564
.ศคศ

าิศยศ


กศคศ

สศคศ

กศยศ

กอบ/.ูนย์

เทคโนโลยี
ดิจิทัล
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53

อุปกร ์และระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเท.ขอบสถาบัน
วิทยาลัยชุาชนพปงพ
2565
การติดตาาประเาินผล
โครบการจ้าบบริการ
บารุบรักษาอุปกร ์และ
ระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเท.
ขอบสถาบันวิทยาลัย
ชุาชนพและโครบการซื้อ
ครุภั ฑ์คอา.ิวเตอร์
จานวนพ8พรายการ
.ร้อาติดตั้บ
บานขับเคลื่อนดิจิทลั
เ.ื่อการเรียนการสอน
และการวิจัย
การฝึกอบราการผลิต
สื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ให้กับวิทยาลัย
ชุาชนพระดับต้นพผ่านพ
zoom
การฝึกอบราการผลิต
สื่อการเรียนการสอน

ตศคศ

.ศ.ศ2563
.ศยศ

ธศคศ

าศคศ

กศ.ศ

าีศคศ



พพพ
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เาศยศ

.ศ.ศ2564
.ศคศ

าิศยศ

กศคศ

สศคศ

กศยศ

กอบ/.ูนย์



เทคโนโลยี
ดิจิทัล
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64

ออนไลน์ให้กับวิทยาลัย
ชุาชนพระดับกลาบพพ
ผ่านพzoom
การฝึกอบราออนไลน์
ผ่านระบบพzoom เรื่อบพ
"การจัดการเอกสาร
ทรั.ย์สินทาบปัญญา/
คัดสรรแหล่บเรียนรู้
ออนไลน์"พ พสถาบัน
วิทยาลัยชุาชน
การฝึกอบราการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
สาหรับการบริหารและ
การตัดสินใจพให้กับ
ผู้บริหารวิทยาลัยชุาชนพ
ผ่านพzoom
การจ้าบที่ปรึกษา
ออกแบบและ.ัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
ออนไลน์พรายวิชา
ภาษาอับกฤษเ.ื่อการ
สื่อสารพ1
การตรวจสอบและ
ประเาินผลการ
ดาเนินบานตาา

ตศคศ

.ศ.ศ2563
.ศยศ

ธศคศ

าศคศ

กศ.ศ

าีศคศ

เาศยศ

.ศ.ศ2564
.ศคศ

าิศยศ

กศคศ





สศคศ

กศยศ

กอบ/.ูนย์
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ตรวจสอบ
ภายใน
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ตศคศ

.ศ.ศ2563
.ศยศ

ธศคศ

าศคศ

กศ.ศ

าีศคศ

เาศยศ

.ศ.ศ2564
.ศคศ

าิศยศ

กศคศ

สศคศ

กศยศ

กอบ/.ูนย์

กฎหาายพระเบียบพ
ข้อบับคับที่เกี่ยวข้อบ
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2. แผนงานโครงการกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. .ิจิตร
โครบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ.ึกษาตั้บแต่ระดับอนุบาลจนจบการ.ึกษาขั้น.ื้นฐาน
2. อุทัยธานี
โครบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ.ึกษาตั้บแต่ระดับอนุบาลจนจบการ.ึกษาขั้น.ื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน : โครงการสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1. พิจิตร
ประกอบด้วย 38 โครงงาน
Augmented Reality นาเสนอผลิตภั ฑ์กลุ่าผ้าทอบ้านห้วยแก้วพในรูปแบบพ3 D
การ.ัฒนาเครื่อบตัดหญ้าบับคับด้วยรีโาท
การ.ัฒนาเครื่อบตัดหญ้าแบบบับคับวิทยุ เวอร์ชั่นพ2
การ.ัฒนาแปรรูปผลิตภั ฑ์.ริกแกบ
การ.ัฒนารูปแบบผลิตภั ฑ์กระเป๋าจักสานผักตบชวาจากเปงย กลุ่าแา่บา้ นทุ่บโ.ธิ์
การ.ัฒนารูปแบบผลิตภั ฑ์ขนาทอบา้วน กลุ่าสตรีตาบลวับบิ้วใต้พอาเภอดบเจริญพจับหวัด.ิจิตร
เครื่อบขึ้นรูปจานใบไา้แบบเปลี่ยน.ิา.์ได้
เครื่อบเตือนภัย.ลับบานแสบอาทิตย์กร .ี ึกษาชุาชนบ้านวับแดบ
เครื่อบทาควาาสะอาดข่า
เครื่อบปอกาะ.ร้าว
เครื่อบปั๊าน้า.ลับบานแสบอาทิตย์อัจฉริยะ
เครื่อบไล่นกและไล่หนู แบบใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค
เครื่อบแหวกร่อบน้าพ2 in 1
เครื่อบให้อาหารไก่ไข่อัตโนาัติพผ่านระบบ Arduino ภายใน.ูนย์การเรียนรู้ขอบชุาชนบ้านทุ่บสาาัคคีพหาู่ที่พ๑๙พตาบลทุบ่ ใหญ่
อาเภอพโ.ธิ์ประทับช้าบพจับหวัดพ.ิจิตร
เครื่อบอบแห้บพ2 ระบบแบบปรับทิ.ทาบตาาดวบอาทิตย์
เครื่อบอัดถ่านแท่บพกร ี.ึกษาบ้านวัดหลวบ หาู่ที่พ2 ตศท่าบัวพอศโ.ทะเลพจศ.ิจิตร
ชุดต้นแบบระบบสูบน้าบาดาลด้วย.ลับบานแสบอาทิตย์
แปรรูปผลิตภั ฑ์าะนาวหยี และสร้าบช่อบทาบการจาหน่ายให้แก่กลุ่าสตรีแา่บ้านเกษตรกรชุาชนบ้านวัดหลวบ
แปลบสาธิตการปลูกข้าวจากท่อพPVC โดยใช้ระบบน้าไหลวนจาก.ลับบานแสบอาทิตย์
โปรแกราบริหารจัดการกอบทุนต้นแบบออาทรั.ย์หาูบ่ ้าน หาู่พ19 ตาบลพทุ่บใหญ่พอาเภอพโ.ธิ์ประทับช้าบพจับหวัด.ิจิตร
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วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
16,182,400
12,799,700
3,385,700
1,200,000
800,000
7,500
53,500
17,500
7,500
7,500
7,500
40,000
30,000
28,000
27,800
36,000
30,000
25,000
12,500

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

2,241 (จานวนนักศึกษา
ปวช.)
1,667 วิทยาลัยชุาชน.ิจิตร
574 วิทยาลัยชุาชนอุทยั ธานี
54 (จานวนโครงงาน)
38 (จานวนโครงงาน)

30,000
20,500
50,200
7,500
55,000
7,500
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2. อุทัยธานี

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โปรแกราระบบบริหารจัดการต้นแบบ กลุ่าวิสาหกิจชุาชนพข้าวโ.ดแปลบใหญ่พหาู่พ16 บ้านห้วยคาตาลพตาบลทุ่บใหญ่
อาเภอโ.ธิ์ประทับช้าบพจับหวัด.ิจิตร
โปรแกราระบบบริหารจัดการต้นแบบโครบการแก้ปัญหาควาายากจน (กขศคจศ)พบ้านห้วยน้อยพหาู่พ5 ตาบลทุ่บใหญ่พอาเภอ
โ.ธิ์ประทับช้าบพจับหวัด.ิจิตร
.ัฒนาเครื่อบบดข้าวโ.ดอาหารสุกร
.ัฒนาเครื่อบฟื้นฟูสภา.กล้าาเนื้อขาผู้สูบอายุ กร ี.ึกษาโรบ.ยาบาลส่บเสริาสุขภา.ท่าบัว
.ัฒนาตู้อบแห้บ.ลับบานแสบอาทิตย์อัจฉริยะ
.ัฒนาประสิทธิภา.เครื่อบคัดเาล็ด.ันธุ์ข้าว V.2
.ัฒนาประสิทธิภา.เครื่อบอัดกระถาบจากวัสดุธรราชาติ V.2
.ัฒนาแปรรูปผลิตภั ฑ์เครื่อบนวดจากต้นไผ่และสาุนไ.ร
.ัฒนาผลิตภั ฑ์ปลาร้าทรบเครื่อบและสร้าบช่อบทาบการจาหน่ายเ.ื่อส่บเสริาอาชี.กลุ่าผู้าีรายได้น้อยบ้านหนอบบอน
.ัฒนาผลิตภั ฑ์เห็ดทรบเครื่อบและช่อบทาบการจาหน่ายเ.ือ่ ส่บเสริาอาชี.กลุ่าผู้าีรายได้น้อยบ้านใหา่สาาัคคี
.ัฒนาเรือเก็บผักตบชวาและวัช.ืชบับคับวิทยุ เวอร์ชั่นพ2
เ.ิ่าาูลค่าผลิตภั ฑ์จักสานผักตบชวา เ.ื่อส่บเสริาเอกลักษ ์ชุาชนบ้านหัวดานพหาู่พ8 ตาบลท้ายน้าพอาเภอโ.ทะเล จับหวัด
.ิจิตร
เ.ิ่าาูลค่ารูปแบบผลิตภั ฑ์ตระกร้าไา้ไผ่ เ.ื่อส่บเสริาเอกลักษ ์ชุาชนพบ้านใหา่สุขเกษาพหาู่7 ตาบลแหลารับพอาเภอบึบนา
ราบ จับหวัด.ิจิตร
ไา้เท้าอัจฉริยะพสาหรับผู้.กิ ารทาบสายตา
รถเข็นเก็บเาล็ดข้าวเปลือกพ4 ล้อ เวอร์ชั่นพ2
รถฉีด.่นสารกาจัด.ัตรู.ืชแบบบับคับวิทยุ
ระบบสูบน้า.ลับบานแสบอาทิตย์เ.ื่อใช้กบั แปลบเ.าะปลูกขนาดเล็กในชุาชน
สบู่สาุนไ.รสครับกากกาแฟ
ประกอบด้วย 16 โครงงาน
การ.ัฒนารถประหยัดน้าาันเชื้อเ.ลิบพ( ประเภทรถตลาดพ)
การสร้าบและหาประสิทธิภา.เครื่อบทาป๊อปคอร์น
การสร้าบและหาประสิทธิภา.เครื่อบนวดข้าวขนาดเล็ก
การสร้าบและหาประสิทธิภา.เครื่อบผลิตอาหารสัตว์อัดเา็ดขนาดเล็ก
การสร้าบและหาประสิทธิภา.เครื่อบฝานกล้วย
การออกแบบและสร้าบแท่นประกอบเครื่อบยนต์
เครื่อบผลิตเส้นใยจากขวด.ลาสติก

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
7,500

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

7,500
26,000
9,500
35,000
25,000
17,500
7,500
7,500
7,500
17,500
7,500
7,500
7,500
29,000
27,000
45,000
7,500
400,000
30,000
16,000
16,000
16,000
18,000
24,000
20,000

16 (จานวนโครงงาน)
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

เครื่อบรดน้ากึ่บอัตโนาัติด้วยพAPP Blynk
เครื่อบร่อนไส้เดือน
เครื่อบสีข้าว
โครบการ.ัฒนาโปรแกราจัดเก็บข้อาูล ควาาประ.ฤติและการทาควาาดีพนัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชนอุทยั ธานี
โครบการ.ัฒนาโปรแกราจัดเก็บเอกสารคาสั่บ บานบุคลากรพวิทยาลัยชุาชนอุทัยธานี
โครบการ.ัฒนาโปรแกราสานักบานด้านบัญชี เรื่อบพการรายบานบบประาา (บบทดลอบ)
ชุดสื่อการเรียนการสอนระบบปรับอากา.รถยนต์
ชุดสื่อการเรียนการสอนระบบรถยนต์ (รถอาจารย์ใหญ่)
รถบรรทุกอเนกประสบค์
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
การพัฒนาใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรเดิม
1. ตาก
ประกา.นียบัตรการผดุบครรภ์ไทยและประกา.นียบัตรผู้ชว่ ย.ยาบาลทาบการแ.ทย์แผนไทย
2. บุรีรัาย์
การ.ัฒนาหรือปรับปรุบหลักสูตรประกา.นียบัตรพ(เ.รษฐกิจ.อเ.ียบ,ผู้ประกอบการพSME)
3. หนอบบัวลาภู
การ.ัฒนาหลักสูตรประกา.นียบัตรพ/พหลักสูตรสัาฤทธิบัตรพ(ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์)
4. สระแก้ว
การ.ัฒนาและบริหารหลักสูตรประกา.นียบัตรและสัาฤทธิบัตรพ(หลักสูตรสัาฤทธิบัตรสาขาคหกรรา.าสตร์พ(การแปรรูป
ผลิตภั ฑ์เกษตรจากลูกา่อน)พและหลักสูตรฝึกอบราสาขาคหกรรา.าสตร์พ(ผ้าาัดย้อาและผ้า.ิา.์ลายสีธรราชาติ)
5. อุทัยธานี
โครบการ.ัฒนาหลักสูตรสัาฤทธิบัตรพ(ช่าบซ่อารถจักรยานยนต์ระบบฉีดเชื้อเ.ลิบด้วยอิเล็กทรอนิกส์พและบานเทคโนโลยียาน
ยนต์สาัยใหา่)
โครบการเชิบปฏิบัติการ.ัฒนาหลักสูตร.ัฒนาทักษะและจัดบริการทดสอบาาตรฐานฝงาือแรบบาน
6. นราธิวาส
โครบการ.ัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขยาย.ันธ์.ืชเ.รษฐกิจจับหวัดนราธิวาสพ(หลักสูตรสัาฤทธิบัตร)
การ.ัฒนาหลักสูตรสู่อาชี.และบริการทาบวิชาการแก่ชุาชนพ
1ศพหลักสูตรสัาฤทธิบัตรพ(1ศพภาษาอับกฤษเ.ื่อการท่อบเที่ยวและบริการพ5ศพภาษาาลายูกลาบเ.ื่อการสื่อสารพ3ศพคอา.ิวเตอร์
กราฟฟิก)พ
5ศพหลักสูตร.ัฒนาอาชี.พ(1ศพเทคนิคการ.ูดไลฟ์สดพ5ศพธุรกิจเครื่อบดื่าพ3ศพบาเรตต้าาืออาชี.พ4ศพข้าวหากอาหรับพ6ศพเชฟเบ
เกอรี่)
7. ยะลา
หลักสูตรสัาฤทธิบัตรพการซ่อาแซาเสื้อผ้าพ(หลักสูตรระยะสั้นเดิา)
หลักสูตรสัาฤทธิบัตรพพหลักสูตรชาชักลีลาพ(หลักสูตรระยะสั้นเดิา)
8. ยโสธร
หลักสูตรสัาฤทธิบัตรพนักวิจยั ชุาชน
9. .ับบา
หลักสูตรสัาฤทธิบัตรพผู้ดูแลผู้สูบอายุพและการท่อบเที่ยวชุาชน
10. ตราด
การ.ัฒนาหรือปรับปรุบหลักสูตรบริการวิชาการพ9พหลักสูตร
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
30,000
25,700
23,840
3,000
3,000
3,000
24,000
80,000
67,460
3,000,000
932,600
พ30,000
40,000
พ30,000
พ60,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

186 (จานวนผู้รับบริการ)
41 (จานวนหลักสูตร)
5
5
1
5

พ60,000

5

พ90,000
พ30,000
150,000พพ

4
1
8

พ15,000
พ15,000
พ30,000
พ40,000
พ264,600

1
1
1
5
9
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11. แ.ร่
12. สบขลา
13. น่าน

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การ.ัฒนา/ปรับปรุบหลักสูตรสัาฤทธิบตั รพอาหารและเครื่อบจิ้นพและการเป็นผู้ประกอบการทาบทาบธุรกิจ
การ.ัฒนาหรือปรับปรุบหลักสูตรประกา.นียบัตรอาหารและเครื่อบดื่า
การ.ัฒนาหรือปรับปรุบหลักสูตรประกา.นียบัตรการนวดแผนไทย
การ.ัฒนาและจัดการ.ึกษาหลักสูตรประกา.นียบัตร.นักบานโรบแราพ
สาขาการบริการส่วนหน้า

การจัดการเรียนการสอน
1. ตาก
2. บุรีรัาย์
3. สาุทรสาคร

ภาษา.า่าเ.ื่อการสื่อสารพ
กีฬาฟุตบอลสู่ควาาเป็นเลิส
การส่บเสริาสุขภา.ผู้สูบอายุ
.ื้นฐานาาตรฐานสากล
4. .ับบา
ธุรกิจตกแต่บสถานที่สาหรับบานจัดเลี้ยบ
5. ตราด
การส่บเสริาและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตผู้สูบอายุ:ตาบลห้วยแร้บพอาเภอเาือบตราดพจับหวัดตราด
6. สบขลา
ผู้ดูแลเด็ก.ิการ
สานักงานสถาบัน
รอจัดสรร
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (นักศึกษา หลักสูตร และอาจารย์ผสู้ อน )
1. แม่ฮ่องสอน
จานวน 9 โครงการ
โครบการค่ายส่บเสริาคุ ธรราจริยธรรานัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอน
โครบการนิเท.ติดตาาและประเาินผลการจัดการ.ึกษาวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพประจาปงการ.ึกษาพ2563
โครบการแนะแนวการจัดการ.ึกษาวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนและการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์วิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพ
ประจาปงการ.ึกษาพ2564
โครบการประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอน
โครบการประชุาเชิบปฏิบัติการการจัดทารายละเอียดพาคอศพ3พรายละเอียดขอบประสบการ ์ภาคสนาาพาคอศพ4พรายบานผล
การดาเนินการขอบรายวิชาพาคอศพ5พและการจัดทาผลการดาเนินบานขอบประสบการ ์ภาคสนาาพาคอศพ6พประจาปง
การ.ึกษาพ2563
โครบการประชุาเชิบปฏิบัติการการ.ัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรอนุปริญญาพวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพประจาปงการ.ึกษาพ
2563
โครบการฝึกประสบการ ์วิชาชี.และการนิเท.บานนัก.ึกษาหลักสูตรอนุปริญญาพวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพประจาปง
การ.ึกษาพ2563
โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ห้อบสาุดวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพประจาปงบบประาา พ2564
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
18,000
30,000
30,000
30,000
707,470
117,790
270,900
76,300
10,460
98,050
106,900
58,080
1,359,930

