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คานา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นส่วนราชการที่ เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา 5 และมีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณที่แยกออกจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี และการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน โครงการ ผลผลิต ตัวชี้วัด ถือเป็นภารกิจที่สาคัญยิ่ง
ที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจาเป็นต้องมีความเข้าใจในการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการบริหารงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กองแผนงานและงบประมาณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป
สถาบันวิทยาลัยชุมชนหวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จะเป็นประโยชน์สาหรับวิทยาลัยชุมชน
ทุกแห่งและผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายของวิทยาลัยชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง
และชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งยั่งยืนสืบไป

(นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์)
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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สวนที่ 1
ทิศทางการดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามขอกําหนดของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 9 เพื่อใหบรรลุเปาหมายผลผลิต/โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปที่สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รวมทั้งแผนงาน/โครงการที่วิทยาลัยชุมชนริเริ่มขึ้นใหมเพื่อใหเปนจุดเนนตามบริบทและศักยภาพของพื้นที่ในเชิงรุกที่มุงตอบสนองทิศทาง/นโยบายที่เกี่ยวของที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอการพัฒนางานของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งการบูรณาการงบประมาณรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดนํา
ทิศทาง/นโยบายที่เกี่ยวของมาใชประกอบการทบทวนแผนกลยุทธการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยไดพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการใหสอดคลองกับเปาหมายผลผลิต/โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และทิศทาง/นโยบายที่เกี่ยวของ ประกอบดวย (1) กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ
20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (3) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) (4) รางกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 20 ป ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2579) (5) แผนกลยุทธการศึกษาวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 – 2562) (6) องคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
และตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของวิทยาลัยชุมชน และ (7) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นนโยบาย/ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนของกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ในชวงป พ.ศ. 2559 – 2560
ประกอบกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนอยูระหวางจัดทํา รางยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 1 ซึ่งผานการระดมความคิดเห็นของผูบริหาร บุคลากร
และผูที่มีสวนเกี่ยวของ จํานวน 2 ครั้ง และขณะนี้อยูระหวางการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อปรับปรุงใหไดยุทธศาสตรที่ใชเปนทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิทยาลัยชุมชนใน
ระยะ 20 ป ที่สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป และทิศทาง/นโยบายในสวนที่เกี่ยวของในระดับตาง ๆ ตอไป ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดนําแนวทางตามรางยุทธศาสตรฯ
ดังกลาวที่สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นําไปบรรจุไวในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสรุปสาระหลักของราง
ยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบดวย
1.1 วิสัยทัศน
“สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สรางสรรคนวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาคนและสังคมอยางยั่งยืน”
ในยุค 4.0 วิทยาลัยชุมชนเปน (1) community excellence center – สรางความเปนเลิศเฉพาะทางของแตละวิทยาลัยชุมชนตามบริบทของพื้นที่ (2) community start-up - สราง
ผูประกอบการรุนใหมในชุมชน (3) community innovation สรางนวัตกรรมชุมชนในการดําเนินงานตามพันธกิจ และ (4) community of lifelong learning สรางชุมชนแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
1.2 เปาหมายแตละระยะ 5 ป
การบรรลุวิสัยทัศนระยะ 20 ป กําหนดเปาหมายในแตละชวง 5 ป ดังนี้
ระยะที่ 1 Renovate Community College คือ ปรับการบริหารและการดําเนินการตามพันธกิจในเชิงรุกใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
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ขอมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560
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๒
ระยะที่ 2 Community Engagement คือ ผนึกกาลังทุกภาคสวน เพื่อสรางสรรคแสรางนวัตกรรมสูชุมชน และเป็นวิทยาลัยชุมชนที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางที่สอดคลองกับบริบท
ของชุมชนและเป็นที่ยอมรับ
ระยะที่ 3 Full Community Innovation คือ สรางชุมชนตนแบบนวัตกรรมทุกวิทยาลัยชุมชน สรางภาคีเครือขายทั้งใน/ตางประเทศในการสรรคแสรางนวัตกรรมสูชุมชน และสราง
ชุมชนแหงภูมิปัญญาเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
ระยะที่ 4 Community Innovative Sustainability พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แผนภาพที่ 1 เป้าหมาย 4 ระยะ ของยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุนชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
Renovate Community
College
ปรับการบริหารและการ
ดาเนินการตามพันธกิจในเชิง
รุกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

พ.ศ. 2565-2569

พ.ศ. 2560-2564

Community engagement
ผนึกกาลังทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสรรค์
สร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน และเป็นวิทยาลัย
ชุมชนที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและเป็นที่
ยอมรับ

Full Community Innovation
สร้างชุมชนต้นแบบนวัตกรรมทุกวิทยาลัยชุมชน
สร้างภาคีเครือข่ายทัง้ ใน/ต่างประเทศในการ
สรรค์สร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน และสร้างชุมชน
แห่งภูมิปัญญาเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน

พ.ศ. 2570-2574

พ.ศ. 2575-2579

Community Innovative
Sustainability
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน

“สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนคุณธรรม
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ชุมชนเพื่อพัฒนาคน
และสังคมอย่าง
ยั่งยืน”

วิสัยทัศน์
20 ปี
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1.3 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานสาคัญ
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการสาคัญ ยุทธศาสตรแสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่จะใชเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ตอจากนีไ้ ป ประกอบดวย 6
ยุทธศาสตรแ ไดแก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล
เปูาหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงรุก และการใหบริการที่ดี
เปูาหมายที่ 2 เพิ่มพื้นที่บริการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เปูาหมายที่ 3 พัฒนาระบบหนวยจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
เปูาหมายที่ 4 กระจายอานาจการบริหารจัดการใหเกิดความคลองตัว
เปูาหมายที่ 5 มุงสูการเป็นสถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน
เปูาหมายที่ 1 คนในชุมชนมีโอกาสเขาถึงการจัดการศึกษาตลอดชีวติ
เปูาหมายที่ 2 สงเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุมวัยทางาน
เปูาหมายที่ 3 เพิ่มสัดสวนการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพตามศักยภาพพื้นที่
เปูาหมายที่ 4 ผูส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคแตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน
เปูาหมายที่ 5 เสริมสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู และนวัตกรรมการเรียนรูใหมีคณ
ุ ภาพไดมาตรฐาน
เปูาหมายที่ 6 สรางเครือขายและเปิดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสว นรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุมชน
เปูาหมายที่ 1 วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคแความรูและนวัตกรรมชุมชนที่สรางมูลคาเพิ่ม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
เปูาหมายที่ 2 นาผลงานวิจัยจากภายนอกมาใชในการพัฒนา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
เปูาหมายที่ 1 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา และระดมทรัพยากร ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ
เปูาหมายที่ 2 สรางเครือขายความรวมมือระหวางวิทยาลัยชุมชนกับชุมชน และหนวยงานอื่นทีเ่ กี่ยวของในการจัดการศึกษา และระดมทรัพยากร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ถ่ายทอดภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน
เปูาหมายที่ 1 วิจัยและพัฒนาศักยภาพศูนยแถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน
เปูาหมายที่ 2 จัดตั้งศูนยแพัฒนา ถายทอด ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชนตามบริบทของพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม พัฒนา และสร้างผู้ประกอบการในชุมชน
เปูาหมายที่ 1 สงเสริมและพัฒนาคนในชุมชนมีความสามารถในการเป็นผูประกอบการ
เปูาหมายที่ 2 สงเสริมเครือขายความรวมมือในการสรางผูประกอบการในชุมชน
เปูาหมายที่ 3 พัฒนาชองทางการตลาดสาหรับผูประกอบการในชุมชน
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สวนสาระสําคัญของแผนกลยุทธของสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป ที่จะปรับปรุงใหมีหวงระยะเวลาที่สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
มีประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค และผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น รวมทั้งตัวชี้วัด และคาเปาหมายในระยะ 5 ป (อยูระหวางการปรับปรุง) ดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค และผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) ที่สําคัญของวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย (1) การบริหารจัดการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
(2) การกําหนดเปาหมายหลักในดานการศึกษาและการเรียนรู (3) การสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการ (4) การสรางความเขมแข็งดานโครงสรางธรรมาภิบาลและบริหาร
จัดการ โดยในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 3-5 ปนี้ วิทยาลัยชุมชนควรมีกลยุทธหลักในการขับเคลื่อนองคกร 4 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการสรางฉันทะรวม (Shared Vision) สูจุดเปลี่ยนวิทยาลัยชุมชน
เปาประสงค: ทุกภาคสวนมีความเขาใจในบทบาท พันธกิจการกําหนดตําแหนง (Positioning) และทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนตรงกัน รวมทั้งเห็นประโยชนและเกิด
ฉันทะรวมที่จะพัฒนาไปดวยกัน
(1) สรางความเขาใจในบทบาท พันธกิจการกําหนดตําแหนง (Positioning) และทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนระหวางสวนกลาง (สวชช.) และวิทยาลัยชุมชน
(2) สรางความเขาใจในบทบาท พันธกิจ การกําหนดตําแหนง (Positioning) และทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนระหวาง สวชช. กับหนวยงานอื่น เชน สํานักงบประมาณ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ฯลฯ
(3) สรางความเขาใจบทบาท พันธกิจ การกําหนดตําแหนง (Positioning) และทิศทางการพัฒนาภายใน (ทุกภาคสวน) ของวิทยาลัยชุมชน
(4) สรางความเขาใจในบทบาท พันธกิจการกําหนดตําแหนง (Positioning) และทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนระหวางวิทยาลัยชุมชนกับหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนนั้น ๆ
ตั้งอยู
ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Target KPI) :
(1) คณะกรรมการสภาฯ ทั้งระดับชาติและระดับสถาบัน ผูบริหารและผูปฏิบัติการทุกระดับของวิทยาลัยชุมชนเขาใจบทบาท พันธกิจ การกําหนดตําแหนง (Positioning) และ
ทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชน ตลอดจนเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของวิทยาลัยชุมชนรวมกัน
(2) หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของเขาใจบทบาท พันธกิจ การกําหนดตําแหนง (Positioning) และทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนตลอดจนเห็นถึงความสําคัญและประโยชน
ของวิทยาลัยชุมชนรวมกัน
(3) เกิดความรวมมือและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของทุกภาคสวน
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการสรางพันธกิจสัมพันธชุมชน/สังคม (Community/ Social Engagement)
เปาประสงค: การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ในการสรางความเขมแข็ง ความมั่นคง สมานฉันท ทําใหคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเปนสังคม “กินดีอยูเย็นเปนสุข”
(1) สรางงานและอาชีพใหกับชุมชน
(2) สรางรายไดใหกับชุมชน
(3) สรางสังคม/ชุมชนมีความเปนอยูดีขึ้น (มีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ปญหาอาชญากรรม หรือปญหายาเสพติดลดลง)
ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Target KPI) :
(1) รายไดตอครัวเรือนสูงขึ้น (หา Base Line ของจังหวัด)
(2) มีการจางงานและอาชีพในชุมชนเพิ่มขึ้น
(3) ความเปนอยูทางสังคมดีขึ้นเชน มีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมในชุมชนดีขึ้น ปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติดลดลง
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กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ (Quality Enhancement)
เป้าประสงค์: วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลสามารถพัฒนาคนดี ใหมีโอกาส คิดเป็น ทางานเป็น ติดพื้นที่ ไมหนีชุมชน
(1) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหเหมาะสมกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
(2) พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสอดคลองกับการทางานตามพันธกิจ 3 Tracks
(3) พัฒนาระบบการกากับดูแลคุณภาพหลักสูตร
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Target KPI) :
(1) มีระบบบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบและชัดเจนเพื่อสนับสนุนการดาเนินพันธกิจ 3 Tracks อยางมีคุณภาพ (สอดคลองกับ พ.ร.บ. การจัดตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน)
(2) บุคลากรวิทยาลัยชุมชนไดรับการพัฒนาทักษะตาง ๆ ที่จาเป็นตอการดาเนินพันธกิจ 3 Tracks
(3) มีมาตรฐานการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
กลยุทธ์ที่ 4 การปฏิรูประบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Management and Good Governance Reform)
เป้าประสงค์: มีระบบบริหารจัดการทั้งระบบบริหารงานบุคคลและระบบงบประมาณ/การเงินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่โปรงใส ตรวจสอบได
(1) วิทยาลัยชุมชนมีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดตั้ง
(2) ใหมีการกระจายอานาจในการบริหารจัดการจากสวนกลางไปสูวิทยาลัยชุมชนมากขึ้น
(3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Target KPI) :
(1) พ.ร.บ. การจัดตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(2) มีการกระจายอานาจในการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดความคลองตัวมากขึ้น
(3) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

๕

6

๖

2. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี
การนาแผนกลยุทธแการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี ไปสูการปฏิบัติ ไดกาหนดตัวชี้วัดและคาเปูาหมาย ภายใต 4 ประเด็นยุทธศาสตรแ 8 เปูาประสงคแ และ 20 ตัวชี้วัด
ประกอบดวย
เปูาประสงคแ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนทัศน์
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสูร่ ูปแบบ
ใหม่
1.1 เพือ่ เปลีย่ นแปลงรูปแบบการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน
อยางแทจริง
1.2 เพื่อสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนอยาง
ยั่งยืน

ตัวชี้วัด

1.1.1 สัดสวนของรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน Track ชุมชน :
Track อาชีพ : Track อนุปริญญา เทากับ 3:5:2 (Common KPIs)
** สัดสวนแตละ วชช. แตกตางกันได
1.2.1 จานวนภาคีเครือขายที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในทุก
ระดับ
** เป็นเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
(1) ระดับพื้นที่
ตัวชี้วัดระดับ วชช. ** อยางนอย วชช. ละ 1 เครือขาย/ปี
(2) ระดับชาติ
2556 – ความรวมมือทางวิชาการกับกรมคุมประพฤติ
2556 – ความรวมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตัวชี้วัดระดับ สวชช. 1 เครือขาย/ปี (สธ. มท. วธ.)
(3) ระดับนานาชาติ
2557 – ความรวมมือทางวิชาการ กับ สปป.ลาว
2557 – ความรวมมือทางวิชาการกับ ม.หัวเฉียว ประเทศจีน
ตัวชี้วัดระดับ สกอ. 1 เครือขาย/ ปี (มาเลเซีย พมา กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปรแ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้เพื่อสร้างพันธกิจสัมพันธ์ชมุ ชน/
สังคม (Community/Social Engagement)
2.1 เพื่อขับเคลื่อนรูปแบบใหมของการจัด
2.1.1 จานวนพื้นที่/ชุมชนใหม ที่ประชาชนไดรับการศึกษาในรูปแบบการจัด
การศึกษาวิทยาลัยชุมชนในการสรางความ
การศึกษาเพือ่ พัฒนาชุมชน เพิ่มขึ้นทุกปี (Common KPIs)
เขมแข็งใหกับชุมชน
** ทุก วชช. ตองมีชุมชนใหม ปีละ 1 ชุมชน

คาเปูาหมายภาพรวมทุกวิทยาลัยชุมชน
ขอมูลพื้นฐาน (Basedคาเปูาหมาย 5 ปี (Target)
line)
55
56
57
58
59
60
61
62

รวม
5 ปี

66:
4:
30

69:
4:
27

68:
3:
29

n/a

n/a

n/a

n/a

30:
50: 20

30:
50:
20

n/a

n/a

n/a

20

40

60

80

100

100

-

2

-

-

1

1

1

1

4

-

-

2

1

1

1

1

1

5

n/a

n/a

n/a

20

20

20

20

20

100
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสราง
ศักยภาพทางวิชาการสูสากล
(International Quality Enhancement)
3.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ
วิชาชีพ และมาตรฐานอาเซียน

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายภาพรวมทุกวิทยาลัยชุมชน
ขอมูลพื้นฐาน (Basedคาเปาหมาย 5 ป (Target)
line)
55
56
57
58
59
60
61
62

๗

2.1.2. จํานวนพื้นที่/ชุมชน ที่ประชาชนไดรับการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง (Common KPIs)
** ทุก วชช.ดําเนินการในพื้นที่เดิม + พื้นที่ใหมตอเนื่อง 5 ชุมชน
2.1.3 จํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพที่มีการจัดการเรียนการสอนตามความ
ตองการของพื้นที่ (Common KPIs)
** ใหแตละ วชช. ตั้งเปาหมายโดยดูจาก based-line ที่เคยทําไดและความพรอมของ
แตละ วชช.
ป 2558 ดําเนินการจํานวน 6 หลักสูตร ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน –โลจิสติกส
การศึกษาปฐมวัย การดูแลผูสูงอายุ และการทองเที่ยว

78

59

44

20

40

60

80

100

รวม
5 ป
100

-

-

-

6

2

2

2

2
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3.1.1 รอยละของหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษามีความสอดคลองกับ
มาตรฐานอุดมศึกษา (ปรับตาม QA) (Common KPIs)
** เปาหมาย 100% ทุกป
3.1.2 จํานวนหลักสูตรใหมที่มีการพัฒนาตามความตองการของชุมชน (Common
KPIs)
** เปนไปตามบริบทของแตละวิทยาลัยชุมชน อยางนอยไมต่ํากวา 1 หลักสูตร/ป
3.1.3 จํานวนวิทยาลัยชุมชนที่มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตั้งแต 4.00 ขึ้นไป (Common KPIs)
3.1.4 จํานวนวิทยาลัยชุมชนที่มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ตั้งแต 4.00 ขึ้นไป (Common KPIs)
** ประเมินภายนอก รอบ 4 สิ้นสุดในป 2562
3.1.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานอาเซียน
ระดับที่ 1 ป 2559 = มีผลการศึกษามาตรฐานการจัดหลักสูตรของ วชช.ไทย
เทียบเคียงกับกลุมประเทศอาเซียน
ระดับที่ 2 ป 2560 = ทําแผนยกระดับการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสูมาตรฐานอาเซียน
ระดับที่ 3 ป 2561 = มีความรวมมือทางวิชาการ (แลกเปลีย่ นนักศึกษา / อาจารย)
กับกลุมประเทศอาเซียน 1 ประเทศ
ระดับที่ 4 ป 2562 =มีความรวมมือทางวิชาการ (แลกเปลีย่ นนักศึกษา / อาจารย)

n/a

n/a

n/a

100

100

100

100

100

100

n/a

n/a

n/a

20
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20

20
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n/a

n/a
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-

-

-

-
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-

-

-
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3.2 เพื่อนําวิธีการเรียนรูที่หลากหลายมาบูรณา
การในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
ชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การปฏิรูประบบ
บริหารจัดการและธรรมาภิบาล
(Management and Good Governance
Reform)
4.1 เพื่อมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โปรงใส และตรวจสอบได

ตัวชี้วัด

กับกลุมประเทศอาเซียน 2 ประเทศ
ระดับที่ 5 ป 2562 =มีความรวมมือทางวิชาการ (แลกเปลีย่ นนักศึกษา / อาจารย)
กับกลุมประเทศอาเซียน 3 ประเทศ
3.2.1 รอยละของผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ
(Common KPIs)
** จําแนก ตาม Track ชุมชน Track อาชีพ และ Track อนุปริญญา
(1) Track ชุมชน
(2) Track อาชีพ
(3) Track อนุปริญญา
3.2.2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (ปรับตาม QA) (Common KPIs)
** จําแนก ตาม Track ชุมชน Track อาชีพ และ Track อนุปริญญา
(1) Track ชุมชน
(2) Track อาชีพ
(3) Track อนุปริญญา
3.2.3 รอยละความพึงพอใจของผูใชผลผลิตจากวิทยาลัยชุมชน (Common KPIs)
** จําแนก ตาม Track ชุมชน Track อาชีพ และ Track อนุปริญญา
(1) Track ชุมชน
(2) Track อาชีพ
(3) Track อนุปริญญา

4.1.1 จํานวนระบบบริหารจัดการที่มกี ารปรับปรุง/พัฒนาเพื่อใหเปนไปตาม พ.ร.บ.
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
- ป 2558 จํานวน 3 ระบบ ไดแก ระบบมาตรฐานการศึกษา ระบบบริหารงาน
บุคคล และระบบโครงสรางองคกร
- ป 2559 จํานวน 4 ระบบ ไดแก ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบพัสดุ และระบบ
งบประมาณ

คาเปาหมายภาพรวมทุกวิทยาลัยชุมชน
ขอมูลพื้นฐาน (Basedคาเปาหมาย 5 ป (Target)
line)
55
56
57
58
59
60
61
62

๘

รวม
5 ป

91
74
87

94
82
87

94
88

85
85
85
85

85
85
85
85

85
85
85
85

85
85
85
85

85
85
85
85

85
85
85
85

80
84
-

84
84
-

84
84
-

85
85
70

85
85
70

85
85
70

85
85
70

85
85
70

85
85
70

-

-

-

70
70

70
70

70
70

70
70

70
70

70
70

-

-

-

3

4

-

-

-
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ตัวชี้วัด

4.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรในระบบวิทยาลัยชุมชน 4.2.1 รอยละของขาราชการครูที่มีวิทยฐานะ (ปรับตาม QA) (Common KPIs)
ใหมีสมรรถนะที่พึงประสงคแตามพันธกิจของ
วิทยาลัยชุมชน
4.2.2 รอยละของครูที่ไดรับการพัฒนา (Common KPIs)
4.2.3 รอยละของอาจารยแพิเศษที่ไดรับการพัฒนา (Common KPIs)
4.2.4 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา (Common KPIs)
4.3 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
4.3.1 จานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดรับการปรับปรุง/พัฒนา
นาไปสูการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนใหมี
ปี 2558 ปรับปรุง/พัฒนา ไดแก
ประสิทธิภาพ
-ระบบหองสมุด
-ฐานขอมูลหลักสูตจร TQF
-ฐานขอมูลการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
-ฐานขอมูลโครงการจัดการความรูฯ
-ฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
ปี 2559-2562
-ฐานขอมูลบุคลากร
-ฐานขอมูลแผนและงบประมาณ
-ฐานขอมูลระบบการเงิน /บัญชี
-ฐานขอมูลระบบพัสดุ
-ระบบการติดตามประเมินผล

คาเปูาหมายภาพรวมทุกวิทยาลัยชุมชน
ขอมูลพื้นฐาน (Basedคาเปูาหมาย 5 ปี (Target)
line)
55
56
57
58
59
60
61
62

๙
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n/a

n/a

รวม
5 ปี
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-
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ส่วนที่ 2
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.1 ความนา

๑๐

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสวนราชการที่เป็นนิติบุคคลและเป็นสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
และมีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณที่แยกออกจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตั้งแตปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นตนมา
การจัดทาคาของบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดดาเนินการตามแนวทางที่รัฐบาลกาหนดใหกระทรวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอื่น ดาเนินการตามแนวทางการจัดทาคาของบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพื่อใหการจัดทางบประมาณ
รายจายประจาปีสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรแชาติและนโยบายสาคัญเรงดวนของรัฐบาลไดอยางตอเนื่องและไดรับผลสาเร็จตามเปูาหมายที่กาหนดไว
คณะกรรมาธิการวิสามัญและคณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในสวนของสถาบันวิทยาลัยชุมชนแลวเสร็จ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 พิจารณาจัดสรรงบประมาณของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงินทั้งสิ้น จานวน 737.6660 ลานบาท (เจ็ดรอยสามสิบเจ็ดลานหกแสนหกหมื่นหกพันบาทถวน)
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.91 มีเปูาหมายตัวชี้วัดที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนตองดาเนินงาน ภายใต 7 แผนงาน 13 ผลผลิต/โครงการ
โครงสรางงบประมาณของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรับจัดสรรงบประมาณ 7 แผนงาน
ประกอบดวย (1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 1 ผลผลิต (2) แผนงานพื้นฐาน จานวน 3 ผลผลิต และ 5 แผนงานบูรณาการ จานวน 9 โครงการ ซึ่งครอบคลุมพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่
กาหนดในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 และมาตรา 9 ประกอบดวย (1) จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ากวาปริญ ญา (2) ฝึกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ
(3) วิจัยและบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน (4) ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น (5) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่น และชุมชน
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๑๑

2.2 ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แผนงานบูรณา
การ
61.0012
8.27%

คชจ.บุคลากร
ภาครัฐ
240.0681
32.54%

วงเงิน (ล้านบาท)

วงเงิน (ล้านบาท)
งบบุคลากร
240.0681
32.54%

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.0000
0.41%

บริการวิชาการ
69.1351
9.37%

แผนงานพื้นฐาน
436.5967
59.19%

จาแนกตามแผนงาน
หน่วย : ล้านบาท
300.0000
250.0000
200.0000
150.0000
100.0000
50.0000
-

ผลผลิตที่ 1 ผูรับบริการ
การศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

รวม
209.6321

บุคลากรภาครัฐ
209.6321

งบดาเนินงาน

281.7336

30.4360

งบลงทุน

114.2241

งบบุคลากร

การจัดการศึกษา

พื้นฐาน

บูรณาการ

251.2976
114.2241

งบอุดหนุน

25.5661

1.2000

24.3661

งบรายจ่ายอื่น

106.5101

69.8750

36.6351

จาแนกตามประเภทงบรายจาย

แผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
- โครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

จัดการศึกษา
414.7298
56.22%

วิจัย
10.7330
1.45%

วิจัย

จาแนกตามพันธกิจ

บริการวิชาการ

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
-

ผลผลิตที่ 2 ผลงานการใหบริการทาง
วิชาการ
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการวิจัยและ
แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไข
นวัตกรรม
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการวิจัยและนวัตกรรม
-โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
เพื่อแกปัญหาสรางความ
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
เขมแข็งดานสังคม ชุมชน
-โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสรางชุมชน
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต ชายแดนภาคใตตนแบบ
ประชาชนตามยุทธศาสตรแ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคน
ประเทศ 2 โครงการ
ตามช่วงวัย
- โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อ -โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
สราง/สะสมองคแความรูที่มี
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
ศักยภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม
-โครงการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดลอม

ทานุบารุงศิลปะ
วัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 3 ผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
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2.3 ตารางแสดงเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนแม่บทด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

๑๒

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ – แผนงานพื้นฐาน วงเงิน 676.6648 ล้านบาท

วิสัยทัศน์ :
“สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาและองค์กรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาส ลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุม ชน”
พันธกิจ :
 จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่้ากว่าปริญญา
 ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ
 วิจัย และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน
 ทะนุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ :
 ประชาชนได้รับโอกาสการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวส. ปวช. สามารถน้าไปใช้การประกอบอาชีพ หรือพัฒนางานที่ท้าอยู่ได้
 ประชาชนได้รับโอกาสการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สามารถน้าไปใช้การประกอบอาชีพ หรือพัฒนางานที่ท้าอยู่ได้
 ประชาชนได้รับบริการพัฒนาทักษะอาชีพ/การยกระดับคุณภาพชีวิต สามารถน้าไปใช้การประกอบอาชีพ หรือพัฒนางานที่ท้าอยู่ได้
 นักศึกษา / ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโอกาสการพัฒนาทักษะอาชีพ และการส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถน้าไปใช้การประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในชีวิตด้ารงอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติ
 นักเรียนในจังหวัดพิจิตร และอุทัยธานี ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
 ชุมชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 ผลงานวิจัยที่มีการน้าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ หรือพัฒนาการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
 ประชาชนมีความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสามารถสืบทอดให้แก่ชนรุ่นหลัง
ผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับ 12
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
แผนแม่บทด้านการศึกษา (พ.ศ. 25602579)
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการ คชจ.บุคลากรภาครัฐ

ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลงานการให้บริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ

ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และเทาเทียมทางการศึกษา

ตัวชี้วัดหน่วยงาน

เพื่อเป็นคาใชจายในการดาเนินการภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
-

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศ
ประชาชนในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนมีโอกาสไดรับการศึกษา
บริการวิชาการตามความตองการของชุมชน ทาให ปลูกฝังคานิยมใหนักศึกษาหรือชุมชนในการพัฒนา
เพิ่มขึ้นทั้งดานวิชาการและวิชาชีพตามความตองการของชุมชน
คนชุมชนมีความรูความสามารถในการพัฒนา
ภูมิปัญญาทองถิ่น และอนุรักษแ ทานุบารุง
ตนเอง และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ตัวชี้วัดเชิ งคุณภาพ : รอยละผูสาเร็จการศึกษาหลักสูตรดา น ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ปริ ม าณ :จ านวนผู รั บ บริ ก ารทาง ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ปริ ม าณ :จ านวนนั ก ศึ ก ษา และ
อาชีพนาความรู ทักษะและประสบการณแไปประกอบอาชีพและ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง 15,000 คน
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาภูมิปัญญา
พัฒนางานที่ทาอยู รอยละ 80
ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ปริ ม าณ:จ านวนชุ ม ชนที่ ไ ด รั บ การ ทองถิ่น และอนุรักษแทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภาพ : ร อ ยละผู ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ถายทอดองคแความรู/หลักสูตร 60 ชุมชน
15,000 คน
อนุปริญญา/เทียบเทาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทาอยู รอยละ
80
ตั วชี้ วั ดเชิ งปริ มาณ : จ านวนผู รั บบริ การหลั กสู ตรด านอาชี พ ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ปริ ม าณ : จ านวนผู รั บ บริ ก ารทาง ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ปริ ม าณ : จ านวนนั ก ศึ ก ษา และ
8,400 คน
วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง 15,000 คน
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาภูมิปัญญา

ผลผลิต/โครงการ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการ คชจ.บุคลากรภาครัฐ

กิจกรรม

-

รายการและวงเงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

1. งบบุคลากร = 209.6321 ล้านบาท
1.1 เงินเดือนและคาจางประจา =
126.7908 ลานบาท
(1) เงินเดือน = 126.4486 ลาน
บาท
(2) คาจางประจา = 0.3422 ลาน
บาท
1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ =
82.8413 ลานบาท
2. งบดาเนินงาน = 30.4360
2.1 คาตอบแทน = 27.5920 ลาน
บาท
2.2 คาใชสอย = 2.8440 ลานบาท

วงเงิน (ล้านบาท)
รวมงบประมาณแต่ละแผนงาน
รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
วิทยาลัยชุมชนที่ดาเนินการ

240.0681 ลานบาท
240.0681 ลานบาท
วิทยาลัยชุมชน 20 แหง

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
ผลงานการให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับ ตัวชี้ วัดเชิ ง ปริ ม าณ : จานวนชุ ม ชนที่ ไ ด รับ การ
อนุปริญญา/เทียบเทา 3,500 คน
ถายทอดองคแความรู/หลักสูตร 60 ชุมชน
ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ปริ ม าณ : จ านวนนั ก ศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา/ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ
เทียบเทาที่คงอยู 10,000 คน
ผูรับบริการวิชาการ รอยละ 80
ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ปริ ม าณ : จ านวนนั ก ศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา/ ตัวชี้ วัดเชิ ง เวลา : งานบริ ก ารแล วเสร็ จ ภายใน
เทียบเทาที่เขาใหม 6,000 คน
ระยะเวลาที่กาหนด รอยละ 90
ตัวชี้วัดเชิ งคุณภาพ : รอยละผูสาเร็จการศึกษาหลักสูตรดา น ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ต้ น ทุ น : ค า ใช จ า ยการให บ ริ ก าร
อาชีพนาความรู ทักษะและประสบการณแไปประกอบอาชีพและ วิ ช า ก า ร ต า ม ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ด รั บ จั ด ส ร ร
พัฒนางานที่ทาอยู รอยละ 80
32.5000 ลานบาท
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละผูสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเทาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นหรือ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทาอยู รอยละ 70
ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง เวลา : ผู ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด รอยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร 120.0000 ลานบาท
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
การเผยแพรความรูและบริการวิชาการแกชุมชน
และพัฒนาทักษะอาชีพ
1. งบดาเนินงาน = 251.2976 ล้านบาท
1. งบรายจ่ายอื่น = 32.5000 ล้านบาท
1.1 คาตอบแทน = 161.3262 ลานบาท
1.1 โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน =
1.2 คาใชสอย = 43.6114 ลานบาท
9.5000 ลานบาท
1.3 คาวัสดุ = 40.6671 ลานบาท
1.2 โครงการสงเสริมการจัดการความรูเพื่อ
1.4 คาสาธารณูปโภค = 5.6929 ลานบาท
เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน =
2. งบลงทุน = 114.2241 ล้านบาท
23.0000 ลานบาท
2.1 คาครุภัณฑแ = 3.9309 ลานบาท
2.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง = 110.2932 ลานบาท
3. งบเงินอุดหนุน = 1.2000 ล้านบาท
3.1 โครงการสิ่งประดิษฐแของคนรุนใหม= 1.2000ลานบาท
4. งบรายจ่ายอื่น = 34.3750
4.1 ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางไปราชการต า งประเทศ
ชั่วคราว = 0.5400 ลานบาท
4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชน = 12.0000 ลานบาท
4.3 โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา = 5.0000 ลานบาท
4.4 โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรสถาบั น วิ ท ยาลั ย
ชุมชน = 2.3350 ลานบาท
4.5 โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ= 14.5000ลานบาท
401.0967 ลานบาท
32.5000 ลานบาท
436.5967 ลานบาท
676.6648
วิทยาลัยชุมชน 20 แหง
วิทยาลัยชุมชน 20 แหง
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ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น และอนุรักษแทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรมไทย
15,000 คน
ตัวชี้ วัดเชิ ง ปริ ม าณ : จานวนโครงการ/กิจ กรรม
ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และ ภู มิ ปั ญ ญาท อ งถิ่ น 20
โครงการ
ตัวชี้ วัดเชิ ง คุ ณภาพ : ร อ ยละความพึ ง พอใจของ
ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาทองถิ่น รอยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล วเสร็ จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด รอยละ 90
ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ต้ น ทุ น : ค า ใช จ า ยการท านุ บ ารุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมตามงบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรร
3.0000 ลานบาท

การสงเสริมทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทองถิ่น
1. งบรายจ่ายอื่น = 3.0000 ล้านบาท
1.1 โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
= 3.0000 ลานบาท

3.0000 ลานบาท
วิทยาลัยชุมชน 20 แหง
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(2) แผนงานบูรณาการ วงเงิน 61.0012 ล้านบาท

วิสัยทัศน์ :
“สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาและองค์กรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาส ลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุม ชน”
พันธกิจตามเล่ม พรบ. :
 จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่้ากว่าปริญญา
 ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ
 วิจัย และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน
 ทะนุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ :
 ประชาชนได้รับโอกาสการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวส. ปวช. สามารถน้าไปใช้การประกอบอาชีพ หรือพัฒนางานที่ท้าอยู่ได้
 ประชาชนได้รับโอกาสการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สามารถน้าไปใช้การประกอบอาชีพ หรือพัฒนางานที่ท้าอยู่ได้
 ประชาชนได้รับบริการพัฒนาทักษะอาชีพ/การยกระดับคุณภาพชีวิต สามารถน้าไปใช้การประกอบอาชีพ หรือพัฒนางานที่ท้าอยู่ได้
 นักศึกษา / ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโอกาสการพัฒนาทักษะอาชีพ และการส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถน้าไปใช้การประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในชีวิตด้ารงอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติ
 นักเรียนในจังหวัดพิจิตร และอุทัยธานี ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
 ชุมชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 ผลงานวิจัยที่มีการน้าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ หรือพัฒนาการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
 ประชาชนมีความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสามารถสืบทอดให้แก่ชนรุ่นหลัง
แผนงาน
บูรณาการ