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ
5
1
1
1

186 (จานวนผู้รับบริการ)
57
61
7
19
31
56
5
-

9,250,000
430,700
100,000
25,000
30,000
160,000
30,000
30,000
20,000
30,700
154
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2. พิจิตร

3. ตาก

4. บุรีรัมย์

5. มุกดาหาร

6. หนองบัวลาภู

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครบการ.ึกษาสภา.ปัญหาที่ส่บผลกระทบต่อการออกกลาบคันขอบนัก.ึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุาชนแา่ฮ่อบสอนพ
ประจาปงการ.ึกษาพ2563
จานวน 6 โครงการ
โครบการติดตาาผู้สาเร็จการ.ึกษา
โครบการนิเท.พกากับติดตาาเ.ือ่ .ัฒนาทักษะการเรียนรู้ขอบผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ21
โครบการ.ัฒนาผู้เรียนเ.ื่อการทดสอบประเาินาาตรฐานวิชาชี.และการทดสอบระดับชาติพปงการ.ึกษาพ2563
การ.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาด้วยกระบวนการประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในวิทยาลัยชุาชน
การ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.และทักษะการจัดการเรียนรู้ขอบผู้สอนใน.ตวรรษที่พ21
การ.ัฒนาหลักสูตร
จานวน 3 โครงการ
โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การจัดการ.ึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
การประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในพวิทยาลัยชุาชนตาก
โครบการ.ัฒนาคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์นัก.ึกษาตาาอัตลักษ ์
จานวน 6 โครงการ
โครบการประกันคุ ภา.การ.ึกษา
โครบการ.ัฒนานวัตกรราการเรียนการสอนอย่าบสร้าบสรรค์
โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ผู้เรียนวิทยาลัยชุาชนบุรีรัาย์
โครบการเสริาสร้าบควาาเข้าใจเครือข่ายหน่วยจัดการ.ึกษา
โครบการ.ัฒนากิจการนัก.ึกษา
โครบการ.ัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
จานวน 3 โครงการ
โครบการการ.ัฒนาคุ ภา.การจัดการ.ึกษาเ.ื่อผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ21พและตาานโยบายประเท.ไทยพ4.0
โครบการประกันคุ ภา.การ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนาุกดาหาร
โครบการ.ัฒนาคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์ขอบนัก.ึกษาตาาคุ ธรราพอัตลักษ ์ขอบวิทยาลัยชุาชนาุกดาหาร
จานวน 8 โครงการ
โครบการติดตาาพผู้สาเร็จการ.ึกษา/สารวจควาา.ึบ.อใจ/อนุปริญญา/ฝึกอบรา/นัก.ึกษาออกกลาบคัน
โครบการนิเท.ติดตาาการจัดการ.ึกษา
โครบการ.ัฒนาคุ ภา./าาตรฐานพการประกันคุ ภา.การ.ึกษา
โครบการ.ัฒนาาาตรฐานอาจารย์ประจาหลักสูตร

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
5,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

475,500
15,000
10,000
90,350
223,000
122,150
15,000
412,160
192,160
75,000
145,000
469,790
50,000
120,000
119,790
50,000
90,000
40,000
430,650
254,000
76,000
100,650
390,430
10,000
8,000
57,100
26,000
155

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

7. สระแก้ว

8. อุทัยธานี

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ผู้สอนประจาพและผู้สอน.ิเ.ษ
แนะแนวและประชาสัา.ันธ์การ.ึกษา
โครบการ.ัฒนานัก.ึกษาให้าีคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์ตาากรอบพTQF
ส่บเสริาการ.ัฒนา.ักยภา.ผู้สอนประจาและผู้สอน.ิเ.ษในด้านการวิจยั ในชั้นเรียนพวิจยั ชุาชนพวิทยาลัยชุาชนหนอบบัวลาภู
จานวน 9 โครงการ
โครบการนิเท.และติดตาา
โครบการประกันคุ ภา.การ.ึกษาพประจาปงบบประาา พ2564
โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การจัดการ.ึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครบการ.ัฒนาสื่อพตาราพและเอกสารประกอบการสอน
โครบการเ.ิ่าประสิทธิภา.การจัดการ.ึกษาตาากรอบาาตรฐานคุ วุฒิอุดา.ึกษาแห่บชาติ
โครบการสร้าบเครือข่ายและควาาร่วาาือเ.ื่อคุ ภา.และาาตรฐานในการจัดการ.ึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครบการ.ัฒนานัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชนสระแก้ว
การวิจยั เ.ื่อ.ัฒนาการเรียนการสอน
โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ผู้สอนเ.ือ่ ผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ21พวิทยาลัยชุาชนสระแก้ว
จานวน 14 โครงการ
โครบการเตรียาควาา.ร้อาก่อนการทดสอบทาบการ.ึกษาระดับชาติด้านอาชีว.ึกษาพ(PRE V-NET) ประจาปงการ.ึกษาพ
2563
โครบการประเาินาาตรฐานวิชาชี.ระดับปวสศ2พและระดับปวชศ3พประจาปงการ.ึกษาพ2563
โครบการการ.ัฒนา.ักยภา.ด้านการวิจยั เชิบบูร าการ
โครบการติดตาาผู้สาเร็จการ.ึกษาหลักสูตรพอนุปริญญาพปวสศพและพปวชศ
โครบการแนะแนวการ.ึกษาและอาชี.พวิทยาลัยชุาชนอุทยั ธานีพประจาปงบบประาา พ2564
โครบการประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในพประจาปงการ.ึกษาพ2562
โครบการประชาสัา.ันธ์หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยชุาชนอุทัยธานี
โครบการประชุาเชิบปฏิบัติการการ.ัฒนาผู้สอนประจาพผู้สอน.ิเ.ษพขอบวิทยาลัยชุาชนอุทัยธานีพในเรื่อบการเรียนการสอน
รูปแบบวิทยาลัยชุาชนพตาากรอบาาตรฐานการอุดา.ึกษา
โครบการส่บเสริาการอ่านและการเรียนรูพ้ ตาารอย.าสตร์.ระราชาพประจาปงบบประาา พ2564
การ.ึกษาสาเหตุการออกกลาบคันขอบนัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชนอุทยั ธานีพปงการ.ึกษาพ2562 - 2563
โครบการ.ัฒนานัก.ึกษา
โครบการนิเท.และติดตาาการจัดการ.ึกษาหลักสูตรพปวชศพปวสศพและพอนุปริญญา
โครบการประชุาเชิบปฏิบัติการครูผู้สอนรายวิชาโครบการ

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
110,000
40,450
100,000
38,880
360,850
5,000
40,000
20,000
20,000
50,000
10,000
80,000
20,000
115,850
386,330
10,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

15,000
80,000
8,000
10,000
67,272
43,800
20,000
5,000
30,000
39,778
10,000
17,480
156

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

9. ระนอง

10. นราธิวาส

11. ยะลา

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครบการปรับปรุบ.ัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญาพตาากรอบาาตรฐานการอุดา.ึกษาพ(ร่าบหลักสูตรพาคอศ2) ปงบบประาา พ
.ศ.ศพ2564
จานวน 11 โครงการ
การประเาินคุ ภา.ภายในสถาน.ึกษาพวิทยาลัยชุาชนระนอบ
โครบการติดตาาผู้ผ่านการฝึกอบราและสารวจควาา.ึบ.อใจการให้บริการฝึกอบรา
โครบการติดตาาผู้สาเร็จการ.ึกษาและผูร้ ับบริการหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุาชนระนอบ
โครบการสารวจควาา.ึบ.อใจขอบนัก.ึกษาปงสุดท้าย/ผู้สาเร็จการ.ึกษาใหา่ที่าตี ่อคุ ภา.หลักสูตร
.ัฒนาครูาืออาชี.ตาาการจัดการเรียนรู้ขอบคุ ลักษ ะผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ21
โครบการ.ัฒนาการเรียนการสอนพ.ัฒนาสื่อพและแหล่บเรียนรู้
โครบการ.ัฒนา.ักยภา.นัก.ึกษาตาาคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์พTQF
โครบการ.ัฒนาสารรถนะนัก.ึกษาระดับอนุปริญญาพเ.ือ่ เสริาสร้าบควาาเข้าแข็บทาบวิชาชี.
โครบการ.ัฒนา.ักยภา.อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาตาากรอบาาตรฐานคุ วุฒิระดับอุดา.ึกษาแห่บชาติ
การวิจยั เ.ื่อ.ัฒนาการ.ึกษาวิทยาลัยชุาชนระนอบ
โครบการ.ัฒนาหลักสูตรและ.ึกษาการออกกลาบคันนัก.ึกษาอนุปริญญา
จานวน 7 โครงการ
โครบการประชุาเตรียาควาา.ร้อาก่อนเปิดภาคเรียนสาหรับอาจารย์ผู้สอน
โครบการประเาินหลักสูตรอนุปริญญาพวิทยาลัยชุาชนนราธิวาส
โครบการเสริาสร้าบควาาเข้าใจการฝึกประสบการ ์พหลักสูตรอนุปริญญาพให้กับนัก.ึกษาพและสถานประกอบการพหน่วยบานพ
ในจับหวัดนราธิวาส
การประกันคุ ภา.สถาน.ึกษาพประจาปงการ.ึกษาพ2562
โครบการ.ัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเ.ือ่ .ัฒนาการ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชน
การ.ัฒนา.ักยภา.อาจารย์ประจาหลักสูตรพผู้สอนประจาพและผู้สอน.ิเ.ษเ.ื่อเ.ิ่าประสิทธิผลในการจัดการ.ึกษาเ.ือ่
ผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ21
โครบการ.ัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาพวิทยาลัยชุาชนนราธิวาส
จานวน 8 โครงการ
โครบการประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายใน
โครบการประชุาสัาานาเชิบปฏิบัติการ.ัฒนาและปรับปรุบหลักสูตรวิทยาลัยชุาชนยะลา
โครบการ.ัฒนาคุ ลักษ ะนัก.ึกษาโดยใช้แหล่บเรียนรู้ภายนอก
โครบการ.ัฒนา.ักยภา.สู่ควาาเป็นเลิ.ด้านการจัดการ.ึกษา
โครบการส่บเสริานัก.ึกษาาีจิตอาสาเ.ื่อ.ัฒนาบ้านเรา

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
30,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

386,640
45,000
5,000
5,000
3,000
40,000
45,000
70,000
56,640
30,000
50,000
37,000
601,000
60,000
20,000
40,000
100,000
163,100
127,900
90,000
562,920
120,000
40,000
115,000
15,000
72,920
157

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

12. ปัตตานี

13. สตูล

14. สมุทรสาคร

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครบการเสริาสร้าบคุ ธรราจริยธรรานัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชนยะลา
โครบการอบราเชิบปฏิบัติการเตรียาควาา.ร้อานัก.ึกษาระดับอนุปริญญาสู่ตลาดแรบบาน
ประชุาเชิบปฏิบัติการ.ัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
จานวน 12 โครงการ
การ.ัฒนาทักษะด้านการวัดและประเาินผลครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
การ.ัฒนาทักษะและสือ่ การเรียนการสอนออนไลน์รูปแบบพSPOC โดยใช้พGoogle Classroom สาหรับครูผู้สอน
โครบการช่วยเหลือนัก.ึกษาที่าแี นวโน้าออกกลาบคัน
โครบการติดตาาผู้สาเร็จการ.ึกษาพหลักสูตรอนุปริญญาพปงการ.ึกษาพ2563
โครบการประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในพประจาปงการ.ึกษาพ2562
โครบการฝึกประสบการ ์วิชาชี.หลักสูตรอนุปริญญาเ.ื่อ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.ทรั.ยากรานุษย์
การสร้าบควาาเข้าใจครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
การสร้าบควาาเข้าใจผู้รับผิดชอบหลักสูตรอนุปริญญาประจาปงการ.ึกษาพ2563
การอบราเชิบปฏิบัติการการใช้บานระบบการเรียนการสอนออนไลน์พGoogle Classroom สาหรับนัก.ึกษาใหา่
โครบการส่บเสริาควาารู้ระบบบริการการ.ึกษาวิทยาลัยชุาชนพด้านบานทะเบียนวัดผลพและประเาินผลนัก.ึกษาพสาหรับ
นัก.ึกษาใหา่
โครบการส่บเสริาอัตลักษ ์นัก.ึกษา
โครบการปรับปรุบหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูปพและสาขาวิชาแ.ทย์แผนไทย
จานวน 7 โครงการ
โครบการ.ัฒนาบานวิจยั พนวัตกรราพหรือบานสร้าบสรรค์พเ.ื่อ.ัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัยชุาชนสตูล
โครบการ.ัฒนานัก.ึกษาสาขาวิชาการท่อบเที่ยวโดยใช้แหล่บเรียนรู้เป็นฐานพหลักสูตรอนุปริญญาพวิทยาลัยชุาชนสตูล
โครบการ.ัฒนาอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยชุาชนสตูล
โครบการาหกรราวิชาการวิทยาลัยชุาชนสตูล
โครบการอบราเชิบปฏิบัติการอาจารย์ประจาหลักสูตรอนุปริญญา
ประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในวิทยาลัยชุาชนสตูล
โครบการ.ัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
จานวน 8 โครงการ
การประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในวิทยาลัยชุาชนสาุทรสาครพปงการ.ึกษาพ2563
โครบการจัดทาเอกสารและผลิตสื่อการสอนออนไลน์
โครบการ.ัฒนาคุ ลักษ ะอัน.ึบประสบค์กับการเรียนรู้ใน.ตวรรษที่พ21พและตาานโยบายประเท.ไทยพ4.0

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
50,000
50,000
100,000
507,900
157,150
35,000
3,000
7,000
65,000
50,000
60,000
13,750
62,000
5,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

40,000
10,000
474,620
30,000
20,000
130,000
80,000
20,000
94,620
100,000
383,200
99,975
45,000
56,000
158

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

15. ยโสธร

16. พังงา

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครบการ.ัฒนาและปรับปรุบหลักสูตรอนุปริญญา
โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ครู
โครบการห้อบสาุดอัจฉริยะ
โครบการ.ัฒนากิจการนัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชนสาุทรสาคร
โครบการ.ัฒนา.ักยภา.บุคลากรประจาปงพ2564
จานวน 9 โครงการ
การ.ัฒนา.ักยภา.ครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาใน.ตวรรษที่พ21
โครบการการ.ัฒนาการเรียนรู้ขอบนัก.ึกษาหลักสูตรอนุปริญญาใน.ตวรรษที่พ21
โครบการติดตาาผู้สาเร็จการ.ึกษาจากวิทยาลัยชุาชนยโสธรพประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ2564
โครบการ.ัฒนาระบบประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในวิทยาลัยชุาชนยโสธรพปงการ.ึกษาพ2562
โครบการสารวจควาา.ึบ.อใจขอบชุาชนและนายจ้าบที่าีต่อผู้สาเร็จการ.ึกษาจากวิทยาลัยชุาชนยโสธรพประจาปง
บบประาา พ.ศ.ศพ2564
การนิเท.ติดตาาการจัดการ.ึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
จิตอาสาร่วา.ัฒนาชุาชนพประจาปงบบประาา พ2564พและส่บเสริาคุ ธรราพจริยธรราสาหรับนัก.ึกษาพประจาปงการ.ึกษาพ
2564
การประชุาเชิบปฏิบัติการให้ควาารู้และทักษะการประกันคุ ภา.การ.ึกษาแก่นัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชนยโสธรพประจาปง
บบประาา พ2564
โครบการ.ัฒนาและปรับปรุบหลักสูตร
จานวน 11 โครงการ
โครบการจัดการเรียนรู้ระบบบริการการ.ึกษาวิทยาลัยชุาชนพด้านบานทะเบียนพวิทยาลัยชุาชน.ับบาพประจาปงการ.ึกษาพ
2564
โครบการ.ัฒนาบานวิจยั เ.ื่อการจัดการเรียนรู้และ.ัฒนาชุาชน
โครบการ.ัฒนาาาตรฐานการบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา
โครบการ.ัฒนาสื่อพนวัตกรราและแหล่บเรียนรู้เ.ื่อ.ัฒนาทักษะผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ21
การนิเท.และติดตาาการจัดการ.ึกษาขอบครูผู้สอนพหลักสูตรอนุปริญญาพประกา.นียบัตรพวิทยาลัยชุาชน.ับบาพประจาปง
บบประาา พ2564
การประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในพวิทยาลัยชุาชน.ับบา
การ.ัฒนาครูผู้สอนเ.ื่อ.ัฒนาการเรียนการสอนแบบพActive Learning เ.ื่อส่บเสริาทักษะใน.ตวรรษที่พ21
การ.ัฒนาหลักสูตร
การวิจยั เ.ื่อ.ัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
38,625
48,000
20,000
40,000
35,600
424,700
110,000
84,700
10,000
65,000
10,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

15,000
80,000
10,000
40,000
387,500
10,000
40,000
30,000
25,000
10,000
80,000
45,000
50,000
40,000
159
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17. ตราด

18. แพร่

19. สงขลา

20. น่าน

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครบการ.ัฒนานัก.ึกษาตาาคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์
โครบการเสริาสร้าบทักษะการเรียนรู้ใน.ตวรรษที่พ21พขอบนัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชน.ับบา
จานวน 4 โครงการ
โครบการประกันคุ ภา.การ.ึกษา
โครบการ.ัฒนาผู้สอนวิทยาลัยชุาชนตราดสู่การจัดการเรียนการสอนเ.ือ่ เสริาสร้าบ.ักยภา.ผู้เรียนพใน.ตวรรษที่พ21
โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาเ.ือ่ ผูเ้ รียนใน.ตวรรษที่พ21พและตาานโยบายประเท.ไทยพภายใต้โครบการ.ัฒนาผู้เรียน
ให้าีคุ ลักษ ะอัน.ึบประสบค์ตาากรอบาาตรฐานคุ วุฒิระดับอุดา.ึกษาพ(TQF) และผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ21
โครบการ.ัฒนาหลักสูตร
จานวน 6 โครงการ
โครบการการประกันคุ ภา.การ.ึกษาภายในวิทยาลัยชุาชนแ.ร่พประจาปงการ.ึกษาพ2563
โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การจัดการ.ึกษาวิทยาลัยชุาชนแ.ร่
โครบการ.ัฒนา.ักยภา.อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาลัยชุาชนแ.ร่
โครบการ.ัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยชุาชนแ.ร่
โครบการวิจัยเ.ือ่ .ัฒนาการเรียนการสอน
โครบการ.ัฒนาคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์ตาากรอบาาตรฐานคุ วุฒิ
จานวน 5 โครงการ
โครบการประกันคุ ภา.การ.ึกษา
โครบการ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.นัก.ึกษาตาาคุ ลักษ ะที.่ ึบประสบค์
โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ผู้เรียนหลักสูตรอนุปริญญาเ.ื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครบการวิจัยในชั้นเรียนเ.ื่อ.ัฒนาการเรียนการสอน
.ัฒนาสารรถนะครูผู้สอนให้สาาารถ.ัฒนาผู้เรียนตาาคุ ลักษ ะผู้เรียนใน.ตวรรษที่พ21
จานวน 6 โครงการ
การประชุาเตรียาควาา.ร้อาและการตรวจประเาินคุ ภา.การ.ึกษาภายในวิทยาลัยชุาชนน่านพประจาปงการ.ึกษาพ2562
การนิเท.พติดตาาพการจัดการ.ึกษาขอบวิทยาลัยชุาชนน่าน
โครบการประชุาเชิบปฏิบัติการทวนสอบผลสัาฤทธิ์ตาาาาตรฐานการเรียนรู้พหลักสูตรอนุปริญญาพวิทยาลัยชุาชนน่านพ
ประจาปงการ.ึกษาพ2563
โครบการ.ัฒนากิจการนัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชนน่านพประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ2564
การ.ัฒนาห้อบสาุดเป็นแหล่บเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชี.ภายใต้โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาเ.ื่อผู้เรียนใน.ตวรรษ
ที่พ21พและตาานโยบายประเท.ไทยพ4.0

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
34,900
22,600
375,060
45,000
125,060
114,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

91,000
372,000
120,000
95,000
60,000
15,000
50,000
32,000
559,090
100,000
89,090
210,000
80,000
80,000
368,960
93,152
24,000
25,000
50,000
30,000
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

การ.ัฒนา.ักยภา.ผู้สอนประจาพผู้สอน.ิเ.ษพและบุคลากรพหลักสูตรอนุปริญญาพวิทยาลัยชุาชนน่านพประจาปงบบประาา พ
2564
21. สานักงานสถาบัน
บริหารจัดการ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
หลักสูตรฝึกอบรม

1. แม่ฮ่องสอน

จานวน 25 หลักสูตร
การใช้บานโปรแกรา MS Excel ขั้นสูบ
การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เ.ื่อการทาบานและการสอน
การซ่อาบารุบคอา.ิวเตอร์
การดูแลผู้สูบอายุในสถานการ ์พCOVID-19
การตัดเย็บหน้ากากอนาาัยจากผ้าทอกะเหรี่ยบ
การถ่ายภา.และสร้าบคลิปวีดโี อสั้นจากสินค้าอัตลักษ ์ชุาชน
การทาควาาสะอาดเครื่อบปรับอากา.ในบ้านและการ.า ิชย์ขนาดเล็ก
การทาผ้าาัดย้อาด้วยสียอ้ าธรราชาติ
การแปรรูปเนื้อสัตว์พเ.ื่อการจาหน่าย
การแปรรูปแป้บกล้วย
การแปรรูปผักและเครื่อบปรุบรสผบแห้บจากวัตถุดิบในชุาชน
การแปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยบเป็นกระเป๋าสะ.ายแบบผู้หญิบ
การ.ัฒนากระเป๋าสะ.ายข้าบพจากผ้าลาหู่ประยุกต์
การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์กระเทียาดา
การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์กิ่บกะหร่าพเ.ือ่ เป็นขอบที่ระลึกพอย่าบครบวบจร
การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์เครื่อบประดับจากหาากต่อาขอด
การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ประเภทเครื่อบประดับจากลูกเดือย
การ.ัฒนาผู้ประกอบการพSmart Farmer
การ.ัฒนาผู้ประกอบการอาชี.ย้อาผ้าสีธรราชาติ
การส่บเสริาและ.ัฒนาต่อยอดถั่วเน่าแค๊บพชุาชนบ้านต่อแ.
คอา.ิวเตอร์กราฟิก

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
146,808
490,000
9,500,000
ในระบบ
7,113,160
กรอบจัดสรร
6,959,700
390,550
6,600
6,600
12,000
6,600
16,500
16,500
11,000
24,750
8,800
18,000
24,750
16,500
11,000
16,500
24,750
16,500
11,000
24,750
24,750
16,500
19,200

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

15,804 (จานวนผู้รับบริการ)
8,560

665 (จานวนผู้รับบริการ)
25
25
30
25
25
25
25
25
25
30
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
161
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2. พิจิตร

3. ตาก

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ภาษาอับกฤษสาหรับการขายสินค้าออนไลน์
ภาษาอับกฤษสาหรับเจ้าหน้าที่อาสาสาัครสาธาร สุข
ภาษาอับกฤษสาหรับยุวาัคคุเท.ก์ในเขตเท.บาลเาือบแา่ฮ่อบสอนและ.ื้นที่ใกล้เคียบ
าัคคุเท.ก์ชุาชนเตียวไต่ดอยพ(ลูกหาบ)
จานวน 15 หลักสูตร
การขยาย.ันุ.ื
ธ์ ช
การจักสานเส้น.ลาสติกเ.ื่อธุรกิจ
การใช้บานโปรแกราตาราบคานว
การดูแลสุขภา.ผู้สูบอายุ
การทาขนาอบเบเกอรี่พ(คุ้กกี้)
การทาลูกประคบ
การนวดแผนไทยเบื้อบต้น
ขนาไทยแห้บ
บานซ่อาเครื่อบใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
บานผูกผ้า
ช่าบตัดโลหะด้วยเเก๊ส
ช่าบปะยาบ
ช่าบเฟอร์นิเจอร์จากถับแกลลอน
เทคนิคการซ่อาลาโ.บและการประกอบตู้ลาโ.บ
น้า.ริกแห้บ
จานวน 13 หลักสูตร

การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
การทาน้าเต้าหู้-ปาท่อบโก๋
การทาลูกประคบ
การนวดฝ่าเท้าเ.ือ่ สุขภา.
การบริหารจัดการโฮาสเตย์
การปลูกผักปลอดสาร.ิษ
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
11,000
11,000
24,000
11,000
345,000
50,000
20,000
15,000
40,000
31,500
6,000
23,000
30,000
18,000
21,000
15,000
15,000
22,500
15,000
23,000
ในระบบ
336,100
กรอบจัดสรร
336,500
30,000
6,000
6,000
27,600
15,000
20,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

25
25
50
25
360 (จานวนผู้รับบริการ)
20
20
20
20
20
20
40
40
20
20
20
20
20
20
40
260 (จานวนผู้รับบริการ)

20
20
20
20
20
20
162
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

4. บุรีรัมย์

การแปรรูปผลิตภั ฑ์ทาบการเกษตร
ช่าบเชื่อาเหล็กดัด
ช่าบซ่อาเครื่อบปรับอากา.แบบแยกส่วน
นวดไทยเ.ื่อสุขภา.
นักเล่าเรื่อบชุาชน
ภาษา.า่าเ.ื่อการสื่อสาร
ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสื่อสาร
จานวน 13 หลักสูตร

5. มุกดาหาร

การจัดการน้าด้วยรูปแบบธนาคารน้าใต้ดิน
การทาขนาไทยเ.ือ่ การค้า
การทาบาย.รี
การนวดแผนไทยเบื้อบต้น
การแปรรูปอาหาร
การผลิต.ืชสาุนไ.รในชุาชน
การผูกผ้าและการจับจีบผ้า
การเลี้ยบไก่.ื้นบ้าน
การเลี้ยบแา่โคผลิตลูกเ.ื่อการค้า
การเลี้ยบหนูนา
คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น
ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสื่อสาร
.ิลปะการแทบหยวก
จานวน 13 หลักสูตร

การจัดการควาารู้เ.ื่อ.ัฒนาผลิตภั ฑ์สาุนไ.รเ.ื่อการบริโภค
การดูแลผู้สูบอายุ
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
15,000
37,500
24,000
75,000
20,000
30,000
30,000
ในระบบ
406,100
กรอบจัดสรร
406,000
24,750
49,500
24,750
12,650
99,000
33,000
26,400
49,500
33,000
9,000
16,500
16,500
11,550
ในระบบ
402,050
กรอบจัดสรร
406,000
41,250
24,750

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

20
20
20
20
20
20
20
555 (จานวนผู้รับบริการ)

75
50
25
25
150
25
25
50
25
30
25
25
25
475 (จานวนผู้รับบริการ)

25
25
163
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6. หนองบัวลาภู

7. สระแก้ว

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การตลาดออนไลน์
การถักเปลจากเ.ษผ้า
การ.ัฒนาเว็ปไซค์ด้วยระบบจัดการเนื้อหาเว็บแบบสาเร็จรูป
การสร้าบสรรค์ด้วยวัสดุต่าบพๆพ(การสานตะกร้า.ลาสติก)
การสร้าบสรรค์ด้วยวัสดุต่าบพๆพ(.านบาย.รีพขันหาากเบบพและบานใบตอบ)
การสร้าบสรรค์ด้วยวัสดุต่าบๆ
การออกแบบเสื้อพกระโปรบพกาบเกบจากผ้าหาักโคลนและฝ้ายตะหลุบ
น้า.ริบแห้บ
ภาษาอับกฤษเ.ื่อการท่อบเที่ยว
อาหารสาหรับผู้สูบอายุ
อาหารสาหรับวัยรุ่น
จานวน 9 หลักสูตร

การตัดเย็บถุบผ้าลดโลกร้อน
การตัดเย็บผ้าถุบสาเร็จรูปด้วยาือ
การตัดเย็บเสื้อสาุนไ.รเย็บาือพ๑
การตัดเย็บเสื้อสาุนไ.รเย็บาือพ๒
การทาขนาไทยตาาท้อบถิ่น
การผลิตไา้กวาดดอกหญ้าและไา้กวาดทาบาะ.ร้าว
การเ.าะเห็ดฟาบ
การสร้าบผลิตภั ฑ์จากเส้น.ลาสติก
ช่าบปูกระเบื้อบ
จานวน 19 หลักสูตร
การเขียนแผนธุรกิจ
การซอยผาทรบสาัยนิยา
การทากระดาษจากผักตบชวา
การทาน้าเต้าหู้-ปาท่อบโก๋
การทาปลาร้าน้าปรุบเ.ื่อการค้า

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
99,000
11,000
24,750
15,950
15,950
47,850
33,000
11,000
24,750
39,600
13,200
ในระบบ
366,000
กรอบจัดสรร
366,500
9,000
9,000
90,000
90,000
18,000
6,000
15,000
72,000
57,000
361,900
15,000
20,000
6,000
9,900
12,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

75
25
25
25
25
75
25
25
25
75
25
300 (จานวนผู้รับบริการ)

20
20
60
20
20
20
20
60
60
465
20
20
20
25
40

9,000
9,000
90,000
90,000
18,000
6,000
15,000
72,000
57,000
(จานวนผู้รับบริการ)
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8. อุทัยธานี

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การทาผ้าาัดย้อา
การประกอบธุรกิจ.วบกุญแจผ้าเ.ื่อการค้าสาัยใหา่
การประกอบธุรกิจลูกชุบเสาือนจริบแบบพNew normal
การปั้นดินและการตกแต่บด้วยผักตบชวา
การแปรรูปผลิตภั ฑ์ชุาชนเชิบสร้าบสรรค์
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไา่.ลิกกลับกอบ
การผูกผ้าในบาน.ิธีต่าบพๆพขั้นสูบ
การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์จากผ้าไหาอีรี่
การเสริาสวยทรบผาสตรี
ขนาไทย
บานสานจากผักตบชวา
บานสานจากหญ้าแฝก
ภาษาเขารเ.ื่อการสื่อสารพ1
อาหารเชื่อาและแช่อิ่า
จานวน 11 หลักสูตร

การจัดการสินค้าออนไลน์
การจัดสวนไา้ประดับเบื้อบต้น
การทาลูกประคบ
การปั้นปูนลายไา้
การแปรรูปผลิตภั ฑ์จากข้าวอินทรีย์
การแปรรูปผลิตภั ฑ์ชุาชน
การแปรรูปผลิตภั ฑ์ทาบการเกษตร
บานซ่อาเครื่อบใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ช่าบเชื่อาประกอบผลิตภั ฑ์
ช่าบบริการรถจักรยานยนต์
.นักบานผสาเครื่อบดื่า
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
9,000
16,500
16,500
12,000
16,500
15,000
22,500
24,000
30,000
33,000
25,000
25,000
30,000
24,000
ในระบบ
404,300
กรอบจัดสรร
406,000
66,000
12,750
10,200
17,000
33,000
34,000
66,000
30,600
51,000
41,250
42,500

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

20
25
25
40
25
20
20
40
20
25
20
20
20
20
400 (จานวนผู้รับบริการ)

50
25
50
25
25
50
50
50
25
25
25
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
9. ระนอง

10. นราธิวาส

11. ยะลา

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
จานวน 13 หลักสูตร
English for Basic Communication
การจัดและตกแต่บสถานที่
การดูแลสุขภา.แบบ.ึ่บตนตาาหลักแ.ทย์ทาบเลือกวิถธี รรา
การตลาดออนไลน์
การถ่ายภา.และตัดต่อพClip Video
การทา-ตกแต่บขนาและอาหารว่าบ
การทาผลิตภั ฑ์จักสาน
การแปรรูปผลิตภั ฑ์สัตว์น้า
โปรแกราสานักบานยุคดิจิทัล
ผลิตภั ฑ์ประยุกต์จากสาุนไ.ร
ภา.สวยด้วยพSmart Phone
เรียนรู้ภาษาเาียนาาเ.ื่อการสื่อสาร
ออกแบบขอบที่ระลึก
จานวน 8 หลักสูตร
การทาข้าวหากอาหรับ
การทาโรตีและชาชัก
การเป็นบาริสต้าาืออาชี.
คอา.ิวเตอร์เบื้อบต้น
เชฟเบเกอรี่
เทคนิคการถ่ายภา.และการโฆษ าด้วยพFacebook
เทคนิคการ.ูดไลฟ์สด
ธุรกิจเครื่อบดื่า
จานวน 12 หลักสูตร
การออกแบบเสื้อผ้าขั้น.ื้นฐาน
คอา.ิวเตอร์โปรแกราพMicrosoft Office
หลักสูตรการซ่อาแซาเสื้อผ้า
หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเ.ื่อก้าวสู่าืออาชี.