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัย

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ดานความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสูค วามมั่งคั่งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษยแ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษยแ

เป้าหมาย
แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฯ
ฉบับ 12

เป้าหมายที่ 3 :
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินมี
โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น

เป้าหมายที่ 2 :
คนในสังคมไทยทุก
ชวงวัยมีทักษะ
ความรูและ
ความสามารถเพิ่มขึ้น

เป้าหมายที่ 3 :
คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู
ดวยตัวเองอยางตอเนื่อง

เป้าหมายที่ 2 :
เพิ่มความสามารถในการประยุกตแใช
วิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อยกระดับความสามารถการแขงขัน
ของภาคการผลิต
และบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

เป้าหมายที่ 1 :
เพิ่มความเขมแข็งดาน
วิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยีของประเทศ

แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 :
สรางคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดี ลด
มลพิษและลด
ผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชนและ
ระบบนิเวศ โดยให
ความสาคัญเป็นลาดับ
แรกกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย และของ
เสียอันตราย ฟืน้ ฟู
คุณภาพ และแกไข
ปัญหาหมอกควัน

แผนงาน
บูรณาการ
ตัวชี้วัดแผนพัฒนา
การเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฯ ฉบับ 12

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัย
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แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวชี้วัดที่ 3.1 : มูลคาความเสียหายและจานวนการกอเหตุรายที่มีมูลเหตุ
จากความไมสงบลดลง

ตัวชี้วัดที่ 2.4 : นวัตกรรมทางสังคม
และนวัตกรรมสาหรับผูสูงอายุและผู
พิการที่ผลิตไดเองภายในประเทศมีจาน
วนเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 20

ตัวชี้วัดที่ 1.3 : สัดสวน
การลงทุนงานวิจัย
พื้นฐานเพื่อสราง/สะสม
องคแความรู เป็นรอยละ
30

ตัวชี้วัดที่ 2.5 : การ
มีงานทาของผูสูงอายุ
(60 – 69 ปี)
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ผลคะแนนสอบ PISA ในแต
ละวิชา
ไมต่ากวา 500
ตัวชี้วัดที่ 3.2 : การใชอินเทอรแเน็ตเพื่อการ
อานหาความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3.3 : การอานของคนไทยเพิ่มขึ้น
เป็น
รอยละ 85
ตัวชี้วัดที่ 3.4 : จานวนแรงงานที่ขอเทียบ
โอนประสบการณแและความรู เพื่อขอรับวุฒิ
ปวช. และ ปวส. เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 20
ตอปี
เป้าหมายที่ 1 : ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น มีทักษะในการคิดวิเคราะหแ และ
การเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึงตอบสนอง
ความตองการของคนทุกชวงวัย และมี
ศักยภาพที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ

เป้าหมาย
แผนบูรณาการ

เป้าหมายที่ 3 : ประชาชนในพื้นที่
กลุมเปูาหมายมีโอกาสทางการศึกษา และมี
ความรู ความเขาใจหลักศาสนาที่ถูกตอง
สามารถดาเนินชีวิตรวมกันไดอยางปกติสุข
ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ 2 :
เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต มีอัตรา
การขยายตัวเติบโต
เพิ่มขึ้น และประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น

เป้าหมายที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อแกปัญหาหรือสรางความเขมแข็ง
ดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรแ
ของประเทศ

เป้าหมายที่ 3 : วิจัยและ
พัฒนาเพื่อสราง/สะสม
องคแความรูที่มีศักยภาพ

เป้าหมายที่ 2:
คนไทยทุกชวงวัยมี
ความมั่นคงในชีวิต

ตัวชี้วัดหลัก
แผนบูรณาการ

ตัวชี้วัดที่ 3.2 : รอยละของชุมชนในพื้นที่
เปูาหมาย สามารถจัดกิจกรรมรวมกันแบบ
สังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : อัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของ 3 จชต. เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง

ตัวชี้วัดที่ 2.3
: แนวทาง/
ขอเสนอแนะ
ในการพัฒนา
ในพื้นที่
ชุมชน/สังคม
ไมนอยกวา
รอยละ 50
ของผลงาน
ทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ 3.1 : องคแ
ความรูที่ไดสามารถ
นาไปใชในการอางอิงใน
ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ รอยละ 60

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : รอย
ละ 75 ของ
ประชาชน
กลุมเปูาหมายมีความ
มั่นคงในชีวิต

ตัวชี้วัดที่ 1.4 : รอยละของกาลังแรงงาน
(อายุ 15 – 59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไปเพิ่มขึ้น (รอยละ
55.75)

แนวทาง
การดาเนินงาน

แนวทางที่ 3.2.1 : พัฒนาศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

แนวทางที่ 2.1.1 :
พัฒนาตามศักยภาพของ
พื้นที่ และคุณภาพชีวิต
ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนใต

ตัวชี้วัดที่ 2.2 :
องคแความรูที่
สามารถนาไป
แกปัญหาสังคม
ชุมชน ความมั่นคง
สิ่งแวดลอม และ
คุณภาพชีวิต
ประชาชนในเรื่อง
สาคัญตามนโยบาย
รัฐบาล ไมนอยกวา
5 ประเด็น
แนวทางที่ 2.2.1 :
วิจัยและพัฒนาใน
ประเด็นสาคัญตาม
ยุทธศาสตรแของ
ประเทศ

แนวทางที่
2.3.1 : การ
จัดการความรู
การวิจัย เพื่อ
นาไปสูการ

แนวทางที่ 3.1.1 : วิจัย
พื้นฐานเพื่อสราง/สะสม
องคแความรูทางดาน
วิชาการเชิงลึกที่มี
ศักยภาพตามสาขาการ

แนวทางที่ 2.1.5 :
สรางความมั่นคงใน
ชีวิตของผูสูงอายุ
(ผูสูงอายุ 60 ปีขึ้น
ไป)

แนวทางที่ 1.4.1 : ขยายโอกาสการเขาถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ

แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 3.1 :
สัดสวนของขยะมูล
ฝอยชุมชนไดรับการ
จัดการอยางถูกตอง
และนาไปใช
ประโยชนแไมนอย
กวารอยละ 75

เป้าหมายที่ 1 :
ขยะมูลฝอยชุมชน
ของเสียอันตราย
ชุมชน มูลฝอยติด
เชื้อ และกาก
อุตสาหกรรมที่เป็น
อันตรายไดรับการ
จัดการอยางถูกตอง
รอยละ 60, 15 ,
90 และ 80
ตัวชี้วัด 1.1 : ขยะ
มูลฝอยชุมชนมีการ
นากลับมาใช
ประโยชนแไมนอย
กวา 5.37 ลานตัน

แนวทางที่ 1.1.1 :
สงเสริมการลด คัด
แยก และนาไปใช
ประโยชนแ
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แผนงาน
บูรณาการ

ตัวชี้วัดแนวทาง
การดาเนินงาน
หลัก

เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการ
ให้บริการ
หน่วยงาน

ตัวชี้วัดหน่วยงาน

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

รอยละของแหลงเรียนรูและกิจกรรมที่สืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมใหเขมแข็งเพิ่มขึ้นจากปีที่
ผานมา

รายไดเฉลี่ยของผูเขารวม
โครงการเพิ่มขึ้นจากปีที่
ผานมา ไมนอยกวา
รอยละ 5

การสรางโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับใหกับประชาชนอยางทั่วถึงและ
เสมอภาค
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดชายแดน
นักศึกษาและประชาชนใน
ภาคใตไดรับการสงเสริมการอยูรวมกันใน
พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน
สังคมพหุวัฒนธรรม
ภาคใตไดรับการพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนนักศึกษา ประชาชน และภาคี
เครือขายที่เขารวมโครงการสังคมพหุ
วัฒนธรรม 3,000 คน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนนักศึกษาและ
ประชาชนในพื้นที่ 5
จังหวัดชายแดนภาคใต
ไดรับการพัฒนาทักษะ
อาชีพ 3,500 คน

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

ผลงานวิจัยที่
สามารถนาสงเป็น
แนวทางเพื่อกาหนด
นโยบายของภาครัฐ
และ/หรือหนวยงาน
ที่รับผิดชอบในดาน
ตางๆ รอยละ 70
ของโครงการ

พัฒนาชุมชน
และสังคม
และเพื่อความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ
ผลงานวิจัยที่
สามารถ
นาไปใชในการ
พัฒนาชุมชน
และสังคมรอย
ละ 70 ของ
โครงการ

วิจัย รวมถึงดาน
สังคมศาสตรแ
มนุษยศาสตรแ
ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม
และจริยธรรม
โครงการวิจัยที่แลวเสร็จ
สามารถยื่นตีพิมพแ
ระดับชาติ และนานาชาติ
รอยละ 50

ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคแความรูและงานสรางสรรคแ ที่นาไปใช
ประโยชนแเชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ
ประชาชนไดรบั
การวิจัยและพัฒนา
ประโยชนแจากการนา
เพื่อสราง/สะสม
ผลการวิจัย
องคแความรูที่มี
ไปสรางความเขมแข็ง
ศักยภาพ
ชุมชน และเสริมสราง
คุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
:
จานวนโครงการวิจัย
1 โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
:จานวน
โครงการวิจัย
30 โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
:
จานวน
โครงการวิจัยที่แลว
เสร็จ 1 โครงการ

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัย

๑๖
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รอยละ 80 ของ
ผูสูงอายุเขาถึงสิทธิ
บริการทางสังคมได

รอยละของ
ประชาชน
กลุมเปูาหมายไดใช
บริการแหลงเรียนรูที่
ไดรับการพัฒนาให
สามารถจัดกิจกรรม
เรียนรูตลอดชีวิตที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น
(รอยละ 80 เทียบ
กับคาเปูาหมาย)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนผูสูงอายุที่เขา
รวมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
1,300 คน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
:
จานวนผูรับบริการ
วิชาการในแหลง
เรียนรู 4,000 คน

แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม

รอยละของผูเรียน
กลุมเปูาหมาย มีการ
การศึกษาขั้น
นาขยะมูลฝอยชุมชน
พื้นฐานไดรับการ
ไปใชประโยชนแ
อุดหนุนและการ
0.0294 ลานตัน/ปี
ชวยเหลือคาใชจาย
ในระดับการศึกษา
ขึ้นพื้นฐานตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขึ้น
พื้นฐานมีความ
เหมาะสมกับ
สภาวะทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน
(รอยละ 100)
ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ
ผูสูงอายุ และผูดูแล
ประชาชน สามารถ
นักศึกษาไดรับ
นักศึกษา และ
ผูสูงอายุ ไดรับการ
เขาถึงแหลงเรียนรู
การศึกษาขั้น
ประชาชนในพื้นที่ที่
พัฒนาความรูและ
ดานตางๆ ตาม
พื้นฐานตามสิทธิ์
วิทยาลัยชุมชน
ทักษะในการดูแล
ศักยภาพของพื้นที่
ตั้งอยู มีความรู
ตนเองและมีคุณภาพ
ทาใหเกิดการเรียนรู
ความเขาใจในการ
ชีวิตที่ดีขึ้น
ตลอดชีวิต สามารถ
บริหารจัดการขยะ
นาไปพัฒนาตนเอง
และขยายผลไปยัง
และชุมชนได
ชุมชนได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนนักเรียนระดับ
ปวช. ของวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร และ
อุทัยธานี ไดรับการ
อุดหนุนและการ
ชวยเหลือคาใชจายใน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
:
จานวนขยะมูลฝอยที่
ชุมชน ลด คัดแยก
และสามารถนาไปใช
ประโยชนแ 50 ตัน/ปี

แผนงาน
บูรณาการ

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลผลิต/โครงการ

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

โครงการศึกษาและพัฒนา
เพื่อสรางชุมชนชายแดน
ภาคใตตนแบบ

กิจกรรม

สงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต

สงเสริมการพัฒนาทักษะ
อาชีพในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต

รายการและวงเงิน
งบประมาณ
(ล้านบาท)

1. งบรายจ่ายอื่น = โครงการสงเสริมการอยู
รวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต = 4.0000 ลานบาท

1. งบรายจ่ายอื่น =
โครงการสนับสนุน
บทบาทวิทยาลัยชุมชนใน
การสงเสริมอาชีพในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต
= 14.0000 ลานบาท

วงเงินแต่ละ
แผนงาน
(ล้านบาท)
วงเงินทั้งสิ้น
(ล้านบาท)
วิทยาลัยชุมชนที่
ดาเนินการ

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัย

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
แกปัญหาหรือสราง
ความเขมแข็งดาน
สังคม ชุมชน ความ
มั่นคง และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตรแประเทศ
การวิจัยและพัฒนา
เพื่อความมั่นคง
สังคม และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
แกปัญหาหรือสราง
ความเขมแข็งดาน
สังคม ชุมชน ความ
มั่นคง และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตรแประเทศ
การจัดการความรู
การวิจัย เพื่อนาไปสู
การพัฒนาชุมชนและ
สังคม และเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

1. งบเงินอุดหนุน
= เงินอุดหนุน
โครงการวิจัยที่
สามารถเป็น
แนวทางในการ
กาหนดนโยบายของ
ภาครัฐและ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ =
0.3250 ลานบาท

1. งบเงินอุดหนุน
= เงินอุดหนุน
โครงการวิจัยที่
สามารถนาไปใชใน
การพัฒนาชุมชน
และสังคม
= 10.0000 ลาน
บาท

18.000 ลานบาท
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๑๗
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสราง/
สะสมองคแความรูที่
มีศักยภาพ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนตามชวงวัย

โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรูตลอด
ชีวิต

การวิจัยพื้นฐานเพื่อ
สรางสะสมองคแ
ความรูทางดาน
วิชาการเชิงลึกที่มี
ศักยภาพตามสาขา
การวิจัย
1. งบเงินอุดหนุน
= เงินอุดหนุน
โครงการวิจัย
พื้นฐานเพื่อสราง
สะสมองคแความรู
ทางดานวิชาการเชิง
ลึกที่มีศักยภาพตาม
สาขาการวิจัย
= 0.4080 ลาน
บาท

สรางความมั่นคงใน
ชีวิตของผูสูงอายุ

ขยายโอกาสการ
เขาถึงบริการทาง
การศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต
อยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ
1. งบรายจ่ายอื่น
=โครงการพัฒนา
ศักยภาพแหลง
เรียนรูเพื่อสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต
= 7.5358 ลาน
บาท

10.7330 ลานบาท

1. งบรายจ่ายอื่น =
โครงการพัฒนา
สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ
= 5.4993 ลานบาท

5.4993 ลานบาท

ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีความ
เหมาะสมกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน
1,600 คน
โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการบริหาร
จัดการขยะและ
สิ่งแวดลอม

การสนับสนุน
คาใชจายในการจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สงเสริมการลด คัด
แยกและนาไปใช
ประโยชนแ

1. งบเงินอุดหนุน
= คาใชจายในการ
จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
= 13.6331 ลาน
บาท

1. งบรายจ่ายอื่น
= โครงการการ
จัดการความรูการ
สรางมูลคาเพิ่มจาก
การบริหารจัดการ
ขยะ = 5.6000
ลานบาท

21.1689 ลานบาท

5.6000 ลานบาท

61.0012 ลานบาท
นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา

นราธิวาส ยะลา ปัตตานี
สตูล และสงขลา

สมุทรสาคร

วิทยาลัยชุมชน 20
แหง

สงขลา

วิทยาลัยชุมชน
ที่ดาเนินการต่อเนื่อง

วิทยาลัยชุมชน
ที่ดาเนินการ

พิจิตร อุทัยธานี

วิทยาลัยชุมชน 20
แหง

18
แผนงาน
บูรณาการ

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัย
แมฮองสอน พิจิตร
ตาก บุรีรัมยแ
มุกดาหาร
หนองบัวลาภู
สระแกว อุทัยธานี
ระนอง ปัตตานี
ยโสธร ตราด แพร
และนาน
วิทยาลัยชุมชนใหม่
นราธิวาส ยะลา สตูล
สมุทรสาคร และ
สงขลา

๑๘
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ต่อเนื่อง
1. ศูนยแไทใหญ
ศึกษา วชช.
แมฮองสอน
2. ศูนยแการเรียนรู
เกษตรอินทรียแ วชช.
สระแกว
3. ศูนยแการเรียนรูไม
สัก วชช. แพร
4. ศูนยแนานศึกษา
วชช.นาน
วิทยาลัยชุมชนใหม่
พิจิตร ตาก บุรีรัมยแ
มุกดาหาร
หนองบัวลาภู
ระนอง นราธิวาส
ยะลา ปัตตานี สตูล
สมุทรสาคร ยโสธร
พังงา ตราด และ
สงขลา

แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 3
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
3.1 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดจัดทากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยใชปัจจัย ตัวแปรตาง ๆ ในการ
พิจารณาประกอบการประมาณการคาใชจายตลอดปีงบประมาณ ประกอบดวย (1) โครงสรางทางกายภาพ ไดแก อาคาร หนวยที่ใหบริการทางการศึกษา /บริการทางวิชาการในพื้นที่ หนวยจัด
การศึกษา ฯลฯ เป็นตน (2) เปูาหมายการรับนักศึกษา/ผูรับบริการทางวิชาการ (3) จานวนนักศึกษา/ผูรับบริการทางวิชาการ (4) จานวนบุคลากรประเภทตาง ๆ ไดแก ผูบริหารภาคนอกราชการ
ครู พนักงานราชการ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน สรุปกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดดังนี้
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
737,666,000 บาท (100%)
เงินสารองกรณีฉุกเฉิน
7,000,000 บาท (0.95%)

สานักงานสถาบัน
61,047,000 บาท (8.28%)






งบบุคลากร
= 13,056,000 บาท (1.77%)
งบดาเนินงาน
= 39,786,000 บาท 3.59%)
งบลงทุน งบอุดหนุน
= 1,000,000 บาท (0.14%)
งบรายจ่ายอื่น
= 7,205,000 บาท (0.98%)



งบดาเนินงาน
= 7,000,000 บาท (0.95%)

วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
669,619,000 บาท 90.78%)






งบบุคลากร
= 196,576,100 บาท (26.65%)
งบดาเนินงาน
= 234,947,600 บาท (31.856%)
งบลงทุน
= 114,224,100 บาท (15.48%)
งบอุดหนุน
= 24,566,100 บาท (3.33%)
งบรายจ่ายอื่น
= 99,305,100 บาท (13.46%)
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3.2 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ของวิทยาลัยชุมชน 20 แหง จําแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน

ลําดับที่

วิทยาลัยชุมชน
รวมทั้งสิ้น
ตั้งเบิกที่สวนกลาง
รอการพิจารณา
รวม

รวม

แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ

669,619,000 224,317,100
120,872,200 120,872,200
17,728,690
5,467,080

แผนงานพื้นฐานฯ
แผนงานพื้นฐาน + แผนงานบูรณาการ
งบดําเนินน :
จัดการศึกษา
ทํานุบํารุง
คชจ. บริหาร
งบลงทุน
(อนุฯ ปวส. ปรับ
วิจัย
บริการวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม
จัดการ
พื้นฐาน)
88,310,900 114,224,100 163,598,800 9,733,000 66,435,100 3,000,000
800

1,500,000

88,310,100 114,224,100

162,098,800

3,733,000

4,381,810

97,977,820

533,664,110

3,660,600

5,120,150

23,634,500

5,318,600

489,000

5,600,050

60,000

2 พิจิตร

43,882,900

6,471,600

4,016,610

2,400,000

26,079,872

120,000

1,617,400

98,000

3 ตาก

40,803,482

5,284,060

4,127,730

6,764,700

183,000

2,131,300

192,000

4 บุรีรัมย

18,682,790

4,641,300

4,017,710

8,896,650

270,000

1,392,000

24,000

5 มุกดาหาร
6 หนองบัวลําภู
7 สระแกว

19,241,660
19,452,110
15,051,620

4,242,200
4,689,500
4,541,200

4,057,410
4,185,470
4,416,210

7,916,300
4,164,950
5,799,900

250,000
200,000
365,000

2,726,200
1,751,700
4,595,550

260,000
60,000
200,000

8 อุทัยธานี

19,917,860

6,486,500

3,706,130

10,615,228

300,000

2,363,600

166,000

9 ระนอง

23,988,858

4,680,200

3,876,510

4,417,650

380,000

1,952,000

174,000

10 นราธิวาส

15,480,360

4,814,900

5,922,090

48,000

14,726,150

250,000

4,471,700

386,000

11 ยะลา

30,618,840

5,736,700

4,675,990

8,003,000

8,757,550

-

4,827,600

136,000

12 ปตตานี

32,136,840

5,689,900

5,343,150

8,415,000

9,150,000

-

4,931,600

190,000

13 สตูล
14 สมุทรสาคร

33,719,650
51,371,050

3,868,300
4,114,500

4,576,450
4,638,990

29,700,000
11,617,300

8,321,100
3,845,900

380,000
465,000

4,435,200
1,890,000

90,000
48,000

1 แมฮองสอน

351,400

6,000,000 62,053,290

3,000,000

15,082,690
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ลาดับที่
15
16
17
18

วิทยาลัยชุมชน

รวม

แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ

ยโสธร
พังงา
ตราด
แพร

26,619,690
19,421,350
16,966,940
21,415,460

3,970,800
5,707,940
3,976,400
5,155,700

19 สงขลา
20 นาน

38,768,140
26,916,210

5,952,920
4,292,600

แผนงานพื้นฐานฯ
แผนงานพื้นฐาน + แผนงานบูรณาการ
งบดาเนินน :
จัดการศึกษา
ทานุบารุง
คชจ. บริหาร
งบลงทุน
(อนุฯ ปวส. ปรับ
วิจัย
บริการวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม
จัดการ
พื้นฐาน)
3,915,750
8,588,800
610,000 2,038,000
298,000
3,793,250
4,884,950
350,000 1,992,800
238,000
4,291,370
7,516,100
2,889,750
410,000 2,267,840
64,000
3,695,490 21,407,300
4,261,900
250,000 3,937,750
60,000
4,936,390
4,997,250

1,131,500

10,399,500
6,299,350

728,000
-

3,711,900
3,419,100

56,000
200,000

หมายเหตุ : กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปตามเกณฑแ/แนวทางการจัดสรรงบประมาณ และตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กาหนด สาหรับ งบดาเนินงาน คาจัดการเรียนการสอน
อนุปริญญา ปวส และงบอุดหนุน หลักสูตร ปวช คก.สิ่งประดิษฐแของคนรุนใหม งบประมาณอาจมีการเพิ่ม/ลดตามจานวนนักศึกษาที่มีอยูจริง * สาหรับพันธกิจจัดการศึกษานั้นไดรวมงบประมาณคาใชจายในการบริหารจัดการและงบประมาณรายการลงทุนไวดวย
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3.3 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ของสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย
ผลผลิต/ตัวชี้วัด

วงเงินงบประมาณ (บาท)
รวมทั้งหมด
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน งบรายจายอื่น
รวมทั้งหมด 61,047,000 13,056,000 39,786,000
- 1,000,000 7,205,000

ตัวชี้ วัดที่ 1 ระดั บ ความสาเร็จ ของการด าเนิ น การเรื่อ งร องเรีย นใน 3,245,580
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จของการจัดประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จในการเปิดเผยขอมูลขาวสารของสานัก/
หนวยงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการสงเอกสาร
ทางไปรษณียแ
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสาเร็จในการจัดทาคูมือประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของครูที่เขารวมโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 6,227,700
ไดเลื่อนวิทยฐานะ
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของครู พนักงานราชการ และอาจารยแพิเศษที่เขา
รวมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จของการสรรหาและประเมินการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ของผูอานวยการวิทยาลัยชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของจานวนเรื่องที่มีขอผิ ดพลาดในการสงหลักฐาน
950,300
การเบิกจายลดลง
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจางใน
ภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการดาเนินงาน
ตามภารกิจของกองคลังและบริหารสินทรัพยแ
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จในการจัดทาคูมือปฏิบัติงานตามภารกิจ
ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดทายุทธศาสตรแสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี
10,680,080

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

3,245,360

-

-

-

กอง
อานวยการ

-

4,892,700

-

- 1,335,000

กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

-

950,300

-

-

-

7,980,080

- กองคลังและ
บริหาร
สินทรัพยแ

- 1,000,000 1,700,000 กองแผนงาน

ผลผลิต/ตัวชี้วัด
(พ.ศ. 2560 – 2579) แลวเสร็จและไดรับความเห็นชอบจากสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 2 หลักเกณฑแการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใหความเห็นชอบ
ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2561 ที่
ครอบคลุมเปูาหมายผลผลิต งบประมาณ และการกากับติดตาม
ประเมินผล และมีการเผยแพรสสู าธารณะ
ตัวชี้วัดที่ 4 คาของบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ที่สอดคลองกับพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 5 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ทีส่ อดคลองกับการบรรลุเปูาหมายผลผลิต/โครงการ และ
ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 6 รายงานผลการปฏิบตั ิงานและการใชจายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสาเร็จของการกากับ ติดตามใหเป็นไปตาม
เกณฑแการประเมินตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการประจาปีของ
หนวยงานตาง ๆ (สานักงาน ก.พ.ร. ป.ป.ช. สานักงบประมาณ สกอ.)
ตัวชี้วัดที่ 8 การจัดทาแผน การกากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามนโยบาย หรือแผนงานบูรณาการในภาพรวมของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 1 จานวนหลักสูตรอนุปริญญาที่ปรับปรุงตามกรอบ TQF
ตัวชี้ วัดที่ 2 ระดับ ความสาเร็ จของการจั ดท าเกณฑแป ระกัน คุณ ภาพ
การศึกษาภายในตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 3 จานวนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ดานการวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 4 จานวนโครงการวิจัยที่สามารถนาไปใชแกปัญหาหรือสราง
ความเขมแข็งของชุมชน

รวมทั้งหมด

4,570,500

วงเงินงบประมาณ (บาท)
งบดาเนินงาน
งบลงทุน

งบบุคลากร

-

1,270,500

งบอุดหนุน

-

งบรายจายอื่น
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ
และ
งบประมาณ

- 3,300,000 กองมาตรฐาน
การศึกษาและ
วิจัย
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด
2,366,300

งบบุคลากร

วงเงินงบประมาณ (บาท)
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
1,496,300
-

ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละ 80 ของผูใชระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกสแ (ระบบ
สารบรรณ) มีความพึงพอใจในระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกสแอยูในระดับ
มากขึ้นไป
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการรายงานข อ มู ล การระดม
ทรัพยากรของวิทยาลัยชุมชนในระบบฐานขอมูล
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานพัฒนาวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรม/สานักงานคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จของความรวมมือกับองคแกร/หนวยงานทั้ง
ในและตางประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการฝึกอบรม เรื่อง
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
583,760
583,760
ตัวชี้วัดที่ 2 การตรวจสอบเป็น ไปตามแผนการตรวจสอบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผูบริหารและบุคลากรวิทยาลัย 19,367,000 13,056,000 19,367,000
ชุมชนที่มีตอการใหบริการของสานักงานสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละ 95 ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใชงาน
ไดอยางตอเนื่อง

งบอุดหนุน

งบรายจายอื่น
870,000

๒๔
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองสงเสริม
กิจการ
วิทยาลัย
ชุมชน

-

-

-

หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน

-

-

- บริหารจัดการ
ในภาพรวม
ของสถาบัน
(ทุกกอง/งาน)
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ส่วนที่ 4
กรอบเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ – รายการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
4.1 เป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามแผนงาน

ภายใตพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 737,666,300 บาท จะตองนาสงตัวชี้วัดภายใต 7 แผนงาน
13 ผลผลิต/โครงการ จาแนกเป็น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ไดแก รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ
เชิงปริมาณ : จานวนบุคลากรในระบบวิทยาลัยชุมชน 600 คน
2. แผนงานพื้นฐาน : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ประกอบดวย
2.1 ผลผลิตที่ 1 ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
เชิงปริมาณ : จานวนผูรับบริการหลักสูตรดานอาชีพ 8,400 คน
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทา 3,500 คน
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทาที่คงอยู 10,000 คน
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทาที่เขาใหม 6,000 คน
เชิงคุณภาพ : รอยละผูสาเร็จการศึกษาหลักสูตรดานอาชีพนาความรู ทักษะและประสบการณแไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทาอยู รอยละ 80
เชิงคุณภาพ : รอยละผูสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาตอในระดับทีส่ ูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทาอยู
รอยละ 70
2.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา และประชาชนที่เขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาทองถิ่น และอนุรกั ษแทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 15,000 คน
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาทองถิ่น 20 โครงการ
เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาทองถิ่น รอยละ 80
2.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการใหบริการวิชาการ
เชิงปริมาณ : จานวนผูรับบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง 15,000 คน
เชิงปริมาณ : จานวนชุมชนที่ไดรับการถายทอดองคแความรู/หลักสูตร 60 ชุมชน
เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ รอยละ 80
3. แผนงานบูรณาการ ประกอบดวย
3.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
3.1.1 โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสรางชุมชนชายแดนใตตนแบบ
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เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ 3,500 คน
3.1.2 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือขายที่เขารวมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม 3,000 คน
3.2 แผนงานบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม
3.2.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปัญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรแของประเทศ
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการวิจยั 1 โครงการ
3.2.2 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปัญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรแของประเทศ
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการวิจยั 30 โครงการ
3.2.3 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสมองคแความรูที่มีศักยภาพ
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการวิจยั ที่แลวเสร็จ 1 โครงการ
3.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
เชิงปริมาณ : จานวนผูสูงอายุที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1,300 คน
3.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
เชิงปริมาณ : จานวนขยะมูลฝอยที่ชุมชน ลด คัดแยก และสามารถนาไปใชประโยชนแ 50 ตัน/ปี
3.5 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
3.5.1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
เชิงปริมาณ : จานวนผูรับบริการวิชาการในแหลงเรียนรู 4,000 คน
3.5.2 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนระดับ ปวช. ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี ไดรับการอุดหนุนและการชวยเหลือคาใชจายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 1,600 คน
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4.2 เป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน
พันธกิจ
ด้านการศึกษา

ด้านวิจัย

ด้านบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
เชิงปริมาณ : จานวนผูรับบริการหลักสูตรดานอาชีพ
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทา
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทาที่คงอยู
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทาที่เขาใหม
เชิงคุณภาพ : รอยละผูสาเร็จการศึกษาหลักสูตรดานอาชีพนาความรู ทักษะและประสบการณแไปประกอบ
อาชีพและพัฒนางานที่ทาอยู
เชิงคุณภาพ : รอยละผูสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาตอใน
ระดับทีส่ ูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทาอยู
ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนระดับ ปวช. ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี ไดรับการอุดหนุนและ
การชวยเหลือคาใชจายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
ในปัจจุบัน
ผลผลิต/โครงการ : โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการวิจยั (วชช.สมุทรสาคร)
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการวิจยั
ผลผลิต/โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการวิจยั ที่แลวเสร็จ (วชช.สงขลา)
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
เชิงปริมาณ : จานวนผูรับบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง
เชิงปริมาณ : จานวนชุมชนที่ไดรับการถายทอดองคแความรู/หลักสูตร
เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2561
ตาม พ.ร.บ.
ตามแผน
งบประมาณ
วชช.

คน
คน
คน
คน
รอยละ

8,400
3,500
10,000
6,000
80

8,513
3,418
8,513
5,841
80

รอยละ

70

70

1,600

2,013

โครงการ
โครงการ

1
30

1
30

โครงการ

1

1

15,000
60
80

25,641
207
80

คน

คน
ชุมชน
รอยละ
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พันธกิจ

ด้านทานุบารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือขายที่เขารวมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาทักษะ
อาชีพ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
เชิงปริมาณ : จานวนผูสูงอายุที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผลผลิต/โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
เชิงปริมาณ : จานวนขยะมูลฝอยที่ชุมชน ลด คัดแยก และสามารถนาไปใชประโยชนแ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เชิงปริมาณ : จานวนผูรับบริการวิชาการในแหลงเรียนรู
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 2 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา และประชาชนที่เขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาทองถิ่น และอนุรกั ษแ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาทองถิ่น
เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ทองถิ่น

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2561
ตาม พ.ร.บ.
ตามแผน
งบประมาณ
วชช.

คน

3,000

4,300

คน

3,500

5,140

คน

1,300

2,000

ตัน

50

50

คน

4,000

4,000

คน

15,000

15,000

20
80

37
80

โครงการ
รอยละ
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มุกดาหาร

หนองบัวลําภู

สระแกว

อุทัยธานี

ระนอง

นราธิวาส

ยะลา

ปตตานี

สตูล

สมุทรสาคร

ยโสธร

พังงา

ตราด

แพร

สงขลา

นาน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการ คชจ.บุคลากรภาครัฐ
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 1 ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
รายการ : โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
เชิงปริมาณ :
คน
300
378
จํานวนผูรับบริการ
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
เชิงปริมาณ :
คน
8,100
8,100 320
จํานวนผูรับบริการ
หลักสูตรดานอาชีพ
เชิงปริมาณ :
คน
3,500
3,418 78
จํานวนนักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/
เทียบเทา
เชิงปริมาณ :
คน
10,000
8,513
195
จํานวนนักศึกษา
ระดับอนุปริญญา/
เทียบเทาที่คงอยู
เชิงปริมาณ :
คน
6,000
5,841 247
จํานวนนักศึกษา
ระดับอนุปริญญา/
เทียบเทาที่เขาใหม
เชิงคุณภาพ : รอย
รอยละ
80
80
80
ละผูสําเร็จ

วิทยาลัยชุมชน

บุรีรัมย

คา
เปาหมาย
ตามแผน
วชช.

ตาก

หนวย
นับ

คา
เปาหมาย
ตาม พ.ร.บ.

พิจิตร

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต/โครงการ รายการ

แมฮองสอน

4.3 เปาหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ และรายการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกรายวิทยาลัยชุมชน
(1) พันธกิจดานการจัดการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

30

60

20

58

150

720 425

420 800 300 420 600 360

300

300

300 420 300 340 300 300 300

375 500

243 202

246 145 112

410

230

259 196

58

284 204

737 317

83 167

98

42 219

95

47

666

357

504

355 241 398 371 231 1,164

588

668

505 220 488 122 197 189

332

186

516

263 188 141 328 168

791

345

550

304 214 275 154

91

139

413

196

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

น่าน

แพร่

ตราด

พังงา

ยโสธร

สมุทรสาคร

สตูล

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

ระนอง

อุทัยธานี

สงขลา

๓๐

วิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว

หนองบัวลาภู

มุกดาหาร

ค่า
เป้าหมาย
ตามแผน
วชช.