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
360,000
16,500
21,000
18,000
16,200
23,100
69,300
46,200
21,000
23,100
23,100
13,200
23,100
46,200
82,500
9,000
12,000
9,000
22,500
9,000
6,000
9,000
6,000
280,500
20,000
16,800
9,000
38,200
37,500

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

420 (จานวนผู้รับบริการ)
25
20
30
25
25
75
50
20
25
25
25
25
50
160 (จานวนผู้รับบริการ)
20
20
20
20
20
20
20
20
300 (จานวนผูร้ ับบริการ)
20
20
20
20
20
166

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

12. ปัตตานี

13. สตูล

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
หลักสูตรการถ่ายภา.และผลิตวิดีโอเ.ือ่ การโฆษ าออนไลน์
หลักสูตรการนวดแผนไทยเ.ือ่ สุขภา.
หลักสูตรการผลิตกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน
หลักสูตรขนานานาชาติแบบไา่ต้อบใช้เตาอบ
หลักสูตรชาชักลีลา
หลักสูตรผลิตภั ฑ์ขอบที่ระลึก
หลักสูตรภาษาอับกฤษเ.ือ่ การสื่อสาร
จานวน 8 หลักสูตร

การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้อบต้น
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีสู่อาชี.อิสระ
การตัดเย็บเสื้อผ้าสาัยนิยา
การทาอาหารว่าบ
ขนาไทย
ขนาอบเบเกอรี่
ช่าบปูนปั้นไา้เทียา
ทักษะบานไฟฟ้าเบือ้ บต้นภายในบ้าน
จานวน 14 หลักสูตร
การขับเรือสปงดโบ๊ทเบื้อบต้น
การจัดการควาารู้เ.ื่อ.ัฒนาผลิตภั ฑ์กาบหาาก
การใช้สาาร์ทโฟนสาหรับผู้สูบอายุ
การตลาดออนไลน์สาหรับวิสาหกิจชุาชน
การตัดเย็บชุดสตรี.หุวัฒนธรรา
การทาธุรกรราทาบการเบินผ่านระบบออนไลน์
การทาน้า.ริกสาเร็จรูป
ขนาไทย
ขนา.ื้นถิ่นพ100 ปงพสตูล
ช่าบตัดผาชายเบื้อบต้น

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
6,000
30,000
9,000
45,000
9,000
30,000
30,000
ในระบบ
406,010
กรอบจัดสรร
406,000
50,400
62,610
50,400
49,500
50,400
75,600
44,000
23,100
349,800
20,250
22,500
8,100
11,250
27,000
8,100
40,500
52,800
18,000
40,500

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

20
20
20
60
20
40
20
400 (จานวนผู้รับบริการ)

50
25
50
75
50
75
50
25
400 (จานวนผู้รับบริการ)
20
20
20
20
20
20
40
80
20
40
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14. สมุทรสาคร

15. ยโสธร

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ผลิตภั ฑ์จากก้านจาก
ผลิตภั ฑ์จากเชือกกล้วย
ผลิตภั ฑ์จากเชือกาัดฟาบ
ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสื่อสาร
จานวน 10 หลักสูตร

การใช้คอา.ิวเตอร์ในสานักบาน
การดูแลตนเอบและ.ัฒนา.ักยภา.ผู้สูบอายุ
การต่อเรือประาบจาลอบ
การตัดผาชายเบื้อบต้น
การบารุบรักษาและซ่อาบารุบหา้อต้าไอน้าในโรบบานอุตสาหกรราแบบออนไลน์
การประกอบการอาหารไทยพ4 ภาค
การแปรรูปผลิตภั ฑ์เกลือทะเล "นวัตกรราภูาิปัญาท้อบถิ่นเ.ื่อการดูแลสุขภา.ผิว.รร "
การแปรรูปไา้เ.ื่อเป็นเฟอร์นิเจอร์และขอบตกแต่บบ้าน
ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
การแปรรูปผลิตภั ฑ์จากสาุนไ.รเป็นเครื่อบสาอาบค์
จานวน 14 หลักสูตร
การจัดการดินน้าและปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์
การดูแลผู้สูบอายุแบบอบค์รวา
การตลาดดิจิตอลพ(Digital Marketing)
การทอเสื่อกก
การทาขนาไทย
การทาดอกไา้จันทน์
การทาผลิตภั ฑ์สับฆภั ฑ์
การทา.ราเช็ดเท้า
การนวดแผนไทย
การผลิตคราา
การผลิตเนื้อคราาและย้อาผ้า/เส้นใย

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
36,000
18,000
19,800
27,000
ในระบบ
474,300
กรอบจัดสรร
320,000
25,500
9,300
45,000
60,000
96,000
45,000
31,500
36,000
54,000
72,000
404,800
45,000
16,500
45,000
22,500
33,000
16,500
33,000
16,500
45,000
16,500
45,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

40
20
20
20
490 (จานวนผู้รับบริการ)

25
65
40
60
70
40
40
30
60
60
630 (จานวนผู้รับบริการ)
40
65
40
60
70
25
50
25
40
25
40
168

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

16. พังงา

17. ตราด

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การเ.าะเห็ด
ช่าบปูกระเบื้อบ
นักการตลาดออนไลน์
จานวน 18 หลักสูตร

การใช้โซเชียลาีเดีย สาหรับผู้ประกอบการออนไลน์
การตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าาัดย้อา
การทากระเป๋าปิ๊กแป็ก
การทาเกษตรปลอดภัย
การทาบรรจุภั ฑ์สบู่พแบบพDIY
การทาผลิตภั ฑ์จากสาุนไ.ร
การทาผลิตภั ฑ์ด้วยเทคนิคโครเชต์
การทาผ้าาัดย้อาจากสีธรราชาติ
การทาสบู่น้าผึ้บผสาสาุนไ.ร
การบริหารจัดการกลุ่าอาชี.
การประกอบอาหารคลีนเ.ื่อสุขภา.
การ.ัฒนาทักษะอาชี..นักบานการใช้คอา.ิวเตอร์พ(ประาวลผลคา)
การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ขอบที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะ
การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์จากต้นชก
การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์อาหารทะเล
การเ.้นท์ผ้าปาเต๊ะด้วยสีอะครีลิค
การออกแบบบรรจุภั ฑ์พเ.ื่อสร้าบาูลค่าผลิตภั ฑ์ชุาชน
สุขอนาาัยเ.ือ่ การป้อบกันโรคระบาด
จานวน 9 หลักสูตร
การตัดต่อวีดีโอ
การตัดผาชายพระดับ2
การถ่ายภา.ด้วยสาาร์ทโฟน
การทาคุกกี้

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
20,800
16,500
33,000
ในระบบ
412,600
กรอบจัดสรร
406,000
29,700
24,750
16,500
13,200
17,700
16,500
27,000
33,000
13,200
19,800
13,200
6,600
33,000
24,750
16,500
33,000
61,000
13,200
264,600
24,750
33,000
6,600
33,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

30
60
60
645 (จานวนผู้รับบริการ)

75
25
25
25
25
25
30
50
25
50
25
25
50
25
25
50
40
50
255 (จานวนผู้รับบริการ)
25
25
25
25
169
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18. แพร่

19. สงขลา

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การทาเค้ก
การทาน้าาันนวดสปา
การนวดเท้าเ.ื่อสุขภา.
การวาบแผนการเบินและการลบทุน
สุขภา.ทาบการเบินที่ดี
จานวน 19 หลักสูตร

กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้า
การใช้โปรแกราสานักบานในยุคดิจิทัล
การตัดเย็บกระเป๋าผ้า
การถ่ายทอดสดออนไลน์
การทาขอบชาร่วยจากสาุนไ.ร
การทาธุรกรราทาบการเบินผ่านโทร.ั.ท์าือถือ
การแปรรูปอาหาร
การผลิตไา้กระถาบขนาดเล็ก
การเ.าะเห็ดเ.รษฐกิจ
ขนาไทยเ.ื่อสุขภา.
ขนาอบ
เทคนิคการถ่ายภา.ด้วยสาาร์ทโฟน
ภาษาจีนเ.ื่อการสื่อสารธุรกิจในยุคดิจิทลั
ภาษาอับกฤษเบื้อบต้น
ร้านค้าออนไลน์
.ิลปะการตกแต่บผ้า
อาหารไทยจานเดียว
อาหารไทยเ.ือ่ สุขภา.
อาหารไทยสีภ่ าค
จานวน 10 หลักสูตร
การจัดการธุรกิจการทาเครื่อบแกบและบรรจุภั ฑ์

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
33,000
24,750
33,000
27,000
49,500
ในระบบ
350,000
กรอบจัดสรร
351,000
37,500
10,000
18,000
9,000
15,000
8,800
10,500
8,000
8,000
12,000
52,800
9,000
18,000
18,000
23,000
18,000
26,400
24,000
24,000
364,650
49,500

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

25
25
25
30
50
460 (จานวนผู้รับบริการ)

20
20
30
20
20
25
20
20
20
20
50
20
30
30
20
30
25
20
20
450 (จานวนผู้รับบริการ)
75
170

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

20. น่าน

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การตัดเย็บผ้าคลุาฮิญาบ
การตัดเย็บเสื้อผ้า
การทา.ิาเสนน้าและน้าาันสาุนไ.ร
การทาอาหาร-ขนาพเ.ื่อธุรกิจ
การนวดไทย
การประดิษฐ์ขอบชาร่วยในบาน.ิธีการ
การสานเส้น.ลาสติก
ปูนปั้นไา้เทียา
.ื้นฐานแ.ทย์แผนไทย1 (เภสัชกรราไทย)
จานวน 15 หลักสูตร
การจัดการตลาดชุาชน
การจัดทาบัญชีกอบทุนหาู่บา้ น
การตัดตุบพต้อบลาย
การทาลูกประคบสาุนไ.ร
การประดิษฐ์โคาไฟล้านนา วัฒนธรราร่วาสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์ชุาชนเาือบน่าน
การประดิษฐ์ผลบานด้วยใบตอบ
การประยุกต์ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้อบถิ่นเ.ื่อผลิตสูตรอาหารโคเนื้อคุ ภา.ดีต้นทุนต่า
การแปรรูปผลิตภั ฑ์ชุาชน
การ.ัฒนาสื่อสร้าบสรรค์สาหรับเด็กปฐาวัย
การสกัดและย้อาสีธรราชาติ
จิตรกรราสกุลช่าบน่านพสู่จิตรกรราร่วาสาัย
ดิจิตอลาาร์เก็ตติ้บLine@
ท่อบเที่ยวเกษตรวิถีนา่ น
เทคนิคการจัดกิจกรราภาษาอับกฤษสาหรับครูปฐาวัย
นวดฝ่าเท้าเ.ื่อสุขภา.

การบริการวิชาการแก่ชุมชน

1. แา่ฮ่อบสอน

โครบการการจัดทาแผนบริการวิชาการหลักสูตรฐานวิถีชีวิตใหา่โดยใช้ชุาชนเป็นฐาน

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
33,000
33,000
33,000
49,500
33,000
33,000
33,000
24,750
42,900
351,400
18,000
24,750
72,000
7,200
22,000
24,750
18,000
27,000
13,200
16,500
24,750
13,200
18,000
18,000
34,050
ในระบบ
2,459,000
กรอบจัดสรร
2,489,000
90,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

50
25
50
75
25
50
50
25
25
470 (จานวนผู้รับบริการ)
30
25
60
60
25
25
30
30
25
25
25
25
30
30
25
7,244 (จานวนผู้รับบริการ)

171
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2. .ิจิตร
3. ตาก

4. บุรีรัาย์
5. าุกดาหาร
6. หนอบบัวลาภู

7. สระแก้ว

8. อุทัยธานี
9. ระนอบ

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครบการค้นหากลุ่าเป้าหาายเ.ื่อการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนอบกลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาส
โครบการ.ัฒนาทักษะอาชี.ช่าบอุตสาหกรราสู่การบริการเ.ื่อชุาชน
โครบการบริการวิชาการการ.ัฒนาทักษะอาชี.ให้กับกลุ่าผูว้ ่าบบานพผู้ด้อยโอกาสพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ ์โรค
ไวรัสโควิค-19 ระบาดพผู้ขาดโอกาสเข้าถึบการ.ัฒนาทักษะอาชี.
โครบการค้นหากลุ่าเป้าหาายเ.ื่อการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนอบกลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาส

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
53,000
90,000
90,000
53,000

โครบการประชาสัา.ันธ์เ.ือ่ เผยแ.ร่ขา่ วสารและกิจกรราขอบวิทยาลัยชุาชนบุรรี ัาย์
โครบการค้นหากลุ่าเป้าหาายเ.ื่อการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนอบกลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาส
โครบการการประชุาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูร าการพการจัดการ.ึกษาและบริการวิชาการพ/โครบการ.ัฒนาทักษะ
ด้านอาชี.และคุ ภา.ชีวิตเ.ื่อเสริาสร้าบ.ักยภา.คนและชุาชนตาานโยบายประเท.ไทยพ4.0
โครบการจัดการควาารู้ค้นหาผู้ด้อยโอกาสทาบการ.ึกษาและด้านอาชี.ในตาบลเท.คีรีพตาบลนาแกพและพตาบลวับปลาป้อาพ
อาเภอนาวับพจับหวัดหนอบบัวลาภู
โครบการสร้าบสุขภาวะชุาชนและการตัดเย็บหน้ากากอนาาัย

90,000
53,000
90,000

โครบการบริการวิชาการสู่ชุาชนจับหวัดสระแก้ว

90,000

โครบการค้นหากลุ่าเป้าหาายเ.ื่อการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนอบกลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาส
โครบการค้นหากลุ่าเป้าหาายเ.ื่อการจัดการเรียนรู้ในการตอบสนอบกลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาส
หน่วยซ่อาสร้าบบริการเ.ื่อชุาชนพThailand4.0 (Fixit Community Unit)
โครบการค้นหากลุ่าเป้าหาายเ.ื่อการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนอบกลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาส
โครบการบริการวิชาการแก่ชุาชน

53,000
53,000
90,000
53,000
90,000

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

53,000
90,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

- อาเภอโ.ทะเล
80
100
- ตาบลตลุกกลาบทุ่บพ
อาเภอเาือบ
ตาบลแา่ท้อพอาเภอเาือบ
ตาบลบ้านนาพอาเภอ
สาาเบา
500
250 บ้านบุ่บอุทัย ตาบล
นาสีนวนพอาเภอเาือบ
80 ตาบลบ้าน.ร้าวพอาเภอ
เาือบ
800 อาเภอเาือบสระแก้วพ
อาเภอคลอบหาดพอาเภอ
ตา.ระยาพอาเภอวับน้า
เย็นพอาเภอวัฒนานครพ
อาเภออรัญประเท.พ
อาเภอเขาฉกรรจ์พและ
อาเภอโคกสูบ จับหวัด
สระแก้ว
1,000
750
300
172

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
10. นราธิวาส
11. ยะลา
12. ปัตตานี
13. สตูล

14. สาุทรสาคร

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครบการบริการวิชาการแก่ชุาชนในการทาธุรกรราทาบการเบินผ่านโทร.ั.ท์าือถือเ.ื่อเสริาสร้าบ.ักยภา.คนและชุาชนตาา
นโยบายประเท.ไทยพ4.0 ประจาปงบบประาา พ2564
โครบการเผยแ.ร่ผลบานและการบริการวิชาการแก่ชุาชน
โครบการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ใน.ื้นที่จับหวัดปัตตานี
โครบการค้นหากลุ่าเป้าหาายเ.ื่อจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนอบกลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาสพจับหวัดสตูล
โครบการบริการวิชาการร่วากับชุาชน
โครบการปรับปรุบและ.ัฒนาหลักสูตรฝึกอบรา
โครบการทดสอบาาตรฐานฝงาือแรบบานแห่บชาติ
โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การจัดการ.ึกษาเ.ื่อการเสริาสร้าบ.ักยภา.คนและชุาชนในจับหวัดสาุทรสาคร

โครบการค้นหากลุ่าเป้าหาายเ.ื่อการจัดการเรียนรู่ให้ตอบสนอบกลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาส
15. ยโสธร
โครบการติดตาาและประเาินผลการจัดหลักสูตรฝึกอบราระยะสั้นพ(หลักสูตร.ัฒนาอาชี.พและหลักสูตรบริการวิชาการแก่
ชุาชน)
โครบการาหกรราวิชาการวิทยาลัยชุาชนยโสธรพ(Charm and Challenge 2021)
16. .ับบา
โครบการค้นหาผู้ด้อยโอกาสเ.ือ่ จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนอบกลุ่าเป้าหาาย
โครบการบริการวิชาการสู่ชุาชนเ.ื่อ.ัฒนาเ.รษฐกิจและสับคา
17. ตราด
วิทยาลัยชุาชนตราดถ่ายทอดภูาิปัญญา.ัฒนานวัตกรรา
โครบการค้นหาผู้ด้อยโอกาสในจับหวัดตราดเ.ื่อการกาหนดเป้าหาายสูก่ ารปฏิบตั ิ
18. แ.ร่
โครบการค้นหากลุ่าเป้าหาายเ.ื่อการจัดการเรียนรู่ให้ตอบสนอบกลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาส
โครบการถ่ายทอดและเผยแ.ร่อบค์ควาารู้บริการวิชาการและาวลชนสัา.ันธ์สชู่ ุาชน
19. สบขลา
โครบการส่บเสริาอาชี.สาหรับผู้าีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส
20. น่าน
โครบการค้นหากลุ่าเป้าหาายเ.ื่อการจัดการเรียนรู่ให้ตอบสนอบกลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาส
โครบการยกระดับผลิตภั ฑ์และเ.ิ่าขีดควาาสาาารถขอบชุาชนพสู่การ.ัฒนาอย่าบต่อเนื่อบ
21. สานักงานสถาบัน
รอจัดสรร
งบเงินอุดหนุน : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
1. แม่ฮ่องสอน
จานวน 6 โครงการ

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
90,000
90,000
90,000
53,000
35,000
15,000
40,000
ในระบบ
60,000
กรอบจัดสรร
90,000
53,000
20,000
70,000
53,000
90,000
90,000
53,000
53,000
90,000
90,000
53,000
90,000
51,300
18,000,000
1,693,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

300
500
564
400
80
30

160
300
80
300
30
1,000
30
90
140
8,157 (จานวนผู้รับบริการ)
3,050 (จานวนผู้รับบริการ)
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
(1) โครบการจัดการควาารู้ผลิตภั ฑ์จากอ้อยเ.ื่อเสริาสร้าบควาาสุขและควาาเข้าแข็บเ.รษฐกิจฐานรากชุาชนบ้านน้าฮู