บุรีรัมย์

ค่า
เป้าหมาย
ตาม พ.ร.บ.

ตาก

หน่วย
นับ

พิจิตร

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต/โครงการ รายการ

แม่ฮ่องสอน
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การศึกษาหลักสูตร
ดานอาชีพนาความรู
ทักษะและ
ประสบการณแไป
ประกอบอาชีพและ
พัฒนางานที่ทาอยู
เชิงคุณภาพ : รอย
รอยละ
70
70
70 70
70 70
70 70 70 70 70 70
70
70
70 70 70 70 70 70 70
70
ละผูสาเร็จ
การศึกษาระดับ
อนุปริญญา/
เทียบเทาจาก
วิทยาลัยชุมชน
สามารถศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้นหรือ
ประกอบอาชีพหรือ
พัฒนางานที่ทาอยู
รายการ : โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
เชิงปริมาณ :
คน
15,000
15,986 517
903 632 1,193 723 397 560 571 420 2,287 1,092 1,309 947 337 893 455 230 384 1,346 790
จานวนนักศึกษา/
ผูเรียนของวิทยาลัย
ชุมชนไดเขารวม
โครงการ
รายการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิงปริมาณ :
คน
1,600
2,013
1,483
530
จานวนนักเรียน
ระดับ ปวช. ของ
วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร และอุทัยธานี

ไดรับการอุดหนุน
และการชวยเหลือ
คาใชจายในระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีความ
เหมาะสมกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน

น่าน

สงขลา

แพร่

ตราด

พังงา

ยโสธร

สมุทรสาคร

สตูล

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

ระนอง

อุทัยธานี

วิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว

หนองบัวลาภู

มุกดาหาร

บุรีรัมย์

ตาก

ค่า
เป้าหมาย
ตามแผน
วชช.

พิจิตร

หน่วย
นับ

ค่า
เป้าหมาย
ตาม พ.ร.บ.

แม่ฮ่องสอน

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต/โครงการ รายการ

31
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32

๓๒

พังงา

ตราด

แพร่

สงขลา

3

2

3

1

3

1
1

1

น่าน

ยโสธร

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
รายการ : โครงการวิจัยที่สามารถเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการวิจัย
โครง
1
1
(วชช.สมุทรสาคร)
การ
รายการ : โครงการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการวิจัย
โครง
30
30 2
1 1 2
1 1
2 2
2
1
2
การ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทมี่ ศี ักยภาพ
รายการ : โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการวิจัยที่ โครง
1
1
แลวเสร็จ (วชช.สงขลา)
การ

สมุทรสาคร

สตูล

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

ระนอง

อุทัยธานี

วิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว

หนองบัวลาภู

มุกดาหาร

บุรีรัมย์

ตาก

พิจิตร

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ รายการ

ค่า
ค่า
หน่วย เป้าหมาย เป้าหมาย
นับ
ตาม ตามแผน
พ.ร.บ. วชช.

แม่ฮ่องสอน

(2) พันธกิจด้านการวิจัย
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(3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ

น่าน

สงขลา

แพร่

ตราด

พังงา

ยโสธร

สมุทรสาคร

สตูล

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

ระนอง

อุทัยธานี

สระแก้ว

หนองบัวลาภู

มุกดาหาร

บุรีรัมย์

ตาก

พิจิตร

แม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยชุมชน
ตัวชี้วัดระดับ
ค่า
ค่า
ผลผลิต/
หน่วย เป้าหมาย เป้าหมาย
โครงการ ตามแผน
นับ
ตาม
รายการ
พ.ร.บ.
วชช.
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
รายการ : โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
เชิงปริมาณ :
คน
10,000 15,480 2,070 870 1,305 650 1,350 460 400 400 320 830 640
450
1050 500 475 480 700 1,050 510 970
จานวน
ผูรับบริการทาง
วิชาการเพื่อ
พัฒนาตนเอง
เชิงปริมาณ :
รอยละ
80
80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80
80
80 80 80 80 80 80 80 80 80
รอยละความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ
วิชาการ
รายการ : โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เชิงปริมาณ :
คน
5,000 10,161 2,020 410 220 150 970 650 490 670 430 200
100
120 350 110 860 600 831 515 340 125
จานวน
ผูรับบริการทาง
วิชาการเพื่อ
พัฒนาตนเอง
เชิงปริมาณ :
ชุมชน
60
207
42
6 13
5 21 19
12 10 11
2
4
4
2
4 10
6 14
4 13
5
จานวนชุมชนที่
ไดรับการ
ถายทอดองคแ
ความรู/
หลักสูตร
เชิงคุณภาพ :
รอยละ
80
80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80
80
80 80 80 80 80 80 80 80 80
รอยละความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ
วิชาการ
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สงขลา

แพร่

ตราด

พังงา

ยโสธร

สมุทรสาคร

สตูล

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

ระนอง

อุทัยธานี

สระแก้ว

หนองบัวลาภู

มุกดาหาร

บุรีรัมย์

ตาก

พิจิตร

แม่ฮ่องสอน

ตัวชี้วัดระดับ
ค่า
ค่า
ผลผลิต/
หน่วย เป้าหมาย เป้าหมาย
โครงการ ตามแผน
นับ
ตาม
รายการ
พ.ร.บ.
วชช.
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
รายการ : โครงการส่งเสริมการอยูร่ วมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เชิงปริมาณ :
คน
3,000
4,300
510 1,750
400 760
จานวน
นักศึกษา
ประชาชน
และภาคี
เครือขายที่เขา
รวมโครงการ
สังคมพหุ
วัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
รายการ : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เชิงปริมาณ :
คน
3,500
5,140
800
950 1,770 900
จานวน
นักศึกษาและ
ประชาชนใน
พื้นที่ 5
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใตไดรับ
การพัฒนา
ทักษะอาชีพ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
รายการ : โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เชิงปริมาณ :
คน
1,300
2,000
100 150 100 150 150 60
30 150 80 60
60
60 60
จานวน
ผูสูงอายุที่เขา
รวมโครงการ

น่าน

๓๔

วิทยาลัยชุมชน

580

720

60 250

60 100 120

40 160

หนองบัวลาภู

สระแก้ว

อุทัยธานี

ระนอง

นราธิวาส

ยะลา

ปัตตานี

สตูล

สมุทรสาคร

ยโสธร

พังงา

ตราด

แพร่

สงขลา

น่าน

วิทยาลัยชุมชน

มุกดาหาร

บุรีรัมย์

ตาก

พิจิตร

แม่ฮ่องสอน

ตัวชี้วัดระดับ
ค่า
ค่า
ผลผลิต/
หน่วย เป้าหมาย เป้าหมาย
โครงการ ตามแผน
นับ
ตาม
รายการ
พ.ร.บ.
วชช.
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะและสิง่ แวดล้อม
รายการ : โครงการการจัดการความรูก้ ารสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ
เชิงปริมาณ :
ตัน
50
50
2.5 2.5 2.5 2.5
จานวนขยะมูล
ฝอยที่ชุมชน
ลด คัดแยก
และสามารถ
นาไปใช
ประโยชนแ
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รายการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เชิงปริมาณ :
คน
4,000
4,000 1,000
จานวน
ผูรับบริการ
วิชาการใน
แหลงเรียนรู
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2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1,000

1,000

1,000
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(4) พันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตราด
600

4

2

2

2

1

2

2

2

1

1

2

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

2

80

80

น่าน

พังงา

850 600 1,400 1,200

สงขลา

สตูล

800

แพร่

ปัตตานี

400

ยโสธร

ยะลา

500 600 1,500

ระนอง

นราธิวาส

สมุทรสาคร

วิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี

สระแก้ว

หนองบัวลาภู

มุกดาหาร

บุรีรัมย์

ตาก

พิจิตร

แม่ฮ่องสอน

ค่า
ค่า
หน่วย เป้าหมาย เป้าหมาย
นับ
ตาม
ตามแผน
พ.ร.บ.
วชช.
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 2 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม
รายการ : โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ :
คน 15,000 15,000
750 650 600 300 1,300 750 450
จานวนนักศึกษา
และประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาภูมิปัญญา
ทองถิ่น และ
อนุรักษแทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
เชิงปริมาณ :
โครง
20
37
1
2
3
1
3
1
3
จานวนโครงการ/
การ
กิจกรรมศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาทองถิ่น
เชิงคุณภาพ : รอย
รอย
80
80
80 80 80 80
80 80 80
ละความพึงพอใจ
ละ
ของผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ทองถิ่น
ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต/โครงการ
- รายการ

50 700 1,000

ส่วนที่ 5
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แนวทางการบริหารโครงการตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การบริหารงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหสามารถบรรลุเปูาหมายตัวชี้วัดผลผลิตโครงการตามโครงสรางงบประมาณได สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนมีสวนรวมในการดาเนินงานในทุกกระบวนการในลักษณะ PDCA โดยมี
องคแประกอบของคณะกรรมการประกอบดวย
1. คณะกรรมการอานวยการ
ใหคณะกรรมการอานวยการมีอานาจหนาที่สงเสริม สนับสนุน และใหคาแนะนาปรึกษา หรือเสนอแนะในการบริหารโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ รายจายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองการจั ดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนใหเป็นไปตามเจตนารมณแแหงพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. 2558
2. คณะกรรมการบริหารโครงการระดับรายการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดวย 10 คณะยอย ดังนี้
2.1 คณะกรรมการบริหารโครงการภายใตแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
2.1.1 คณะกรรมการบริหารการจัดหลักสูตรอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
2.1.2 คณะกรรมการบริหารการพัฒนากิจการนักศึกษา
2.1.3 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
2.1.4 คณะกรรมการบริหารคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
2.1.5 คณะกรรมการบริหารงานการใหบริการวิชาการ และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย ๓ โครงการ คือ โครงการสงเสริมการจัดการความรูเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน และโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.6 คณะกรรมการบริหารคาใชจายรายการรายจายลงทุน
2.2 คณะกรรมการบริหารโครงการภายใตแผนงานบูรณาการ
2.2.1 คณะกรรมการบริหารแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
2.2.2 คณะกรรมการบริหารแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
2.2.3 คณะกรรมการบริหารแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย และแผนงาน
บูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
2.2.4 คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. (กิจกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) และ โครงการสิ่งประดิษฐแของคนรุนใหม)
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ใหคณะกรรมการบริหารโครงการ มีอานาจหนาที่ดังนี้
๑. พิจารณากาหนดหลักเกณฑแ และกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาปีใหสอดคลองกับตัวชี้วัด เปูาหมายผลผลิต และกิจกรรมตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจาปี พ.ศ. 2561
๒. พิจารณา กลั่นกรอง และคัดเลือกแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของแตละวิทยาลัยชุมชนที่มีความเหมาะสมเพื่อจัดสรรงบประมาณใหแตละวิทยาลัยชุมชนดาเนินการตา ม
พันธกิจวิทยาลัยชุมชนที่กาหนดไวในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และเปูาหมายของแผนกลยุทธแการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
๓. พิจารณาวงเงินงบประมาณแตละแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ไดรับการคัดเลือกอยางเหมาะสมและสอดคลองกับวงเงินที่ไดรับจัดสรรในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๔. กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารโครงการใหบรรลุเปูาหมายผลผลิต และตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2561
๕. ใหคาปรึกษา และขอเสนอแนะการดาเนินงานแกวิทยาลัยชุมชน
๖. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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5.1 คณะกรรมการบริหารการจัดหลักสูตรอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
มีหนาที่รับผิดชอบ ๒ โครงการ ดังนี้
(1) โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
หลักการและเหตุผล / ความสาคัญของโครงการ การจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนตามแผนกลยุทธแการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) มี
เปูาหมายขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ใน Track ชุมชน : Track อาชีพ : Track อนุปริญญา ในระยะ 5 ปี ใหไดสัดสวน 30 : 50 : 20 โดยการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ เนนการจัดการศึกษาตาม
รูปแบบใน Track อาชีพ ในสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการและปัญหาของชุมชนดานตาง ๆ ที่มีลักษณะหลักสูตรที่หลากหลาย มีมาตรฐานทางวิชาการที่จะนาไปสูการเทียบโอนหนวยกิต
กับการศึกษาในระบบไดในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. จัดการศึกษาในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการและปัญหาของชุมชนดานตางๆทั้งดานวิชาการและอาชีพตามหลักสูตรที่หลากหลาย ยืดหยุนสอดคลอง
กับความตองการของชุมชน
2. สงเสริมใหมีการพัฒนาอาชีพและของบุคคลในชุมชนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนหรือชุมชนในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนตัง้ อยูใน 20 แหง ที่ตองการพัฒนาสมรรถนะดานอาชีพและคุณภาพชีวิต
กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการจริงและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
1. วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ
1. จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ ประกอบดวย หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตร
จานวน 8,400 คน จาแนกเป็น
อาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตร 300 คน
1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตร หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัย
หมายเหตุ อยางนอย วชช.ละ 1 หลักสูตร
ชุ ม ชนและหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ตามเกณฑแ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
2. จัดการศึกษาอยางนอย 20 คน/หอง
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖ มีจานวนไมนอยกวา ๑๘, ๓๖, ๖๐ หนวยกิต
หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ 8,100 คน
1.2 หลัก สูตรอาชี พ หมายถึ ง หลั กสู ตรฝึก อบรมด านวิชาการและด านอาชี พ
ระยะเวลาตั้งแต ๔๕ ชั่วโมงขึ้นไป
2. กิจกรรมหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ มีดังนี้
- การพัฒนาหลักสูตรใหม
- การปรับปรุงหลักสูตรเดิม
- การจัดการศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพในการบริหารหลักสูตร
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ดานอาชีพ

๔๐
ผลผลิต
ประชาชนที่เขารวมพัฒนาศักยภาพดานอาชีพไดรับการยกระดับความรู ทักษะ ประสบการณ เพื่อการมีอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากหลักสูตรประกาศนียบัตร และฝกอบรม

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดรับการสงเสริมการพัฒนาอาชีพ จนเกิดกระบวนการเรียนรู มีทักษะ มีคุณลักษณะที่ดี และมีศักยภาพในการปรับปรุง พัฒนาตอยอดเพื่อสรางงาน สรางอาชีพ เพิ่มรายได
และพัฒนาคุณภาพชีวิต สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามคําของบประมาณ
ตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนที่สอดคลองกับคําของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (ใหม) วชช ละ ๑ หลักสูตร – ๒๐ หลักสูตร
- จํานวนผูรับบริการหลักสูตรประกาศนียบัตร หรือพัฒนาทักษะอาชีพ 8,400 คน
- ผูรับบริการหลักสูตรประกาศนียบัตร จํานวน ๓๐๐ คน
- ผูรับบริการหลักสูตรอาชีพ
จํานวน ๘,1๐๐ คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษาและผานการฝกอบรม สามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปใช
- ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรดานอาชีพนําความรู ทักษะและประสบการณไปประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ และพัฒนางานที่ทําอยู รอยละ ๘๐
และพัฒนางานที่ทําอยู รอยละ ๘๐
หลักเกณฑการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
1. จัดสรรไวที่สํานักงานสถาบันเพื่อการบริหารจัดการโครงการในภาพรวม วงเงิน 300,000 บาท
2. จัดสรรใหวิทยาลัยชุมชน 20 แหง วงเงิน 14,200,000 บาท เพื่อดําเนินการกิจกรรม ดังนี้
2.1 จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อพัฒนาอาชีพ 2,400,000 บาท โดยพิจารณาจากหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนเสนอ
2.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร 800,000 บาท โดยพิจารณาจากวิทยาลัยชุมชนที่เสนอจะพัฒนาหลักสูตร
2.3 จัดฝกอบรมดานอาชีพ หลักสูตร 45 ชั่วโมงขึ้นไป วงเงิน 10,400,000 บาท โดยพิจารณาจากหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนเสนอ
2.4 การพัฒนาศักยภาพในการบริหารหลักสูตร วงเงิน 60๐,000 บาท
3. เนนการจัดหลักสูตรสอดคลองกับยุทธศาสตรและเปนโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรทีม่ ุงสูก ารพัฒนาอาชีพ มีวัตถุประสงคและกระบวนการบริหารโครงการที่ชัดเจน
และมีความเปนไปไดในดําเนินการ เปนโครงการทีส่ ามารถนําไปสูการพัฒนาอาชีพไดจริง และมีผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบของโครงการมุงสูการพัฒนาอาชีพ
แนวทางการบริหารโครงการและการใชจายงบประมาณ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อพัฒนาอาชีพ
1.1 วิทยาลัยชุมชนเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรใหมที่สอดคลองกับความตองการ/บริบทของพื้นที่ (กรณีที่ยังไมมหี ลักสูตรประกาศนียบัตร)
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1.2 วิทยาลัยชุมชนเสนอแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
1.3 สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบมาตรฐานของแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรที่วิทยาลัยชุมชนเสนอ
1.4 จัดสรรงบประมาณใหวิทยาลัยชุมชนดาเนินการตามเปูาหมายทีผ่ านการตรวจสอบมาตรฐาน
1.5 วิทยาลัยชุมชนดาเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร และเบิกจายคาตอบแทนผูส อนโดยอิงตามหลักเกณฑแการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
1.6 วิทยาลัยชุมชนติดตามผลผูสาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
1.7 วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการดาเนินงานและจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ตอผูอานวยการวิทยาลัยชุมชน สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. หลักสูตรฝึกอบรมดานอาชีพ
2.1 วิทยาลัยชุมชนเสนอแผนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมดานวิชาการหรือดานอาชีพ
2.2 สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบแผนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
2.3 จัดสรรงบประมาณใหวิทยาลัยชุมชนดาเนินการ
2.4 วิทยาลัยชุมชนดาเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมดานอาชีพ ใหเป็นไปตามขอตกลงกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับการเบิกคาใชจายในการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะ
และเสริมสรางประสบการณแดานอาชีพและคุณภาพชีวิตของวิทยาลัยชุมชน
2.5 วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการจัดหลักสูตร และติดตามผูสาเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนติดตามความกาวหนา/ผลการดาเนินงาน และจัดทาสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล
ไตรมาส 3 ( เม.ย.รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)
ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)
ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
มิ.ย.)
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
หนวยนับ
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
รายการ : โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1. แผนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คน
300
300
- จานวนผูรับบริการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรเพื่อพัฒนา
อาชีพ
คน
8,100
8,100
- จานวนผูรับบริการหลักสูตร
ฝึกอบรมดานอาชีพ
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ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หนวยนับ

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายจายประจา

ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น
แผน
14.5000

ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)
ผล

แผน
5.3650

ผล

ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)
แผน
4.6860

ผล

ไตรมาส 3 ( เม.ย.มิ.ย.)
แผน
ผล
1.8390

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
แผน

ผล

2.6100

การกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ใชกรอบการดาเนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการกาหนด
(2) โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
หลักการและเหตุผล / ความสาคัญของโครงการ ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 เพื่อประโยชนแในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ากวา
ปริญญา ใหสถาบันเป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงคแเพื่อใหการศึกษา วิจัย ใหบริการทางวิชาการ ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสรางศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคลองตอความตองการและการประกอบอาชีพของทองถิ่นและชุมชนซึ่งนาไปสูการ
พัฒนาประเทศ ในการนี้ เพื่อใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑแมาตรฐานที่กาหนดของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับความตองการพัฒนากาลังคนทั้งระดับ
ชุมชน ระดับจังหวัด ระดับกลุมจังหวัด หรือระดับประเทศ/ภูมภิ าค จึงจาเป็นตองจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสงเสริมการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
๒. เพื่อสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรจากความตองการของชุมชนและเอื้อตอการพัฒนาชุมชนเขมแข็งเพื่อติดตามการบริหารจัดการศึกษาดวยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนใหมีความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย :
๑. ผูขาดโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยูในปัจจุบัน และผูขาดโอกาสใหไดรับการศึกษาในทองถิ่นเขาสู การศึกษาระดับต่ากวาปริ ญญาตรี
และประชาชนในทองถิ่นที่มีความตองการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. บุคลากรวิทยาลัยชุมชน ผูสอนประจา ผูสอนพิเศษ และวิทยากรฝึกอบรม
กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการจริงและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
1. สานักงานสถาบัน
๑. สานักงานสถาบัน
1.1 จัดทาเกณฑแมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย เกณฑแ
๑.๑ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน
มาตรฐานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ การสงเสริมการเรียนรูตลอด
๑.๒ การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF)
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กิจกรรมตามคาของบประมาณ

กิจกรรมที่จะดาเนินการจริงและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
ชีวิต และคลังขอสอบ
๑.๓ การพัฒนาระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1.2 ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
๑.๔ เลขานุการสภาวิชาการ
1.3 พัฒนาสื่อ ตารา และเอกสารประกอบการสอนและแหลงเรียนรู
๒. วิทยาลัยชุมชน
1.4 จัด ประชุม อบรม สั มมนา ผู สอนของวิท ยาลั ยชุ ม ชน ในเรื่อ งเกี่ ย วกั บ มาตรฐาน
2.1 พัฒนาศักยภาพผูเ รียนระดับอนุปริญญา (ไมใชเรียนปรับพื้นฐาน) และนักศึกษา ปวส.
การศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ การสงเสริมการ
2.2 พัฒนาผูสอน/วิทยากร
เรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนางานวิชาการ และการวิจัย
2.3 ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.5 จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพ
2.4 นิเทศการจัดการศึกษา
2. วิทยาลัยชุมชน
2.5 ติดตามผูส าเร็จการศึกษา/ผูฝ ึกอบรม
2.1 พัฒนาศักยภาพผูเรียน (กอนเขาเรียน ระหวางเรียน และเมื่อสาเร็จการศึกษา)
2.6 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม
2.2 พัฒนาผูสอน/วิทยากร
2.7 การพัฒนาสื่อ และแหลงเรียนรู
2.3 ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอก
2.8 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2.4 นิเทศการจัดการศึกษา
2.9 การพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงคแตามกรอบ TQF
2.5 ติดตามผูสาเร็จการศึกษา/ผูฝึกอบรม
2.6 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม
2.7 การพัฒนาสื่อ และแหลงเรียนรู
2.8 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2.9 การพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงคแตามกรอบ TQF
ผลผลิต
๑. วิทยาลัยชุมชนมีการพัฒนาหลักสูตรที่มุงเนนไปที่ความตองการของชุมชน และเป็นหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
๒. บุคลากรสายผูสอนทั้งผูส อนประจา ผูสอนพิเศษ และวิทยากรฝึกอบรมไดรับการพัฒนา
๓. วิทยาลัยชุมชนมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑแการประกันคุณภาพของ สมศ.
๔. มีสื่อ นวัตกรรมดานการจัดการเรียนการสอน และเอกสารเผยแพร
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามเกณฑแมาตรฐานของ สมศ.
๒. ผูสาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนาความรูไปใชในการประกอบอาชีพ
๓. ผูสาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน นาความรูและทักษะที่ไดไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมุงพัฒนาทองถิ่นของตนใหเขมแข็งและยั่งยืน
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
-

ตัวชี้วัดตามคําของบประมาณ

ตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนที่สอดคลองกับคําของบประมาณ
- วิทยาลัยชุมชนที่มีการพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อชุมชน และเพื่ออาชีพ รอยละ ๘๐
- ครูผูสอนประจํา ผูสอนพิเศษ และวิทยากรฝกอบรมที่เขารวมการพัฒนาทักษะ การเรียนการสอน รอยละ ๘๐

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑. รอยละของวิทยาลัยชุมชนที่มีการพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบการจัด
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
การศึกษาเพื่อชุมชน และเพื่ออาชีพ รอยละ ๘๐
สนับสนุนการเรียนรู ผลการประเมินไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๒. รอยละของครูผสู อนประจํา ผูสอนพิเศษ และวิทยากรฝกอบรมที่เขารวม
- การเตรียมความพรอมใหนักศึกษาระดับอนุปริญญาเขาสูกระบวนการเรียนการสอน โดยนักศึกษาชัน้ ปที่ ๑
การพัฒนาทักษะการเรียนการสอน รอยละ ๘๐
คะแนนเฉลีย่ สะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ (หรือ การ drop-out ตอจํานวนนักศึกษา รอยละ ๕๐)
หลักเกณฑการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
1. จัดสรรไวที่สํานักงานสถาบัน สําหรับกิจกรรม/โครงการ และการบริหารจัดการโครงการในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย วงเงิน
2,000,000 บาท
2. จัดสรรใหวิทยาลัยชุมชน 20 แหง วงเงิน 10,000,000 บาท เพื่อดําเนินตามกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนที่กําหนดเปนหลักเกณฑพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดย
2.1 แบงสัดสวนการจัดสรรวงเงินออกเปน รอยละ 60 จัดสรรใหเทากันทุกวิทยาลัยชุมชน ๆ ละ 300,000 บาท และรอยละ 40 จัดสรรตามเปาหมายจํานวนนักศึกษา
จํานวนครูผสู อน และผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการในปที่ผานมา เปนตน
2.2 เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกรูปแบบของวิทยาลัยชุมชน มีความเปนไปไดของการดําเนินโครงการในทุกมิติ
3. พิจารณาโครงการที่เปนกิจกรรมแรก ๆ ตามกิจกรรมคําของบประมาณ
แนวทางการบริหารโครงการและการใชจายงบประมาณ
๑. วิทยาลัยชุมชนปรับแผนปฏิบตั ิงานและแผนการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามวงเงินที่ไดรับจัดสรร รายงานตอสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๒. การใชจายงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบราชการ และสามารถถัวเฉลี่ยจายระหวางกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนได และรายงานผลการใชจายงบประมาณตอสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนทุกสิ้นเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
๓. วิทยาลัยชุมชนรายงานความกาวหนา/ผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ตอสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๔. สถาบันวิทยาลัยชุมชนสรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปงบประมาณ
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แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
หนวยนับ
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
รายการ : โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
1. แผนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
รอยละ
80
80
- รอยละของวิทยาลัยชุมชนที่มี
การพัฒนาหลักสูตรตาม
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ
ชุมชน และเพื่ออาชีพ
รอยละ
80
80
- รอยละของครูผสู อนประจา
ผูสอนพิเศษ และวิทยากร
ฝึกอบรมที่เขารวมการพัฒนา
ทักษะการเรียนการสอน
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ล้านบาท
12.0000
- รายจายประจา
4.4720
4.0120
2.2680
1.248
การกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ใชกรอบการดาเนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการกาหนด
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5.2 คณะกรรมการบริหารการพัฒนากิจการนักศึกษา
มีหนาที่รับผิดชอบ ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
หลักการและเหตุผล / ความสาคัญของโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน ตามหลักเกณฑแของการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐาน TQF ที่
กาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูเรียนสถาบันอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคแของนักศึกษา/ผูเรียนของวิทยาลัยชุมชนตั้งแตรับเขาจนจบการศึกษา
๒. เพื่อใหนักศึกษา/ผูเรียนของวิทยาลัยชุมชนมีจิตสานึก ในการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ชุมชน การสงเสริมประชาธิปไตย การอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ และการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา/ผูเรียนของวิทยาลัยชุมชน ที่เขารวมโครงการ 15,000 คน ดาเนินการในวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แหง
กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการจริงและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
กิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคแของนักศึกษา/ผูเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย 1. กิจกรรมหลัก : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน/ผูเรียน
(เชน การฝึกอบรม คายแลกเปลี่ยนเรียนรู การรณรงคแ การประชาสัมพันธแ
กิจกรรมยอย : กิจกรรมวิชาการทีส่ งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคแ (อัตลักษณแของวิทยาลัย
และการเรียนการสอน) ดังนี้
ชุมชน)
1. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา/ผูเ รียน
กิจกรรมยอย : กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
1.1 กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคแ (อัตลักษณแของวิทยาลัยชุมชน)
กิจกรรมยอย : กิจกรรมบาเพ็ญประโยชนแหรือรักษาสิ่งแวดลอมหรือทาประโยชนแชุมชน
1.2 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
กิจกรรมยอย : กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (การพัฒนานักศึกษา/ผูเ รียนใหมี
1.3 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชนแหรือรักษาสิ่งแวดลอมหรือทาประโยชนแชุมชน
คุณธรรมอัตลักษณแของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม)
1.4 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (การพัฒนานักศึกษา/ผูเรียนใหมี
กิจกรรมยอย : การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
คุณธรรมอัตลักษณแของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม) 2. กิจกรรมหลัก : กิจกรรมบริหารจัดการ
1.5 การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมยอย : กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
2. การบริหารจัดการ
กิจกรรมยอย : กิจกรรมรายงานผลการดาเนินงาน
2.1 การติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
2.2 การรายงานผลการดาเนินงาน
ผลผลิต
นักศึกษา/ผูเรียนของวิทยาลัยชุมชนที่เขารวมโครงการ จานวน 15,000 คน
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผูสาเร็จหลักสูตรประเภทตาง ๆ จากวิทยาลัยชุมชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคแ สามารถดารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
๒. นักศึกษา/ผูเรียนของวิทยาลัยชุมชนมีจิตสานึกและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ชุมชน การสงเสริมประชาธิปไตย ความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ
การอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนที่สอดคลองกับคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนนักศึกษา/ผูเ รียนของวิทยาลัยชุมชนไดเขารวมโครงการ 15,000 คน จานวนนักศึกษา/ผูเ รียนของวิทยาลัยชุมชนที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน/ผูเรียนไมนอยกวา
๑๕,๐๐๐ คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๐ ของนักศึกษาในแตละวิทยาลัยชุมชนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยูในระดับ
มากขึ้นไป
หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 5,๐๐๐,๐๐๐ บาท
1. จัดสรรไวที่สานักงานสถาบัน สาหรับการประชุมสัมมนาเครือขายนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 3๓0,000 บาท
2. จัดสรรใหวิทยาลัยชุมชน 20 แหง วงเงิน 4,๖๗0,000 บาท เพื่อดาเนินตามกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนที่กาหนดเป็นหลักเกณฑแพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
2.1 สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.2 สอดคลองกับตัวบงชี้ที่ ๓.๑ และตัวบงชี้ที่ ๖.๑ ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน
2.3 สอดคลองกับตัวบงชี้ที่ ๒ และตัวบงชี้ที่ ๗ ตามหลักเกณฑแการประเมินคุณภาพภายนอก
2.4 กาหนดเปูาหมายของโครงการใหชัดเจน
2.5 ระบุทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อใหงานบรรลุเปูาหมาย
2.6 จัดลาดับความสาคัญในงานที่ตองทาและมอบหมายความรับผิดชอบ
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. วิทยาลัยชุมชนรายงานความกาวหนา/ผลการดาเนินงานกิจกรรมหรือโครงการ และผลการใชจายงบประมาณ
๒. ปรับปรุงโครงการในระหวางการนาไปปฏิบตั ิอยางตอเนื่อง
๓. ประเมินความสาเร็จของโครงการ
๔. การเบิกจายงบประมาณใหเป็นไปตามระเบียบทางราชการ
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แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
หนวยนับ
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
รายการ : โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1. แผนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คน
15,000
15,000
- จานวนนักศึกษา/ผูเ รียนของ
วิทยาลัยชุมชนไดเขารวม
โครงการ
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ล้านบาท
5.0000
1.6500
1.1500
1.1000
1.1000
- รายจายประจา
การกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ใชกรอบการดาเนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการกาหนด

๔๙49
5.3 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
มีหนาที่รับผิดชอบ ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักการและเหตุผล / ความสาคัญของโครงการ ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กาหนดไววา สวนราชการมี
หนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเป็นองคแกรแหงการเรียนรูอยางสม่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร และสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนามาประยุกตแใชในการปฏิบัติ
ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณแ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศนแ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัดใหเป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน
วัตถุประสงค์
เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพและเจตคติในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย :
๑. บุคลากรระบบวิทยาลัยชุมชน 695 คน (ผูบริหารแบบมีวาระ ทั้งในและนอกราชการ ขาราชการครูสายผูสอน ขาราชการพลเรือนสามัญสายสนับสนุ น และพนักงานราชการ
ในระบบวิทยาลัยชุมชน
๒. องคแคณะบุคคลในระบบวิทยาลัยชุมชน ไดแก สภาสถาบัน สภาวิทยาลัยชุมชน และกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาลัย
กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการจริงและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
1. ผูบริหาร (ผูอานวยการ และรองผูอานวยการ ทั้งสถาบัน และ วชช.)
1. ผูบริหาร (ผูอานวยการ และรองผูอานวยการทั้งสถาบัน และ วชช.)
1.1 การปฐมนิเทศผูบริหารในระบบวิทยาลัยชุมชน
1.1 ปฐมนิเทศผูบริหารที่ไดรบั การแตงตั้งใหม
1.2 พัฒนาผูบริหารตามสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
1.2 พัฒนาผูบริหารประจาปี
2. ขาราชการพลเรือนสามัญสถาบัน ขาราชการครู บุคลากรสายสนับสนุน (พนักงานราชการ
2. บุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ลูกจาง)
2.1 พัฒนาเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคลตาม
2.1 พัฒนาครูเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเลื่อนตาแหนงตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
หลักเกณฑแของ ก.พ.อ.
2.2 พัฒนาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อ
2.2 พัฒนาผูสอนประจาในวิทยาลัยชุมชนในดานตางๆ
พัฒนาชุมชนตามภารกิจ ในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.3 พัฒนาบุคลากรในสานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อเพิ่มเสริมสรางประสิทธิภาพใน
2.3 พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคล
การปฏิบัติงาน
ดานกฎหมาย ดานการเงิน บัญชีและพัสดุ ดานการจัดทางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ดานการจัด 3. องคแคณะบุคคล
3.1 การประชุมสรางความเขาใจใหแกกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน (ประกันคุณภาพ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน) ดานขอมูลระบบ
3.2 การสัมมนาประจาปีเพื่อสรางความเขาใจในนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สารสนเทศ ดานการวิเคราะหแโครงการ การติดตาม และประเมินผล ดานการปฏิบัติหนาที่เลขานุการ
รูปแบบวิทยาลัยชุมชน
สภาสถาบัน/วิทยาลัยชุมชน
3. องคแคณะบุคคล และบุคลากรทุกประเภท
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กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการจริงและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
3.1 การสัมมนาประจาปีเพื่อสรางความเขาใจในนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา
รูปแบบวิทยาลัยชุมชน
ผลผลิต
๑. บุคลากรในระบบวิทยาลัยชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามสายงาน อยางนอยคนละ 2 หลักสูตรตอปี
๒. องคแคณะบุคคลในระบบวิทยาลัยชุมชนไดรับการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฏิบัติงานประจาปี
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผูบริหารและบุคลากรที่ผานการฝึกอบรมสามารถนาความรูทไี่ ดรับมาพัฒนาตนเอง และพัฒนางานในวิชาชีพของตนเอง
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนที่สอดคลองกับคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน ๒,๓๓๕,๐๐๐ บาท
1. จัดสรรไวที่สานักงานสถาบัน เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนในภาพรวม วงเงิน ๑,๓๓๕,๐๐๐ บาท
2. พิจารณาจัดสรรใหสาหรับพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแหงละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. กาหนดเปูาหมายของโครงการใหชัดเจน
๒. ระบุทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อใหงานบรรลุเปูาหมาย
๓. จัดลาดับความสาคัญในงานที่ตองทาและมอบหมายความรับผิดชอบ
๔. ติดตามความคืบหนาของโครงการ และปรับปรุงโครงการในระหวางการนาไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง
๕. ประเมินความสาเร็จของโครงการ
๖. การเบิกจายงบประมาณใหเป็นไปตามระเบียบทางราชการ