2. พิจิตร
3. ตาก

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
93,000

(2) .ูนย์ไทใหญ่.ึกษา

400,000

(3) โครบการ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ชุาชน.ูนย์ภาษาและการเรียนรู้เ.ื่อชีวิตและสับคารอบรับการ.ัฒนา.ักยภา.และการ
บริการวิชาการด้านภาษาต่าบประเท.และภาษาชาติ.ันธุ์
(4) โครบการ.ูนย์ควาารู้กินได้และการจัดการเรียนรู้เชิบสร้าบสรรค์บนฐานวัฒนธรราชาติ.ันธุ์
(5) โครบการ.ูนย์.ัฒนาทักษะและการเรียนรู้พICT อุทยานการเรียนรู้แา่ฮ่อบสอน
(6) โครบการ.ัฒนา.ักยภา.เ.ือ่ ควาาปลอดภัยในบุคลากรและกิจกรราการท่อบเที่ยวโดยชุาชนจับหวัดแา่ฮ่อบสอน

150,000

จานวน 4 โครงการ
(1) โครบการจัดการควาารูก้ ารแปรรูปผลผลิตทาบการเกษตรเ.ื่อสร้าบาูลค่าทาบการตลาดขอบธุรกิจชุาชนสาหรับ
เกษตรกร
(2) โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ปลาแหล่บท่อบเที่ยวชุาชนพบ้านปากวับพตาบลตากออกพอาเภอบ้านตากพจับหวัดตาก
(3) โครบการจัดการควาารู้เ.ื่อสร้าบาูลค่าเชิบธุรกิจอาชี.อัญา แี ละเครื่อบประดับใน.ื้นที่ชายแดนจับหวัดตาก
(4) โครบการสร้าบเครือข่ายท่อบเที่ยวชุาชนเ.ื่อร่วา.ัฒนา.ักยภา.สู่การจัดการท่อบเที่ยวพจับหวัดตาก

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

100,000
650,000
300,000
800,000
180,000
110,000
250,000
260,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

20 บ้านน้าฮูพพตาบลเวียบใต้พ
อาเภอปายพจับหวัด
แา่ฮ่อบสอน
800 ชุาชนในเขตเาือบ
แา่ฮ่อบสอนพ6 ชุาชน,
ชุาชนไทใหญ่ในตาบล
ปาบหาูพ(บ้านปาบหาูพ,
บ้านสบสอย)พชุาชนใน
ตาบลผาบ่อบพ(บ้านผา
บ่อบ, บ้านท่าโป่บแดบ)พ
และชุาชนอาเภอต่าบพๆพ
ในจับหวัดแา่ฮ่อบสอนพ
(ชุาชนบ้านแา่ขอบ,พ
ชุาต่อแ.,พชุาชนแา่
ละนา)
80 100
1,800
250
140
30

16พหาู่บ้าน
(จานวนผู้รับบริการ)
(จานวนผู้รับบริการ)
แา่หละ ตาบลแา่หละพ
อาเภอท่าสอบยาบ
25 บ้านปากวับพอาเภอ
บ้านตาก
25 60 ชุาชนท่อบเที่ยวพ6
ชุาชน
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4. บุรีรัมย์

5. มุกดาหาร

6. หนองบัวลาภู

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
จานวน 5 โครงการ
(1) โครบการส่บเสริา.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตกลุ่าเกษตรปลอดภัยจากสาร.ิษ
(2) โครบการแปรรูปอาหารและการ.ัฒนาออกแบบบรรจุภั ฑ์
(3) โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์แปรรูปและบรรจุภั ฑ์ข้าวอินทรีย์ขอบกลุ่ารักษ์โฮาพตาบลโคกกลาบพอาเภอลาปลายาา.พ
จับหวัดบุรีรัาย์

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
800,000
200,000
130,000
170,000

เป้าหมาย
225
50
50
50

(4) การจัดการท่อบเที่ยวเชิบวัฒนธรราพตาบลสวายจีกพอาเภอเาือบพจับหวัดบุรีรัาย์

200,000

50

(5) โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์และเ.ิ่า.ักยภา.ด้านการท่อบเที่ยวโดยชุาชนพกร .ี ึกษาบ้านป่าไา้สหกร ์พหาูพ่ 7พตาบลพพ
ลานาบรอบพอาเภอโนนดินแดบพจับหวัดบุรีรัาย์

100,000

25

จานวน 4 โครงการ
(1) โครบการ.าสตร์.ระราชากับการ.ัฒนากสิกรราสู่ระบบเ.รษฐกิจ.อเ.ียบพรูปแบบโคกพหนอบพนาพโาเดล

800,000
100,000

240
50

(2) โครบการสวน.ฤกษ.าสตร์โรบเรียน

100,000

50

(3) โครบการจัดการควาารู้ผ้าทอาือ.ื้นเาือบจับหวัดาุกดาหารเ.ื่อควาายั่บยืนขอบชุาชน

288,000

50

(4) โครบการ.ัฒนาการจัดการควาารู้ทาบการตลาดขอบชุาชนท่อบเที่ยวในจับหวัดาุกดาหารพ(CMT) (ชุาชนท่อบเที่ยวยุคพ
4.0)

312,000

90

จานวน 3 โครงการ
(1) โครบการ.ูนย์การ.ึกษา.าสตร์.ระราชา
(2) โครบการเสริาสร้าบ.ักยภา.และคุ ภา.ชีวิตผู้าีรายได้น้อยในจับหวัดหนอบบัวลาภู

768,540
285,540
200,000

205
60
100

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

พื้นที่ดาเนินการ
(จานวนผู้รับบริการ)
ตาบลโคกกลาบพอาเภอ
ลาปลายาา.พจับหวัด
บุรีรัาย์
ตาบลสวายจีกพอาเภอ
เาือบพจับหวัดบุรีรัาย์
บ้านป่าไา้
สหกร ์ ตาบลลา
นาบรอบพอาเภอโนนดิน
แดบพจับหวัดบุรีรัาย์
(จานวนผู้รับบริการ)
บ้านบุ่บอุทัย ตาบล
นาสีนวนพอาเภอเาือบ
บ้านบุ่บอุทัย ตาบล
นาสีนวนพอาเภอเาือบ
บ้านนาโสก ตาบล
นาโสกพอาเภอเาือบ
บ้านแข้ ตาบลคาบกพ
อาเภอคาชะอี
บ้านบุ่บ ตาบลภูวบพ
อาเภอหนอบสูบ
บ้านผึ่บแดด ตาบล
ผึ่บแดดพอาเภอเาือ
(จานวนผู้รับบริการ)
ตศนาสีพตศสุวรร คูหาพอศ
สุวรร คูหาพตศ.รีบุญ
เรือบพอศ.รีบุญเรือบพตศ
175
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7. สระแก้ว

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

(3) โครบการยกระดับคุ ภา.ชีวิตด้วยการท่อบเที่ยวโดยชุาชนบนฐานทุนทรั.ยากรและพารดกทาบวัฒนธรราจับหวัด
หนอบบัวลาภู

283,000

จานวน 12 โครงการ
(1) โครบการวิจัยแนวทาบการยกระดับภูาิปญ
ั ญาท้อบถิ่นด้วยนวัตกรราผลิตภั ฑ์เชิบสร้าบสรรค์เ.ื่อเ.ิ่าาูลค่ากิจการ
วิสาหกิจชุาชนพอาเภอเาือบสระแก้วพจับหวัดสระแก้ว
(2) โครบการขับเคลื่อนการจัดการ.ึกษาเ.ือ่ ควาาสุขขอบชุาชน

2,310,000
150,000
1,200,000

(3) โครบการถ่ายทอดภูาิปัญญาท้อบถิ่นสู่การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ชุาชนในตาบลเาือบไผ่

90,000

(4) โครบการ.ัฒนา.ักยภา.การแปรรูปผลิตภั ฑ์จากไผ่เ.ื่อสร้าบาูลค่าเ.ิ่าและจัดการสิ่บแวดล้อาในชุาชน

90,000

(5) โครบการการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ภาชนะรักษ์โลกจากวัสดุธรราชาติเ.ื่อรับการเปลี่ยนแปลบวิถีชวี ิตยุคพNew Normal

90,000

(6) โครบการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตกลุ่าสตรีพแา่บ้านพโดยาีกระบวนการาีส่วนร่วาขอบชุาชน

80,000

(7) โครบการเ.ิ่าาูลค่าผลิตภั ฑ์ชุาชนตาาแนวเ.รษฐกิจ.อเ.ียบในตาบล.ระเ.ลิบ

90,000

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

บ้าน.ร้าวพตศนาาะเฟือบพ
ตศนาคาไฮพอศเาือบพและพ
อศนาวับ
45 6พตาบลในหนอบบัวลาภู
740 (จานวนผู้รับบริการ)
30 อาเภอเาือบสระแก้วพ
จับหวัดสระแก้ว
300 สถาบันการเรียนรู้เกษตร
อินทรีย์พวิทยาลัยชุาชน
สระแก้ว ตาบลวัฒนา
นครพอาเภอวัฒนานคร
30 ชุาชนเาือบไผ่ ตาบล
เาือบไผ่พอาเภออรัญ
ประเท.
40 ตาบลสระขวัญพอาเภอ
เาือบสระแก้
ตาบลวับสาบูร ์พอาเภอ
วับสาบูร ์
30 บ้านหนอบโกวิทย์ ตาบล
เขาสาาสิบพอาเภอ
เขาฉกรรจ์
30 บ้านท่าแยก ตาบล
หนอบบอนพอาเภอเาือบ
สระแก้ว
30 ตาบล.ระเ.ลิบพอาเภอ
เขาฉกรรจ์
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
(8) โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์จากหญ้าแฝกและแหล่บเรียนรู้หญ้าแฝกสู่การ.ัฒนาเ.รษฐกิจชุาชนจับหวัดสระแก้ว
(9) โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ชุาชนพเ.ื่อส่บเสริาการท่อบเที่ยวรูปแบบวิถีปกติใหา่พ(New normal) จับหวัดสระแก้ว
(10) โครบการ.ัฒนาาาตรฐานผลิตภั ฑ์ภูาปิ ัญญาชุาชนเชิบ.า ิชย์

8. อุทัยธานี
9. ระนอง

10. นราธิวาส

(11) โครบการส่บเสริาการเรียนการสอนภาษาอับกฤษออนไลน์
(12) โครบการ.ัฒนาสารรถนะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพเ.ื่อรอบรับการท่อบเที่ยวชุาชนบ้านหันทรายพอาเภออรัญประเท.พ
จับหวัดสระแก้ว
จานวน 2 โครงการ
(1) โครบการ.ูนย์การเรียนรู้เ.รษฐกิจ.อเ.ียบและบูร าการบานสวน.ฤกษ.าสตร์โรบเรียน
(2) โครบการ.ูนย์การเรียนรู้ผ้าทอ.ื้นเาือบ
จานวน 4 โครงการ
(1) โครบการเกษตรบูร าการ

(2) โครบการสืบสาน.ิลปวัฒนธรราอาหาร.ื้นเาือบจับหวัดระนอบ
(3) โครบการส่บเสริาวัฒนธรราการแต่บกาย.ื้นเาือบจับหวัดระนอบ
(4) โครบการ.ัฒนา.ักยภา.การท่อบเที่ยวจับหวัดระนอบ
จานวน 3 โครงการ
(1) โครบการประเาิน.ักยภา.ชุาชนเ.ื่อ.ัฒนาเป็นแหล่บท่อบเที่ยวชุาชนพกร ี.ึกษาพ:พฟาร์าตัวอย่าบบ้านไอร์บอื แตพ
อาเภอจะแนะพจับหวัดนราธิวาส

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
90,000
90,000
250,000

30,000
60,000
800,000
100,000
700,000
800,000
200,000

200,000
200,000
200,000
800,000
66,400

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

30 บ้านเนินเหล่า ตาบล
หนอบน้าใสพอาเภอ
วัฒนานคร
30 บ้านหนอบโกวิทย์ ตาบล
เขาสาาสิบพอาเภอ
เขาฉกรรจ์
100 บ้านท่าแยกพตศหนอบ
บอนพอศเาือบสระแก้ว
บ้านหนอบหว้าพตศโนน
หาากเค็บพอาเภอวัฒนา
นคร
60 30 ตาบลหันทรายพอาเภอ
อรัญประเท.
420 (จานวนผู้รับบริการ)
120 300 242 (จานวนผู้รับบริการ)
40 บ้านในไร่ ตาบลบาบ.ระ
เหนือพอาเภอละอุ่น
บ้านอิ่วเาีย่ นพบ้านใน
กรับ ตาบลจศปศรศพอาเภอ
กระบุรี
40 110 52 145 (จานวนผู้รับบริการ)
- -
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
(2) โครบการ.ึกษาเส้นทาบการท่อบเที่ยวเชิบประวัติ.าสตร์พ.ิลปวัฒนธรราที่ส่บผลต่อการตัดสินใจท่อบเที่ยวในอาเภอตาก
ใบพจับหวัดนราธิวาส
(3) โครบการ.ัฒนา.ักยภา.การท่อบเที่ยวชุาชนสู่การสร้าบควาาาั่นคบทาบเ.รษฐกิจขอบจับหวัดนราธิวาส

11. ยะลา

12. ปัตตานี

13. สตูล

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
50,000
683,600

จานวน 2 โครงการ
(1) โครบการจัดการควารู้เกษตรผสาผสานหลับจากการทานา

600,000
300,000

(2) โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ชุาชนเ.ือ่ การท่อบเที่ยวใน.ื้นที่ชายแดนใต้
จานวน 4 โครงการ
(1) โครบการฟื้นฟูและส่บเสริาการปลูกข้าว.ื้นเาือบ.ันธุ์าะจานูในชุาชนตาบลเกาะจันพอาเภอาายอพจับหวัดปัตตานี
(2) โครบการดูแลสุขภา.ด้านการแ.ทย์แผนไทยขอบชุาชนตาบลจะรับพอาเภอยะหริ่บพจับหวัดปัตตานี

300,000
800,000
200,000
200,000

(3) โครบการการจัดการควาารู้เ.ื่อการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ชุาชนพตาบลตะลุบันพอาเภอสายบุรีพจับหวัดปัตตานี

200,000

(4) โครบการ.ัฒนาทักษะทาบด้านการสื่อสารภาษาต่าบประเท.และการจัดการการท่อบเที่ยวเชิบวัฒนธรรา

200,000

จานวน 3 โครงการ
(1) โครบการสร้าบาูลค่าเ.ิ่าผลิตภั ฑ์ชุาชนเชิบอัตลักษ ์เ.ื่อส่บเสริาเ.รษฐกิจชุาชน

743,700
300,000

(2) โครบการ.ัฒนาขีดควาาสาาารถขอบวิสาหกิจชุาชนเ.ือ่ เสริาสร้าบควาาาั่นคบขอบเ.รษฐกิจฐานราก

293,700

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ
- -

145 ตลาดน้ายะกับ ตาบล
บาบนาคพอาเภอเาือบ
120 (จานวนผู้รับบริการ)
50 ตาบลโกตาบารูพอาเภอ
ราาัน
70 อาเภอเบตบ
285 (จานวนผู้รับบริการ)
25 ตาบลเกาะจัน
70 บ้านจะรับ ตาบลจะรับพ
อาเภอยะหริ่บ
70 ตาบลตะลุบันพอาเภอ
สายบุรี
120 บ้านปาตา ตาบลตะโละ
กาโปร์พอาเภอยะหริ่บ
260 (จานวนผู้รับบริการ)
100 ชุาชนเกตรีพอาเภอเาือบ
สตูล
ชุาชนวับประจันพอาเภอ
ควนโดน
ชุาชนบ้านหลอาปืนพ
อาเภอละบู
ชุาชนควนขันพอาเภอ
เาือบสตูล
60 ตาบลทุ่บหว้าพอาเภอทุ่บ
หว้า
บ้านหาญพตาบลเขาขาวพ
อาเภอละบู
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14. สมุทรสาคร
15. ยโสธร

16. พังงา

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

(3) โครบการสร้าบควาาเป็นอัตลักษ ์เชิบ.ื้นที่เ.ื่อหนุนเสริาการท่อบเที่ยวโดยชุาชน

150,000

100

จานวน 1 โครงการ
(1) โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์และการจัดการควาารู้พเ.ื่อเ.ิ่า.ักยภา.ทาบการตลาดาะ.ร้าวน้าหอาพอาเภอบ้านแ.้วพ
จับหวัดสาุทรสาครพสู่การขับเคลื่อนเ.รษฐกิจชุาชนอย่าบยั่บยืน
จานวน 6 โครงการ
(1) โครบการจัดการควาารู้เ.ื่อ.ัฒนา.ักยภา.ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุาชนบ้านนาดีพตาบลโคกนาโกพอาเภอป่าติว้ พ
จับหวัดยโสธร
(2) โครบการรูปแบบการบริหารจัดการขยะและการจัดการสิ่บแวดล้อาในชุาชนเ.ื่อส่บเสริาการจัดการท่อบเที่ยวโดยชุาชนพ
บ้านคาครตาพตาบลดบาะไฟพอาเภอทรายาูลพจับหวัดยโสธร
(3) โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์อาหารจากปลาหาอโดยชุาชนบ้านคาครตาพตาบลดบาะไฟพอาเภอทรายาูล

356,160
356,160

100
100

800,000
60,000

230
20

123,000

50

147,000

20

(4) โครบการยกระดับผลิตภั ฑ์เครื่อบจักสานไา้ไผ่เ.ื่อสร้าบผู้ประกอบการรุ่นใหา่ในชุาชน

150,000

50

(5) โครบการจัดการควาารู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเ.ื่อยกระดับาาตฐานผลิตภั ฑ์ผ้าทอาือพและการเ.ิ่าาูลค่าผลิตภั ฑ์

170,000

40

(6) โครบการส่บเสริาและเ.ิ่าาูลค่าผัก.ื้นบ้านสู้ตลาดอินทรีย์จับหวัดยโสธร

150,000

50

จานวน 3 โครงการ

738,000

275
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พื้นที่ดาเนินการ
บ้านนาข่าเหนือพตาบล
เขาขาวพอาเภอละบู
เกาะสาหร่าย ตาบล
เกาะสาหร่ายพอาเภอ
เาือบสตูล
ทุ่บหว้า ตาบลทุ่บหว้าพ
อาเภอทุ่บหว้า
บ้านทุ่บ.ัก ตาบลทุ่บนุ้ยพ
อาเภอควนกาหลบ
(จานวนผู้รับบริการ)
อาเภอบ้านแ.้วพจับหวัด
สาุทรสาคร
(จานวนผู้รับบริการ)
บ้านนาดีพตาบลโคกนาโกพ
อาเภอป่าติ้ว
บ้านคาครตา ตาบลดบ
าะไฟพอาเภอทรายาูล
บ้านคาครตา ตาบลดบ
าะไฟพอาเภอทรายาูล
ตาบลทุ่บนาบโอกพอาเภอ
เาือบ
บ้านดอนาะซ่อา
ตาบลโคกสาราญพ
อาเภอเลิบนกทา
บ้านหนอบไร่ ตาบลสิบห์พ
อาเภอเาือบ
ตาบลสาราญพอาเภอ
เาือบ
(จานวนผู้รับบริการ)

179

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
(1) โครบการ.ัฒนา.ักยภา.เกษตรกรแบบาีส่วนร่วาพโดยการประยุกต์ใช้หลักเกษตรกรรายั่บยืนเ.ื่อลดต้นทุนการผลิต
ขอบเกษตรกรชุาชนบ้านกะปบพตาบลกะปบพอาเภอกะปบพจับหวัด.ับบา
(2) โครบการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบควาาสุขและควาาเข้าแข็บขอบชุาชนด้านอาหาร

17. ตราด

250,000

(3) โครบการจัดการท่อบเที่ยววิถีชุาชนบ้านคลอบบ่อแสน

250,000

จานวน 5 โครงการ
(1) โครบการจัดทา.ูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการขยะแบบาีสว่ นร่วา

800,000
70,000

(2) โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ชุาชนในการจัดการท่อบเที่ยวเชิบอาหารกลุ่าชาติ.ันธุช์ อบพกะซอบพและซัาเรพจับหวัดตราด
แบบาีส่วนร่วา

200,000

(3) โครบการการยกระดับคุ ภา.ชีวิตผู้ด้อยโอกาส

18. แพร่

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
238,000

80,000

(4) โครบการจัดการควาารู้เ.ื่อเสริาสร้าบ.ักยภา.การจัดการท่อบเที่ยวโดยชุาชนพจับหวัดตราด

350,000

(5) โครบการ.ัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอับกฤษขอบนัก.ึกษาและคนในชุาชนจับหวัดตราด
จานวน 2 โครงการ
(1) โครบการ.ัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลบพและผู้ประกอบการในชุาชน

100,000
754,000
104,000

(2) โครบการ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ไา้สักวิทยาลัยชุาชนแ.ร่

650,000

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

100 ตาบลกะปบพอาเภอกะปบ
100 บ้านคึกคักพตาบลคึกคักพ
อาเภอตะกั่วป่า
บ้านทับปุดพตาบลทับปุดพ
อาเภอทับปุด
บ้านไสเสียดพตาบลบ่อ
แสนพอาเภอทับปุด
75 บ้านคลอบบ่อแสน ตาบล
บ่อแสนพอาเภอทับปุด
260 (จานวนผู้รับบริการ)
30 ตาบลชารากพอาเภอ
เาือบ
50 บ้านคลอบโอน ตาบล
นนทรีย์พอาเภอบ่อไร่
บ้านช้าบทูน ตาบล
ช้าบทูนพอาเภอบ่อไร่
60 บ้านสะตอ ตาบลสะตอพ
อาเภอเขาสาิบ
บ้านหนอบบอน ตาบล
หนอบบอนพอาเภอบ่อไร่
60 บ้านเนินดินแดบ ตาบล
เนินทรายพอาเภอเาือบ
60 125 (จานวนผู้รับบริการ)
25 บ้านวับวน ตาบล
สบสายพอาเภอสูบเา่น
100 กลุ่าวิสาหกิจชุาชนผู้ค้า
เฟอร์นิเจอร์หัวดบพตาบล
ดอนาูล
180
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ
กลุ่าวิสาหกิจชุาชนบาน
ไา้บ้านดอนาูล
กลุ่าวิสาหกิจเทคโนโลยี
บานไา้จับหวัดแ.ร่

19. สงขลา

20. น่าน

จานวน 6 โครงการ
(1) โครบการ.ัฒนา.ักยภา.กลุ่าวิสาหกิจชุาชนแปลบใหญ่บ้านขาวพตาบลบ้านขาวพอาเภอระโนดพจับหวัดสบขลา

800,000
125,000

(2) โครบการบูร าการการท่อบเที่ยวตาารอยหลวบปู่ทวดเ.ือ่ สร้าบควาาสุขขอบชุาชน

150,000

(3) โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ชุาชนจากฐานทรั.ยากรและภูาิปัญญาท้อบถิ่นรอบรับการท่อบเที่ยวชุาชน

150,000

(4) โครบการยกระดับาาตรฐานผลิตภั ฑ์หตั ถกรราเชือกกล้วย

125,000

(5) โครบการการ.ัฒนาแหล่บเรียนรู้ภูาิปัญญาการปั้นหา้อสู่.ิ.ธิ ภั ฑ์ท้อบถิ่นบ้านสทิ้บหา้อพอาเภอสิบหนครพจับหวัด
สบขลา
(6) โครบการ.ัฒนาแหล่บท่อบเที่ยวเชิบบูร าการเ.ื่อการท่อบเที่ยวเชิบเกษตรใน.ื้นที่อาเภอสะเดา

125,000
125,000

จานวน 5 โครงการ
(1) โครบการสาุนไ.รเ.ื่อชีวิตสู่วิถีเ.รษฐกิจชุาชน

1,370,000
120,000

(2) โครบการ.ัฒนา.ูนย์น่าน.ึกษาให้เป็น.ืน้ ที่การเรียนรู้เสริาสร้าบควาาสุขและควาาเข้าแข็บขอบชุาชน

1,000,000

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

300 (จานวนผู้รับบริการ)
50 บ้านขาว ตาบลบ้านขาวพ
อาเภอระโนด
70 ตาบลเกาะใหญ่พอาเภอ
กระแสสินธุ์
ชุาชนคลอบรีพตาบล
คลอบรีพชุาชนดีหลวบ
ตาบลดีหลวบพและชุาชน
.ะโคะพตาบลชุา.ลพ
อาเภอสทิบ.ระ
50 ชุาชนบ้านขาว ตาบล
บ้านขาวพอาเภอระโนด
50 บ้านดอน ตาบลคูเต่าพ
อาเภอหาดใหญ่
50 บ้านสทิบหา้อ ตาบลสทิบ
หา้อพอาเภอสิบหนคร
30 บ้านทุ่บหาอพตาบล
ทุ่บหาอพอาเภอสะเดา
795 (จานวนผู้รับบริการ)
20 ตาบลปิบหลวบพอาเภอ
นาหาื่น
700 บ้านดอนาูล ตาบลดู่ใต้พ
อาเภอเาือบ
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
(3) โครบการ.ัฒนาคุ ภา.สียอ้ าผ้าจากธรราชาติพเ.ื่อสร้าบาูลค่าผลิตภั ฑ์ผ้าทอบ้านหนอบห้า
(4) โครบการต่อยอดและ.ัฒนากลุ่าวิสาหกิจชุาชนซะป๊ะสาุนไ.รพอบในสุ่าไก่บ้านนวราษฏร์

(5) โครบการจัดการเรียนรู้เสริาสร้าบเ.รษฐกิจฐานรากด้วยแผนธุรกิจชุาชนพ(CBMC) ใน.ื้นที่จับหวัดน่าน
21. สานักงานสถาบัน
จานวน 2 โครงการ
(1) รอจัดสรร
(2) กากับพติดตาาพและบริหารจัดการ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
1. แา่ฮ่อบสอน
การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เ.ื่อลดควาาเหลี่อาล้าทาบการ.ึกษาและอาชี. รอบรับเทคโนโลยีพ4.0
2. .ิจิตร
โครบการบทเรียนออนไลน์เ.ื่อชุาชน
3. ตาก
ส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์สาหรับผู้รับบริการในยุคดิจิทัล
4. บุรีรัาย์
โครบการ.ัฒนาและส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
5. าุกดาหาร
โครบการ.ัฒนาและส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
6. หนอบบัวลาภู
.ัฒนาสื่อดิจิทัลเ.ื่อการเรียนรู้คู่ชุาชน และการ.ัฒนาสื่อการสอนออนไลน์
7. สระแก้ว
โครบการบทเรียนออนไลน์เ.ื่อชุาชน
โครบการสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เรื่อบ Instructional package board game เ.ื่อ.ัฒนาทักษะการเรียน
ภาษาอับกฤษ
8. อุทัยธานี
โครบการบทเรียนออนไลน์เ.ื่อชุาชน อบราบุคลากรทาสื่อ
9. ระนอบ
โครบการ.ัฒนาบทเรียนออนไลน์
10ศพนราธิวาส
โครบการ.ัฒนาทักษะการจัดทาสื่อ.ัฒนาอาชี.โดยการเรียนรู้แบบออนไลน์
โครบการ.ัฒนา.ักยภา.การจัดการ.ึกษาบนแ.ลตฟอร์าดิจิทัล Google Classroomพขอบครูและผู้สอน.ิเ.ษวิทยาลัย
ชุาชนนราธิวาส
11. ยะลา
จัดทาสื่อผ่านช่อบทาบยูทบู
ดิจิตอลคลาสรูาและการ.ัฒนาสื่อออนไลน์
12.พปัตตานี
โครบการ.ัฒนาสื่อวิดีทั.น์อบค์ควาารู้ชาุ ชนผ่านช่อบทาบ YouTube Platform ขอบวิทยาลัยชุาชนปัตตานี
13. สตูล
โครบการ.ัฒนาและส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
14. สาุทรสาคร
โครบการ.ัฒนาและส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ วิทยาลัยชุาชนสาุทรสาคร
15. ยโสธร
.ัฒนาและส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์วิทยาลัยชุาชนยโสธร
16. .ับบา
โครบการ.ัฒนาและส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์เ.ื่อชุาชน
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
140,000
60,000
50,000
666,600
166,600
500,000
2,000,000
150,000
60,000
85,200
120,000
100,000
95,000
130,000
30,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

30 บ้านหนอบห้า ตาบล
บัวใหญ่พอาเภอนาน้อย
20 บ้านนวราษฏร์ ตาบล
นาซาวพอาเภอเาือบ
25 -

4,917 (จานวนผู้รับบริการ)
300
230
320
280
280
247
100
-

78,000
95,000
91,000
35,000

50
200
30
30

67,500
27,500
100,000
115,000
120,800
95,000
95,000

200
100
500
400
470
200
200
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17. ตราด

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

โครบการ.ัฒนาและส่บเสริาการสร้าบบทเรียนออนไลน์โดยใช้สื่อการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลบนแ.ลตฟอร์า Google
Classroom/Thai OER/Youtube Channel ขอบวิทยาลัยชุาชนตราด
18. แ.ร่
โครบการ.ัฒนาส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
19. สบขลา
โครบการ.ัฒนาและส่บเสริาการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
20. น่าน
โครบการบทเรียนออนไลน์
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย (โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย)
1. แา่ฮ่อบสอน
การ.ัฒนา.ักยภา.ครูผู้ดูแลเด็กปฐาวัย
2. .ิจิตร
โครบการการผลิตสื่อสร้าบสรรค์เ.ื่อ.ัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐาวัยพประจาปงบบประาา พ2564
3. ตาก
การส่บเสริาทักษะทาบสับคาเด็กปฐาวัยโดยใช้สื่อขอบเล่นภูาิปัญญาท้อบถิ่นโดยการาีส่วนร่วาขอบผู้ปกครอบ
4. บุรีรัาย์
โครบการจัดประสบการ ์การเรียนการสอนแบบจิตปัญญาสาหรับเด็กปฐาวัย
5. าุกดาหาร
โครบการการส่บเสริา.ัฒนาการตาาช่วบวัยขอบเด็กปฐาวัยพ.ูนย์.ัฒนาเด็กเล็กในตาบลดบเย็นพอศเาือบาุกดาหารพจับหวัด
าุกดาหาร
6. หนอบบัวลาภู
โครบการ.ัฒนา.ักยภา.เด็กปฐาวัย
7. สระแก้ว
โครบการส่บเสริาทักษะสาอบพExecutive Functions (EF) ในเด็กปฐาวัยจับหวัดสระแก้ว
8. อุทัยธานี
โครบการขยายผลการ.ัฒนาเด็กปฐาวัยโดยใช้แหล่บเรียนรู้ผ้าทอ.ื้นเาือบอุทยั ธานีและบูร าการพSTEM
9. ระนอบ
โครบการส่บเสริาควาาฉลาดทาบอารา ์ด้วยทักษะสาอบพEF
10. นราธิวาส
โครบการวิจัยพการ.ัฒนาทักษะทาบภาษาโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการ ์แบบทวิภาษาขอบเด็กปฐาวัยใน.ูนย์.ัฒนา
เด็กเล็กในจับหวัดนราธิวาส
11. ยะลา
การ.ัฒนาเด็กปฐาวัยโดยการจัดประสบการ ์ใช้สื่อเเละนิทานที่าีต่อกระบวนการคิดทาบทักษะสาอบ(EF)พขอบ.ูนย์.ฒ
ั นา
เด็กเล็กเท.บาลตาบลโกตาบารู
12. ปัตตานี
โครบการ.ัฒนาคุ ภา.การ.ึกษาเด็กปฐาวัย
13. สตูล
การเสริาสร้าบสารรถนะวิชาชี.การเลี้ยบดูเด็กปฐาวัย
14. สาุทรสาคร
การ.ัฒนา.ักยภา.ผู้ดูแลเด็กใน.ูนย์.ฒ
ั นาเด็กเล็กจับหวัดสาุทรสาคร
15. ยโสธร
การจัดประสบการ ์ตาาแนวคิดไฮสโคปเ.ื่อ.ัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐาวัย
16. .ับบา
โครบการผลิตสื่อการเรียนรู้ในท้อบถิ่นเ.ื่อ.ัฒนาเด็กปฐาวัยโดยชุาชนาีสว่ นร่วา
17. ตราด
โครบการ.ัฒนา.ักยภา.เด็กปฐาวัย
18. แ.ร่
การ.ัฒนาเด็กปฐาวัยผ่านการเล่นตาาวิถีธรราชาติ
19. สบขลา
โครบการส่บเสริาการจัดประสบการ ์การเรียนรู้ทักษะทาบภาษาสาหรับเด็กปฐาวัยด้วยสื่อนิทานตาารอย.าสตร์.ระราชา
20. น่าน
โครบการ.ัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการ ์เป็นฐานสาหรับครูปฐาวัย
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
95,000
50,000
70,000
95,000
1,300,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

150
200
200
230
640 (จานวนผู้รับบริการ)
30
20
20
40
40

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

20
40
20
20
30

65,000

30

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

40
30
100
20
20
40
40
20
20
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้)
1. นราธิวาส
จานวน 10 โครงการ
การค้นหากลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาส

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
10,700,000
2,475,000
พ50,000

การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์อาหาร.ื้นถิ่นตลาดน้ายะกับเชื่อาโยบการท่อบเที่ยวเชิบอาหารสู่การสร้าบาูลค่าเ.ิ่าทาบเ.รษฐกิจ

พ50,000

โครบการเ.ิ่าประสิทธิภา.การแปรรูปปลาส้า

พ40,000

.ัฒนา.ักยภา.การผลิตและการแปรรูปผลิตภั ฑ์จากข้าว.ื้นถิ่น

พ50,000

โครบการ.ัฒนาทักษะเ.ือ่ ยกระดับการปฏิบัติบานในโรบบานอุตสาหกรราพ(Upskill & Reskill)

80,000

โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์ชุาชนสู่การสร้าบควาาาั่นคบพาั่บคั่บพยั่บยืนขอบจับหวัดนราธิวาส

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

พ655,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

2,780 (จานวนผู้รับบริการ)
625 (จานวนผู้รับบริการ)
- 13พอาเภอพได้แก่พอาเภอ
เาือบนราธิวาสพตากใบพ
บาเจาะพยี่บอพระแบะพ
รือเสาะพ.รีสาครพแว้บพ
สุคิรินพสุไหบโก-ลกพ
สุไหบปาดีพจะแนะพและ
เจาะไอร้อบ
30 ตลาดน้ายะกับพตาบล
บาบนาคพอาเภอเาือบพ
จับหวัดนราธิวาส
30 กลุ่าอาสาทาดีพพบ้า
นกรือซอพตาบลแว้บพ
อาเภอแว้บพจับหวัด
นราธิวาส
20 บ้านเกาะสะท้อนพ
อาเภอตากใบพจับหวัด
นราธิวาส
30 1. พตลาดกลาบขาย
สินค้าการเกษตรพพตาบล
ละหารพอาเภอยี่บอพ
จับหวัดนราธิวาส
2. วิทยาลัยชุาชน
นราธิวาสพพตาบลลาภูพ
อาเภอเาือบพจับหวัด
นราธิวาส
180 1. ชุนชนบ้านเกาะ
สะท้อนพพตาบลเกาะ
184
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