๕๐
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แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายไตรมาส ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
หนวยนับ
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
รายการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1. แผนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คน
600
600
- บุคลากรในระบบวิทยาลัย
ชุมชนไดเขารวมโครงการ
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ล้านบาท
2.3350
- รายจายประจา
0.7005
1.6345
การกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ใชกรอบการดาเนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการกาหนด
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๕๒

5.4 คณะกรรมการบริหารคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
มีหนาที่รับผิดชอบ ๑ รายการ คือ รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
หลักการและเหตุผล / ความสําคัญของโครงการ ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวา
ปริญญา ใหสถาบันเปนสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา วิจัย ใหบริการทางวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสรางศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคลองตอความตองการและการประกอบอาชีพของทองถิ่นและชุมชนซึ่งนําไปสูการ
พัฒนาประเทศ และมาตรา 9 การดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 8 สถาบันตองใหความสําคัญและคํานึงถึงเรื่อง “...ความรวมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สถาบันศาสนา องคกรที่ดําเนินงานวัฒนธรรม หนวยงานอื่นของรัฐ สถานศึกษาชั้นสูง สถาบันอื่นในประเทศหรือตางประเทศในการจัดการศึกษา...”
วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางความรวมมือกับวิทยาลัยชุมชนของประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอมริกา ในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนของไทย
กลุมเปาหมาย : ผูบริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
กิจกรรมที่ดําเนินการ
กิจกรรมตามคําของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดําเนินการจริงและสอดคลองตามคําของบประมาณ
ผูบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนเดินทางไปเขารวมประชุมประจําปของ
 ผูบริหารและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๑๒ คน เขารวมประชุมเจรจาความรวมมือทางวิชาการ
Community College for International Development, Inc.
เกี่ยวกับหลักสูตรการทองเที่ยว การโรงแรม ระหวางวิทยาลัยชุมชนไทย – มาเลเซีย และประชุมเจรจาความ
(CCID)
รวมมือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปรในชวงเดือนกุมภาพันธ 2561
ผลผลิต เครือขายความรวมมือทางวิชาการในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนรวมกับประเทศคูเจรจา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ ผูบริหาร บุคลากร และผูรับบริการมีประสบการณในการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามคําของบประมาณ
ตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนที่สอดคลองกับคําของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการในการพัฒนาการศึกษารูปแบบวิทยาลัย
- ผูบริหารและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน ๓ คน เขารวมประชุม CCID
ชุมชน จํานวน ๒ ประเทศ
ณ สหรัฐอเมริกา
หลักเกณฑการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน ๕๔๐,๐๐๐ บาท
เปนกิจกรรมที่ดําเนินการในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และมีแผนการเบิกจายงบประมาณทีส่ ถาบันวิทยาลัยชุมชน
แนวทางการบริหารโครงการและการใชจายงบประมาณ
๑. พิจารณาผูบริหาร หรือบุคลากรทีจ่ ะเดินทางไปเขารวมประชุม
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๒. ประสานการประชุมรวมกับสถานศึกษา/หนวยงานของประเทศญี่ปนุ ที่จะประชุมเจรจาความรวมมือทางวิชาการ
๓. ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ
๕. บริหารจัดการโครงการในภาพรวมโดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนทั้งหมดของวงเงิน
แผนการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส ตามเปาหมายการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
หนวยนับ
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
ผลผลิต : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
รายการ : คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศชั่วคราว
1. แผนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คน
3
10
- ผูบริหารและบุคลากรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนที่เขารวม
ประชุม ณ ประเทศมาเลเซีย
10
- ผูบริหารและบุคลากรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนที่เขารวม
ประชุม ณ ประเทศสิงคโปร
2. แผนการใชจายงบประมาณ
ลานบาท
0.5400
0.5400
- รายจายประจํา
การกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ใชกรอบการดําเนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการกําหนด

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
แผน
ผล

54

๕๔

5.5 คณะกรรมการบริหารงานการให้บริการวิชาการ และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
นิยามการบริการวิชาการ และการทานุบารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
การบริการวิชาการ หมายถึง การใหความรูดานวิชาการและอาชีพ โดยใชรูปแบบการฝึกอบรม หรือการจัดการเรียนรู ภายใตโครงการ 3 ประเภท ไดแก
๑. การบริการวิชาการภายใตโครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน เป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ (ระยะสั้นเดิม) ที่มีจานวนชั่วโมงไมถึง 45 ชั่วโมง
๒. การบริการวิชาการภายใตโครงการสงเสริมการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
๓. การบริการวิชาการภายใตโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง กระบวนการจัดการความรู้และการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในดานการสงเสริม อนุรักษแ ฟื้น ฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และการสรางมูลคาเพิ่มจากศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
คณะกรรมการบริหารงานการให้บริการวิชาการ และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ 3 โครงการ ได้แก่
(1) โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
หลักการและเหตุผล / ความสาคัญของโครงการ พระราชบัญญัตสิ ถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 31 ในการดาเนินการตามมาตรา 8 และมาตรา 9 ใหมีวิทยาลัยซึ่ง
เป็นสวนราชการในสถาบัน มีหนาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ากวาปริญญา ฝึกอบรมดานวิชาการหรือดานวิชาชีพวิจัย และบริการทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณแดานคุณภาพชีวิตตามความตองการของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองที่รวดเร็ว
2. เพื่อบริการวิชาการแกชุมชน ภายนอกสถาบันการศึกษา และบริการบุคคลภายนอกที่เขามาใชบริการในสถาบันการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู
กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการจริงและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
1. ศึกษาความตองการของชุมชน/ปัญหาของชุมชนทองถิ่น
๑. ศึกษาความตองการของชุมชน/ปัญหาของชุมชนทองถิ่น
2. การพัฒนาหลักสูตรเดิม/หลักสูตรใหม
๒. การพัฒนาหลักสูตรเดิม/หลักสูตรใหม จานวนต่ากวา 45 ชั่วโมง
3. การจัดทาแผนฝึกอบรมประจาปี
๓. การจัดทาแผนฝึกอบรมประจาปี
4. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณแดานคุณภาพ ๔. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณแดานคุณภาพ
ชีวิตตามความตองการของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองที่รวดเร็ว
ชีวิตตามความตองการของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองที่รวดเร็ว
5. จัดและใหบริการศูนยแบริการทางวิชาการที่เนนการตอบสนองการยกระดับอาชีพ หรือ ๕. จัดและใหบริการศูนยแบริการทางวิชาการที่เนนการตอบสนองการยกระดับอาชีพ หรือ
คุณภาพชีวิตตามศักยภาพของพื้นที่
คุณภาพชีวิตตามศักยภาพของพื้นที่
6. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
๖. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
7. สรุปประเมินผลการดาเนินงานเพื่อวางแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณตอไป
๗. สรุปประเมินผลการดาเนินงานเพื่อวางแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณตอไป
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ผลผลิต
จานวนประชาชนที่อยูในพื้นที่ชุมชนที่ไดรับการบริการวิชาการจากวิทยาลัยชุมชน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนที่ไดรบั บริการวิชาการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนที่สอดคลองกับคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนประชาชนที่รับบริการวิชาการ ๑๐,๐๐๐ คน
- จานวนผูรับบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง 10,000 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ผูรับบริการวิชาการไมนอยกวารอยละ ๘0 มีความพึงพอใจไมนอยกวา 3.51 คะแนน
- รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ รอยละ ๘๐
หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 9,5๐๐,๐๐๐ บาท
1. จัดสรรงบประมาณใหวิทยาลัยชุมชนทั้งวงเงิน
2. งบประมาณภายใตโครงการนี้ใชสาหรับ
2.1 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ ระยะสั้นที่มจี านวนชั่วโมงต่ากวา 45 ชั่วโมง (ศูนยแบริการของ วชช.-ศูนยแภาษา ,ศูนยแ ICT, ศูนยแความรูกินได)
2.2 การบริการวิชาการภายใตโครงการ / กิจกรรมการถายทอดการใหความรู
โดยพิจารณาจากหลักเกณฑแ ดังนี้
- สอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตรแระดับชาติ
- สอดคลองกับยุทธศาสตรแระดับจังหวัด
- ตอบสนองตอความตองการของบุคคล กลุม หรือชุมชน
- เปูาหมายสุดทาย/ความสาเร็จของโครงการที่จะสงผลตอบุคคล กลุมหรือชุมชน
- ความสอดคลองของระยะเวลาและงบประมาณ
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. ศึกษาความตองการของชุมชน/ปัญหาของชุมชนทองถิ่น
๒. การพัฒนาหลักสูตรเดิม/หลักสูตรใหม
๓. การจัดทาแผนฝึกอบรมประจาปี จัดทาแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับเปูาหมายการเบิกจายของรัฐบาล
๔. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณแดานคุณภาพชีวิตตามความตองการของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองที่
รวดเร็ว
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๕. จัดและใหบริการศูนยแบริการทางวิชาการที่เนนการตอบสนองการยกระดับอาชีพ หรือคุณภาพชีวิตตามศักยภาพของพื้นที่
๖. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
๗. กากับ ติดตาม การดาเนินงานและการเบิกจายงบประมาณใหเป็นไปตามแผน
๘. สรุปประเมินผลการดาเนินงานเพือ่ วางแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณตอไป
๙. ใชเกณฑแการฝึกอบรม (คาตอบแทนผูสอน คาวัสดุฝึกอบรม คาสาธารณูปโภค)
แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
หนวยนับ
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ
รายการ : โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1. แผนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คน
10,000
- จานวนผูรับบริการทาง
[12,710]
[3,490]
[4,685]
[3,510]
[1,025]
วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
รอยละ
80
80
- รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการวิชาการ
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ล้านบาท
9.5000
- 3.1350
- 2.1850
2.0900
- 2.0900
- รายจายประจา
[7.15145]
[2.0578]
[2.6201]
[1.94395]
[0.5296]
การกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ใชกรอบการดาเนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการกาหนด
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(2) โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
หลักการและเหตุผล / ความสาคัญของโครงการ พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 เพื่อประโยชนแในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ากวา
ปริญญา ใหสถาบันเป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงคแเพื่อใหการศึกษา วิจัย ใหบริการทางวิชาการ ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสรางศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคลองตอความตองการและการประกอบอาชีพของทองถิ่นและชุมชนซึ่งนาไปสูการ
พัฒนาประเทศ และมาตรา 31 ในการดาเนินการตามมาตรา 8 และมาตรา 9 ใหมีวิทยาลัยซึ่งเป็นสวนราชการในสถาบัน มีหนาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ากวาปริญญา ฝึกอบรมดาน
วิชาการหรือดานวิชาชีพวิจัย และบริการทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความสามารถของชุมชนในการจัดการความรูบนฐานศักยภาพพื้นที่ดวย กระบวนการเรียนรู/การใชความรู /ชุดหลักสูตร นวัตกรรม และทางานรวมกับชุมชน
ในการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตในฐานะที่ชุมชนเป็นผูรับประโยชนแ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน และชุมชน ในพื้นที่จังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู
กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการจริงและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
กิจกรรม/โครงการเดิม
กิจกรรม/โครงการเดิม
1. ทบทวนและปรับปรุงทาแผนการดาเนินงานรวมกับชุมชน
1. จัดทาแผนการดาเนินงานรวมกับชุมชน
2. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองกลุมเปูาหมายรวมกับชุมชน
2. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองกลุมเปูาหมายรวมกับชุมชน
3. ปฏิบัติการรวมกับชุมชน
3. ปฏิบัติการรวมกับชุมชน
4. นาหลักสูตรที่ไดจากการวิจัยและพัฒนาไปสูระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
4. นาหลักสูตรที่ไดจากการวิจยั และพัฒนาไปสูระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
5. ติดตามประเมินผลแบบมีสวนรวม
5. ติดตามประเมินผลแบบมีสวนรวม
6. การวางแผนการดาเนินงานในปีตอไป
6. การวางแผนการดาเนินงานในปีตอไป
กิจกรรม/โครงการที่ริเริ่มใหม่
กิจกรรม/โครงการที่ริเริ่มใหม่
1. คัดเลือกชุมชน
๑. คัดเลือกชุมชน
2. วิเคราะหแศักยภาพชุมชนรวมกับชุมชน
๒. วิเคราะหแศักยภาพชุมชนรวมกับชุมชน
3. กิจกรรมคืนขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูลชุมชน
๓. กิจกรรมคืนขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูลชุมชน
4. จัดทาแผนการดาเนินงานรวมกับชุมชน
๔. จัดทาแผนการดาเนินงานรวมกับชุมชน
5. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองกลุมเปูาหมายรวมกับชุมชน
๕. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองกลุมเปูาหมายรวมกับชุมชน
6. ปฏิบัติการรวมกับชุมชน
๖. ปฏิบัติการรวมกับชุมชน
7. นาหลักสูตรที่ไดจากการวิจัยและพัฒนาไปสูระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
๗. นาหลักสูตรที่ไดจากการวิจยั และพัฒนาไปสูระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
8. ติดตามประเมินผลแบบมีสวนรวม
๘. ติดตามประเมินผลแบบมีสวนรวม
9. การวางแผนการดาเนินงานในปีตอไป
๙ .การวางแผนการดาเนินงานในปีตอไป
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ผลผลิต
๑. จานวนประชาชนในชุมชนที่รับบริการกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิต
๒. จานวนชุมชนที่ไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยกระบวนการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนตาม ประเด็นความตองการบน
พื้นฐานของศักยภาพจังหวัดและบริบทของพื้นที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ชุมชนเขมแข็ง
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไดรับบริการวิชาการตามความตองการของชุมชน
๓. ประชาชนไดยกระดับอาชีพใหดีขึ้น
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนที่สอดคลองกับคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้วัดการบริการวิชาการภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความ
- จานวนผูรับบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง 5,000 คน
เข้มแข็งชุมชน
- จานวนชุมชนที่ไดรับการถายทอดองคแความรู/หลักสูตร 60 ชุมชน
1.1 จานวนผูรับบริการวิชาการภายใตโครงการบริการวิชาการภายใตโครงการสงเสริมการ
จัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน ไมนอยกวา 5,๐๐๐ คน
1.2 จานวนชุมชนที่รับบริการวิชาการ ๖๐ ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ผูรับบริการวิชาการไมนอยกวารอยละ ๘0 มีความพึงพอใจไมนอยกวา 3.51 คะแนน
- รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ รอยละ ๘๐
- ระดับความเขมแข็งของชุมชน/กลุม (จัดทาหลักเกณฑแ/ระดับความเขมแข็งของชุมชน)
หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 23,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑. จัดสรรไวที่สานักงานสถาบันเพื่อการบริหารจัดการโครงการในภาพรวม วงเงิน 1,500,000 บาท
๒. จัดสรรสาหรับวิทยาลัยชุมชนดาเนินงาน กิจกรรม/โครงการหลัก วงเงิน 21,500,000 บาท
การบริการวิชาการภายใตโครงการสงเสริมการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area-based) เปูาหมาย 60 ชุมชน และไมนอยกวา
5,000 คน ภายใตวงเงิน 21,500,000 บาท โดยมีหลักเกณฑแการพิจารณาโครงการ ดังนี้
(1) สอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตรแระดับชาติ
(2) สอดคลองกับยุทธศาสตรแระดับจังหวัด
(3) ตอบสนองตอความตองการของบุคคล กลุมหรือชุมชน
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(4) เปูาหมายสุดทาย/ความสาเร็จของโครงการที่จะสงผลตอบุคคล กลุม หรือชุมชน
(5) ความสอดคลองของระยะเวลาและงบประมาณ
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. จัดทาแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับเปูาหมายการเบิกจายของรัฐบาล
๒. กากับ ติดตาม การดาเนินงานและการเบิกจายงบประมาณใหเป็นไปตามแผน
๓. การจัดโครงการ : การเบิกจายงบประมาณใหเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. .... หรือ
ขอตกลงของกระทรวงการคลัง
๔. การจัดฝึกอบรม (คาตอบแทนผูสอน คาวัสดุฝึกอบรม คาสาธารณูปโภค) : การเบิกจายงบประมาณในการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมดานอาชีพ ใหเป็นไปตามขอตกลง
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับการเบิกคาใชจายในการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณแดา นอาชีพและคุณภาพชีวิต
แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
หนวยนับ
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ
รายการ : โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1. แผนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คน
5,000
- 5,000
- จานวนผูรับบริการทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาตนเอง
ชุมชน
60
60
- จานวนชุมชนที่ไดรับการ
ถายทอดองคแความรู/หลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
รอยละ
80
80
- รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการวิชาการ
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ล้านบาท
23.0000
- รายจายประจา
9.9820
5.0600
3.8180
4.1400
การกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ใชกรอบการดาเนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการกาหนด
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(3) โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการและเหตุผล / ความสําคัญของโครงการ พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวา
ปริญญา ใหสถาบันเปนสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา วิจัย ใหบริการทางวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสรางศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคลองตอความตองการและการประกอบอาชีพของทองถิ่นและชุมชนซึ่งนําไปสูการ
พัฒนาประเทศ และมาตรา 31 ในการดําเนินการตามมาตรา 8 และมาตรา 9 ใหมีวิทยาลัยซึ่งเปนสวนราชการในสถาบัน มีหนาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา ฝกอบรมดาน
วิชาการหรือดานวิชาชีพวิจัย และบริการทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อทะนุ บํารุง ศิลปะ และวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น
2. เพื่อสงเสริมบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการศึกษา รวบรวม และจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสืบสาน ถายทอด และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นในจังหวัดที่วิทยาลัย
ชุมชนตั้งอยู
3. เพื่อสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มจากศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นที่มีอยูในรูปแบบตาง ๆ
กลุมเปาหมาย : นักศึกษา ประชาชน ชุมชน ทองถิ่น ในจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู 20 จังหวัด ๆ จํานวน 15,000 คน
กิจกรรมที่ดําเนินการ
กิจกรรมตามคําของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดําเนินการจริงและสอดคลองตามคําของบประมาณ
กิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการโดยวิทยาลัยชุมชน
กิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการโดยวิทยาลัยชุมชน
1. คัดเลือกชุมชน/กลุมเปาหมาย
๑. คัดเลือกชุมชน/กลุม เปาหมาย
2. ศึกษา รวบรวม วิเคราะหศักยภาพทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชน รวมกับชุมชน
๒. ศึกษา รวบรวม วิเคราะหศกั ยภาพทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชน รวมกับชุมชน
3. การจัดเวทีคืนขอมูลชุมชนและจัดทําแผนการดําเนินโครงการฯรวมกับชุมชน
๓. การจัดเวทีคืนขอมูลชุมชนและจัดทําแผนการดําเนินโครงการฯรวมกับชุมชน
4. พัฒนาชุดความรูศิลปวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นรวมกับชุมชน
๔. พัฒนาชุดความรูศลิ ปวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นรวมกับชุมชน
5. จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสืบสาน ถายทอด และการสรางมูลคาเพิ่มจาก ชุดความรูดาน ๕. จัดกระบวนการเรียนรูเ พื่อสืบสาน ถายทอด และการสรางมูลคาเพิม่ จาก ชุดความรูดา น
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น ผานกิจกรรมของชุมชนตามฤดูกาล และเทศกาลตาง ๆ
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น ผานกิจกรรมของชุมชนตามฤดูกาล และเทศกาลตาง ๆ
6. จัดทําสื่อรูปแบบตาง ๆ เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นไปยังกลุมเปาหมายใน ๖. จัดทําสื่อรูปแบบตาง ๆ เพื่อเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นไปยังกลุม เปาหมายใน
โรงเรียน และประชาชนในชุมชน
โรงเรียน และประชาชนในชุมชน
7. ติดตามและประเมินผลแบบมีสวนรวมและรายงานผลฯ
๗. ติดตามและประเมินผลแบบมีสว นรวมและรายงานผลฯ
8. สรุปผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาการดําเนินงานในปตอไป
๘. สรุปผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาการดําเนินงานในปตอไป
กิจกรรม/โครงการที่วิทยาลัยชุมชนเขารวมกับชุมชน
๑. การประสานงานเขารวมกิจกรรมชุมชน
๒. การสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษา เขาใจในศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น เรียนรูและปรับตัวได
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กิจกรรมตามคาของบประมาณ

กิจกรรมที่จะดาเนินการจริงและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
๓. ติดตามและประเมินผลแบบมีสว นรวมและรายงานผลฯ
๔. สรุปผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาการดาเนินงานในปีตอไป

ผลผลิต
๑. ชุดการความรูเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่น เชน ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาดานการแตงกาย (ยะลา ระนอง พังงา สตูล แมฮองสอน) ภูมิปัญญาดานอาหาร
(พังงา สตูล ปัตตานี) การแสดงพื้นบาน (แมฮองสอน ยโสธร สมุทรสาคร) วัฒนธรรมชนเผา (มุกดาหาร สระแกว) เป็นตน
๒. จานวนผูรับบริการที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมมีความรู ความเขาใจ และมีความตระหนักในคุณคาศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่น
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนที่สอดคลองกับคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
กิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการโดยวิทยาลัยชุมชน
- จานวนนักศึกษา และประชาชนที่เขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาทองถิ่น และ
๑. จานวนนักศึกษา และประชาชนที่เขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาทองถิ่น และอนุรักษแ
อนุรักษแทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 15,000 คน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ไมนอ ยกวา ๕,๐๐๐ คน
- จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาทองถิ่น 20 โครงการ
๒. จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาทองถิ่น ไมนอยกวา ๒๐ โครงการ
กิจกรรม/โครงการที่วิทยาลัยชุมชนจัดนักศึกษาเข้าร่วมกับชุมชน
๑. จานวนผูเ ขารวมโครงการ/กิจกรรม ไมนอยกวา ๑0,๐๐๐ คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑. ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาทองถิ่น ที่วิทยาลัยชุมชน
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ดาเนินการ ไมนอยกวารอยละ ๘0 มีความพึงพอใจไมนอยกวา 3.51 คะแนน
ทองถิ่น รอยละ ๘๐
๒. รอยละของโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงคแโครงการรอยละ ๑๐๐
๓. มีหลักสูตรหรือชุดความรูฯ
๔. มีแหลงเรียนรู
ตัวชี้วัดเชิงเวลา
- โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ไมนอยกวารอยละ 90
- โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด รอยละ 90
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน
- คาใชจายการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 3.0000 ลานบาท - คาใชจายการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 3.0000 ลานบาท
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หลักเกณฑการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 3,000,๐๐๐ บาท
๑. จัดสรรงบประมาณใหวิทยาลัยชุมชนทั้งวงเงิน เพื่อดําเนินงาน 2 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้
1.1 กิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการโดยวิทยาลัยชุมชน เปาหมายไมนอยกวา 5,๐๐๐ คน ภายใตวงเงิน 2,๒00,000 บาท
1.2 กิจกรรม/โครงการที่วิทยาลัยชุมชนเขารวมกับชุมชน เปาหมายไมนอยกวา ๑0,๐๐๐ คน ภายใตวงเงิน 800,000 บาท โดยสนับสนุนงบประมาณเปนรายหัว
ไมเกิน ๘๐ บาท/คน
๒. หลักเกณฑการพิจารณากิจกรรม/โครงการ
1.1 สอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตรระดับชาติ
1.2 สอดคลองกับยุทธศาสตรระดับจังหวัด
1.3 เปนโครงการที่เปนการจัดการความรู สรางการมีสวนรวมกับชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.4 เปาหมายสุดทาย/ความสําเร็จของโครงการที่จะสงผลตอบุคคล กลุม หรือชุมชน
1.5 มีแหลงเรียนรูด านศิลปวัฒนธรรมประเพณี
1.6 มีความสอดคลองของระยะเวลาและงบประมาณ
แนวทางการบริหารโครงการและการใชจายงบประมาณ
๑. จัดทําแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับเปาหมายการเบิกจายของรัฐบาล
๒. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน
๓. การจัดโครงการ : การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ....
และ/หรือ ขอตกลงของกระทรวงการคลัง
๔. กิจกรรม/โครงการ ที่วิทยาลัยชุมชนเขารวมกับชุมชน จัดสรรใหตามรายหัวไมเกิน ๘0 บาท/คน

๖๓63
แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
หนวยนับ
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
รายการ : โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. แผนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คน
15,000
5,000
5,000
5,000
- จานวนนักศึกษา และ
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาทองถิ่น
และอนุรักษแทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
โครงการ
20
20
- จานวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาทองถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
รอยละ
80
80
- รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาทองถิ่น
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ล้านบาท
3.0000
- รายจายประจา
1.3020
0.6600
0.4980
0.5400
การกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ใชกรอบการดาเนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการกาหนด
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5.6 คณะกรรมการบริหารคาใชจายรายการรายจายลงทุน
มีหนาที่รับผิดชอบรายการรายจายลงทุน ดังนี้
รายการรายจายลงทุน วงเงินงบประมาณ 114,224,1๐๐ บาท
๑. คาครุภัณฑปเดียว 3,930,9๐๐ บาท
๑.๑ คาครุภณ
ั ฑที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท จํานวน 18 รายการ วงเงิน 3,930,9๐๐ บาท
๑.๒ คาครุภณ
ั ฑที่มีวงเงินตอหนวย ๑ ลานบาท ขึ้นไป ไมมี
๒. คาที่ดินและสิ่งกอสราง 110,293,2๐๐บาท
2.1 คาที่ดินและสิ่งกอสรางปเดียว 77,268,6๐๐บาท
2.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวา ๑๐ ลานบาท จํานวน 5 รายการ วงเงิน 30,870,0๐๐ บาท
2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวย ๑๐ ลานบาท ขึ้นไป จํานวน 2 รายการ วงเงิน 46,398,6๐๐ บาท
2.2 คาที่ดินสิ่งกอสรางผูกพัน 3๓,024,6๐๐ บาท จํานวน 2 รายการ
2.2.1 รายการกอสรางอาคารศูนยวิทยบริการ และอาคารเรียน อาคาร คสล. 5 ชั้น 11,617,300 ลานบาท (วชช. สมุทรสาคร)
2.2.2 รายการกอสรางอาคารศูนยวิทยบริการ 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 3,200 ตรม. วิทยาลัยชุมชนแพร 21,407,300 ลานบาท
แนวทางการบริหารโครงการและการใชจายงบประมาณ
๑. กําหนดแผนการดําเนินงานและแบบฟอรม
๒. จัดประชุมเพื่อชี้แจงซักซอมความเขาใจในแนวทางปฏิบัติการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน
๓. จัดทําแผนปฏิบัติงานและใชจายงบประมาณ ตามแบบฟอรมที่กําหนด
๔. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดซื้อ/จาง และเรงรัดการใชจา ยงบประมาณใหเปนไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 25๖1
๕. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
๖. จัดสรรงบประมาณใหวิทยาลัยชุมชนทั้งหมดของวงเงินตามรายการที่ไดรับงบประมาณ

๖๕65
แผนการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ
กิจกรรม
๑. กําหนดแผนการดําเนินงานและแบบฟอรม
๒. จัดประชุมเพื่อชี้แจงซักซอมความเขาใจในแนวทาง
ปฏิบัติการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน
๓. จัดทําแผนปฏิบัติงานและใชจายงบประมาณ ตาม
แบบฟอรมที่กําหนด
๔. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดซื้อ/จาง
และเรงรัดการใชจาย งปม.
- การกอหนี้ผูกพัน
- การเบิกจายเงิน งปม.
๕. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

ก.ย.60

แผนการดําเนินงาน
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
หนวยนับ
แผน
ผล
แผน
ผล
ผลผลิต : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. แผนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
2. แผนการใชจายงบประมาณ
ลานบาท
114.2241
24.9654
- รายจายลงทุน

ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)
แผน
ผล

26.1762

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)
แผน
ผล

29.3865

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
แผน
ผล

33.6960
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ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
ครุภัณฑ์ทมี่ ีราคาต่อหน่วยต่า
กว่า 1 ล้านบาท
- จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผา
ตาบลลาภู จังหวัดนราธิวาส
[3 คัน]
- ตูพรอมเครื่องมือชางยนตแ
ทั่วไปแบบลอเลื่อน ตาบลทา
บัว อาเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร [6 ตู]
- ชุดเครื่องมือบริการ
เครื่องปรับอากาศรถยนตแ
ตาบลทาบัว อาเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร [1 ชุด]
- ชุดฝึกนิวเมตริกและไฮดรอกลิกสแ
ตาบลทาบัว อาเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร [1 ชุด]
- เครื่องบาก เจาะอัตโนมัติ
ตาบลทาบัว อาเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร [1 เครื่อง]
- เครื่องดัดเหล็กอัตโนมัติ
ตาบลทาบัว อาเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร [1 เครื่อง]
- เครื่องเชื่อมไฟฟูา ตาบลทา
บัว อาเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร [10 เครื่อง]
- อุปกรณแกระจายสัญญาณ

หนวยนับ

รวมทั้งสิ้น
แผน
ผล

ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)
แผน
ผล

ลานบาท

0.0480

0.0480

ลานบาท

0.6000

0.6000

ลานบาท

0.2200

0.2200

ลานบาท

0.4300

0.4300

ลานบาท

0.6500

0.6500

ลานบาท

0.2000

0.2000

ลานบาท

0.3000

0.3000

ลานบาท

0.2300

0.2300

ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)
แผน
ผล

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)
แผน
ผล

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
แผน
ผล
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-

-

-

-

-

เครือขายไรสาย พรอมติดตั้ง
ตาบลเทพา อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา [10 ชุด]
อุปกรณแกระจายสัญญาณ
เครือขาย ขนาด 24 ชอง
ตาบลเทพา อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา [1 ชุด]
อุปกรณแกระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ชอง
แบบที่ 2 ตาบลเทพา อาเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา [1 ชุด]
ตูสาหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอรแและอุปกรณแ
(ขนาด 15U) ตาบลเทพา
อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
[1 ตู]
จุดเชื่อมตอสัญญาณเครือขาย
แบบสาย UTP ชนิด CAT6
ตาบลเทพา อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา [30 จุด]
สาย fiber optic 12 core
ตาบลเทพา อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา [1 ชุด]
เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 3
kVA ตาบลเทพา อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา [1 เครื่อง]

หนวยนับ

รวมทั้งสิ้น
แผน
ผล

ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)
แผน
ผล

ลานบาท

0.0375

0.0375

ลานบาท

0.0200

0.0200

ลานบาท

0.0140

0.0140

ลานบาท

0.0900

0.0900

ลานบาท

0.0500

0.0500

ลานบาท

0.0300

0.0300

ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)
แผน
ผล

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)
แผน
ผล

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
แผน
ผล
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ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หนวยนับ

- ระบบเครื่องเสียงหองประชุม
ขนาด 300 ที่นั่ง ตาบลเทพา
อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา[1 ชุด]
- ชุดไมโครโฟนประชุมพรอมตัว
ควบคุม ตาบลเทพา อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา[1 ชุด]
- อุปกรณแนาเสนอขอมูลภาพ
และเสียงในหองประชุมแบบ
ไรสาย ตาบลเทพา อาเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา [4 ชุด]
- ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟูาใน
อาคาร ตาบลหวยแหง
อาเภอบานไร จังหวัด
อุทัยธานี [1 ชุด]
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปี
เดียว
- อาคารเรียน 2 ชั้น ตาบลเนิน
ทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด [1 หลัง]
- กอสรางอาคารเรียน ตาบล
จองคา อาเภอเมือง
แมฮองสอน จังหวัด
แมฮองสอน [1 หลัง]
- กอสรางอาคารฝึกงาน ศูนยแ
เรียนรูเ ทคโนโลยีทางการ
เกษตร ตาบลสะเตงนอก

ลานบาท

รวมทั้งสิ้น
แผน
ผล
0.4000

ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)
แผน
ผล
0.4000

ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)
แผน
ผล

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)
แผน
ผล

ลานบาท

0.2000

0.2000

ลานบาท

0.0600

0.0600

ลานบาท

0.3514

0.3514

ลานบาท

7.5161

2.2549

2.2548

3.0064

ลานบาท

6.9359

2.0809

2.0806

2.7744

5.7507

1.7253

2.8753

1.1501

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
แผน
ผล
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อาเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา [1 หลัง]
- : กอสรางรั้วทึบ ศูนยแเรียนรู
เทคโนโลยีทางการเกษตร
ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา [1 งาน]
- กอสรางอาคารพักอาศัย 2
ชั้น ตาบลจองคา
อาเภอเมืองแมฮองสอน
จังหวัดแมฮองสอน [1 หลัง]
- ศูนยแเรียนรูและปฏิบตั ิการ
ตาบลเกตรี อาเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล [1 หลัง]

ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน

- กอสรางอาคารศูนยแวิทย
บริการ และอาคารเรียน
อาคาร คสล. 5 ชั้น (วชช.
สมุทรสาคร) [1 หลัง]
- กอสรางอาคารศูนยแวิทย
บริการ 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ไม
นอยกวา 3,200 ตร.ม.
วิทยาลัยชุมชนแพร [1 หลัง]