โครบการยกระดับาาตรฐานสินค้าผ้าทอและหัตถกรราจักสานพจับหวัดนราธิวาสพต่อยอด.ิลปาชี.สู่อุตสาหกรราเชิบ.า ิชย์
ประจาปงบบประาา พ2564
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

400,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

สะท้อนพอาเภอตากใบพ
จับหวัดนราธิวาส
2. ชุนชนบ้านนากอพพ
ตาบลจอเบาะพอาเภอยี่
บอพจับหวัดนราธิวาส
3. ชุาชนบ้านโต๊ะแดบพพ
ตาบลปูโยะพอาเภอสุไหบ
โกลกพจับหวัดนราธิวาส
4. บ้านกรือซอพพตาบล
แว้บพอาเภอแว้บพจับหวัด
นราธิวาส
5. บ้านทุ่บเกร็บพพพอาเภอ
ระแบะพจับหวัดนราธิวาส
6. บ้านปูลากาปะพพ
ตาบลกะลุวอเหนือพ
อาเภอเาือบพจับหวัด
นราธิวาส
7. บ้าน.รีบรร.ตพพ
ตาบล.รีบรร.ตพอาเภอ
.รีสาครพจับหวัด
นราธิวาส
8. บ้าน.รีภิญโญพพตาบล
โคกสะตอพอาเภอรือ
เสาะพจับหวัดนราธิวาส
9. ฟาร์าตัวอย่าบบ้าน
ไอร์บือแตพพตาบล
ช้าบเผือกพอาเภอจะแนะพ
จับหวัดนราธิวาส
100 1. กลุ่าสตรีทอผ้าตะปอ
เยาะพตาบลตะปอเยาะพ
185
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2. ยะลา

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

โครบการหลักสูตรฝึกอบราวิชาาัคคุเท.ก์พจับหวัดนราธิวาส

พ550,000

80

โครบการสร้าบควาาาั่นคบทาบเ.รษฐกิจในครัวเรือนด้วยอาชี.เกษตรและการดาเนินชีวิตตาาแนวทาบเ.รษฐกิจ.อเ.ียบ

พ300,000

30

โครบการส่บเสริาการตลาดสินค้าชุาชนสู่การเ.ิ่าาูลค่าทาบเ.รษฐกิจขอบชุาชน

พ300,000

125

2,475,000
พ1,475,000

785
625

จานวน 2 โครงการ
โครบการส่บเสริาและ.ัฒนาทักษะอาชี.ในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนภาคใต้

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

พื้นที่ดาเนินการ
อาเภอยี่บอพจับหวัด
นราธิวาส
2. วิทยาลัยชุาชน
นราธิวาสพตาบลลาภูพ
อาเภอเาือบพจับหวัด
นราธิวาส
วิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพ
ตาบลลาภูพอาเภอเาือบพ
จับหวัดนราธิวาส
1. วิทยาลัยชุาชน
นราธิวาสพพตาบลลาภูพ
อาเภอเาือบพจับหวัด
นราธิวาส
2. .ูนย์เรียนรู้เกษตร
สาัยใหา่บ้านฮูแตทูวอพพ
ตาบลโคกเคียนพอาเภอ
เาือบพจับหวัดนราธิวาส
ชุาชนในจับหวัด
นราธิวาส
(จานวนผู้รับบริการ)
1. บ้านคลอบทรายในพ
หาู่พ5พพตาบลยุโปพอาเภอ
เาือบพจับหวัดยะลา
2. บ้านคอกช้าบพหาู่พ7พพ
ตาบลแา่หวาดพอาเภอ
ธารโตพจับหวัดยะลา
3. บ้านทุ่บยอพหาู่พ5พพ
ตาบลตาเซะพอาเภอ
เาือบพจับหวัดยะลา
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3. ปัตตานี

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

การส่บเสริาการจัดการควาารู้เ.ือ่ เสริาสร้าบควาาเข้าแข็บในลักษ ะเชิบ.ื้นที่พ(Area - based) กระบวนการาีส่วนร่วาขอบ
ชุาชนเ.ื่อการ.ัฒนาอย่าบยั่บยืน

พ1,000,000

160

จานวน 14 โครงการ
โครบการจัดการควาารู้ชุาชนเข้าแข็บเชิบ.ื้นที่พArea-based

2,475,000
324,000

605
130

โครบการตัดเย็บเสื้อผ้าเชิบ.า ิชย์ชุาชนตาบลจะรับพอาเภอยะหริ่บพจับหวัดปัตตานี

พ318,000

25

โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์จากข้าวกล้อบบอก

พ180,000

30

โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์จากต้นจาก

พ324,000

90

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

พื้นที่ดาเนินการ
4. บ้านในหลบพหาู่พ10พพ
ตาบลแา่หวาดพอาเภอ
ธารโตพจับหวัดยะลา
5. บ้านลูโบะปันยับพหาูพ่
3พพตาบลกาบับพอาเภอ
กาบับพจับหวัดยะลา
6. บ้านอาเส็นพหาู่พ6พพ
ตาบลยะหาพอาเภอยะ
หาพจับหวัดยะลา
7. ตาบลอัยเยอร์เวบพ
อาเภอเบตบพจับหวัด
ยะลา
1. ตาบลโกตาบารูพ
อาเภอราาันพจับหวัด
ยะลา
2. เขื่อนบาบลาบพพตาบล
เขื่อนบาบลาบพอาเภอ
บันนับสตาพจับหวัดยะลา
(จานวนผู้รับบริการ)
บ้านลิปะสะโบพจับหวัด
ปัตตานี
ตาบลจะรับพอาเภอยะ
หริ่บพจับหวัดปัตตานี
ชุาชนบ้านทุ่บพพอาเภอ
ปะนาเระพพจับหวัด
ปัตตานี
1. บ้านละเาาะทะเลพ
ตาบลตะลุบันพอาเภอ
สายบุรีพจับหวัดปัตตานี

187

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

โครบการ.ัฒนาอาชี.การทานาเกลือหวานปัตตานี
การผลิตสื่อออนไลน์ประชาสัา.ันธ์พผลิตภั ฑ์ชุาชน

พ324,000
พ25,000

30
-

การ.ึกษาบริบทและ.ัฒนาอาชี.ตาาควาาต้อบการขอบชุาชนในจับหวัดปัตตานี

พ600,000

150

พ60,000

30

โครบการการแปรรูปผลิตภั ฑ์จากปลา

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

พื้นที่ดาเนินการ
2. ชุาชนบ้านจะรับพ
อาเภอยะหริ่บพจับหวัด
ปัตตานี
จับหวัดปัตตานี
วิทยาลัยชุาชนปัตตานีพพ
ตาบลรูสะาิแลพอาเภอ
เาือบพจับหวัดปัตตานี
1. เกาะจันพตาบลเกาะ
จันพอาเภอาายอพจับหวัด
ปัตตานี
2. ชุาชนตาแกะพตาบล
ตาแกะพอาเภอยะหริ่บพ
จับหวัดปัตตานี
3. ตะบิ้บพตาบลตะบิ้บพ
อาเภอสายบุรีพจับหวัด
ปัตตานี
4. ตันหยบลุโละพตาบล
ตันหยบลุโละพอาเภอ
เาือบพจับหวัดปัตตานี
5. บาบเขาพตาบลบาบ
เขาพอาเภอหนอบจิกพ
จับหวัดปัตตานี
1. วิทยาลัยชุาชน
ปัตตานีพพตาบลรูสะาิแลพ
อาเภอเาือบพจับหวัด
ปัตตานี
2. สะ.านา้าพอศสายบุรีพพ
ตาบลตะลุบันพอาเภอ
สายบุรีพจับหวัดปัตตานี
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครบการผลิตเส้นใยจากกล้วย

4. สงขลา

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
พ60,000

โครบการ.ัฒนาบรรจุภั ฑ์จากกระดาษเปลือกข้าวโ.ดทาาือ

พ60,000

โครบการ.ัฒนาบุคลากรทาบด้านวิจัยชุาชน
โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์จากน้าตาลโตนดเ.ื่อธุรกิจ

พ30,000
พ60,000

โครบการยกระดับผลิตภั ฑ์อาหารทะเลสู่อาชี.

พ60,000

การค้นหากลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาส
จานวน 20 โครงการ
การประเาินและติดตาาผลการดาเนินโครบการเ.ื่อสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุาชนในการส่บเสริาอาชี.และการอยู่ร่วากัน
อย่าบสันติขอบสับคา.หุวัฒนธรราในเขต.ัฒนา.ิเ.ษเฉ.าะกิจจับหวัดชายแดนใต้

พ50,000
2,775,000
พ100,000

การ.ัฒนาผลิตภั ฑ์สาุนไ.ร.ื้นบ้านใส่ใจสิ่บแวดล้อาชุาชน

พ150,000

การ.ัฒนาโรบทอผ้าในสวนยาบและยกระดับขอบที่ระลึกสู่ผลิตภั ฑ์พOTOP

150,000

โครบการเกษตรบูร าการ

พ100,000

โครบการจัดการควาารู้ด้านการเรียนการสอนและวิจยั ใน.ื้นที่สับคา.หุวัฒนธรราจับหวัดชายแดนใต้ขอบบุคลากรวิทยาลัย
ชุาชนสบขลาพ(KM)
โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์จากข้าว.ื้นถิน่ ใน.ื้นที่พ4พอาเภอพเท.าพจะนะพสะบ้าย้อยพและนาทวี

100,000

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

พ150,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

30 ชุาชนบ้านนาประดูพ่ พ
ตาบลนาประดู่พอาเภอ
โคกโ.ธิพ์ จับหวัดปัตตานี
30 ชุาชนบ้านแนบุพหาู่ที่พ2
ตาบลลิปะสะโบพอาเภอ
หนอบจิกพจับหวัดปัตตานี
- วิทยาลัยชุาชนปัตตานี
30 บ้านบือแนลูวาพพตาบล
หนอบแรตพอาเภอยะหริ่บพ
จับหวัดปัตตานี
30 ตาบลรูสะาิแลพอาเภอ
เาือบพจับหวัดปัตตานี
- จับหวัดปัตตานี
725 (จานวนผู้รับบริการ)
20 อาเภอเท.าพจะนะพ
สะเดาพควนเนียบพสทิบ
.ระพระโนดพและ
หาดใหญ่พจับหวัดสบขลา
50 บ้านโหนดพสะบ้าย้อยพพ
ตาบลบ้านโหนดพอาเภอ
สะบ้าย้อยพจับหวัด
สบขลา
50 บ้านล่อบาุดพพตาบลลา
ไ.ลพอาเภอเท.าพ
จับหวัดสบขลา
30 ตาบลเท.าพอาเภอเท.าพ
จับหวัดสบขลา
50 วิทยาลัยชุาชนสบขลา
50
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์จากผ้าทอเส้นใยกล้วยย้อาสีธรราชาติเ.ื่อ.ัฒนาชุาชนอย่าบยั่บยืน
โครบการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์และเชื่อาโยบเส้นทาบการท่อบเที่ยวที่เป็นาิตรกับสิ่บแวดล้อาใน.ื้นที่พ4พอาเภอพเท.าพจะนะพนาทวีพ
และสะบ้าย้อย
โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ผลิตภั ฑ์น้าผึบ้ ชันโรบให้สอดคล้อบกับผู้บริโภคและได้าาตรฐานผลิตภั ฑ์ชุาชน
โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ผลิตภั ฑ์เรือกอและจาลอบ
โครบการยกระดับการผลิตน้าผึ้บโ.รบตาาาาตรฐานค ะกรราการอาหารและยา
โครบการยกระดับคุ ภา.กาแฟสะบ้าย้อยพเ.ื่อเ.รษฐกิจชุาชน
โครบการยกระดับผลิตภั ฑ์ชุาชนประเภทสัตว์น้าใน.ื้นทีอ่ าเภอสะเดา
โครบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการ.ัฒนาทักษะอาชี.การจัดการควาารู้เ.ือ่ เสริาสร้าบควาาเข้าแข็บชุาชน
โครบการส่บเสริาอาชี.การเ.าะเลี้ยบและแปรรูปอาหารทะเล
โครบการส่บเสริาอาชี.การเ.าะเลี้ยบสาหร่าย.วบอบุ่นใน.ื้นที่ชายฝั่บเท.า
โครบการสร้าบาูลค่าเ.ิ่าให้ผลิตภั ฑ์เครื่อบนุ่บห่า
โครบการแปรรูปผลิตภั ฑ์ทาบการเกษตรใน.ื้นที่อาเภอนาทวีพจับหวัดสบขลา
การค้นหากลุ่าเป้าหาายผู้ด้อยโอกาส
5. สานักงานสถาบัน
จานวน 6 กิจกรรม/โครงการ
โครบการฝึกอบราเชิบปฏิบัติการเ.ือ่ .ัฒนาผู้ปฏิบัติบานในการค้นหาผู้ด้อยโอกาส (วชชศปัตตานี)
การเดินทาบไปราชการ/สร้าบควาาเข้าใจ/ติดตาาผลการดาเนินบาน (สวชชศ)
บริหารจัดการ (วชชศนราธิวาส)
นวัตกรราการจัดการท่อบเที่ยวชุาชน.ืน้ ที่ 4 จับหวัดชายแดนภาคใต้พ(วชชศนราธิวาส)
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการเสริมสร้างสังคม
พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง)
1. นราธิวาส
จานวน 7 โครงการ
โครบการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สับคา.หุวัฒนธรรา

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
พ200,000
พ325,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

40
60

พ150,000
พ100,000
พ150,000
พ50,000
พ150,000
พ300,000
พ150,000
พ100,000
พ150,000
พ150,000
พ50,000
500,000
70,000
150,000
200,000
80,000
7,500,000

50
10
50
30
30
30
50
25
50
50
40 (จานวนผู้รับบริการ)
40
5,535 (จานวนผู้รับบริการ)

1,562,500
พ252,500

1,375 (จานวนผู้รับบริการ)
45 1. จับหวัด
กรุบเท.าหานคร
2. จับหวัดกาญจนบุรี
3. จับหวัดสาุทรสาคร
4. จับหวัดเ.ชรบุรี
5. ห้อบประชุาผกากรอบพ
วิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพพ
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วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

โครบการาหกรราวิชาการตลาดนัดอาชี.และสินค้าชุาชนในสับคา.หุวัฒนธรราจับหวัดชายแดนใต้

พ230,000

250

โครบการาหกรราวิชาการวัฒนธรราท้อบถิ่นในจับหวัดนราธิวาสพ(เรารักษ์.หุวัฒนธรรา)

พ350,000

500

พ80,000

100

พ230,000

80

โครบการเรียนรู้วิถีชุาชนพ“.อเ.ียบพตาารอย.่อหลวบพรศ9”ขอบนัก.ึกษาและประชาชนใน.ื้นที่จับหวัดนราธิวาส

โครบการเสริาสร้าบการอยู่ร่วากันอย่าบสันติสุขในชุาชนจับหวัดชายแดนใต้

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลลาภูพอาเภอเาือบพ
จับหวัดนราธิวาส
1. วิทยาลัยชุาชน
นราธิวาสพพตาบลลาภูพ
อาเภอเาือบพจับหวัด
นราธิวาส
2. วิทยาลัยชุาชน
ปัตตานีพพพจับหวัด
ปัตตานี
วิทยาลัยชุาชนนราธิวาสพพ
ตาบลลาภูพอาเภอเาือบพ
จับหวัดนราธิวาส
1. บ้านรือเสาะพพ
ตาบลรือเสาะพอาเภอรือ
เสาะพจับหวัดนราธิวาส
2. วิทยาลัยชุาชน
นราธิวาสพพตาบลลาภูพ
อาเภอเาือบพจับหวัด
นราธิวาส
3. ตาบลแว้บพอาเภอแว้บพ
จับหวัดนราธิวาส
4. .ูนย์.ึกษาการ.ัฒนา
.ิกุลทอบอันเนื่อบาาจาก
.ระราชดาริจับหวัด
นราธิวาสพพตาบลกะลุวอ
เหนือพอาเภอเาือบพ
จับหวัดนราธิวาส
ประชาชนใน.ื้นที่
จับหวัดนราธิวาส
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครบการเสริาสร้าบผู้นาจิตอาสาทาดีด้วยหัวใจขอบนัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชนและประชาชนเ.ื่อสร้าบสับคาสันติสุข

การติดตาาประเาินผลและประชาสัา.ันธ์ผลการดาเนินบาน.ึกษาและ.ัฒนาชุาชนชายแดนใต้ต้นแบบพ(ประจาปงพ2564)

2. ยะลา

จานวน 5 โครงการ
โครบการาหกรราวิชาการพ7พจับหวัด
โครบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วากันอย่าบสันติในสับคา.หุวัฒนธรราขอบนัก.ึกษาและภาคีเครือข่ายพประจาปง
บบประาา พ.ศ.ศพ2564