หนวยนับ

รวมทั้งสิ้น
แผน
ผล

ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)
แผน
ผล

ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)
แผน
ผล

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)
แผน
ผล

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
แผน
ผล

2.2523

2.2523

16.6986

3.4000

6.8000

1.5493

29.7000

4.4550

4.9480

7.4250

11.6173

-

-

6.0088

5.6085

21.4073

2.3415

4.6931

4.1065

10.2662

4.9493

12.8720
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5.7 คณะกรรมการบริหารแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีหนาที่รับผิดชอบ ๒ โครงการ คือ
(1) โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักการและเหตุผล / ความสาคัญของโครงการ สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหนาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ากวาปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน และมีวิทยาลัย
ชุมชนในสังกัด จานวน 20 แหง โดยมีวิทยาลัยชุมชนที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต จานวน 5 แหง ประกอบดวย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ
สงขลา มีพันธกิจในจัดการศึกษาในระดับต่ากวาปริญญาในทุกสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู และนอกจากนี้ ยังมีพันธกิจที่มีความสาคัญไมยิ่งหยอนกวา
พันธกิจแรก คือ การใหการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน อันนาไปสูความสามารถทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน รัฐบาลไดเล็งเห็นความสาคัญของกลไกทาง
การศึกษาที่จะชวยบรรเทาปัญหาความรุนแรงในพื้นที่โดยการสงเสริมและสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนใหเป็นกลไกในการสงเสริมดานอาชีพ และการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตมาอยางตอเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. สงเสริมนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม อาชีพ และความเป็นอยูของผูคนในสังคมตางวัฒนธรรม
2. สงเสริมใหนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนไดรับประสบการณแตรงและเรียนรูจากการปฏิบัติงานในชุมชนเขมแข็ง โดยเฉพาะการปลูกฝังเชิงคุณธรรม จริยธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน
3. สงเสริมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตใหรูรักสามัคคี และมีทัศนคติเชิงบวกตอสถาบันชาติ ศาสนแ และพระมหากษัตริยแ
กลุ่มเป้าหมาย : จานวนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตที่เขารวมโครงการ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการจริงและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
กิจกรรมยอยที่ 1 : คายแลกเปลี่ยนเรียนรูทางสังคมพหุวัฒนธรรม
1. โครงการคายแลกเปลีย่ นเรียนรูส ังคมพหุวัฒนธรรม
1. ใหความรูที่ถูกตองในเรื่องการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดย กองอานวยการ
กิจกรรมที่ 1 ใหความรูที่ถูกตองในเรือ่ งการอยูร วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
กิจกรรมที่ 2 จัดใหนักศึกษาใชชีวิตรวมกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนในตางภูมิภาค
2. จั ด ให นั ก ศึ ก ษาใช ชี วิ ต ร ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนในภาคเหนื อ ภาค 2. โครงการพัฒนาผูนานักศึกษา ผานกระบวนการคายผูนานักศึกษา
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
3. โครงการมหกรรมวิชาการสรางงาน สรางอาชีพ (วชช. ยะลา เจาภาพ)
กิจกรรมยอยที่ 2 : การพัฒนาทักษะผูนานักศึกษาผานคายผูนานักศึกษา
4. โครงการสงเสริมปูองกันการแกปญ
ั หายาเสพติด (วชช. สตูล)
การจั ด ให ค วามรู ด า นต า ง ๆ คุ ณ ธรรม จริย ธรรม แก ผู น านั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให ส ามารถ 5. โครงการเสริมสรางความสมานฉันทแในองคแกร (กีฬาสัมพันธแ) (วชช. สตูล)
ถายทอดใหกับนักศึกษาคนอื่นตอไป
6. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา (วชช. สงขลา)
กิจกรรมยอยที่ 3 : มหกรรมวิชาการสรางงานสรางอาชีพ (เสริมสรางเอกลักษณแของชาติ)
จั ด การแข งขั น วิ ช าการทั้ ง ด า นวิ ชาการ และวิ ชาชี พ เพื่ อ แสดงถึ งองคแ ค วามรู ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ในแตละจังหวัด ประกอบดวยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล สงขลา
ซึ่งเป็นอยูใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต รวมกับวิทยาลัยชุมชนพังงา และระนอง
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ผลผลิต นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต จานวน ๓,๐๐๐ คน ไดเขารวมโครงการเพื่อนาความรูและประสบการณแไปใชในการดารงชีวิต
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนที่เขารวมโครงการสามารถนาความรูและประสบการณแไปใชในการดารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
๒. นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนที่สอดคลองกับคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือขายที่เขารวมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม จานวน กิจกรรมที่วิทยาลัยชุมชนดาเนินการ 6 กิจกรรม ประกอบดวย
3,000 คน
1. โครงการคายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 1 ใหความรูที่ถูกตองในเรื่องการอยูรวมกันในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
กิจกรรมที่ 2 จัดใหนักศึกษาใชชีวิตรวมกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนในตางภูมิภาค
2. โครงการพัฒนาผูนานักศึกษา ผานกระบวนการคายผูนานักศึกษา
3. โครงการมหกรรมวิชาการสรางงาน สรางอาชีพ (วชช. ยะลา เจาภาพ)
4. โครงการสงเสริมปูองกันการแกปัญหายาเสพติด (วชช. สตูล)
5. โครงการเสริมสรางความสมานฉันทแในองคแกร (กีฬาสัมพันธแ) (วชช. สตูล)
6. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา (วชช. สงขลา)
มีเปูาหมายของแตละวิทยาลัยชุมชน จาแนกตามกิจกรรม ดังตาราง
กิจกรรม 1
2
3
4 5
6
รวม
นราธิวาส 500 160 150
810
ยะลา
50 100 1,600
1,750
ปัตตานี 100 100 200
400
สตูล
60 50 100 50 500
760
สงขลา
80 150 250
100 580
รวม
790 560 2,300 50 500 100 4,300
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
รอยละของจานวนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตมีคณ
ุ ภาพชีวิตดีขึ้น รอยละ ๘๐
หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
1. จัดสรรงบประมาณใหวิทยาลัยชุมชน 4,000,000 บาท
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2. หลักเกณฑแการพิจารณากิจกรรม/โครงการ
2.1 วัตถุประสงคแของโครงการที่สอดคลองกับภารกิจที่กาหนดไวในคาของบประมาณ
2.2 เปูาหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
2.3 ความทาทายหรือความนาสนใจ ของกิจกรรมที่จะประสบความสาเร็จ
2.4 วิธีการประเมินผลโครงการ
2.5 กรอบวงเงินงบประมาณจัดสรรใหแตละโครงการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. กาหนดแผนและปฏิทินงานใหชัดเจน
2. บริหารงบประมาณ/ โครงการใหยดึ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. ใหมีการประเมินผลโครงการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแ
4. ใหมีการสรุปผลและรายงาน เมื่อสิน้ สุดปีงบประมาณ พรอมขอเสนอแนะในการจัดทาคาของบประมาณในปีถัดไป
5. การเบิกจายงบประมาณใหเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. . และ/หรือ ขอตกลงของ
กระทรวงการคลัง
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล
ไตรมาส 2 ( ม.ค.ไตรมาส 3 ( เม.ย.ไตรมาส 4 ( ก.ค.รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)
มี.ค.)
มิ.ย.)
ก.ย.)
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
หนวยนับ
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
ผลผลิต : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
รายการ : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. แผนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คน
3,000
- 3,000
- จานวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือขายที่
เขารวมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ล้านบาท
4.0000
2.0000
2.0000
- รายจายประจา
การกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ใชกรอบการดาเนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการกาหนด
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(2) โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสรางชุมชนชายแดนใตตนแบบ
หลักการและเหตุผล / ความสําคัญของโครงการ สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหนาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน และมีวิทยาลัยชุมชน
ในสังกัด จํานวน 20 แหง โดยมีวิทยาลัยชุมชนที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 5 แหง ประกอบดวย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปตตานี ยะลา สตูล และสงขลา มีพันธกิจ
ในการจัดการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาในทุกสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู และนอกจากนี้ ยังมีพันธกิจที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวาพันธกิจแรก คือ การให
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน อันนําไปสูความสามารถทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของกลไกทางการศึกษาที่จะชวยบรรเทาปญหา
ความรุนแรงในพื้นที่โดยการสงเสริมและสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนใหเปนกลไกในการสงเสริมดานอาชีพ และการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
มาอยางตอเนื่อง
วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมและสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนใหเปนกลไกในการจัดการศึกษาเพื่อสรางหรือพัฒนาทักษะอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตทีส่ อดคลองกับความตองการของ
ชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
กลุมเปาหมาย : นักศึกษาหรือประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
กิจกรรมที่ดําเนินการ
กิจกรรมตามคําของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดําเนินการจริงและสอดคลองตามคําของบประมาณ
1. การจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ
1. ชุมชนเดิม
2. ดําเนินการโครงการในลักษณะ Area – Based
กิจกรรมที่ 1 นําผลการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาทบทวนรวมกับชุมชนเพื่อกําหนดความตองการในการพัฒนาเพิ่มเติม
3. การติ ด ตาม ประเมิ น และรายงานผลการ นําไปสูการพัฒนาหลักสูตรใหม/ กิจกรรมใหมในการยกระดับการเรียนรูนําไปสูการพัฒนาอาชีพหรือสังคม
ดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพตามความตองการของประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมที่ 3 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานโครงการอยางเปนระบบเพื่อใหไดสารสนเทศที่นาเชื่อถือ
2. ชุมชนใหม
กิจกรรมที่ 1 สํารวจความตองการของชุมชนในพื้นที่เปาหมายตามกระบวนการศึกษาชุมชน
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะหปญหา จัดกิจกรรมในการพัฒนาคน โดยใชศักยภาพหรือทรัพยากรของพื้นที่มาใชเปนฐานในการพัฒนาอาชีพ
กิจกรรมที่ 3 จัดทําหลักสูตรใหมหรือปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหสอดคลองกับความตองการพัฒนาอาชีพ
กิจกรรมที่ 4 จัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพตามความตองการของประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมที่ 5 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานโครงการอยางเปนระบบเพื่อใหไดสารสนเทศที่นาเชื่อถือ
ผลผลิต
นักศึกษาหรือประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตทเี่ ขารับบริการพัฒนาทักษะอาชีพ 3,500 คน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนที่เขารวมโครงการสามารถนําความรูและประสบการณไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
๒. นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความเปนไทย
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ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาทักษะ
อาชีพ จานวน 3,๕00 คน

ตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนที่สอดคลองกับคาของบประมาณ
เปูาหมายผูเขารวมโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนก
ตามวิทยาลัยชุมชน
สวชช.
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
สตูล
สงขลา
730 คน 800 คน
950 คน
1,770 คน 900 คน
720 คน
รวม 5,870 คน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
รอยละของจานวนนักศึกษาหรือประชาชนที่เขารับบริการมีรายไดเพิม่ ขึ้น รอยละ ๘๐
หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
1. จัดสรรไวที่สานักงานสถาบัน สาหรับการติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวม วงเงิน 1,000,000 บาท
2. จัดสรรใหวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนด วงเงิน 13,000,000 บาท
3. หลักเกณฑแการพิจารณาโครงการ
3.1 วัตถุประสงคแของโครงการที่สอดคลองกับภารกิจที่กาหนดไวในคาของบประมาณ
3.2 เปูาหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
3.3 ความทาทายหรือความนาสนใจ ของกิจกรรมที่จะประสบความสาเร็จ
3.4 วิธีการประเมินผลโครงการ
3.5 กรอบวงเงินงบประมาณจัดสรรใหแตละโครงการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมในลักษณะตาง ๆ เชน project-based area-based problem-based
๒. ยึดเปูาหมายตามคาของบประมาณ
๓. ใหมีการประเมินผลโครงการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแ
๔. ใหมีการสรุปผลและรายงาน เมื่อสิน้ สุดปีงบประมาณ พรอมขอเสนอแนะในการจัดทาคาของบประมาณในปีถัดไป
๕. การเบิกจายงบประมาณ
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5.1 การจัดโครงการ : การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ....
หรือ ขอตกลงของกระทรวงการคลัง
5.2 การจัดฝกอบรม (คาตอบแทนผูสอน คาวัสดุฝกอบรม คาสาธารณูปโภค) : การเบิกจายงบประมาณในการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพใหเปนไปตามขอตกลง
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับการเบิกคาใชจายในการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณดา นอาชีพและคุณภาพชีวิต
แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส ตามเปาหมายการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
หนวยนับ
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
ผลผลิต : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสรางชุมชนชายแดนใตตนแบบ
รายการ : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการสงเสริมอาชีพในเชตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
1. แผนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คน
3,500
3,500
- จํานวนนักศึกษาหรือประชาชน
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใตที่เขารับบริการพัฒนา
ทักษะอาชีพ
2. แผนการใชจายงบประมาณ
ลานบาท
14.0000
5.1800
3.0800
3.2200
2.5200
- รายจายประจํา
การกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ใชกรอบการดําเนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการกําหนด
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5.8 คณะกรรมการบริหารแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
มีหนาที่รับผิดชอบ 3 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรประเทศ
หลักการและเหตุผล / ความสําคัญของโครงการ พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวา
ปริญญา ใหสถาบันเปนสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา วิจัย ใหบริการทางวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสรางศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคลองตอความตองการและการประกอบอาชีพของทองถิ่นและชุมชนซึ่งนําไปสูการ
พัฒนาประเทศ และมาตรา 31 ในการดําเนินการตามมาตรา 8 และมาตรา 9 ใหมีวิทยาลัยซึ่งเปนสวนราชการในสถาบัน มีหนาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา ฝกอบรมดาน
วิชาการหรือดานวิชาชีพวิจัย และบริการทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และหนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมเปาหมาย : ประชาชน และชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร
กิจกรรมที่ดําเนินการ
กิจกรรมตามคําของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดําเนินการจริงและสอดคลองตามคําของบประมาณ
พัฒนานวัตกรรมชุมชนที่เนนการเชื่อมโยงองคความรูจากผลงานวิจัยไปสู ๑. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครจัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายเงินรายไตรมาส จัดสงใหสถาบัน
การสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
วิทยาลัยชุมชน
จั ง หวั ด และยุ ท ธศาสตร ข องประเทศ เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารแก ป ญ หา และ ๒. จัดทําขอตกลงรวมกันระหวางผูอํานวยการสถาบันและผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
๓. ติดตาม ประเมินผลการวิจัยตามงวดการวิจัย
๔. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยผานระบบ NRMS ตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติกําหนด
๕. นําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยและการนําไปใชประโยชน
๖. สรุป รายงานการดําเนินงานวิจัย เพื่อการนําไปใชในการพัฒนาตอยอดตอไป
ผลผลิต
จํานวนโครงการวิจัย 1 โครงการ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
มีผลงานวิจัยที่นําไปสูการแกปญหา และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
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ตัวชี้วัดตามคําของบประมาณ

ตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนที่สอดคลองกับคําของบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวนโครงการวิจยั 1 โครงการ
- จํานวนโครงการวิจยั 1 โครงการ
หลักเกณฑการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 325,000 บาท
๑. จัดสรรใหวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วงเงิน 325,000 บาท
๒. การคํานวณคาใชจายในโครงการวิจัยเปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ
แนวทางการบริหารโครงการและการใชจายงบประมาณ
๑. ดําเนินงานตามโครงการวิจัย แบงจายรายงวดตามแผนการดําเนินงาน
๒. พัฒนานักวิจัย เพื่อใหมีความรูความสามารถและทักษะดานวิจยั
๓. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานวิจัยใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน และบรรลุเปาหมายผลผลิตและผลลัพธโครงการ
๔. จัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัย
๕. สนับสนุนเผยแพรเอกสารงานวิจัย
๖. จัดทํารายงานสรุปผลการบริหารโครงการ ผลผลิต และผลลัพธ ตามตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส ตามเปาหมายการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
หนวยนับ
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรของประเทศ
รายการ : โครงการวิจัยที่สามารถเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของภาครัฐและหนวยงานที่รับผิดชอบ
1. แผนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
โครงการ
1
1
- จํานวนโครงการวิจยั
2. แผนการใชจายงบประมาณ
ลานบาท
0.3250
0.1300
0.1950
- รายจายประจํา
การกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ใชกรอบการดําเนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการกําหนด
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(2) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรประเทศ
หลักการและเหตุผล / ความสําคัญของโครงการ พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวา
ปริญญา ใหสถาบันเปนสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา วิจัย ใหบริการทางวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสรางศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคลองตอความตองการและการประกอบอาชีพของทองถิ่นและชุมชนซึ่งนําไปสูการ
พัฒนาประเทศ และมาตรา 31 ในการดําเนินการตามมาตรา 8 และมาตรา 9 ใหมีวิทยาลัยซึ่งเปนสวนราชการในสถาบัน มีหนาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา ฝกอบรมดาน
วิชาการหรือดานวิชาชีพวิจัย และบริการทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค เพื่อการวิจัยชุมชนและนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาชุมชนและสังคม
กลุมเปาหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยชุมชน 20 แหง ดําเนินโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาชุมชนและสังคม
กิจกรรมที่ดําเนินการ
กิจกรรมตามคําของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดําเนินการจริงและสอดคลองตามคําของบประมาณ
1. ดําเนินการโดยใชการวิจัยชุมชนเปนฐาน ซึ่งเปนจุดเดนของวิทยาลัยชุมชน ๑. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนเกณฑมาตรฐานการวิจัยของวิทยาลัยชุมชน
ที่ดําเนินการอยูในพื้นที่จังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู โดยใชศักยภาพ หรือ ๒. กําหนดกรอบงบประมาณ ขอบเขตงานวิจัย และหลักเกณฑการพิจารณาโครงการวิจยั
บริบท และความตองการของพื้นที่ในการกําหนดโจทยวิจัย และใหชุมชนมี ๓. พิจารณาโครงการวิจัย และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจยั
ส ว นร ว มในการวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ให ไ ด อ งค ค วามรู ที่ ส ามารถใช ใ นการ ๔. จัดทําขอตกลงรวมกันระหวางผูอํานวยการสถาบันและผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน
พัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และประชาชน
๕. พัฒนาระบบสารสนเทศในการกํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงานวิจยั
2. กรณีที่ 1 สําหรับโครงการที่เสนอของบประมาณในขั้นกรรมาธิการแลว ๖. จัดทําฐานขอมูลผูทรงคุณวุฒิทางการวิจัยในสาขาตางๆ และฐานขอมูลงานวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ใหทบทวน และปรับปรุงโครงการวิจัย ในประเด็นเกี่ยวกับ ชื่อโครงการวิจัย ๗. พัฒนานักวิจัยเพื่อใหมีความรูค วามสามารถดานการวิจัย
วัตถุประสงค ผลประโยชนที่ไดรับ และวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน
๘. สนับสนุนชองทางการใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอแนะโดยผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ
3. กรณีที่ 2 สํ าหรับโครงการวิจัยใหม ใหเสนอตามแบบฟอรมของ วช. ๙. ติดตาม ประเมินผลการวิจัยตามงวดการวิจัย
และเงื่อนไขที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนด (ภายใน 31 สิงหาคม 2560)
๑๐. นําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยและการนําไปใชประโยชน
๑๑. สรุป รายงานการดําเนินงานวิจัย เพื่อการนําไปใชในการพัฒนาตอยอดตอไป
ผลผลิต จํานวนโครงการวิจัย 30 โครงการ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ สามารถนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชในการพัฒนา/แกปญหาของชุมชนตั้งแตตนน้ํา-กลางน้ํา-ปลายน้ํา สงผลใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น ชุมชนมีความ
เขมแข็งและยั่งยืน
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ตัวชี้วัดตามคําของบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จํานวนโครงการวิจยั 30 โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนที่สอดคลองกับคําของบประมาณ
- วิทยาลัยชุมชนมีจํานวนโครงการวิจัยใหมที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดอยางนอย
๑ โครงการ

- ผลงานวิจัยสามารถใชแกปญหาและยกระดับการพัฒนาใหกับชุมชน
หลักเกณฑการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการสงเสริมใหบคุ ลากรไดมีการศึกษา วิจัย และใชวิจัยเปน
เครื่องมือในการพัฒนาองคความรูห รืองานสรางสรรคเพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคงและคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตรประเทศ จึงกําหนดแนว
ทางการบริหารงานและการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจยั และนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้
๑. ลักษณะของงานวิจัย : แบงงานวิจัยออกเปน ๕ ลักษณะ
(๑) วิจัยสถาบัน หมายถึง การวิจัยที่มุงการศึกษาปญหาที่เกี่ยวของและขอคนพบตางๆ ประยุกตใชในการวางแผน การกําหนดนโยบาย รวมทั้งการตัดสินใจ การ
แกปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(๒) วิจัยชุมชน หมายถึง การวิจัยที่มุงเนนการคนหาปญหา และกําหนดแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชนหรือทองถิ่นอยางมีสวนรวม
(๓) วิจัยการเรียนรู หมายถึง การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต
(๔) วิจัยนวัตกรรม หมายถึง การวิจัยเพื่อพัฒนาใหเกิดนวัตกรรม เทคโนโลยี การสรางสรรคสิ่งประดิษฐที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น
(๕) วิจัยธุรกิจชุมชน หมายถึง การวิจัยที่มุงเนนการพัฒนาและแกไขปญหาของธุรกิจชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพและสรางรายได โดยความรวมมือของชุมชน สถาน
ประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงธุรกิจของชุมชน
๒. กรอบโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ แบงเปน ๕ ดาน ดังนี้
(๑) เศรษฐกิจ เชน การคา การลงทุน ธุรกิจบริการ การผลิต การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ การบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) สังคม เชน คุณภาพชีวิต ผูพิการ ผูสูงอายุ
(๓) สุขภาพ เชน สมุนไพร แพทยแผนไทย สุขภาวะชุมชน สาธารณสุข
(๔) สิ่งแวดลอม เชน ทรัพยากรธรรมชาติ มลภาวะ สังคมสีเขียว พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก การบริหารจัดการน้ํา
(๕) เกษตรและอาหาร เชน เกษตรอินทรีย การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว ประมง ความมั่นคงทางอาหาร
๓. การกําหนดผูเสนอโครงการวิจัยและคณะวิจัย
(๑) หัวหนาโครงการวิจัย ครู และบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนที่มีสญ
ั ญาจาง โดยจะเปนหัวหนาโครงการวิจัยไดไมเกินคนละ ๑ โครงการ
(๒) ระบุเปนโครงการวิจยั เดีย่ วหรือวิจยั กลุม
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๔. การยื่นข้อเสนอโครงการ
(๑) จัดทาขอเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอรแมที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนกาหนดใหครบทุกขอเสนอ
(๒) สงขอเสนอโครงการวิจัยภายในกาหนดระยะเวลาที่กาหนด
(๓) กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย รวบรวมขอเสนอโครงการวิจัย ใหคณะกรรมการบริหารแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และผูทรงคุณวุฒิเพื่อกลั่นกรอง
(๔) กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย สานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณใหดาเนินโครงการใน

๕. การจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย กรอบวงเงินงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย : ไมเกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท/โครงการ การตั้งงบประมาณทุกรายการควรประมาณการ
ใหเหมาะสมกับกิจกรรมการวิจัย โดยยึดระเบียบกระทรวงการคลัง
๖. หลักเกณฑ์การพิจารณา ในการพิจารณาโครงการวิจัยฯ ใชหลักเกณฑแการใหคะแนนเกณฑแตางๆ ดังตอไปนี้
หลักเกณฑแ
คะแนน
๑. คุณคาทางปัญญา
๗๐
๑.๑ นักวิจัย
๑๐
๑.๒ ระเบียบวิธีวิจยั
๒๐
๑.๓ แผนการวิจัย
๑๕
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย
๑๕
๑.๕ งบประมาณ
๑๐
๒. คุณคาในการนาไปใช
๓๐
๒.๑ ประโยชนแทางวิทยาการ
๑๕
๒.๒ ประโยชนแตอองคแกร / ตอสังคม
๑๕
คะแนนรวม
๑๐๐
หมายเหตุ : คะแนนของรายการยอย (๑.๑ - ๑.๕ และ ๒.๑ - ๒.๒) แตละรายการอาจปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับลักษณะของโครงการวิจัย โดยคงคะแนนรวมของคุณคาทาง
ปัญญา = ๗๐ คะแนน และคุณคาในการนาไปใช = ๓๐ คะแนน
๗. หลักเกณฑ์การตัดสิน
โครงการวิจัยที่ผานการพิจารณาจะตองไดคะแนนตามหลักเกณฑแฯ ดังนี้
๗.๑ ไดคะแนนรวมไมต่ากวารอยละ ๕๐
๗.๒ ไดคะแนนตามหลักเกณฑแคุณคาทางปัญญา และคุณคาในการนาไปใชไมต่ากวารอยละ ๕๐ ของแตละหลักเกณฑแ
๗.๓ กรณีที่มีจานวนโครงการผานการพิจารณา มากกวางบประมาณที่ไดรับจัดสรร จะพิจารณาตามลาดับคะแนน
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วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน ๑0,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑. จัดสรรไวที่สานักงานสถาบัน สาหรับการบริหารจัดการโครงการในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 1,000,000 บาท
๒. จัดสรรใหวิทยาลัยชุมชน 20 แหง วงเงิน 9,000,000 บาท เพื่อดาเนินตามกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนที่กาหนดเป็นหลักเกณฑแพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
2.1 พิจารณาโครงการวิจัย ตามหลักเกณฑแมาตรฐานงานวิจัยของวิทยาลัยชุมชน ที่คณะกรรมการบริหารแผนงานบูรณาการวิจยั และนวัตกรรมกาหนด
2.2 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการบริหารโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคแความรูหรืองานสรางสรรคแเพื่อนาไปตอยอดในการใชประโยชนแสาหรับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนทองถิ่น ซึ่งจาแนกเป็น (๑) งบประมาณสาหรับการดาเนินงานบริหารโครงการ (๒) งบประมาณสาหรับการดาเนินงานโครงการวิจยั ของวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้ จะ
พิจารณาจัดสรรใหเฉพาะโครงการที่ไดดาเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลวเทานั้น
๓. การคานวณคาใชจายในโครงการวิจัยเป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. ดาเนินงานตามโครงการวิจัย แบงจายรายงวดตามแผนการดาเนินงาน
๒. พัฒนานักวิจัย เพื่อใหมีความรูความสามารถและทักษะดานวิจยั
๓. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานวิจัยใหเป็นไปตามแผนการดาเนินงาน และบรรลุเปูาหมายผลผลิตและผลลัพธแโครงการ
๔. จัดเวทีนาเสนอผลงานวิจัย
๕. สนับสนุนเผยแพรเอกสารงานวิจัย
๖. จัดทารายงานสรุปผลการบริหารโครงการ ผลผลิต และผลลัพธแ ตามตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
หนวยนับ
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
รายการ : โครงการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
1. แผนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
โครงการ
30
30
- จานวนโครงการวิจยั
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ล้านบาท
10.0000
2.0000
2.0000
3.0000
3.0000
- รายจายประจา
การกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ใชกรอบการดาเนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการกาหนด
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(3) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
หลักการและเหตุผล / ความสาคัญของโครงการ
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 เพื่อประโยชนแในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ากวาปริญญา ใหสถาบันเป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดย
วิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงคแเพื่อใหการศึกษา วิจัย ใหบริการทางวิชาการ ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและชุมชน
การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสรางศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคลองตอความตองการและการประกอบอาชีพของทองถิ่นและชุมชนซึ่งนาไปสูการพัฒนาประเทศ และมาตรา 31 ในการ
ดาเนินการตามมาตรา 8 และมาตรา 9 ใหมีวิทยาลัยซึ่งเป็นสวนราชการในสถาบัน มีหนาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ากวาปริญญา ฝึกอบรมดานวิชาการหรือดานวิชาชีพวิจัย และบริการ
ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค์
เพื่อการสรางงานวิจัยในการสะสมองคแความรูทางดานวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัยที่เกี่ยวของ
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน และชุมชนในจังหวัดสงขลา
กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการจริงและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
รวบรวมองคแ ความรูโดยภู มิปัญญาทองถิ่น และจัดการองคแ ๑. วิทยาลัยชุมชนสงขลาจัดทาแผนการดาเนินงานและแผนการใชจายเงินรายไตรมาส
ความรูเพื่อการถายทอดใหกับชุมชน
จัดสงใหสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๒. จัดทาขอตกลงรวมกันระหวางผูอานวยการสถาบันและผูอานวยการวิทยาลัยชุมชน
๓. ติดตาม ประเมินผลการวิจัยตามงวดการวิจัย
๔. รายงานความกาวหนาการดาเนินงานวิจัยผานระบบ NRMS ตามระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติกาหนด
๕. นาเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยและการนาไปใชประโยชนแ
๖. สรุป รายงานการดาเนินงานวิจัย เพื่อการนาไปใชในการพัฒนาตอยอดตอไป
ผลผลิต
จานวนโครงการวิจยั 1 โครงการ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
มีผลงานตีพิมพแ เพื่อเป็นขอมูลดานการทองเที่ยวสาหรับชุมชน และผูสนใจ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนที่สอดคลองกับคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนโครงการวิจยั ที่แลวเสร็จ 1 โครงการ
- จานวนโครงการวิจยั ที่แลวเสร็จ 1 โครงการ

๘๓83
หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
วงเงินงบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 408,๐๐๐ บาท
๑. จัดสรรใหวิทยาลัยชุมชนสงขลา วงเงิน 408,000 บาท เพื่อดาเนินตามกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนที่กาหนดเป็นหลักเกณฑแพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
1.1 พิจารณาโครงการวิจัย ตามหลักเกณฑแมาตรฐานงานวิจัยของวิทยาลัยชุมชน ที่คณะกรรมการบริหารแผนงานบูรณาการวิจยั และนวัตกรรมกาหนด
1.2 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการบริหารโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคแความรูหรืองานสรางสรรคแเพื่อนาไปตอยอดในการใชประโยชนแสาหรับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนทองถิ่น ซึ่งจาแนกเป็น (๑) งบประมาณสาหรับการดาเนินงานบริหารโครงการ (๒) งบประมาณสาหรับการดาเนินงานโครงการวิจยั ของ
วิทยาลัยชุมชน
๒. การคานวณคาใชจายในโครงการวิจัยเป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. ดาเนินงานตามโครงการวิจัย แบงจายรายงวดตามแผนการดาเนินงาน
๒. พัฒนานักวิจัย เพื่อใหมีความรูความสามารถและทักษะดานวิจยั
๓. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานวิจัยใหเป็นไปตามแผนการดาเนินงาน และบรรลุเปูาหมายผลผลิตและผลลัพธแโครงการ
๔. จัดเวทีนาเสนอผลงานวิจัย
๕. สนับสนุนเผยแพรเอกสารงานวิจัย
๖. จัดทารายงานสรุปผลการบริหารโครงการ ผลผลิต และผลลัพธแ ตามตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
หนวยนับ
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทมี่ ีศักยภาพ
รายการ : โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกทีม่ ีศักยภาพตามสาขาการวิจัย
1. แผนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
โครงการ
1
1
- จานวนโครงการวิจยั ที่แลวเสร็จ
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ล้านบาท
0.4080
- รายจายประจา
0.1632
0.2448
การกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ใชกรอบการดาเนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการกาหนด
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5.9 คณะกรรมการบริหารแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย และแผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดลอม
มีหนาที่รับผิดชอบ 3 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
หลักการและเหตุผล / ความสําคัญของโครงการ สถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งจัดการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญา พรอมทั้งจัดการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตร
และยังเปนสถานศึกษาที่อยูในชุมชน โดยตั้งเปาหมายใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน ผานการดําเนินงานโครงการในลักษณะ Project – Base ซึ่งในระยะแรกไดเลือกวิทยาลัยชุมชนนํารอง
จํานวน 4 แหง เพื่อเปนตนแบบการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยดําเนินการในแหลงเรียนรูทั้ง 4 แหง ดังนี้
1) พัฒนาสื่อการเรียนรู ชุดการเรียนรู พรอมใหบริการสื่อการเรียนรูดวยตนเองแกประชาชนที่เขารับบริการ
2) พัฒนาบุคลากรประจําแหลงเรียนรู เพื่อใหบุคลากรมีความรูในการจัดการความรู
3) พัฒนาหลักสูตรตามบริบทของแหลงเรียนรู เพื่อใหประชาชนสามารถเขามาเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ผานหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรประกาศนียบัตร
4) บูรณาการเชิงงานยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด/ภาค ณ จังหวัดที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชนนํารอง 4 แหง
วัตถุประสงค เพื่อจัดกระบวนการเรียนรูโดยผานแหลงเรียนรูที่ใชชุมชนเปนฐานการพัฒนา (Area-based) เชน แหลงเรียนรูดานอาชีพ แหลงเรียนรูดานเกษตร และแหลงเรียนรู
ดานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น
กลุมเปาหมาย : ประชาชนทั่วไปที่ตองการใชแหลงเรียนรูในการศึกษาหาขอมูลเพื่อนําไปพัฒนาตนเอง และสรางรายได
กิจกรรมที่ดําเนินการ
กิจกรรมตามคําของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดําเนินการจริงและสอดคลองตามคําของบประมาณ
วชช.แมฮองสอน : สถาบันไทใหญศกึ ษา
สําหรับโครงการตอเนื่องของ 4 วิทยาลัยชุมชน
1. ทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมา และปรับปรุงแผนการดําเนินงานโครงการใน
ระยะ 1- 3 ป
2. พัฒนารูปแบบ และวิธีการใหบริการของแหลงเรียนรูที่เปดใหนักศึกษาและประชาชน วชช.สระแกว : สถาบันการเรียนรูเ กษตรอินทรีย
เขาถึงไดอยางหลากหลาย
3. จัดทําสื่อ หลักสูตร หรือองคความรูใหม ๆ ที่ใหบริการในแหลงเรียนรู
4. ประเมินผลการใหบริการแหลงเรียนรูใหเปนไปตามตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่กําหนด วชช.แพร
ไวในแผนปฏิบัติงานรายเดือน รายไตรมาส และสิ้นปงบประมาณ
- ทบทวนวัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม/ความพรอมของสถานที/่ สาธารณูปโภค/กฎหมาย/
ระเบียบรองรับ เชน การใชประโยชนที่ดิน การรับมอบอาคาร สิ่งกอสราง เปนตน
- ปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
- พัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนรูใหทันสมัยใชงานงาย
- ติดตาม ประเมินผลแหลงเรียนรูโ ดยบุคลากรภายใน ภายนอกและชุมชนที่ใชประโยชน
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กิจกรรมตามคําของบประมาณ

กิจกรรมที่จะดําเนินการจริงและสอดคลองตามคําของบประมาณ

วชช.นาน
- โครงการสรางภาพลักษณ (Branding Image) ผานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการการทองเที่ยว อัตลักษณนา น
- โครงการเสริมสรางศักยภาพองคกร และเพิม่ ขีดความสามารถศูนยนา นศึกษาเพื่อการพึ่งพา
ตนเองอยางยั่งยืน
- โครงการฟนฟูประเพณีโบราณอัตลักษณนาน

วิทยาลัยชุมชนที่เสนอโครงการใหม
1. เริ่มสํารวจและประเมินการใหบริการแหลงเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดทํา - ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
คําของบประมาณในป พ.ศ. 2562 เปนตนไป
2. เสนอโครงการที่เปนจุดเนนของวิทยาลัยชุมชน ที่สามารถใหบริการแหลงเรียนรูที่ - ศูนยทบสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ดานอาหารไทย) ความรวมมือระหวางวิทยาลัยชุมชน
เขาถึงประชาชนโดยไมจํากัดเวลา และมีรูปแบบหรือชองทางที่หลากหลาย เริ่มตนป แพร และสํานักพัฒนาฝมือแรงงานแพร
แรก ไมเกิน 1 แหลงเรียนรู
ผลผลิต
จํานวนผูรับบริการวิชาการในแหลงเรียนรู 4,000 คน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
๑. มีแหลงเรียนรูตลอดชีวิตตามศักยภาพของพื้นที่นํารองที่ประชาชนไดใชบริการแหลงเรียนรูไดหลากหลายวิธี จํานวน 4 แหลงเรียนรู
๒. ประชาชนและผูสนใจมีโอกาสการเขาถึงการใหบริการแหลงเรียนรูที่มีความหลากหลาย ที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิตที่ตอบสนองความตองการของบุคคลหรือชุมชนอยางมี
คุณภาพ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามคําของบประมาณ
ตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนที่สอดคลองกับคําของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จํานวนผูรับบริการวิชาการในแหลงเรียนรู 4,000 คน
- จํานวนผูรับบริการวิชาการในแหลงเรียนรูไ มนอยกวา 4,000 คน
(แมฮองสอน 1,000 คน, สระแกว 1,000 คน, แพร 1,0๐๐ คน และนาน ๑,๐๐๐ คน)
หลักเกณฑการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 7,535,800 บาท
๑. จัดสรรใหวิทยาลัยชุมชนทั้งวงเงิน 7,535,800 บาท เพื่อดําเนินกิจกรรม/โครงการตามหลักเกณฑที่กาํ หนด
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๒. พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้
๒.๑ สอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตรระดับชาติ
๒.๒ สอดคลองกับยุทธศาสตรระดับจังหวัด
๒.๓ เปนโครงการที่เปนการจัดการความรู สรางการมีสวนรวมกับชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรู ดานตางๆ ตามศักยภาพพื้นที่
ทําใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถนําไปพัฒนาตนเองและชุมชนได
๒.๔ เปาหมายสุดทาย/ความสําเร็จของโครงการที่จะสงผลตอบุคคล กลุม หรือชุมชน
๒.๕ ความสอดคลองของระยะเวลาและงบประมาณ
แนวทางการบริหารโครงการและการใชจายงบประมาณ
๑. จัดทําแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับเปาหมายการเบิกจายของรัฐบาล
๒. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน
๓. การจัดโครงการ : การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. .... หรือ
ขอตกลงของกระทรวงการคลัง
๔. การจัดฝกอบรม (คาตอบแทนผูสอน คาวัสดุฝกอบรม คาสาธารณูปโภค) : การเบิกจายงบประมาณในการจัดการศึกษาหลักสูตรฝกอบรมดานอาชีพ ใหเปนไปตามขอตกลง
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับการเบิกคาใชจายในการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณดา นอาชีพและคุณภาพชีวิต
แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส ตามเปาหมายการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
หนวยนับ
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
รายการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
1. แผนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คน
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
- จํานวนผูรับบริการวิชาการใน
แหลงเรียนรู
2. แผนการใชจายงบประมาณ
ลานบาท
7.5358
- รายจายประจํา
2.7887
1.6577
1.7331
1.3563
การกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ใชกรอบการดําเนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการกําหนด
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(2) โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
หลักการและเหตุผล / ความสําคัญของโครงการ
สถานการณประชากรของโลกไดเขาสูการเปนสังคมประชากรสูงวัย กลุมประเทศสมาชิกในยุโรป อเมริกาเหนือ ไดเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ (Competed aged society:
คาดัชนีการสูงวัยระหวาง 120-199.9) (Population Reference Bureau, 2012) ในบางประเทศในเอเชียไดแก ญี่ปุน ก็เขาสูสังคมผูสูงอายุระดับสุดยอด (super aged society: มีคาดัชนีการ
สูงวัยตั้งแต 200 ขึ้นไป รองลงมาคือเกาหลีใต สิงคโปร และประเทศไทย ตามลําดับ ขอมูลจํานวนประชากรของประเทศที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ตามสัดสวนของประชากรทั้งหมด
ถือวาเปนตัวบงชี้ที่แสดงถึงการเขาสูการเปนสังคมผูสูงวัย “ดัชนีการสูงวัย (Aging index)” ประชากรโลกมีการใชดัชนีจําแนกสังคมคือ สังคมเยาววัย (Yong society: คาดัชนีต่ํากวา 50) สังคมสูง
วัย (aged society: คาดัชนีระหวาง 50 – 119.9) สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ (Completed aged society: คาดัชนีระหวาง 120 – 199.9) และสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super aged
society: คาดัชนีตั้งแต 200 ขึ้นไป)
สังคมไทยในปจจุบันผูสูงอายุมีจํานวนมากขึ้น และในอนาคต ผูสูงอายุในประเทศไทยมีแนวโนมสูงขึ้น จากขอมูลในป 2556 ประชากรที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป มีจํานวนถึง
8,734,101 คน และดัชนีการสูงวัยของประเทศคือ 68.77 โดยจังหวัดที่มีดัชนีการสูงวัยมากที่สุดคือ ลําปาง (121.79) ลําพูน (116.48) และแพร (116.4) สวนจังหวัดที่มีดัชนีการสูงวัยนอย
คือ นราธิวาส (36.17) กระบี่ (37.62) และยะลา (37.67) จังหวัดแมฮองสอนเปนจังหวัดที่มีบริบทดานภูมิประเทศที่เปนภูเขาหมูบานบางหมูบานมีความยากลําบากในการเดินทาง นอกจากนั้น
ประชากรสวนใหญอยูในภาคการเกษตรที่สรางรายไดใหแกเกษตรกรแตก็ยังเปนจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจคอนขางเล็ก มีคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) อยูที่ 10,384 ลานบาท และมี
ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว (GPP per Capita) 43,654 บาท/คน/ป โดยประชากรของจังหวัดแมฮองสอนที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป มีจํานวนทั้งสิ้น 26,573 คน มีคาดัชนีสูงวัยรอยละ 47.41 ซึ่งมี
ความรุนแรงในระดับที่ 69 ของประเทศ การเตรียมความพรอมเมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ จึงเปนเรื่องที่ควรใหความสําคัญกับประชากรที่อยูในกลุมผูสูงอายุ วัยสูงอายุมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งในวัยนี้นับวาเปนวัยเสื่อมถอย มีปญหาสุขภาพตามมามากมาย ปญหาทางสุขภาพที่พบไดมาก คือ โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงที่สงผลใหมีสุขภาพรางกายออนแอไมแข็งแรง สงผลใหเกิดโรคตาง ๆ ตามมา ปญหาความเสื่อมที่นําไปสูความพิการ การเปนอัมพาต ชวยเหลือตนเองไดนอย ภาวะสมองเสื่อม ภาวะ
ซึมเศรา ปญหาทางจิต และดวยสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งผูสูงอายุจะตองมีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเปนอยางมาก ผูสูงอายุที่ไมสามารถปรับตัว ปรับใจตอการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ เหลานี้ได จึงมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศราไดมากกวาบุคคลในวัยอื่น ๆ โดยมีรายงานวาประมาณรอยละ 30 ของผูที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไปเคยมีประสบการณของการมีภาวะ
ซึมเศราที่รุนแรงอยางนอยหนึ่งครั้ง ซึ่งสงผลตอสุขภาวะของผูสูงอายุเปนอยางยิ่ง อยางไรก็ตาม บุคคลทั่วไปมักเขาใจวาภาวะซึมเศราเปนเรื่องธรรมดาของผูสูงอายุ จึงมักละเลย ไมสนใจ ทําให
ภาวะซึมเศราไมไดรับการแกไขหรือใหการชวยเหลือในระยะเริ่มตน ซึ่งจะสงผลใหมีความรุนแรงมากขึ้น จนกลายเปนโรคซึมเศราซึ่งสงผลกระทบตอตัวผูสูงอายุเอง บุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะ
ผูดูแลที่จะตองรับภาระเปนผูดูแลผูสูงอายุจํานวนมากมีภาวะเครียดและไมรูจะดูแลผูสูงอายุอยางไร ปฏิบัติไมถูกตอง และผูสูงอายุเมื่อเจ็บปวยความสามารถในการควบคุมภาวะทางอารมณไดนอย
กวาปกติ ความตองการสูง สถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งจัดการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญา พรอมทั้งจัดการศึกษาในหลักสูตรฝกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร และยังเปนสถานศึกษาที่อยูในชุมชน
เล็งเห็นถึงความสําคัญของสังคมผูสูงอายุ โดยที่ผานมาวิทยาลัยชุมชนที่ดําเนินการอยูในพื้นที่จังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ ไดดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการดูแลตัวเองของผูสูงอายุ และหลักสูตร
การดูแลผูสูงอายุ รวมกับชุมชน และหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัด เชน วิทยาลัยชุมชนแพรดําเนินการรวมกับเทศบาลตําบลเดนชัย จัดหลักสูตรเกี่ยวกับพออุย แมอุย วิทยาลัยชุมชนระนอง
ดําเนินการจัดหลักสูตรการดูแลตนเองของผูสูงอายุ โดยใชหลักสูตรยา 9 เม็ด และวิทยาลัยชุมชนนานมีหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุในภาวะพึ่งพา เปนตน
วัตถุประสงค
จัดการความรูดา นผูส ูงอายุ โดยใช Area – based เปนฐานในการดําเนินโครงการผานหลักสูตรประกาศนียบัตร และโครงการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
1. เพื่อจัดการความรูดา นผูส ูงอายุโดยใช Area – based เปนฐานในการดําเนินโครงการผานหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน
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2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูส ูงอายุในดานสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ
3. เพื่อสรางเครือขายการทํางานดานผูสูงอายุโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
4. เพื่อสงเสริมใหผสู ูงอายุมีความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของตนเอง
5. เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูด ูแลผูส ูงอายุในครอบครัวและชุมชน
กลุมเปาหมาย : ผูสูงอายุในจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู
กิจกรรมที่ดําเนินการ
กิจกรรมตามคําของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดําเนินการจริงและสอดคลองตามคําของบประมาณ
1. กิจกรรมระดมความคิดเห็นรวมกับเครือขายชุมชน หนวยงาน ที่ทํางานดานผูสูงอายุ เพื่อบูรณาการการ
โครงการตอเนื่อง
1. ทบทวนผลการดํ าเนิ นงานที่ ผ านมา และปรับ ปรุง แผนการดํ าเนิ นงาน ทํางานรวมกัน
2. กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของผูส ูงอายุในการสงเสริมอาชีพเพือ่ ใหมรี ายไดเสริม
โครงการในระยะ 1-3 ป และมีความพรอมดานเครือขายความรวมมือกับ
3. กิจกรรมนันทนาการ อบรมใหความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของผูส ูงอายุ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในระดับชุมชน และระดับจังหวัด
4. กิจกรรมอบรม ผูดูแลผูสูงอายุ ภายใตหลักสูตรระยะสั้น ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาของวิทยาลัย
2. กิจกรรมควรเนนใหผูสูงอายุพัฒนาตนเองทั้งดานรางกาย จิตใจ และอาชีพ
ชุมชน
เสริมในชุมชน
5. กิจกรรมสงเสริมการสรางการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ
3. สงเสริมและอบรมใหความรูและฝกทักษะในการประกอบอาชีพ
6. กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญ
 ญาทองถิ่นโดยผูสูงอายุ
4. สงเสริมใหผูสูงอายุเห็นคุณคาในตนเอง
7. กิจกรรมบูรณาการทุกชวงวัย เพื่อใหเกิดการถายทอดองคความรูแ ละแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
โครงการใหม
1. สํารวจชุมชนเปาหมาย ดานผูส ูงอายุ จํานวน สภาพความเปนอยู สังคม เศรษฐกิจ
1. สํารวจชุมชนเปาหมาย วิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาผูสูงอายุในชุมชนใน
2. สรางเครือขายการทํางานดานผูสูงอายุในชุมชน
การพัฒนาตนเองทั้งดานรางกาย จิตใจ และอาชีพเสริมในชุมชน โดยควร
3. จัดทําแผนพัฒนาผูส ูงอายุรวมกับเครือขาย
เปนแผนในระยะ 1-3 ป
4. พัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูสูงอายุและสอดคลองกับบริบทของชุมชน
5. สํารวจและจัดทํา ทําเนียบของผูสูงอายุที่เปนปราชญชาวบานในแตละเรือ่ ง
6. จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเ กีย่ วกับสิทธิประโยชนของผูสูงอายุ สิทธิการเขาถึงบริการของรัฐ
7. จัดกิจกรรมอบรม ใหความรูและฝกปฏิบัตดิ านอาชีพตามความสนใจของกลุม ผูส ูงอายุ เพื่อใหมรี ายได
ผลผลิต
จํานวนผูสูงอายุที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1,300 คน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูสูงอายุเขาถึงบริการทางสังคม สามารถดูแลตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยูในสังคม/ชุมชนไดอยางมีความสุข
2. ผูสูงอายุไดรับการดูแลจากชุมชน โดยการทํากิจกรรมรวมกัน เปนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
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3. ผูสูงอายุสามารถดูแลตนเองเบื้องตนได ดวยการออกกาลังกายและรับประทานอาหารที่เหมาะสม
4. ไดเครือขายในการทางานดานผูสูงอายุ ที่สามารถบูรณาการการทางานรวมกันได
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนที่สอดคลองกับคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนผูสูงอายุที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1,300 คน
- จานวนผูสูงอายุที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตไมนอยกวา 1,300 คน
หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 5,499,300 บาท
๑. จัดสรรใหวิทยาลัยชุมชนทั้งวงเงิน 5,499,300 บาท เพื่อดาเนินกิจกรรม/โครงการตามหลักเกณฑแที่กาหนด
๒. หลักเกณฑแการพิจารณาโครงการ
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. จัดทาแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับเปูาหมายการเบิกจายของรัฐบาล
๒. กากับ ติดตาม การดาเนินงานและการเบิกจายงบประมาณใหเป็นไปตามแผน
๓. การจัดโครงการ : การเบิกจายงบประมาณใหเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. .... หรือ
ขอตกลงของกระทรวงการคลัง
๔. การจัดฝึกอบรม (คาตอบแทนผูสอน คาวัสดุฝึกอบรม คาสาธารณูปโภค) : การเบิกจายงบประมาณในการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมดานอาชีพ ใหเป็นไปตามขอตกลง
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับ การเบิกคาใชจายในการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณแดานอาชีพและคุณภาพชีวิต
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
หนวยนับ
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
ผลผลิต : โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
รายการ : โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
1. แผนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คน
1,300
200
300
400
400
- จานวนผูสูงอายุที่เขารวม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ล้านบาท
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รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)
แผน
ผล
แผน
ผล
5.4993
- รายจายประจํา
2.0346
การกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ใชกรอบการดําเนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการกําหนด
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หนวยนับ

ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)
แผน
ผล
1.2096

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)
แผน
ผล
1.2647

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
แผน
ผล
0.9904

(3) โครงการการจัดการความรูก ารสรางมูลคาเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ
หลักการและเหตุผล / ความสําคัญของโครงการ
ปญหาขยะเปนปญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศถือเปนปญหาสําคัญเนื่องจากขยะมูลฝอย ถือเปนผลกระทบจากพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย สิ่งของที่เหลือใชตาง ๆ ถูกนํามา
เปนขยะที่ตองมีความจําเปนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบในการเก็บ ขน และกําจัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางพื้นที่ก็สามารถจัดการขยะได บางพื้นที่ใหเอกชนเขามาดําเนินการ
อยางไรก็ตาม การจัดการขยะมูลฝอยมีความจําเปนตองมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ตั้งแตตนน้ําคือในระดับครัวเรือน กลางน้ําคือรูปแบบการจัดเก็บ และปลายน้ําคือวิธีการในการจัดการขยะ
รวมทั้งตองคํานึงถึงการบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาที่ตองใหผูผลิตขยะไดเกิดความตระหนักตอความรับผิดชอบในการจัดการขยะอยางเปนระบบ ปญหาขยะเปนปญหา
ที่สําคัญมากจนทําใหรัฐบาลใหความสําคัญและยกเปนวาระแหงชาติ จนเกิดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 131 ตอนพิเศษ 189 ง ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 และรวมถึงแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
สถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งมีวิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ และเปนสถานศึกษาที่อยูในชุมชน เล็งเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน จึงเห็นวาเพื่อใหการบริหาร
จัดการขยะมีประสิทธิภาพตองเริ่มจากการใหความรูแกชุมชน โดยผานกระบวนการการจัดการความรูภายในชุมชน โดยการสรางครัวเรือนตนแบบ หรือชุมชนตนแบบขึ้น
วัตถุประสงค : เพื่อสรางองคความรูดานการบริหารจัดการขยะในชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถลด คัดแยก และนําขยะไปใชประโยชนได ทําใหชุมชนมีรายไดและเปนชุมชนที่
ปราศจากขยะ
กลุมเปาหมาย : ประชาชน/ครัวเรือนในชุมชนในจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู 20 จังหวัด ๆ ละ 1 – 2 ชุมชน
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กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
ชุมชนต่อเนื่อง
1. ทบทวนและปรับปรุงแผนการดาเนินงานใหเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัด
2. จัดทาหลักสูตร (เพิ่มเติม) และดาเนินการจัดการความรูรวมกับชุมชนเปูาหมาย
3. ประเมินความกาวหนา วัดผลตามตัวชี้วัด และปรับปรุงโครงการระหวางปีงบประมาณ
4. ปรับปรุงหลักสูตร จัดการความรูฯ และประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ

กิจกรรมที่จะดาเนินการจริงและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
ขั้นการเตรียมชุมชน
1. วิเคราะหแศักยภาพชุมชน
2. คัดเลือกชุมชน
3. จัดทาแผนการดาเนินงาน

ขั้นจัดกระบวนการเรียนรู้
4. พัฒนาหลักสูตร/ชุดความรู
ชุมชนหรือพื้นที่เป้าหมาย (ใหม่)
5. เรียนรูจากตัวอยางที่ดี
1. ประเมินและคัดเลือกชุมชนที่เขารวมโครงการ
6. ทดลองปฏิบัติและประเมินความกาวหนา
2. จัดทาแผนการดาเนินงานรวมกับชุมชน
3. จัดทาหลักสูตรที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ และดาเนินการจัดการความรูรวมกับ 7. สรุปบทเรียน
ขั้นประเมินผลโครงการ
ชุมชนเปูาหมาย
4. ประเมินความกาวหนา วัดผลตามตัวชี้วัด และปรับปรุงโครงการระหวางปีงบประมาณ 8. ติดตามประเมินผล
9. ทบทวน/ปรับปรุงโครงการ
5. ปรับปรุงหลักสูตร จัดการความรูฯ และประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ
10. นาหลักสูตรที่ไดจากการวิจัยและพัฒนาไปสูระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
ผลผลิต
จานวนขยะมูลฝอยที่ชุมชน ลด คัดแยก และสามารถนาไปใชประโยชนแ 50 ตัน/ปี
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2. ชุมชนมีระบบการบริหารจัดการขยะที่ดี ชวยลดมลพิษ ลดคาใชจาย และสามารถนาขยะไปใชประโยชนแทาใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
3. คนในชุมชนมีความรู ทักษะปฏิบัติ พฤติกรรมที่ดีตอการจัดการขยะนาไปสูคุณภาพชีวิต และรายไดเสริม มีสานึกความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนที่สอดคลองกับคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนขยะมูลฝอยที่ชุมชน ลด คัดแยก และสามารถนาไปใชประโยชนแ 50 - จานวนขยะมูลฝอยที่ชุมชน ลด คัดแยก และสามารถนาไปใชประโยชนแ ไมนอยกวา 2.5 ตัน/ปี
- จานวนผูรับบริการทางวิชาการดานการบริหารจัดการขยะ
ตัน/ปี
- จานวนชุมชนที่เขารวมโครงการไมนอยกวา 1 ชุมชน
- จานวนโครงการ/กิจกรรม ไมนอยกวา 1 โครงการ
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

-

ผูรับบริการวิชาการดานการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ
ไมนอยกวารอยละ ๘0 มีความพึงพอใจไมนอยกวา 3.51 คะแนน
มีชุมชนตนแบบในการบริหารจัดการขยะ (ถามี)

หลักเกณฑการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ จํานวน 5,6๐๐,๐๐๐ บาท
๑. จัดสรรไวที่สํานักงานสถาบันเพื่อการบริหารจัดการโครงการในภาพรวม วงเงิน 200,000 บาท
๒. จัดสรรสําหรับวิทยาลัยชุมชนดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการหลัก วงเงิน 5,400,000 บาท
๓. พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้
3.1 สอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตรระดับชาติ
3.2 สอดคลองกับยุทธศาสตรระดับจังหวัด
3.3 เปนโครงการที่เปนการจัดการความรู สรางการมีสวนรวมกับชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาระบบการจัดการขยะของชุมชน
3.4 เปาหมายสุดทาย/ความสําเร็จของโครงการที่จะสงผลตอบุคคล กลุม หรือชุมชน
3.5 ความสอดคลองของระยะเวลาและงบประมาณ
แนวทางการบริหารโครงการและการใชจายงบประมาณ
๑. จัดทําแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับเปาหมายการเบิกจายของรัฐบาล
๒. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน
๓. การจัดโครงการ : การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ หรือ ขอตกลง
ของกระทรวงการคลัง
๔. การจัดฝกอบรม (คาตอบแทนผูสอน คาวัสดุฝกอบรม คาสาธารณูปโภค) : การเบิกจายงบประมาณในการจัดการศึกษาหลักสูตรฝกอบรมดานอาชีพ ใหเปนไปตามขอตกลง
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับ การเบิกคาใชจายในการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณดานอาชีพและคุณภาพชีวิต
แผนการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส ตามเปาหมายการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาล
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
หนวยนับ
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 ( ต.ค.ไตรมาส 2 ( ม.ค.ไตรมาส 3 ( เม.ย.ไตรมาส 4 ( ก.ค.ธ.ค.)
มี.ค.)
มิ.ย.)
ก.ย.)
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
รายการ : โครงการการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ
1. แผนการปฏิบัติงาน
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หนวยนับ

รวมทั้งสิ้น
แผน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ตัน
50
- จานวนขยะมูลฝอยที่ชุมชน ลด คัดแยก และ
สามารถนาไปใชประโยชนแ
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ล้านบาท
5.6000
- รายจายประจา
การกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ใชกรอบการดาเนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการกาหนด

ผล

ไตรมาส 1 ( ต.ค.ธ.ค.)
แผน
ผล

ไตรมาส 2 ( ม.ค.มี.ค.)
แผน
ผล

ไตรมาส 3 ( เม.ย.มิ.ย.)
แผน
ผล

ไตรมาส 4 ( ก.ค.ก.ย.)
แผน
ผล
50

2.1224

1.2320

1.2376

1.0080
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5.10 คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. (กิจกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ป) และ โครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม)
มีหนาที่รับผิดชอบ ๒ โครงการ ดังนี้
(1) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักการและเหตุผล/ความสําคัญของโครงการ เปนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ขอ 1.3.1 ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป โดยสนับสนุนตําราในวิชาหลัก
ใหแกทุกโรงเรียน จัดใหมีชุดนักเรียนและอุปกรณการเรียนฟรีใหทันปการศึกษา 2552 และสนับสนุนคาใชจายอื่น ๆ เพื่อชดเชยรายการตาง ๆ ที่โรงเรียนเก็บจากผูปกครอง
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี ไดรับโอนมาจากวิทยาลัยการอาชีพโพทะเล จังหวัดพิจิตร และวิทยาลัยการอาชีพบานไร จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีภารกิจหลักดานการจัดการเรียน
การสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เมื่อวิทยาลัยการอาชีพทั้งสองแหงโอนมาเปนวิทยาลัยชุมชน จึงมีความจําเปนที่ตองดําเนินงาน ปวช./ปวส.
ตามภารกิจวิทยาลัยการอาชีพเดิมที่วิทยาลัยชุมชนทั้งสองแหงไดรับโอน พรอมทั้งดําเนินงานภารกิจวิทยาลัยชุมชนควบคูกันไป ดังนั้น นักเรียน ปวช. ในวิทยาลัยชุมชนจึงไดรับสิทธิ์ในการรับการ
สนับสนุนโอกาสไดรับการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค
๑. จัดการศึกษาระดับ ปวช. ใหแกประชาชนไดศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย ตามประเภทสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการ และปญหาของชุมชน ทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชนมีสวนรวม
๒. สนับสนุนใหมีการจัดหาตําราเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณการเรียนที่จําเปนใหแกผูเรียนตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนคาใชจายที่จําเปนแกผูเรียนตามความเหมาะสม
รวมทั้งสนับสนุนคาใชจายที่จําเปนแกสถานศึกษาเพื่อลดคาใชจายของผูปกครอง
กลุมเปาหมาย : เยาวชนในพื้นที่ จํานวน 1,600 คน จากวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี
กิจกรรมที่ดําเนินการ
กิจกรรมตามคําของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดําเนินการจริงและสอดคลองตามคําของบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑3,633,100 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 14,432,155 บาท (วชช.พิจิตร 11,038,265 บาท วชช.อุทัยธานี 3,393,890 บาท)
1) คาจัดการเรียนการสอน (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ชั้นปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60 (715 คน x 3,250 บาท) จํานวน 2,323,750 บาท
จัดสรรเปนคาใชจายรายหัวนักศึกษาตามหลักเกณฑของ
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2/๒๕60 (474 คน x ๒,๔50 บาท) จํานวน 1,161,300 บาท
กระทรวงศึกษาธิการในรายการ
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ชั้นปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖1 (964 คน x 3,250 บาท) จํานวน 3,133,000 บาท
1. คาจัดการเรียนการสอน
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖1 (648 คน x ๒,๔50 บาท) จํานวน 1,587,600 บาท
• สาขาอุตสาหกรรม เทอมละ 3,250 บาท
วชช.พิจิตรและวชช.อุทัยธานี รวมทั้งสิ้น 8,205,650 บาท (แผนคาใชจายคาจัดการเรียนการสอน ปวช.)
• สาขาพาณิชยกรรม เทอมละ 2,450 บาท
คาจัดการเรียนการสอน (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
รวมทั้งสิน้ ๘,๕๔๔,๕๐๐ บาท (ไดรบั จัดสรรจากสํานักงบประมาณ)
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ชั้นปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60 (598 คน x 3,250 บาท) จํานวน 1,943,500 บาท
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2/๒๕60 (415 คน x ๒,๔50 บาท) จํานวน 1,016,750 บาท
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ชั้นปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖1 (672 คน x 3,250 บาท) จํานวน 2,184,000 บาท
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๒. คาหนังสือเรียน เทอมละ 1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,600,๐๐๐ บาท

๓. คาอุปกรณการเรียน เทอมละ 230 บาท
รวมทั้งสิ้น ๖๖๘,๓๐๐ บาท

กิจกรรมที่จะดําเนินการจริงและสอดคลองตามคําของบประมาณ
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖1 (478 คน x ๒,๔50 บาท) จํานวน 1,171,100 บาท
รวม 6,315,350 บาท (แผนคาใชจายคาจัดการเรียนการสอน ปวช.)
คาจัดการเรียนการสอน (จํานวนนักศึกษา x อัตรารายหัวตามประเภทวิชา) วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ชั้นปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60 (117 คน x 3,250 บาท) จํานวน 380,250 บาท
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2/๒๕60 (59 คน x ๒,๔50 บาท) จํานวน 144,550 บาท
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ชั้นปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖1 (292 คน x 3,250 บาท) จํานวน 949,000 บาท
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖1 (170 คน x ๒,๔50 บาท) จํานวน 416,500 บาท
รวม 1,890,300 บาท (แผนคาใชจายคาจัดการเรียนการสอน ปวช.)
2) คาหนังสือเรียน วชช.พิจิตรและวชช.อุทัยธานี รวมทั้งสิ้น 2,801,000 บาท
คาหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (1,189 คน x ๑,๐๐๐ บาท)
จํานวน 1,189,000 บาท
คาหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (1,612 คน x ๑,๐๐๐ บาท)
จํานวน 1,612,000 บาท
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร รวม 2,163,000 บาท
คาหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (1,013 คน x ๑,๐๐๐ บาท)
จํานวน 1,013,000 บาท
คาหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (1,150 คน x ๑,๐๐๐ บาท)
จํานวน 1,150,000 บาท
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี รวม 638,000 บาท
คาหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (176 คน x ๑,๐๐๐ บาท)
จํานวน 176,000 บาท
คาหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (462 คน x ๑,๐๐๐ บาท)
จํานวน 462,000 บาท
3) คาอุปกรณการเรียน วชช.พิจติ รและวชช.อุทัยธานี ทั้งสิ้น 644,230 บาท
คาใชจายรายหัว ชั้นปที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60 (1,189 คน x ๒๓๐ บาท) จํานวน 273,470 บาท
คาใชจายรายหัว ชั้นปที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖1 (1,612 คน x ๒๓๐ บาท) จํานวน 370,760 บาท
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร รวม 497,490 บาท
คาใชจายรายหัว ชั้นปที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60 (1,013 คน x ๒๓๐ บาท) จํานวน 232,990 บาท
คาใชจายรายหัว ชั้นปที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖1 (1,150 คน x ๒๓๐ บาท) จํานวน 264,500 บาท
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี รวม 146,740 บาท
คาใชจายรายหัว ชั้นปที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60 (176 คน x ๒๓๐ บาท) จํานวน 40,480 บาท
คาใชจายรายหัว ชั้นปที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖1 (462 คน x ๒๓๐ บาท) จํานวน 106,260 บาท
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๔. คาเครื่องแบบนักเรียน 900 บาท/คน/ป
รวมทั้งสิ้น ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท

๕. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เทอมละ 475 บาท
รวมทั้งสิ้น ๑,๓๘๐,๓๐๐ บาท

กิจกรรมที่จะดําเนินการจริงและสอดคลองตามคําของบประมาณ
4) คาเครื่องแบบนักเรียน วชช.พิจิตรและวชช.อุทัยธานี รวมทั้งสิ้น 1,450,800 บาท
คาใชจายรายหัว ชั้นปที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕61 (1,612 คน x 900 บาท) จํานวน 1,450,800 บาท
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร รวม 1,035,000 บาท
คาใชจายรายหัว ชั้นปที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕61 (1,150 คน x 900 บาท) จํานวน 1,035,000 บาท
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี รวม 415,800 บาท
คาใชจายรายหัว ชั้นปที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕61 (462 คน x 900 บาท) จํานวน 415,800 บาท
5) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน วชช.พิจิตรและวชช.อุทัยธานี รวมทั้งสิ้น 1,330,475 บาท
คาใชจายรายหัว ชั้นปที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60 (1,189 คน x 475 บาท) จํานวน 564,775 บาท
คาใชจายรายหัว ชั้นปที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖1 (1,612 คน x 475 บาท) จํานวน 765,700 บาท
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร รวม 1,027,425 บาท
คาใชจายรายหัว ชั้นปที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60 (1,013 คน x 475 บาท) จํานวน 481,175 บาท
คาใชจายรายหัว ชั้นปที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖1 (1,150 คน x 475 บาท) จํานวน 546,250 บาท
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี รวม 303,050 บาท
คาใชจายรายหัว ชั้นปที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60 (176 คน x 475 บาท)
จํานวน 83,600 บาท
คาใชจายรายหัว ชั้นปที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖1 (462 คน x 475 บาท) จํานวน 219,450 บาท
- กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม บริการดานเทคโนโลยี สารสนเทศ กิจกรรมทางวิชาการ

ผลผลิต
นักเรียนระดับ ปวช. ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
๑. ไดรับการศึกษาไมเสียคาใชจาย
๒. ไดรับการสนับสนุนตําราเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณการเรียน ไมตองเสียคาใชจายจําเปนใหแกสถานศึกษา
ผลลัพธทคี่ าดวาจะไดรับ
ผูปกครองนักศึกษาไดรับการบรรเทาภาระคาครองชีพ เนื่องจากลดคาใชจายในเรื่องหนังสือแบบเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน สามารถ
นําเงินสวนนี้ไปใชในชีวิตประจําวันในเรื่องอื่น ๆ ได เปนการกระตุนเศรษฐกิจไดอีกทางหนึ่ง
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ตัวชีว้ ัดตามคาของบประมาณ

ตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนที่สอดคลองกับคาของบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนนักเรียนระดับ ปวช. ของวิทยาลัยชุมชนพิจติ ร และอุทัยธานี ไดรับการอุดหนุนและการ
- วชช.พิจิตรมีจานวนนักเรียนที่ไดรบั การสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,150 คน
ชวยเหลือคาใชจายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและ
- วชช.อุทัยธานีมีจานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 450 คน
สังคมในปัจจุบัน 1,600 คน
หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน ๑3,633,100 บาท
๑. จัดสรรงบประมาณใหวิทยาลัยชุมชนทั้งวงเงิน
๒. พิจารณาจัดสรรเป็นคาใชจายรายหัวนักศึกษาตามหลักเกณฑแของกระทรวงศึกษาธิการ
๓. จัดสรรใหตามจานวนนักศึกษารายงานแผนการจัดการเรียนการสอน ณ ภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียนที่ 1/2561 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุ ทัยธานี
แนวทางการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. วิทยาลัยชุมชนรายงานแผนการจัดการเรียนการสอน เสนอตอสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบแผนการจัดการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑแ/มาตรฐานที่กาหนด
๓. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขออนุมัติจดั สรรงบประมาณคาใชจายตามแผนการจัดการเรียนการสอนใหแกวิทยาลัยชุมชนตามหลักเกณฑแ
๔. วิทยาลัยชุมชนดาเนินการจัดการเรียนการสอน และเบิกจายงบประมาณใหเป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
๕. วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการดาเนินงานและการใชจายงบประมาณ ทุกไตรมาสและเมื่อสิ้นปีงบประมาณตอสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
หนวยนับ
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. แผนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คน
1,600
1,600
- จานวนนักเรียนระดับ ปวช. ของ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และ
อุทัยธานี ไดรับการอุดหนุนและ
การชวยเหลือคาใชจายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทีม่ ีความ
เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบนั 1,600 คน
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ล้านบาท ๑3.6331
๑3.6331
- รายจายประจา
4.5605
2.1457
4.0002
2.9267
การกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ใชกรอบการดาเนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการกาหนด