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
พ100,000

320,000

1,562,500
พ200,000
350,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

200 1. ตาบลโคกเคียนพ
อาเภอเาือบพจับหวัด
นราธิวาส
2. ตาบลจะแนะพอาเภอ
จะแนะพจับหวัด
นราธิวาส
3. ตาบลรือเสาะพ
อาเภอรือเสาะพจับหวัด
นราธิวาส
4. ตาบลลาภูพอาเภอ
เาือบพจับหวัดนราธิวาส
5. วิทยาลัยชุาชน
นราธิวาสพพตาบลลาภูพ
อาเภอเาือบพจับหวัด
นราธิวาส
6. ตาบลแว้บพอาเภอแว้บพ
จับหวัดนราธิวาส
200 สวนสาธาร ะเฉลิา.ระ
เกียรติพ6 รอบพ.ระ
ชนา.รรษาพ.ูนย์
ราชการพพตาบลบาบนาคพ
อาเภอเาือบพจับหวัด
นราธิวาส
1,170 (จานวนผู้รับบริการ)
200 เท.บาลนครยะลาพพ
ตาบลสะเตบพอาเภอ
เาือบพจับหวัดยะลา
50 1. ตาบลสะเตบพอาเภอ
เาือบพจับหวัดยะลา
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3. ปัตตานี

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

โครบการเสริาสร้าบการอยู่ร่วากันอย่าบสันติในชุาชนจับหวัดชายแดนใต้

พ300,000

60

เบิกฟ้าวิทยาลัยชุาชนยะลา

พ412,500

800

ค่ายผู้นานัก.ึกษาและผู้นาจิตอาสาทาควาาดีด้วยหัวใจ

พ300,000

60

จานวน 6 โครงการ
PNCC OPEN HOUSE เปิดรั้ววิทยาลัยชุาชนปัตตานี

2,812,500
พ662,500

1,880
800

โครบการ.หุวัฒนธรราสัา.ันธ์เครือข่ายตาารอย.่อหลวบรัชกาลทีพ่ 9

250,000

60

โครบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สับคา.หุวัฒนธรรา

พ200,000

60

โครบการเสริาสร้าบการอยู่ร่วากันอย่าบสันติในชุาชนจับหวัดชายแดนใต้

พ250,000

60

โครบการเสริาสร้าบผู้นาจิตอาสาทาดีด้วยหัวใจ

พ200,000

100

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

พื้นที่ดาเนินการ
2. อาเภอสับขละบุรีพ
จับหวัดกาญจนบุรี
1. ตาบลโคกเคียนพ
อาเภอเาือบพจับหวัด
นราธิวาส
2. อาเภอหาดใหญ่พ
จับหวัดสบขลา
3. ตาบลสะเตบพอาเภอ
เาือบพจับหวัดยะลา
ตาบลสะเตบพอาเภอ
เาือบพจับหวัดยะลา
1. อาเภอราาันพจับหวัด
ยะลา
2. อาเภอหาดใหญ่พ
จับหวัดสบขลา
(จานวนผู้รับบริการ)
วิทยาลัยชุาชนปัตตานีพพ
ตาบลรูสะาิแลพอาเภอ
เาือบพจับหวัดปัตตานี
โรบแราบี.ีสาิหลาพพ
ตาบลเขารูปช้าบพอาเภอ
เาือบพจับหวัดสบขลา
วิทยาลัยชุาชนสบขลาพพ
ตาบลเท.าพอาเภอเท.าพ
จับหวัดสบขลา
วิทยาลัยชุาชนปัตตานีพพ
ตาบลรูสะาิแลพอาเภอ
เาือบพจับหวัดปัตตานี
จับหวัดปัตตานี
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ตลาดนัดอาชี.และแสดบสินค้าชุาชนจากสับคา.หุวัฒนธรราที่เข้าแข็บจับหวัดชายแดนภาคใต้

4. สงขลา

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
พ1,250,000

จานวน 7 โครงการ
การส่บเสริาการอยู่ร่วากันอย่าบสันติในชุาชนชายแดนใต้

1,562,500
พ250,000

โครบการเปิดบ้านวิชาการพวิทยาลัยชุาชนสบขลาพครั้บที่พ6

300,000

โครบการ.ัฒนาผู้นาและการาีจิตอาสาขอบนัก.ึกษาผ่านค่ายผู้นา

พ200,000

โครบการาหกรราวิชาการพสร้าบบานพสร้าบอาชี.

พ300,000

โครบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สับคา.หุวัฒนธรราระหว่าบวิทยาลัยชุาชนสบขลาและวิทยาลัยชุาชนปัตตานีใน.ื้นที่จับหวัด
ชายแดนใต้

พ412,500

โครบการ.ัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การอยู่ร่วากันอย่าบสันติสุข
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. แา่ฮ่อบสอน
โครบการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตผู้สูบอายุบนฐานวัฒนธรราชาติ.ันธุ์
2. .ิจิตร
โครบการส่บเสริาการาีบานทาและาีรายได้ขอบผู้สูบอายุ
3. ตาก
การจัดการควาารู้เ.ื่อส่บเสริาและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตขอบผู้สูบอายุในจับหวัดตาก
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

พ100,000
4,000,000
200,000
200,000
200,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

800 ตาบลรูสะาิแลพอาเภอ
เาือบพจับหวัดปัตตานี
1,110 (จานวนผู้รับบริการ)
100 1. อาเภอจะนะพจับหวัด
สบขลา
2. ตาบลท่าา่วบพอาเภอ
เท.าพจับหวัดสบขลา
3. อาเภอนาทวีพจับหวัด
สบขลา
4. ตาบลเปงยนพอาเภอ
สะบ้าย้อยพจับหวัด
สบขลา
500 วิทยาลัยชุาชนสบขลาพ
ตาบลเท.าพอาเภอเท.าพ
จับหวัดสบขลา
50 ตาบลเท.าพอาเภอเท.าพ
จับหวัดสบขลา
200 โรบแราซีศเอสศปัตตานีพพพ
อาเภอเาือบพจับหวัด
ปัตตานี
220 วิทยาลัยชุาชนน่านและ
หน่วยจัดการ.ึกษา
อาเภอทุ่บช้าบ, สันติสุข,
เวียบสา, ปัวพและอาเภอ
เาือบน่านพจับหวัดน่าน
40 จับหวัดสบขลา
1,000 (จานวนผู้รับบริการ)
50
50
50
194

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4. บุรีรัาย์
5. าุกดาหาร
6. หนอบบัวลาภู
7. สระแก้ว
8. อุทัยธานี
9. ระนอบ
10. นราธิวาส

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ผู้สูบอายุ
โครบการการจัดการควาารู้ภูาิปญ
ั ญาทาบการตลาดขอบชุาชนผู้สูบอายุในจับหวัดาุกดาหารพ(CME:สินค้าสูบวัย)
โครบการ.ัฒนาอาชี.และคุ ภา.ชีวิตขอบผู้สูบอายุในจับหวัดหนอบบัวลาภู
โครบการสร้าบอาชี.จากภูาิปญ
ั ญาขอบผู้สูบอายุสาหรับผู้สูบอายุจับหวัดสระแก้ว
โครบการส่บเสริาอาชี.สาหรับผู้สูบอายุ
การจัดการควาารู้และฝึกอบราเ.ื่อ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตขอบผู้สูบอายุ
โครบการดูแลสุขภา.ขอบผู้สูบอายุแบบอบค์รวาตาารูปแบบการใช้หลัก.าสนาขับเคลื่อนสู่อาชี.ผู้ผลิตผลิตภั ฑ์ชุาชนจาก
วัสดุท้อบถิ่นพ:พตาบลโละจูดพอาเภอแว้บพจับหวัดนราธิวาส
11. ยะลา
โครบการจัดการควาารู้เ.ื่อส่บเสริาและ.ัฒนาคุ ภา.ผู้สูบอายุวิถโี กตาบารู
12. ปัตตานี
จัดการควาารู้เ.ื่อส่บเสริาและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตขอบผู้สูบอายุ
13. สตูล
โครบการส่บเสริาอาชี.เ.ิ่า.ักยภา.ผู้สูบวัยต้นแบบพประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ2564
14. สาุทรสาคร
โครบการส่บเสริาและ.ัฒนา.ักยภา.เ.ือ่ การาีบานทาและาีรายได้ขอบผู้สูบอายุโดยใช้ภูาิปัญญาท้อบถิ่น
15. ยโสธร
โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ผู้สูบอายุตาาวิถีไทยในยุคประเท.ไทยพ4.0
16. .ับบา
การส่บเสริาควาาสุขและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตผู้สูบอายุบา้ นปากด่าน
17. ตราด
โครบการฝึกอาชี.ผู้สูบอายุ
18. แ.ร่
การส่บเสริาอาชี.ขอบผู้สูบอายุโดยการใช้ภูาิปัญญาด้านสาุนไ.รพเ.ื่อการบาบัด
19. สบขลา
โครบการจัดการควาารู้เ.ื่อส่บเสริาและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตขอบผู้สูบอายุ
20. น่าน
โครบการ.ัฒนา.ักยภา.ผู้สูบอายุในการดูแลสุขภาวะขอบตนเอบและสร้าบสับคาแห่บการเรียนรู้เ.ื่อรอบรับสับคาผู้สูบอายุ
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
1. แา่ฮ่อบสอน
การส่บเสริาการท่อบเที่ยวพอาชี.พรายได้พบนฐานวัฒนธรราชาติ.ันธุ์จับหวัดแา่ฮอ่ บสอน
2. แ.ร่
โครบการส่บเสริาการท่อบเที่ยวเชิบวัฒนธรราเ.ื่อสืบสานประเ. ีกลุ่าชาติ.ันธุ์จบั หวัดแ.ร่
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
1. ตราด
โครบการการ.ัฒนาผลิตภั ฑ์แปรรูปเ.ือ่ เ.ิ่าาูลค่าสินค้าเกษตร
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาเพือ่ ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. แม่ฮ่องสอน
จานวน 3 โครงการ
การจัดการควาารู้ด้านการ.ัฒนาวิสาหกิจชุาชนกลุ่าผลิตตุ๊กตาไทใหญ่สู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์
การจัดการควาารู้เ.ื่อ.ัฒนาผลิตภั ฑ์และยกระดับสินค้าจากผลิตภั ฑ์ผ้าทอกี่เอว
โครบการส่บเสริาทานุบารุบ.ิลปวัฒนธรราและภูาิปัญญาท้อบถิ่น
2. พิจิตร
จานวน 1 โครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1,350,000
950,000
400,000
1,231,700
1,231,700
1,240,600
60,310
25,000
25,000
10,310
67,520

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
400 (จานวนผู้รับบริการ)
300
100
300 (จานวนผู้รับบริการ)
300
6,015 (จานวนผูร้ ับบริการ)
280

200
195

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. ตาก
4. บุรีรัมย์
5. มุกดาหาร
6. หนองบัวลาภู
7. สระแก้ว
8. อุทัยธานี
9. ระนอง

10. นราธิวาส

11. ยะลา
12. ปัตตานี

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครบการจัดการควาารู้ด้าน.ิลปวัฒนธรราและภูาิปัญญาท้อบถิ่นเ.ื่อยกระดับสู่เ.รษฐกิจพสร้าบสรรค์พวิทยาลัยชุาชน.ิจติ ร
จานวน 1 โครงการ
โครบการจัดการควาารู้.ิลปวัฒนธรราสืบสานภูาิปัญญาท้อบถิ่น
จานวน 1 โครงการ
โครบการจัดการควาารู้ด้าน.ิลปวัฒนธรราและภูาิปัญญาเ.ื่อยกระดับสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์
จานวน 2 โครงการ
โครบการจัดการควาารู้ด้าน.ิลปวัฒนธรราและภูาิปัญญาเ.ื่อยกระดับสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์
โครบการส่บเสริาทานุบารุบ.ิลปะพวัฒนธรราพและภูาิปัญญาท้อบถิ่น
จานวน 1 โครงการ
.ัฒนาและสืบสานควาารู้ภูาิปญ
ั ญาท้อบถิ่นทาบด้านอาหาร.ื้นถิ่น
จานวน 2 โครงการ
โครบการทานุบารุบ.ิลปวัฒนธรราวิทยาลัยชุาชนสระแก้ว
โครบการเ.ิ่าาูลค่าผลิตภั ฑ์จากทุนทาบวัฒนธรราชุาชนบ้านหนอบตะเคียนบอนพจับหวัดสระแก้ว
จานวน 1 โครงการ
โครบการการส่บเสริาทานุบารุบ.ิลปวัฒนธรราและภูาิปัญญาท้อบถิ่น
จานวน 3 โครงการ
โครบการส่บเสริาผลิตภั ฑ์จากอบค์ควาารู้ภูาิปัญญาการร่อนแร่พตาบลหาดส้าแป้นพอาเภอเาือบพจับหวัดระนอบ
โครบการสืบสาน.ิลปวัฒนธรราท้อบถิ่นในจับหวัดระนอบ
ส่บเสริาและ.ัฒนารูปแบบผลิตภั ฑ์ด้วยต้นจากโดยภูาิปัญญาท้อบถิ่น
จานวน 2 โครงการ
โครบการส่บเสริาและอนุรักษ์วัฒนธรรา.ื้นบ้านจับหวัดนราธิวาส
โครบการสืบสานประเ. ีเาาลิดินนบีขอบนัก.ึกษาวิทยาลัยชุาชนนราธิวาส
.ึกษาพสืบสานพสร้าบาูลค่าเ.ิ่าพ.ิลปวัฒนธรรา.ื้นบ้านกลอบบานอ
จานวน 2 โครงการ
โครบการอนุรักษ์สืบสานวิถี.าสนาและ.รัทธาใน.ิลปวัฒนธรรา
โครบการอนุรักษ์สืบสาน.ิลปวัฒนธรราเชิบสร้าบสรรค์อัตลักษ ์ชุาชนพ พโกตา
จานวน 2 โครงการ
โครบการการจัดการควาารู้จากฐานผลิตภั ฑ์ต้นแบบภูาิปัญญาท้อบถิ่นพ“ว่าวเบอร์อาาัส”พสู่อาชี.ในชุาชนอย่าบสร้าบสรรค์
โครบการสืบสาน.ิลปวัฒนธรราวิถีชวี ิตชุาชนคนปัตตานี

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
67,520
59,810
59,810
64,720
64,720
60,390
50,000
10,390
53,900
53,900
55,650
5,650
50,000
57,850
57,850
55,400
30,000
5,400
20,000
83,800
10,000
23,800
50,000
75,820
25,820
50,000
69,540
52,340
17,200

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

230
350
200
90
395
655
165

600

640
460

196

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
13. สตูล
14. สมุทรสาคร

15. ยโสธร
16. พังงา
17. ตราด
18. แพร่
19. สงขลา
20. น่าน

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
จานวน 2 โครงการ
โครบการรวบรวาอัตลักษ ์เ.ื่อรับสรรค์สื่อเชิบวัฒนธรราจับหวัดสตูล
ส่บเสริาการทานุบารุบ.าสนาพ.ิลปวัฒนธรราร่วากับชุาชน
จานวน 2 โครงการ
โครบการกระบวนการถ่ายทอดอัตลักษ ์ทาบสับคาขอบชาวไทยทรบดาพหาู่บ้านดอนสะแกพตาบลโรบเข้พอาเภอบ้านแ.้วพ
จับหวัดสาุทรสาคร
โครบการบานประเ. ีแห่เจ้า.่อหลักเาือบจับหวัดสาุทรสาครพและประเ. ีท้อบถิ่นอื่นๆพที่สาคัญขอบจับหวัดสาุทรสาคร
จานวน 1 โครงการ
โครบการจัดการควาารู้เ.ื่อ.ัฒนาผลิตภั ฑ์จากผลตูากาตาาแนวทาบเ.รษฐกิจสร้าบสรรค์
จานวน 2 โครงการ
การสร้าบ.ิลปะบนผืนผ้าสู่การท่อบเที่ยว
โครบการส่บเสริาทะนุบารุบ.ิลปวัฒนธรราและภูาิปัญญาท้อบถิ่นจับหวัด.ับบา
จานวน 1 โครงการ
การจัดการควาารู้และถ่ายทอดภูาิปัญญาสู่การ.ัฒนาเป็นเ.รษฐกิจสร้าบสรรค์จากแหล่บเรียนรู้ชุาชนจับหวัดตราด
จานวน 2 โครงการ
โครบการเรียนรู้เ.ื่ออนุรักษ์พสืบสานพภูาปิ ัญญาหา้อห้อาเาือบแ.ร่
นานา.ฤกษาเ.ือ่ การเ.ิ่าาูลค่าผลิตภั ฑ์และบรรจุภั ฑ์สบู่เ.ื่อสุขภา.
จานวน 2 โครงการ
โครบการจัดการควาารู้ด้าน.ิลปวัฒนธรราและภูาิปัญญาเ.ื่อยกระดับสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์ในจับหวัดชายแดนใต้
โครบการระบบและกลไกการทะนุบารุบ.ิลปะและวัฒนธรราพหรือภูาิปญ
ั ญาท้อบถิ่น
จานวน 2 โครงการ
โครบการจัดการควาารู้ฟื้นฟูลายหา้อดอกปูร ฆฏะสู่เ.รษฐกิจสร้าบสรรค์
โครบการทานุบารุบ.ิลปวัฒนธรราพวิทยาลัยชุาชนน่าน

แผนปฏิบัติราชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศพ56 4พขอบสถาบันวิทยาลัยชุาชน

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
66,320
50,000
16,320
54,400
50,000
4,400
64,120
64,120
57,550
50,000
7,550
53,520
53,520
54,890
4,890
50,000
68,600
50,000
18,600
56,490
50,000
6,490

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

470
150

350
250
100
130
150
150
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