๙๙
99
(2) โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
หลักการและเหตุผล / ความสาคัญของโครงการ การจัดทาโครงงานชิ้นนี้ เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของและสาคัญตอการดารงชีวิตของมนุษยแ ที่สามารถนาไปสูการพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนและผูที่จะศึกษาไดในอนาคต ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และในดานการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเห็นไดวาการพัฒนาดานตาง ๆ เหลานีจ้ ะตองอาศัยวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีเป็น
พื้นฐานทั้งสิ้นในปัจจุบันรัฐบาลจึงใหการสนับสนุนการพัฒนากาลังคนดานวิทยาศาสตรแเป็นสาคัญ โดยสงเสริมใหโรงเรียนมีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแ โดยการสืบเสาะหาความรูด วยตนเอง
สามารถคิด วิเคราะหแและทดลองปฏิบัติอยางมีเหตุผลดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคแ ทาใหนักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตรแดีขึ้น สนใจเรียนวิทยาศาสตรแ
และนาความรูไ ปประยุกตแใชในชีวิตประจาวันได
วัตถุประสงค์ สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะ ศักยภาพนักเรียน/นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 กอนเขาสูตลาดแรงงานของวิทยาลัยชุมชนพิจติ ร และ
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ผานกระบวนการ/กิจกรรมการคิด สรางสรรคแ สิ่งประดิษฐแคนรุนใหมโดยใชองคแความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียน
กลุ่มเป้าหมาย : ผูเรียนระดับ ปวช. 3 ในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี
กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมตามคาของบประมาณ
กิจกรรมที่จะดาเนินการจริงและสอดคล้องตามคาของบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,200,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,200,000 บาท
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 900,000 บาท ,วิทยาลัยชุมขนอุทัยธานี 300,000 บาท
1. นัก เรี ย น ปวช. ชั้ น ปี สุ ด ท า ยของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนพิ จิ ต ร และอุ ทั ย ธานี แบ งกลุ ม เสนอ 1. นักศึกษานาเสนอโครงการสิ่งประดิษฐแ
โครงงาน
2. นักศึกษาจัดโครงการที่ไดรับอนุมตั ิ
2. ดาเนินการจัดทาโครงงานตามแผนที่กาหนด
3. นาเสนอโครงการเพื่อประเมินผล เป็นการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน ไดแก กิจกรรม
3. นาเสนอโครงงานในชั้นเรียน และจัดแสดงมหกรรมวิชาการของวิทยาลัยชุมชน
มหกรรมวิชาการ และกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐแ
ผลผลิต
๑. นักเรียนที่กาลังจะจบหลักสูตรระดับ ปวช. จากวิทยาลัยชุมชนทั้ง 2 แหง ไดเขารวมกิจกรรม กระบวนการ พัฒนาทักษะศักยภาพในการคิดสรางสรรคแสิ่งประดิษฐแคนรุนใหม
๒. จานวนโครงงานของนักเรียนระดับ ปวช. ที่คิดพัฒนา สรางสรรคแโดยนักเรียน ปวช. ของ วชช. 2 แหง
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผูสาเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. จากวิทยาลัยชุมชนทั้ง 2 แหง ผานกระบวนการพัฒนาทักษะ ศักยภาพในการคิดสรางสรรคแสิ่งประดิษฐแคนรุนใหม
๒. วิทยาลัยชุมชนทั้ง 2 แหง มีประสบการณแ และพัฒนางานเพื่อรองรับการจัดการศึกษาระดับ ปวช. ใหมีทักษะ สมรรถนะอาชีพอยางเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดตามคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดของวิทยาลัยชุมชนที่สอดคลองกับคาของบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนโครงงานของนักศึกษาระดับ ปวช. ของ วชช.พิจิตร 30 โครงงาน
- จานวนโครงงานของนักศึกษาระดับ ปวช. 40 โครงงาน
- จานวนโครงงานของนักศึกษาระดับ ปวช. ของ วชช.อุทัยธานี 10 โครงงาน
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผูเรียนสามารถ คิดเปน ทําเปน แกปญหาได ใชอยางเหมาะสม รอยละ ๑๐๐
- ผูเรียนสามารถ คิดเปน ทําเปน แกปญหาได ใชอยางเหมาะสม รอยละ ๘๐
หลักเกณฑการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน ๑,200,0๐๐ บาท
๑. จัดสรรงบประมาณใหวิทยาลัยชุมชนทั้งวงเงิน
๒. วิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานีจะไดรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ โครงการละ 30,000 บาท ตอจํานวนเงินที่ไดรบั จัดสรรตามโครงการ
๓. คัดเลือกจํานวนโครงงานของนักเรียนระดับ ปวช.ที่คิดพัฒนา สรางสรรคโดยนักเรียน ปวช. ของ วชช. 2 แหง และพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหแตละโครงงาน
แนวทางการบริหารโครงการและการใชจายงบประมาณ
๑. การวางแผน
๑.๑ กําหนดหรือเลือกโครงการทีจ่ ะทํา ผูเรียนควรสํารวจความสนใจ ความพรอมและความถนัดของตนเองในดานตาง ๆ แลวจึงเลือกโครงการที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
๑.๒ นักศึกษาเสนอโครงรางโครงงาน
๒. ประเมินผลโครงงานที่ควรไดรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณที่ใช และระยะเวลาทีส่ ามารถแลวเสร็จทันเวลา
๓. จัดสรรงบประมาณใหโครงงานที่ผานการพิจารณาไปดําเนินการ
๔. จัดงานมหกรรมวิชาการเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานของโครงงาน
๕. วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตอผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส ตามเปาหมายการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
หนวยนับ
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
ผลผลิต : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
รายการ : โครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
1. แผนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
โครงงาน
40
40
- จํานวนโครงงานของนักศึกษาระดับ ปวช.
2. แผนการใชจายงบประมาณ
ลานบาท
1.2000
1.2000
- รายจายประจํา
การกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ใชกรอบการดําเนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการกําหนด
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1

อัตราค่าใช้จ่ายในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การคานวณงบประมาณส าหรับกิจกรรม/โครงการ ที่วิทยาลัยชุมชนจะดาเนินงานภายใตโครงการตางๆ ที่ไ ดรับ จัด สรรงบประมาณตามพระราชบัญ ญัติ
งบประมาณรายจาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีเกณฑแเบื้องตนในการพิจ ารณาจั ดสรรงบประมาณ ดังนี้
1. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
๑.๑ คาตอบแทนผูสอน อาจารยแพิเศษไมเกิน 270บาท/ชั่วโมง อาจารยแประจาไมเกิน 100บาท/ชั่วโมง
๑.๒ คาวัสดุการศึกษารายหัว
- กลุมศึกษาศาสตรแและสังคมศาสตรแ 800 บาท/คน/ปี
- กลุมวิทยาศาสตรแ 2,700 บาท/คน/ปี
๑.๓ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ใหคานวณรวมกับหลักสูตรอนุปริญญาเนื่องจากมีจานวนหองเขามาเกี่ยวของดวย)
1.4 คาบารุงหนวยบริการการศึกษา : คาสาธารณูปโภคหนวยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน และคาบริการอินเตอรแเน็ต เป็นตน 300 บาท/คน/ปี
2. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมดานอาชีพ จานวนตั้งแต 45 ชั่วโมงขึ้นไป (ลงทะเบียนเป็นผูเรียนในวิทยาลัยชุมชน) ประมาณการคาใชจายดังนี้
2.1 คาตอบแทนผูสอน ไมเกิน 300 บาท/ชั่วโมง
2.2 คาวัสดุฝึก ไมเกิน 5 บาท/คน/ชั่วโมง
2.3 คาสาธารณูปโภค ไมเกิน 5 บาท/คน/ชั่วโมง
งบประมาณขอ 2.1 – 2.3 สามารถถัวจายไดภายใตงบประมาณเดียวกัน
3. จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม จานวนไมถึง 45 ชั่วโมง ภายใตโครงการใหบริการวิชาการแกชุมชนซึ่งเป็นการจัดการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ
(ลงทะเบียนเป็นผูเรียนในวิทยาลัยชุมชน)
3.1 คาตอบแทนผูสอน ไมเกิน 300 บาท/ชั่วโมง
3.2 คาวัสดุฝึก ไมเกิน 5 บาท/คน/ชั่วโมง
3.3 คาสาธารณูปโภค ไมเกิน 5 บาท/คน/ชั่วโมง
งบประมาณขอ 3.1 – 3.3 สามารถถัวจายไดภายใตงบประมาณเดียวกัน
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4. การบริการวิชาการภายใตจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ ที่ดําเนินการโดยวิทยาลัยชุมชน
๔.๑ คาตอบแทนวิทยากร ไมเกิน 600 บาท/ชั่วโมง
๔.2 คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม
- จัดในสถานที่ราชการ/หนวยงานในพื้นที่/ชุมชน คาอาหาร (จัดไมครบทุกมื้อ) ไมเกินมื้อละ 200 บาท/คน อาหารวางและเครื่องดื่ม ไมเกินมื้อละ ๓0 บาท/คน
- จัดในสถานที่เอกชน หรือ โรงแรม คาอาหาร (จัดไมครบทุกมื้อ) ไมเกินมื้อละ 350 บาท/คน อาหารวางและเครื่องดื่ม ไมเกินมื้อละ 50 บาท/คน
(การจัดในสถานที่เอกชนควรจัดไมเกินโครงการละ 2 ครั้ง/ป)
๔.๓ วัสดุที่ใชในการจัดกิจกรรม/โครงการ ไมเกิน 100 บาท/คน แตวงเงินรวมไมควรเกินกิจกรรม/โครงการละ 10,000 บาท
๔.๔ การศึกษาดูงาน ขอใหวิทยาลัยชุมชนพิจารณาใหเหมาะสม หากกิจกรรม/โครงการใดที่ไมจําเปนตองมีการศึกษาดูงานนอกพื้นที่ขอใหหลีกเลี่ยง ในกรณีที่
จําเปนตองจัดใหมีการศึกษาดูงาน เมื่อรวมทุกกิจกรรม/โครงการ แลวไมควรศึกษาดูงานเกิน 2 ครั้งตอป และอาจจะสนับสนุนงบประมาณไดไมเกิน 100,000 บาท
5. การจัดกิจกรรม/โครงการสําหรับนักศึกษา หากจําเปนตองใชงบประมาณ จะสนับสนุนงบประมาณเปนรายหัว ไมเกิน 80/คน
อัตราคาใชจายดังกลาวขางตนเปนเพียงกรอบที่ใชในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ไมใชแนวทางปฏิบัติในการเบิกจายงบประมาณ ทั้งนี้การเบิกจาย
งบประมาณใหยึดตามระเบียบหรือขอตกลงของกระทรวงการคลัง
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ภาคผนวก 2

การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ ในการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบรายจาย/ชือ่ รายการ
การเขียนชือ่ แผนงาน ผลผลิต รายการ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ : รายการบุคลากรภาครัฐ

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา
(1) เงินเดือน
(2) คาจางประจํา
1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร
เงินเดือนและคาจางประจํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร
คาตอบแทนพนักงานราชการ

2. งบดําเนินงาน
2.1 คาเชาบาน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ
2.2 เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการผูไ ดรับคาจางขั้นสูงของอันดับ
งบดําเนินงาน
2.3 เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพื้นทีพ่ ิเศษ
(ภาคใต)
2.4 เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผูไ ดรับคาจางขั้นสูงของตําแหนง
2.5 เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการผูปฏิบัติงานในเขต
พื้นทีพ่ ิเศษ (ภาคใต)
2.6 คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง
2.7 เงินประจําตําแหนงผูบริหารที่มีวาระ (นายกสภาสถาบัน ผูอํานวยการ/
รองผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผูอํานวยการ/รองผูอ ํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน)
2.8 คาตอบแทนผูบริหารแบบมีวาระ (ผูอ ํานวยการ/รองผูอ ํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผูอํานวยการ/รองผูอ ํานวยการวิทยาลัยชุมชน)
2.9 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 1 : ผูรบั บริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบดําเนินงาน
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104
งบรายจาย/ชือ่ รายการ
1.1 คาอาหารทําการนอกเวลา
1.2 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ (คาใชจายในการจัดการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรปรับพื้นฐาน และ หลักสูตร ปวส.)
1.3 คาเบี้ยประชุมกรรมการ
1.4 คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาทีพ่ กั และคาพาหนะ
1.5 คาจางเหมาบริการ
1.6 คารับรองและพิธีการ
1.7 คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
1.8 วัสดุสํานักงาน
1.9 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
1.10 วัสดุการศึกษา
1.11 คาเชารถยนต
1.12 คาสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
๒.๑ คาครุภัณฑทุกรายการ
๒.๒ คาที่ดินสิ่งกอสรางทุกรายการ
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเปนคาใชจายโครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
4. งบรายจายอืน่
4.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชัว่ คราว
4.2 คาใชจายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชน
4.3 คาใชจายสําหรับโครงการพัฒนากิจการนักศึกษา

การเขียนชือ่ แผนงาน ผลผลิต รายการ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 1 : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบดําเนินงาน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 1 : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบลงทุน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 1 : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเปนคาใชจายโครงการสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 1 : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบรายจายอื่น คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราว
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 1 : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบรายจายอื่น คาใชจายสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/
มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 1 : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบรายจายอื่น คาใชจายสําหรับโครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
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งบรายจ่าย/ชือ่ รายการ
4.4 คาใชจายสาหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

การเขียนชือ่ แผนงาน ผลผลิต รายการ
งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 1 : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบรายจายอื่น คาใชจายสาหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
4.5 คาใชจายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 1 : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบรายจายอื่น คาใชจายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
ผลผลิตที่ 2 ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม
1. งบรายจายอื่น : คาใชจายสาหรับโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม งบรายจายอื่น คาใชจายสาหรับโครงการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. งบรายจายอื่น
1.1 คาใชจายสาหรับโครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน
งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการใหบริการวิชาการ งบรายจายอื่น คาใชจายสาหรับโครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน
1.2 คาใชจายสาหรับโครงการสงเสริมการจัดการความรูเพือ่ เสริมสรางความ
งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
เขมแข็งชุมชน
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการใหบริการวิชาการ งบรายจายอื่น คาใชจายสาหรับโครงการสงเสริมการจัดการความรูเพือ่
เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
1. งบรายจายอื่น : คาใชจายสาหรับโครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนใน
งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแกไขปัญหาจังหวัดชายแดน
การสงเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
ภาคใต งบรายจายอื่น คาใชจายสาหรับโครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการสงเสริมอาชีพในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. งบรายจายอื่น : คาใชจายสาหรับโครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของ งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแกไขปัญหาจังหวัดชายแดน
สังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
ภาคใต งบรายจายอื่น คาใชจายสาหรับโครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

๑๐๖
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งบรายจาย/ชือ่ รายการ

การเขียนชือ่ แผนงาน ผลผลิต รายการ

แผนงานบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม
โครงการที่ 1 โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ แกปญ
 หาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวติ ประชาชนตามยุทธศาสตรของประเทศ
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาชุมชน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
และสังคม
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาชุมชนและสังคม
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถเปนแนวทางในการกําหนด งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบเงินอุดหนุน
นโยบายของภาครัฐและหนวยงานที่รับผิดชอบ (วชช.สมุทรสาคร)
เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของภาครัฐและหนวยงานที่รับผิดชอบ
โครงการที่ 1 โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สราง/สะสมองคความรูท มี่ ีศักยภาพ
3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสรางสะสมองคความรู
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบเงินอุดหนุน
ทางดานวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย (วชช.สงขลา)
เงินอุดหนุนโครงการวิจัยพื้นฐานเพือ่ สรางสะสมองคความรูทางดานวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
1. งบรายจายอื่น : คาใชจายสําหรับโครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย งบรายจายอื่น
ผูสูงอายุ
คาใชจายสําหรับโครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการขยะและสิง่ แวดลอม
1. งบรายจายอื่น : คาใชจายสําหรับโครงการการจัดการความรูก ารสรางมูลคาเพิ่ม งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
จากการบริหารจัดการขยะ
งบรายจายอื่น คาใชจายสําหรับโครงการการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิต
โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
1. งบรายจายอื่น : โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพือ่ สงเสริมการเรียนรู
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
ตลอดชีวิต งบรายจายอื่น โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพือ่ สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
โครงการที่ 1 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
2. งบเงินอุดหนุน : คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงิน
อุดหนุน คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

107
107

ภาคผนวก 3

ภาพรวม

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑
เปูาหมายการเบิกจายงบประมาณ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

ไตรมาส 4

ประมาณรอยละ

96.00

30.29

22.00

22.00

21.71

ประมาณรอยละ

98.36

33.00

22.00

22.00

21.36

ประมาณรอยละ

88

21.11

22.00

22.00

22.89
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ภาคผนวก 4
แผนงาน /โครงการ /กิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สํานักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แหง)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ของสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน (หนวยงานกลาง)
ลําดับ
1

งาน/กิจกรรม/โครงการ

3

การประชุมผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน
(ไตรมาสละครั้ง)
โครงการประชุมรวมระหวางประธานสภาและผูอํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน
งานแสดงมุทิตาจิตสําหรับผูเกษียณอายุราชการ

4

โครงการใหความรูเกีย่ วกับการกระทําความผิดของเจาหนาที่ของรัฐ

5

โครงการปฐมนิเทศผูบริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนที่ไดรับการ
บรรจุ/แตงตั้งใหม

6

งานสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน

7

โครงการเตรียมความพรอมในการเขียนผลงานทางวิชาการ สําหรับ
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

8

โครงการสรางเสริมวัฒนธรรมองคกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
ปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน

2

พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ.2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.









กองอํานวยการ



กองอํานวยการ









กองบริหารทรัพยากร
บุคคล






กองอํานวยการ
กองอํานวยการ





หนวยงานที่จัด
โครงการ



กองบริหารทรัพยากร
บุคคล



กองบริหารทรัพยากร
บุคคล




กองบริหารทรัพยากร
บุคคล
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ลําดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ.2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงานที่จัด
โครงการ

9

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรือ่ ง การจัดทํางบการเงินประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561



กองคลังและบริหาร
สินทรัพย

10

โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานพัสดุ



กองคลังและบริหาร
สินทรัพย

11

โครงการการบริหารความเสีย่ งดานการเงิน การคลังและ
งบประมาณสวนราชการสําหรับผูบ ริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน

12

โครงการจัดทํายุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560 – 2579)

13

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทําแผนปฏิบัตริ าชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน”

14

โครงการประชุมเพื่อสรางความเขาใจระบบการบริหารงบประมาณ
และการเบิกจายงบประมาณ

15

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

16

โครงการประชุมวิชาการประจําปของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

17

ประชุมติดตาม/รายงานการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่มจาก
การบริหารจัดการขยะ วงเงินนี้อาจรวมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรที่
เกี่ยวกับคห.ขยะฯ)

18

โครงการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูก ารใชระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาตามพันธกิจของ
วิทยาลัยชุมชน





กองคลังและบริหาร
สินทรัพย



กองแผนงานและ
งบประมาณ


กองแผนงานและ
งบประมาณ



กองแผนงานและ
งบประมาณ



กองแผนงานและ
งบประมาณ






กองแผนงานและ
งบประมาณ

กองแผนงานและ
งบประมาณ
กองแผนงานและ
งบประมาณ
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ลําดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

19

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานโครงการจัดการ
ความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

20

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ในระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน

21

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการพัฒนาการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
และรายงานผลการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จชต. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

22
23

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา : การเสริมสรางศักยภาพ
นักศึกษาดวยระบบประกันคุณภาพการศึกษา

24

โครงการประชุมชี้แจงระเบียบเกีย่ วกับการจัดการศึกษาของ วชช.

25

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อนําเสนอความกาวหนาการ
ดําเนินโครงการวิจัย

26

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเขียน
ขอเสนอโครงการวิจัย

27

โครงการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอผลการวิจัย

28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานการเขียน
บทความวิชาการ

พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ.2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.








กองแผนงานและ
งบประมาณ
กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย



กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย



กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย




กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย



กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย





กองแผนงานและ
งบประมาณ
กองแผนงานและ
งบประมาณ





หนวยงานที่จัด
โครงการ

กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย
กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย
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ลําดับ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

29

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเครือขายหองสมุดอัตโนมัติ
วิทยาลัยชุมชน

30

ประชุมสัมมนาเครือขายนักศึกษา

31

กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

32

โครงการฝกอบรม เรื่อง ความรูเ กี่ยวกับการบริหารความเสีย่ งและ
การควบคุมภายใน

พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ.2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองสงเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน



กองสงเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน







หนวยงานที่จัด
โครงการ

กองสงเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน
หนวยตรวจสอบภายใน

112

112

2. แผนงาน /โครงการ /กิจกรรมของวิทยาลัยชุมชน 20 แหง
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. แมฮองสอน
2. พิจิตร
3. ตาก
4. บุรีรัมย
5. มุกดาหาร
6. หนองบัวลําภู
7. สระแกว
8. อุทัยธานี
9. ระนอง
10.นราธิวาส
11.ยะลา
12.ปตตานี
13.สตูล
14.สมุทรสาคร
15.ยโสธร
16.พังงา
17.ตราด
18.แพร
19.สงขลา
20.นาน
๒๑. สํานักงานสถาบัน
๑. แมฮองสอน
๒. พิจิตร
๓. ตาก
๔. บุรีรัมย
๕. มุกดาหาร

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
งบรายจายอื่น : โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 16 โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 8 โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 8 โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 11 โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 9 โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 18 โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 11 โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 30 โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 17 โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 15 โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 16 โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 8 โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 15 โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 9 โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 12 โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 9 โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 8 โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 10 โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 17 โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 10 โครงการ
บริหารจัดการภาพรวม สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน การกํากับ ติดตาม และประเมินผล
งบรายจายอื่น : โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
12,000,000
494,600
615,400
497,200
553,200
489,600
439,900
473,000
476,600
459,000
654,100
507,300
538,500
514500
450,300
535,800
457,200
409,100
436,800
533,300
464,600
2,000,000
5,000,000
180,000
240,000
210,000
270,000
210,000

เปาหมาย
16 โครงการ
8 โครงการ
8 โครงการ
11 โครงการ
9 โครงการ
18 โครงการ
11 โครงการ
30 โครงการ
17 โครงการ
15 โครงการ
16 โครงการ
8 โครงการ
15 โครงการ
9 โครงการ
12 โครงการ
9 โครงการ
8 โครงการ
10 โครงการ
17 โครงการ
10 โครงการ
15,986
517
903
632
1,193
723

พื้นที่ดําเนินการ
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
วิทยาลัยชุมชนตาก
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู
วิทยาลัยชุมชนสระแกว
วิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี
วิทยาลัยชุมชนระนอง
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
วิทยาลัยชุมชนยะลา
วิทยาลัยชุมชนปตตานี
วิทยาลัยชุมชนสตูล
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
วิทยาลัยชุมชนพังงา
วิทยาลัยชุมชนตราด
วิทยาลัยชุมชนแพร
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
วิทยาลัยชุมชนนาน
สํานักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แหง
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
วิทยาลัยชุมชนตาก
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

113
113
หนวยงานที่รับผิดชอบ
๖. หนองบัวลําภู
๗. สระแกว
๘. อุทัยธานี
๙. ระนอง
๑๐. นราธิวาส
๑๑. ยะลา
๑๒. ปตตานี
๑๓. สตูล
๑๔. สมุทรสาคร
๑๕. ยโสธร
๑๖. พังงา
๑๗. ตราด
๑๘. แพร
๑๙. สงขลา
๒๐. นาน
๒๑. สํานักงานสถาบัน
รอการพิจารณา
วิทยาลัยชุมชน 20 แหง

1. แมฮองสอน

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแกว
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปตตานี
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนาน
บริหารจัดการภาพรวม สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน การกํากับ ติดตาม และประเมินผล
ยังเหลืองบประมาณ ที่รอการพิจารณาเพิ่มเติมอีก 500,000 บาท
งบรายจายอื่น : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รอจัดสรรใหวิทยาลัยชุมชนสําหรับดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
งบรายจายอื่น : โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ : หลักสูตรฝกอบรมตั้งแต 45 ชั่วโมงขึ้นไป
จํานวน 13 หลักสูตร
การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
การออกแบบบรรจุภัณฑ
การนวดเพื่อสุขภาพแบบสวีดิช
การดําเนินธุรกิจดิจิทัล
การทํามานั่งและผลิตภัณฑเลียนแบบธรรมชาติจากปูนซีเมนต
หลักสูตรการขายสินคาออนไลน
หลักสูตรการจัดดอกไมสด

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
150,000
180,000
180,000
180,000
300,000
240,000
270,000
240,000
150,000
240,000
180,000
120,000
150,000
270,000
210,000
330,000
500,000
600,000
600,000
14,500,000
10,400,000
419,500

เปาหมาย
397
560
571
420
2,287
1,092
1,309
947
337
893
455
230
384
1,346
790

ผูบริหารและ
บุคลากรวิทยาลัย
ชุมชน
8,135
320
30
30
15
25
30
30
30

พื้นที่ดําเนินการ
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู
วิทยาลัยชุมชนสระแกว
วิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี
วิทยาลัยชุมชนระนอง
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
วิทยาลัยชุมชนยะลา
วิทยาลัยชุมชนปตตานี
วิทยาลัยชุมชนสตูล
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
วิทยาลัยชุมชนพังงา
วิทยาลัยชุมชนตราด
วิทยาลัยชุมชนแพร
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
วิทยาลัยชุมชนนาน
สํานักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แหง
วิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี
วิทยาลัยชุมชน 20 แหง

114

114
หนวยงานที่รับผิดชอบ

2. พิจิตร

3. ตาก

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การตัดเย็บกางเกงสแลค
การเพิ่มมูลคาผาทอกระเหรี่ยง
การตัดเย็บเสื้อผาชนเผา
หลักสูตรนวดแผนไทย
หลักสูตรภาษามือ ขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรทําลูกประคบรอน
จํานวน 1๖ หลักสูตร
ชางซอมเครื่องยนตเล็กดีเซล
งานบริการรถจักรยานยนต
ชางตกแตงรูปภาพดวยคอมพิวเตอร
ชางติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
นวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ
ไทยสปา
การดัดผม - การมวนโรล
การเสริมสวยทรงผมสตรี
การซอยผม
ชางซอมเครื่องใชประเภทใหความรอน
ชางซอมเครื่องยนตเล็ก
การบัญชีเบื้องตน
ชางเฟอรนิเจอรไมจริง
ชางบํารุงรักษารถยนต
ชางซอมเครื่องยนตเล็กดีเซล
จํานวน 1๘ หลักสูตร
การพัฒนาผลิตภัณฑ(วังเจา)
ชางซอมเครื่องยนตเล็กดีเชล(เมืองตาก)
นวดแผนไทยเบื้องตน(ทาสองยาง)
งานจักสาน(วังเจา)
การใชระบบโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล(อุมผาง)
การเชื่อมและแชอิ่ม(อุมผาง)
การนวดไทย 3(แมระมาด)

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

1,220,300

561,600

เปาหมาย
25
20
30
15
20
20
720
30
30
60
30
90
90
60
60
60
60
30
30
30
30
30
30
425
25
25
25
25
25
25
25

พื้นที่ดําเนินการ

115
115
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

4. บุรีรัมยแ

5. มุกดาหาร

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การนวดแผนไทยประยุกตแ(พบพระ)
ชางไม(แมระมาด)
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร(แมสอด)
คอมพิวเตอรแโปรแกรม Microsoft office เบื้องตน(แมสอด)
การแปรรูปอาหารสัตวแ(บานตาก)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(แมสอด)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา(แมสอด)
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม(แมสอด)
การแปรรูปผลิตภัณฑแทางการเกษตร(เมืองตาก)(สามเงา)(แมระมาด)
การประดับอัญมณีพื้นฐาน (แมสอด)
การพัฒนาผลิตภัณฑแ(วังเจา)
จานวน 12 หลักสูตร
วิศวกรรมคอมพิวเตอรแเบื้องตน
การประกอบธุรกิจออนไลนแ
ชางติดตั้งไฟฟูาภายในอาคาร
การผลิตพืชสมุนไพรในชุมชน
อาหารเชื่อมและแชอิ่ม
การวางแผนโครงการและการวิเคราะหแงบประมาณ
นักสื่อความหมายในชุมชน
บัญชีเกษตรกรรม
การปลูกขาวอินทรียแ 4.0
การทาเครื่องประดับเครื่องเงิน
การใชโปรแกรมสานักงานและอินเตอรแเนตเบื้องตน
การเลี้ยงโคขุน
จานวน 33 หลักสูตร
การเสริมสวยทรงผมสตรี
การดัดผม-การมวนโรล
อาหารเชื่อมและแชอิ่ม
เกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ
การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกงจากผาหมักโคลนฯ
งานหลอปูนซิเมนตแ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

519,800

1,372,700

เป้าหมาย
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
425
25
50
25
25
75
50
25
25
50
25
25
25
800
40
20
20
20
20
20

พื้นที่ดาเนินการ
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6. หนองบัวลาภู

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตร
มัคคุเทศกแทองถิ่น
ชาขาวพื้นบาน
การผลิตเห็ดเพื่อการคา
การบัญชีเบื้องตน
การบัญชีรานคา
การผลิตผาหมักโคลน
การออกแบบลวดลายผามัดยอมดวยเทคนิคการหมักโคลน
การถายภาพเบื้องตน
ชางเฟอรแนิเจอรแไมจริง
เทคนิคการซอมจอมอนิเตอรแ
ชางติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรแ
ชางตกแตงผิวดวยวัสดุสาเร็จรูป
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่อสาร
ภาษาจีนเบื้องตน
พนักงานดูแลผูสูงอายุในครอบครัวและชุมชน
การขับรถยนตแ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
การแปรรูปผลิตภัณฑแจากผาทอมือ
การนวดแผนไทยแบบราชสานัก
หุนสาหรับเด็กปฐมวัย
เคกและการแตงหนาเคก
บัญชีกิจการจาหนายสินคา
การขยายพันธุแพืช
มัคคุเทศกแเดินปุา
การประกอบอาหารธุรกิจที่พกั
จานวน 8 หลักสูตร
การตัดเย็บเสื้อสมุนไพรเย็บมือ 2
การเพาะเห็ดโคนนอย
การเพาะเลี้ยงสัตวแนา้

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

328,800

เป้าหมาย
20
40
20
20
40
20
20
20
20
40
20
20
20
20
40
20
20
20
20
40
40
20
20
20
20
20
20
300
23
26
20

พื้นที่ดาเนินการ
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7. สระแกว

8. อุทัยธานี

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การทาขนมไทย
โครเซทแเพื่ออาชีพ
การตัดเย็บเสื้อสมุนไพรเย็บมือ 1
การเพาะเห็ดโคนนอย
การเพาะเห็ดโคนนอย
จานวน 8 หลักสูตร
การประดิษฐแและการสานผลิตภัณฑแ
การผลิตเห็ดเพื่อการคา
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
การนวดแผนไทยเบื้องตน
การแปรรูปผลิตภัณฑแทางการเกษตร
การทาขนมไทย
การพัฒนาบรรจุภัณฑแ
การเรียนรูเกษตรผสมผสานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 24 หลักสูตร
การขยายพันธุแพืช
การผลิตเห็ดเพื่อการคา
การทานา 1ไร มีรายได 1 แสนแบบเกษตรฯ
การเพิ่มผลผลิตในการปลูกมันสัมปะหลังแบบเกษตรอินทรียแดวยวิธีสรรพสิ่ง
นวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตออยสูความยั่งยืน
การปลูกผักไฮโดรโปรนิกสแ
การผลิตเมล็ดพันธแขาวโพดเลี้ยงสัดวแ
การแปรรูปผลิตภัณฑแทางการเกษตร
ชางติดตั้งระบบเซลลแแสงอาทิตยแ
การถักตะกราและกระเปาใยสังเคราะหแ
ชางเชื่อมประกอบผลิตภัณฑแ
การผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากมันสาประหลังเพื่อใชในการเกษตร
ชางติดตั้งไฟฟูาในอาคาร
ชางบริการรถจักรยานยนตแ
ชางบริการรถจักรยานยนตแระบบหัวฉีด
ชางซอมรถจักรยานยนตแ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

385,000

1,094,600

เป้าหมาย
40
50
40
41
60
420
30
30
150
30
30
90
30
30
600
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

พื้นที่ดาเนินการ
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9. ระนอง

10. นราธิวาส

11. ยะลา

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ชางซอมเครื่องยนตแเล็ก
การขับรถยนตแ
ทอผาลายโบราณ
การดูแลผูสูงอายุ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การผลิตอาหารสัตวแ(สัตวปีก)
การเลี้ยงนกกระทา
การแปรรูปผลิตภัณฑแจากขาว
จานวน 10 หลักสูตร
ขนมไทยและอาหารวาง
การประดิษฐแดอกไมจากดินไทย
พัฒนาผลิตภัณฑแผาบาติกเพือ่ สรางอาชีพสูชุมชน
การตกแตงสถานที่เพื่อการจัดงาน
การออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึก
เทคนิคการถายภาพ
การซอมและประกอบคอมพิวเตอรแ
เรียนรูภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
การอาน-การเขียนภาษาพมา
การนวดแผนไทย
จานวน 7 หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
ภาษามลายูกลางเพื่อการสื่อสาร
การขับรถเสมือนจริง
การตัดเย็บเสื้อผาสตรีสมัยนิยม
การพิมพแหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
เทคนิคการสรางงานนาเสนอดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแ
จานวน 5 หลักสูตร
หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผาสตรี
หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผาสตรีตามสมัย
หลักสูตรการประยุกตแผลิตภัณฑแจากผาบาติก

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

391,200.00

220,400

347,400

เป้าหมาย
25
25
25
25
25
25
25
25
360
60
30
30
30
30
30
30
60
30
30
300
30
30
30
30
60
60
60
300
90
60
30

พื้นที่ดาเนินการ
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12.ปตตานี

13.สตูล

14.สมุทรสาคร

15.ยโสธร

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑขนม
หลักสูตรการจัดดอกไมสด
จํานวน 7 หลักสูตร
การตัดเย็บเสื้อผาสตรีเบื้องตน
การเย็บเสื้อผาสมัยนิยม
ขนมอบเบเกอรี่
ขนมไทย
อาหารวาง
ชางประกอบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
อาหารพื้นเมือง(ไกกอและ+ตมยํากุง)
จํานวน 7 หลักสูตร
การเพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษ
การเพาะเห็ดนางฟาปลอดสารพิษ
การผลิตปุยอินทรียและการจัดการศัตรูพืช
การตัดเย็บหมวกและผาคลุมผมมุสลิม
การผูกผา จีบผาในงานพิธีตาง ๆ
การตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน
การพัฒนาเว็บไซด
จํานวน ๘ หลักสูตร
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
การนวดฝาเทา
การสื่อสารภาษาพมาเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตรองเทา ระดับ 2
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร บ.แพนฟูด จํากัด
การเพาะเห็ดนางฟา
การใชคอมพิวเตอรในสํานักงาน
การซักอบรีด
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
จํานวน 14 หลักสูตร
ผูประกอบการอาหารเด็กปฐมวัย
ผูประกอบการลาบยโส
การทําบายศรีสูขวัญ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
275,900

482,100

435,200

390,600

เปาหมาย
60
60
330
60
60
60
60
30
30
30
420
60
60
60
30
90
60
60
300
40
60
30
90
20
20
40
40
340
20
20
20

พื้นที่ดําเนินการ
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16.พังงา

17.ตราด

18.แพร

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การทํารองเทาหนัง
ชางซอมคอมพิวเตอร
ชางปูกระเบื้อง
นักการตลาดออนไลน
ชางซอมอุปกรณภายในบาน
ผูนําเที่ยวอาสาสมัคร
การบริบาลเด็ก
นักสงเสริมการเกษตร
การนวดแผนไทย
การทําผลิตภัณฑจากเสนพลาสติก
การทําผลิตภัณฑฑจากเชือกมัดฟาง
จํานวน 6 หลักสูตร
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
นวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ
เบเกอรี่เบื้องตน
การขับรถยนต
พนักงานประกอบอาหารไทย
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
จํานวน 1๑ หลักสูตร
เบเกอรี่คุกกี้
การปลูกและจัดการสวนปาลมน้าํ มัน
การจัดดอกไมสด
ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร
อาเซียนศึกษา
การนวดเทาเพื่อสุขภาพ
สมุนไพรสําหรับผูสูงอายุ
การแปรรูปกลวย
อาหารทองถิ่นเมืองตราด
การจับจีบผา
เบเกอรี่คุกกี้
จํานวน 4 หลักสูตร

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

323,000

323,000

323,000

เปาหมาย
40
20
20
20
20
20
20
20
20
40
40
300
30
60
60
60
30
60
300
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
300

พื้นที่ดําเนินการ
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19.สงขลา

20.นาน

21.สํานักงานสถาบัน

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
พนักงานนวดไทย
การประดิษฐตุงและโคม
เบเกอรี่ (ขนมอบ)
อาหารไทย
จํานวน 6 หลักสูตร
สานเสนพลาสติก
การทําอาหาร-ขนม เพื่อธุรกิจ
การจัดการธุรกิจการทําเครื่องแกงบรรจุภัณฑ
การตัดเย็บเสื้อผา
การนวดไทย
พื้นฐานแพทยแผนไทย1 (เภสัชกรรมไทย)
จํานวน 10 หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระบบคอมพิวเตอร
นวดไทย
เพาะเห็ด
การนวดฝาเทาเพือ่ สุขภาพ
มัคคุเทศก
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
การเพาะเห็ดนางฟาฮังการี
การตัดตุงตองลาย
บริหารจัดการโครงการภาพรวมทั้ง 3 กิจกรรม (จัดฝกอบรม การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
จัดหลักสูตรประกาศนียบัตร) และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ : การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
จัดใหวิทยาลัยชุมชน 20 แหง แหงละ 70,000 บาท
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ : จัดหลักสูตรประกาศนียบัตร
รอพิจารณางบประมาณตามแผนที่วิทยาลัยชุมชนเสนอ
งบรายจายอื่น : โครงการบริการวิชาการแกชมุ ชน
โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน : หลักสูตรฝกอบรมต่าํ กวา 45 ชั่วโมง

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

288,400

697,500

300,000

เปาหมาย

พื้นที่ดําเนินการ

30
30
150
90
375
30
150
60
60
45
30
500
30
30
50
30
90
60
30
30
90
60

1,400,000
2,400,000
8,201,450
7,151,450

15,480 ยังเหลืองบประมาณ ที่รอการพิจารณาเพิ่มเติมอีก
1,298,550 บาท
12,710
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1. แมฮองสอน

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ใหบริการทางวิชาการ 68 หลักสูตร
การทาไมกวาดทางมะพราว
การเพาะเห็ดฟางในตะกรา
การทาธูปหอมไลยุง
การทาอาหารไทย
การทาขนมไทใหญ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชางเสริมสวย
การตัดตอวีดีโอผานคอมพิวเตอรแและสมารแทโฟน
การขายสินคาออนไลนแ
การทาธุรกรรมการเงินผานสมารแทโฟน
การสรางเอกสารออนไลนแดวย Google
การสราง Blog เพื่อการประชาสัมพันธแ
การใชสมารแทโฟน
การใชคอมพิวเตอรแเบื้องตน
การใชโปรแกรมสานักงานเบื้องตน
การทาสบูและน้ายาเอนกประสงคแสมุนไพร
การเย็บกระเปาผาดวยมือ
การทอผากะเหรี่ยง (ระดับตน)
การทาผาบาติก
การทาเบเกอรี่ (ระดับตน)
การทาสบูสมุนไพร
การทายาหมองปาลแมสมุนไพร
การทาน้ามันเหลืองไพล
การสานตะกราพลาสติก
การใชงานโปรแกรม MS Excel ขั้นสูง
คอมพิวเตอรแกราฟิก
การออกแบบโลโกและฉลากสินคา
การซอมบารุงคอมพิวเตอรแ
การบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรแ
การตัดตอวิดีโออยางมืออาชีพ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
820,950

เป้าหมาย
1,870
30
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

พื้นที่ดาเนินการ

123
123
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การใชงานโปรแกรมสานักงานเบื้องตน
การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องตนดวย Google SketchUp
การออกแบบและสราง Application บนมือถือ
การสรางเกมสแระดับเริ่มตน
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
การทาขนมอบ
การตัดเย็บชุดลาลอง
การซอมแซมเสื้อผา
การตัดเย็บกเนไต
แปรรูปสมุนไพรไทใหญ
สนทนาภาษาอังกฤษเบือ้ งตน
ภาษาอังกฤษเพื่อการคาขาย
Phonics English
การเขียนประโยคภาษาอังกฤษเบื้องตน
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง
เรียนภาษาอังกฤษจากภาพยนตรแ
สนทนาภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาพมาเพื่อการคาและการบริการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสาหรับเจาหนาที่สานักงาน
ภาษาจีนสาหรับเจาหนาที่สานักงาน
แปรรูปสมุนไพรจากตะไคร
แปรรูปสมุนไพรจากไพล
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
การผลิตไกพื้นเมืองอยางมีระบบเพือ่ การคาชายแดน
เพาะเห็ดหอมจากไมกอ
ปลูกฝรั่งกิมจูแบบกระถางแกมลิง
การทาจองพารา (ปราสาทรับเสด็จพระพุทธเจา)
สรางมูลคาผาทอชนเผา
เทคโนโลยีเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่สูง

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ
30
25
40
40
50
25
25
30
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
25
30
30
30
30
25
30

124

124
หนวยงานที่รับผิดชอบ

2. พิจิตร

3. ตาก

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การเลี้ยงปศุสัตว ประเภทโค-กระบือ เพือ่ จําหนาย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพือ่ ขยายพันธุไม
ทําลูกประคบ
ธูปสมุนไพรไลยุง
การใชโปรแกรมทางสถิติเบื้องตน สําเร็จรูปสําหรับงานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาบุคลิกภาพ
E-commerce สําหรับผูประกอบการ
ใหบริการทางวิชาการ 20 หลักสูตร
การถนอมอาหาร
คอมพิวเตอรเบื้องตน
งานซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน
ชางตัดโลหะดวยแกส
ชางปะยาง
ขนมไทยในพิธีมงคล
เทคนิคการติดตั้งเครื่องเสียง
เทคนิคซอมและประกอบคอมพิวเตอร
การใชโปรแกรมนําเสนอผลงาน
การใชโปรแกรมประมวลผลคํา
การแตงหนา
งานผูกผา
การใชอินเตอรเน็ตเบื้องตน
การทําเบเกอรี่ (ขนมจีบ-ซาลาเปา)
ชางซอมเครื่องใชไฟฟาประเภทใหแสงสวาง
ขนมไทย (ลูกคุณทองแดง)
ขนมไทยใบตองหอ
เทคนิคการติดตั้งสายอากาศและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
ชางติดตั้งและบํารุงรักษากลองวงจรปด
ชางตกแตงพิมพลายพื้นคอนกรีต
ใหบริการทางวิชาการ 34 หลักสูตร
คอมพิวเตอรเบื้องตน
ศิลปะการตกแตงโตะดวยผา

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

497,400

652,300

เปาหมาย
30
30
25
30
30
25
25
870
30
30
60
60
60
30
60
30
60
60
30
60
30
30
30
30
30
90
30
30
1,075
100
25

พื้นที่ดําเนินการ

125
125
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การจัดดอกไมสากล
การประดิษฐแดอกไมจันทนแ
การตัดเย็บเสื้อผา/กระเปา
การทาอาหาร/แปรรูปอาหาร
ศาสนาพิธกี รและมารยาทไทย
ภาษาอังกฤษเบื้องตน
ศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัย
การทาอาหารไทย
การทาขนมจีบ-ชาลาเปา
การจีบผาในพิธีตาง ๆ
ขนมไทยพื้นฐาน
ลีลาศ
การสรางสรรคแดวยวัสดุตาง ๆ
ผลิตภัณฑแจากสมุนไพร
ขนมไทย
ขนมอบเบเกอรี่
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
การผลิตกระเปาผา
การทาพรมเช็ดเทา
การทาขนมไทย
การทาแชมพูสมุนไพร
การทาปุย /ยาฆาแมลง
การแปรรูปอาหาร
การทาขนมพื้นบาน
การประดิษฐแของใชจากผา
เทคนิคการเพาะเลี้ยงปลา
การทาสเปรยแไลยุง/น้ามันหอมระเหย
การจักสาน
การผลิตตุงมงคล
การทาผลิตภัณฑแชาระลาง
การใชสมารแทโฟน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
25
25
25
50
25
25
50
75
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

126

126
หนวยงานที่รับผิดชอบ
4. บุรีรัมย

5. มุกดาหาร

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
การขายสินคาออนไลน
ใหบริการทางวิชาการ 16 หลักสูตร
คอมพิวเตอรเบื้องตน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
เทคนิคการเพาะเห็ดฟาง
เทคนิคการเพาะเห็ดนางฟาภูฎาน
การผลิตน้ํายาเอนกประสงคสมุนไพร
การแปรรูปอาหาร
ศิลปะการแทงหยวก
การนวดแผนไทยเบื้องตน
การทําลูกประคบ
การนวดลูกประคบ
การบริหารโครงการและงบประมาณ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
อาหารสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ
การปลูกผักปลอดสารพิษ
กฎหมายปกครองทองถิ่น
ใหบริการทางวิชาการ 22 หลักสูตร
การจัดทําบัญชีชุมชนเบือ้ งตน
อาหารประเภทนึ่ง
อาหารประเภททอด
การตัดผมชายทรงมาตรฐาน
การเพาะเห็ดหูหนู
การสรางสรรคดวยวัสดุตาง ๆ
การจัดกิจกรรมใหเด็กปฐมวัย 3-6 ป
ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย
การถนอมอาหาร
การดูแลรักษาใบหนาดวยสมุนไพร
การประทินผิวกายดวยสมุนไพร
การนวดประคบสมุนไพร

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
374,000

859,200

เปาหมาย
50
650
75
50
50
25
25
75
100
25
25
25
25
50
25
25
25
25
1,350
180
60
60
60
30
60
30
30
60
30
30
30

พื้นที่ดําเนินการ

127
127
หนวยงานที่รับผิดชอบ

6. หนองบัวลําภู

7. สระแกว

8. อุทัยธานี

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
อาหารสําหรับผูสูงอายุ
อาหารสมุนไพร
น้ําพริกแหง
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจโฮมสเตย
นักการตลาดชุมชน
การเขียนแผนธุรกิจชุมชน
ขนมไทยพื้นฐาน
ขนมไทยแหง
เทคนิคการสรางจิตสํานึกตองานบริการอยางประทับใจ
ใหบริการทางวิชาการ 6 หลักสูตร
ชางปูกระเบื้อง
การผลิตลูกประคบสมุนไพร
การผลิตน้ําตาลกอนจากน้ําออย
การเพาะเห็ดฟาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 2
ใหบริการทางวิชาการ 8 หลักสูตร
เซรามิกส
อาหารวาง
เครื่องดื่มสมุนไพร
การแปรรูปผลิตภัณฑชุมชนฯ
การผลิตภัณฑของที่ระลึก
คอมพิวเตอรเบื้องตน
งานประดิษฐจากผา
การประกอบธุรกิจ
ใหบริการทางวิชาการ 8 หลักสูตร
การเลี้ยงไกพื้นเมือง
การผลิตผลไมนอกฤดู
การแปรรูปผลิตภัณฑชุมชนฯ
การผลิตภัณฑของที่ระลึก

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

226,900

270,000

297,000

เปาหมาย
60
30
30
30
30
150
150
60
60
90
360
200
25
25
60
25
25
400
25
60
30
120
30
50
60
25
400
50
25
75
25

พื้นที่ดําเนินการ

128

128
หนวยงานที่รับผิดชอบ

9. ระนอง

10.นราธิวาส

11.ยะลา

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
คอมพิวเตอรเบื้องตน
ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรเจาหนาที่และพนักงานทั่วไปในสํานักงาน
การทําขนมอบเบเกอรี่ (เคก)
ขนมไทยพื้นฐาน
ใหบริการทางวิชาการ 9 หลักสูตร
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
การลีลาศเพื่อสุขภาพ
การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนตามหลักแพทยทางเลือกวิถธี รรม
การสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับประชาชน
คอมพิวเตอรเบื้องตน
การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่ ความสําเร็จ
เทคนิคการบริหารโครงการ
การทําผลงานทางวิชาการ
การขายสินคาออนไลน
ใหบริการทางวิชาการ 9 หลักสูตร
การขายสินคาออนไลน
การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชน
คอมพิวเตอรเบื้องตน
การทําดอกไมประดิษฐ
การออกแบบผลิตภัณฑและตราสินคา
การทําผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร
การทําขนมพื้นบานมุสลิม
การจัดทําบัญชีครัวเรือน
การทําผลิตภัณฑของที่ระลึกทองถิ่น
ใหบริการทางวิชาการ 6 หลักสูตร
การออกแบบเสื้อขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑของที่ระลึก
คอมพิวเตอร Microsoft office
คอมพิวเตอร Microsoft Word
คอมพิวเตอร Microsoft Excel
การตัดเย็บผาคลุมผมสตรีตามสมัย

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

168,000

175,800

202,000

เปาหมาย
25
50
75
75
290
30
30
50
30
30
30
30
30
30
330
30
60
30
60
30
30
30
30
30
250
50
30
60
30
30
50

พื้นที่ดําเนินการ

129
129
หนวยงานที่รับผิดชอบ
12.ปตตานี

13.สตูล

14.สมุทรสาคร

15.ยโสธร

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ใหบริการทางวิชาการ 8 หลักสูตร
คอมพิวเตอรเบื้องตน
การทําอาหารวาง
การจัดชอดอกไม
การทําคัพเคก
การทําโรตี-ชาชัก
การทําสบูสมุนไพรและน้าํ ยาอเนกประสงค
การแตงหนาเบื้องตน
การตัดผมชาย
ใหบริการทางวิชาการ 5 หลักสูตร
จักสานเสนพลาสติกเพือ่ ธุรกิจ
ผลิตภัณฑเชือกรมเพื่อธุรกิจ
การผลิตกาแฟโบราณ
Google For Education
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน
ใหบริการทางวิชาการ 12 หลักสูตร
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพมา) ระดับ 1
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพมา) ระดับ 2
การใชงานคอมพิวเตอรในสํานักงาน
การทําขนมไทย
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส
การชงกาแฟสด
ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ ระดับ 3
ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ ระดับ 4
การใชโปรแกรมประยุกตบนสมารทโฟน
การเพาะเห็ดโคนญี่ปุน
กิจกรรมนันทนาการผูสูงอายุ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ใหบริการทางวิชาการ 14 หลักสูตร
การผลิตสื่อสรางสรรคในศตวรรษที่ 21
การใหความรูผูปกครองเด็กปฐมวัย

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
201,600

276,000

231,000

247,500

เปาหมาย
450
60
90
30
90
60
30
60
30
450
150
150
30
60
60
400
75
75
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
375
25
25

พื้นที่ดําเนินการ

130

130
หนวยงานที่รับผิดชอบ

16.พังงา

17.ตราด

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับผูปกครองเด็กปฐมวัย
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
การทําขันหมากเบ็งและงานใบตอง
การทําอาหาร
คอมพิวเตอรเบื้องตน
การทําปลาสมยโสธร
การทําไมกวาดดอกหญา
การแปรรูปผลิตภัณฑปลาสม
การผลิตภัณฑในงานฌาปนกิจ
การทําผลิตภัณฑสังฆภัณฑ
การสปาหนา
ใหบริการทางวิชาการ 12 หลักสูตร
การทําขนมเบเกอรีโ่ ดยไมใชเตาอบ
พื้นฐานการทําขนม
การถักกระเปาผา
คอมพิวเตอรเบื้องตน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบตั ิงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว
การทําเครื่องประดับเพอรานากัน
การผสมเครื่องดื่มเบื้องตน
การซิลคสกรีนเบื้องตน
การทําดอกไมประดิษฐจากใบยาง
การทําปุย หมักชีวภาพและน้ําหมักชีวภาพ
การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับบุคลากรดานการทองเที่ยวและโรงแรม
ใหบริการทางวิชาการ 13 หลักสูตร
ขนมพื้นบานเมืองตราด
การทําขนมปงสอดไส
การแปรรูปกลวยน้าํ วา
การเพนทสี
การแกะสลัก

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

250,800

417,000

เปาหมาย
25
25
25
25
50
25
25
25
25
25
25
25
480
30
30
60
30
30
30
30
60
30
60
30
60
700
60
30
60
70
60

พื้นที่ดําเนินการ
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18.แพร

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ชางเสริมสวย (แตงหนา)
การรอยมาลัย
การนวดเทาเพื่อสุขภาพ
การจัดดอกไมแหง
สมุนไพรในบาน
จักสานผลิตภัณฑจากเสนพลาสติก
การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา
การสกรีนเสื้อ
ใหบริการทางวิชาการ 23 หลักสูตร
การตัดลวดลายตุงและโคม
การจัดดอกไมสดและตกแตงสถานที่
การประดิษฐของใชและของที่ระลึกจากผาหมอหอม
การตัดเย็บกระเปาผา
ศิลปะการตกแตงผา
การปกผาดวยมือแบบพื้นบาน
การมัดยอมผาหมอหอม
เครื่องหอมและของชํารวย
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
คอมพิวเตอรเบื้องตน
โปรแกรมประมวลผลคํา
โปรแกรมการนําเสนองาน
โปรแกรมตารางทําการ
เทคนิคการแตงหนา
ศาสนพิธีกร
ภาษาอังกฤษเบื้องตน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเบื้องตน
การแปรรูปอาหาร
การประดิษฐผลิตภัณฑจากเสนพลาสติก
การประดิษฐดอกไมจันทนและพวงหรีด
อาหารไทย

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

496,200

เปาหมาย
60
30
60
90
30
30
60
60
750
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
30
30

พื้นที่ดําเนินการ
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19.สงขลา

20.นาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

แมฮองสอน
พิจิตร
ตาก
บุรีรัมย
มุกดาหาร
หนองบัวลําภู

7. สระแกว
8. อุทัยธานี
9. ระนอง

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ขนมไทย
ใหบริการทางวิชาการ 4 หลักสูตร
การทําอาหาร-ขนม เพื่อธุรกิจ
การเพาะเห็ด
การจัดการธุรกิจการทําเครื่องแกงบรรจุภัณฑ
รานคาออนไลน
ใหบริการทางวิชาการ 13 หลักสูตร
การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
การทํายาหมองสมุนไพร
การทําน้ําสมุนไพร
การทําเทียนหอมสมุนไพรไลยุง
การทําลุกประคบสมุนไพร
ดนตรีพื้นเมือง 1
ระบบคอมพิวเตอร
การเขียนโครงการ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาจีนศึกษา 1
การแปรรูปผลิตภัณฑกาแฟ
ทักษะการฟอนพื้นบานลานนา (ฟอนนันทบุรีศรีภูเพียง)
ภาษาอังกฤษเพื่อการนวดไทย
โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน ทีจ่ ัดในลักษณะโครงการอบรมหรือถายทอดความรู
โครงการพัฒนาทรัพยากรเพื่อเปนแหลงเรียนรูและการศึกษา
โครงการบริการวิชาการขยายผลองคความรูอาชีพการทํามาหากินสูชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาแกชมุ ชน (Mobile Language Center and Chinese
Language Center)
โครงการหลักสูตรผลิตภัณฑชุมชน

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

พื้นที่ดําเนินการ

1,050,000
131,600

60
510
210
150
60
90
750
150
120
90
30
60
30
30
30
30
90
30
30
30
2,770
200

144,000

230

44,800

100

18,000

30

172,800

315,000
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10. นราธิวาส

11. ยะลา

12. ปตตานี
13. สตูล
14.
15.
16.
17.
18.

สมุทรสาคร
ยโสธร
พังงา
ตราด
แพร

19. สงขลา
20. นาน

1.

แมฮองสอน

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
จัดใหบริการ 3 โครงการ
โครงการสงเสริมความรูการบริหารและการจัดการกลุมอาชีพ
โครงการวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (การทําบัญชีครัวเรือน)
โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนานวัตกรรมชุมชน (ดิจิทัล มารเกตติ่ง)
จัดใหบริการ 3 โครงการ
โครงการถายทอดความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่นโดยชุมชน
โครงการจัดการความรูเกีย่ วกับอาหารพืน้ บาน
จัดใหบริการ 2 โครงการ
โครงการบริการวิชาการรวมกับจังหวัด (จังหวัดเคลื่อนที่ อบจ. เคลื่อนที่ มหกรรมวิชาการ)
โครงการสงเสริมการเรียนรูในศูนยภาษาตางประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
โครงการใหบริการแกชุมชน
โครงการบริการวิชาการแกชุมชนและแลกเปลี่ยนองคความรูสูชุมชนเขมแข็ง
โครงการถายทอดและเผยแพรองคความรูศูนยบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแพรเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดแพร
จัดใหบริการ 2 โครงการ
การปรับตัวของชุมชนสูประชาคมอาเซียน
การฝกอบรมและสงเสริมอาชีพใหคนในชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน
การบริการวิชาการดานการสงเสริมศักยภาพชุมชนโดยใชภูมิปญญาใสนการสรางอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
งบรายจายอื่น : โครงการสงเสริมจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
โครงการจัดการความรูผลิตภัณฑอัตลักษณชุมชนสรางมูลคาชุมชนเขมแข็ง

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
137,800
13,800
100,000
24,000
161,600
15,600
42,000
104,000

เปาหมาย

พื้นที่ดําเนินการ

500
200
200
100
390
250
40
100

148,000
90,000
58,000
77,000
79,800

600
500
100
100
100

39,000

300

68,400
16,200
16,200
36,000

220
60
100
60

23,000,000

10,161

210,000

20

207
ชุมชน
4 -

บานปางหมู อ.เมือง จ.แมฮองสอน
บานชานเมือง อ.เมือง จ.แมฮอ งสอน
บานผาบอง อ.เมือง จ.แมฮองสอน
บานปาปุ อ.เมือง จ.แมฮองสอน
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครงการจัดการความรูเพื่อรวมอนุรักษแและฟื้นฟูภูมิปัญญาทองถิ่นในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าลาน้ายวม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวและบริการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
200,000

350,000

เป้าหมาย
200

190

พื้นที่ดาเนินการ
3 - บานแมอูคอ อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน
- บานตอแพ อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน
- บานหวยหา อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน
- บานดง อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน
- บานแมลิด อ.แมสะเรียง จ.แมฮอ งสอน
- บานแมลานอย อ.สบเมย จ.แมฮองสอน
16 - บานหวยฮี้ ต.หวยปูลิง อ.เมือง
จ.แมฮองสอน
- บานหวยตองก฿อ ต.หวยปูลิง อ.เมือง
จ.แมฮองสอน
- บานน้าฮูหายใจ ต.หวยปูลิง
อ.เมือง จ.แมฮองสอน
- บานหวยกุง ต.หวยปูลิง
อ.เมือง จ.แมฮองสอน
- บานหวยแกวบน ต.ผาบอง
อ.เมือง จ.แมฮองสอน
- บานแมละนา ต.ปางมะผา
อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน
- บานจาโบ ต.ปางมะผา อ.ปางมะผา
จ.แมฮองสอน
- บานเมืองแพม ต.ถ้าลอด
อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน
- บานผามอน ต.ถ้าลอด อ.ปางมะผา
จ.แมฮองสอน
- บานแพมบก ต.ทุงยาว อ.ปาย
จ.แมฮองสอน
- บานเมืองปอน ต.เมืองปอน
อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน
- บานตอแพ ต.แมเงา อ.ขุนยวม
จ.แมฮองสอน
- บานดง ต.หวยหอม อ.แมลานอย
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2.

พิจิตร

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

โครงการจัดการความรูเพื่อรวมพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน

300,000

150

3

โครงการพัฒนาชีวิตวัฒนธรรมลุมน้าแมฮองสอน

350,000

470

3

โครงการศูนยแชาติพันธุแแ ละชนเผาพื้นเมืองจังหวัดแมฮองสอน

370,000

450

10

โครงการศูนยแพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT อุทยานการเรียนรูแมฮองสอน
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับการทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนไท
ใหญ บานแมของ/บานแมเย็น ชุมชนกะเหรี่ยงบานแมปิง และชุมชนจีนยูนนานบานสันติชล
อาเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
โครงการการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนดานพัฒนาทักษะอาชีพสูมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน

285,000

240
300

1
2

240,000

100

3

จ.แมฮองสอน
- บานหวยหอม ต.หวยหอม อ.แมลานอย
จ.แมฮองสอน
- บานหวยเดื่อ ต.โปุงสา อ.ปาย
จ.แมฮองสอน
- บานแมเมืองหลวง ต.โปุงสา อ.ปาย
จ.แมฮองสอน
- บานโปุงทาก ต.โปุงสา อ.ปาย
จ.แมฮองสอน
- บานหัวน้าแมฮองสอน อ.เมือง
จ.แมฮองสอน
- บานพะโขโหล อ.เมือง จ.แมฮอ งสอน
- บานใหม อ.เมือง จ.แมฮองสอน
- บานใหม อ.เมือง จ.แมฮองสอน
- บานหัวน้าแมฮองสอน อ.เมือง จ.แมฮองสอน
- บานพะโขโหล อ.เมือง จ.แมฮองสอน
- บานหวยปูแกง อ.เมือง จ.แมฮองสอน
- บานไมสะเปุ อ.เมือง จ.แมฮองสอน
- บานหวยโปุงออน อ.เมือง จ.แมฮอ งสอน
- บานหวยผึ้ง อ.เมือง จ.แมฮองสอน
- บานสบสอย อ.เมือง จ.แมฮองสอน
- บานหวยขาน อ.เมือง จ.แมฮองสอน
- บานมงไมโครเวฟ อ.เมือง จ.แมฮองสอน
อาเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
- บานแมของ ต.แมนาเติง อ.ปาย
จ.แมฮองสอน
- บานสันติชล ต.เวียงใต อ.ปาย จ.แมฮองสอน
- ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
- ต.ทับคลอ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
- ต.ทาบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวและบริการ
หนวยซอมสรางบริการชุมชน (Fix it Community Unit)

3.

4.

5.

ตาก

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
300,000
200,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

60
250

โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพในจังหวัดตาก

100,000

40

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑแ บรรจุภัณฑแ สินคาของดีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

160,000

30

โครงการพัฒนาอาชีพเพือ่ สงเสริมศักยภาพแรงงานคนพิการจังหวัดตาก

180,000

60

โครงการการสรางเครือขายทองเที่ยวชุมชนเพื่อรวมพัฒนากิจกรรมและเสนทางทองเที่ยวที่สราง
การเรียนรูมรดกวัฒนธรรมชุมชนแมสอดแกผูมาเยือน

250,000

90

บุรีรัมยแ

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเกษตรปลอดสารพิษ

250,000

100

168,000

50

มุกดาหาร

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางมีสวนรวม กรณีศึกษาบานเจริญสุข ตาบลเจริญสุข
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมยแ
โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูการทาเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดบุรีรัมยแ
โครงการนี้เสนอมาโครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
โครงการจัดการความรูทางการตลาดกาแฟในจังหวัดมุกดาหาร

150,000
250,000

210

1 ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร
2 - ต.บานนอย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
- อ.โพทะเล จ.พิจิตร
1 หมูที่ 4 บานชะลาดระฆัง ต.โปุงแดง อ.เมือง
จ.ตาก
4 - ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก
- ต.ชะลาดระฆัง อ.เมือง จ.ตาก
- ต.น้ารึม อ.เมือง จ.ตาก
- ต.ตากออก อ.บานตาก จ.ตาก
5 - อ.เมือง จ.ตาก
- อ.สามเงา จ.ตาก
- อ.อุมผาง จ.ตาก
- อ.บานตาก จ.ตาก
- อ.วังเจา จ.ตาก
3 - อ.แมสอด จ.ตาก
- อ.แมระมาด จ.ตาก
- อ.ทาสองยาง จ.ตาก
3 - บานเสม็ดนอย หมูที่ ๑๒ ต.สองชั้น อ.กระสัง
จ.บุรีรัมยแ
- กลุมวิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียวจ.บุรรี ัมยแ
ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมยแ
- บานสวนพัฒนา หมูที่ ๑๓
ต.โคกสะอาด อ.ลาปลายมาศ
จ.บุรีรัมยแ
1 บานเจริญสุข ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.บุรีรัมยแ
1.00 วชช.บุรีรัมยแ ต.บัวทอง อ.เมือง
จ.บุรีรัมยแ
4 - ต.ชะโนด อ.ดงหลวง
จ.มุกดาหาร
- ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

พื้นที่ดําเนินการ

โครงการการจัดการความรูเพื่อการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน

280,000

270

9

โครงการการสงเสริมพัฒนาการตามชวงวัยของเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอดง
หลวง จังหวัดมุกดาหาร

200,000

270

2

โครงการจัดการความรูผาทอมือจังหวัดมุกดาหารเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

320,000

100

2

โครงการสงเสริมการจัดการความรูทางดานเทคโนโลยีและคุณภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑถั่วลิสง
ในจังหวัดมุกดาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

197,000

120

4

- ต.หวานใหญ อ.หวานใหญ
จ.มุกดาหาร
- ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล
จ.มุกดาหาร
- บานคําชะอี ต.คําชะอี อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร
- บานหวยลําโมง ต.คําบก
อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร
- บานผึ่งแดด ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร
- บานแวง ต.หนองสูงใต อ.หนองสูง
จ.มุกดาหาร
- บานบุง ต.ภูวง อ.หนองสูง
จ.มุกดาหาร
- บานดานมน ต.นิคมคําสรอย
อ.นิคมคําสรอย จ.มุกดาหาร
- บานชะโนดนอย ต.ชะโนดนอย อ.ดงหลวง
จ.มุกดาหาร
- บานพาลุกา ต.ชะโนด อ.หวานใหญ
จ.มุกดาหาร
- บานชะโนด ต.ชะโนด อ.หวานใหญ
จ.มุกดาหารจ.มุกดาหาร
- ต.กกตูม อ.ดงหลวง
จ.มุกดาหาร
- ต.ฝงแดง อ.ดงหลวง
จ.มุกดาหาร
- บานคํานางโอก ต.รมเกลา
อ.นิคมคําสรอย จ.มุกดาหาร
- บานโพนไฮ ต.โพนไฮ
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
- บานทาไค ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
- บานนาแล ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
- บานหนองขา ต.หนองแวง
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6.

หนองบัวลาภู

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

โครงการเกษตรอินทรียแครบวงจร

190,000

โครงการสงเสริมผลิตภัณฑแและการบรรจุภัณฑแขาวฮางงอกในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู

210,000

เป้าหมาย

100

พื้นที่ดาเนินการ
อ.นิคมคาสรอย จ.มุกดาหาร
- บานนามหาราช ต.ดอนตาล
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
4 - บานพราว ต.บานพราว อ.เมือง
จ.หนองบัวลาภู
- บานขาม ต.นามะเฟือง อ.เมือง
จ.หนองบัวลาภู
- บานหัวนา ต.หัวนา อ.เมือง
จ.หนองบัวลาภู
- บานนามะเฟือง ต.นามะเฟือง อ.เมือง
จ.หนองบัวลาภู
9 - กลุ่มวิสาหกิจชุ9มชนกลุ่มข้าวกล้องหนองภัย
ศูนย์ อ.เมือง
จ.หนองบัวลาภู
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวบ้านเซิน
น้อย ต.นาสี
อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลาภู
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางนาแก
ต.นาแก อ.นาวัง
จ.หนองบัวลาภู
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องตาบลโนน
เมือง ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางบ้านสุข
สาราญ ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมทองบ้าน
โคกสะอาด ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.
หนองบัวลาภู
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปการเกษตร
หมู่ที่ 7 ต.นาด่าน
อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลาภู
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตข้าว
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7.

สระแกว

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

โครงการสายใยทางวัฒนธรรมผลิตภัณฑแผาพื้นเมืองหนองบัวลาภูสูอินเตอรแ

210,000

250

3

โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือทีย่ ั่งยืนในการจัดการทองเที่ยวจังหวัดหนองบัวลาภู

200,000

120

3

โครงการศูนยแเรียนรูศาสตรแพระราชา
โครงการนี้เสนอมาโครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

150,000

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑแการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑแถั่วมะแฮะ

220,000

100

2

โครงการการพัฒนาและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑแมะขามปูอม จังหวัดสระแกว
โครงการทองเที่ยวเชิงเกษตรเรียนรูวิถีชีวิตเกษตรจังหวัดสระแกว

200,000
210,000

40
40

1
1

อินทรีย์ หมู่ที่ 4 ต.ดงมะไฟ ต.นาสี
อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลาภู
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางชุมชนโคก
สะอาด ต.นิคมพัฒนา
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลาภู
- นาคาไฮ ต.นาคาไฮ อ.เมือง
จ.หนองบัวลาภู
- กุดกวางสร้อย ต.บ้านถิ่น
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลาภู
- บ้านฝายแดง ต.กุดแห่ อ.นากลาง
จ.หนองบัวลาภู
- นาคาไฮ ต.นาคาไฮ อ.เมือง
จ.หนองบัวลาภู
- กุดกวางสรอย ต.บานถิ่น
อ.โนนสัง
จ.หนองบัวลาภู
- บานท่าลาด ต.หนองเรือ อ.โนนสัง
จ.หนองบัวลาภู
- บ้านพราว ต.บานพราว อ.เมือง
จ.หนองบัวลาภู
- บานพราว ต.บานพราว อ.เมือง
จ.หนองบัวลาภู
- บานหัวนา ต.หัวนา อ.เมือง
จ.หนองบัวลาภู
- บานทาอุทยั สวรรคแ ต.ทาอุทัยสวรรคแ
อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู
- ตาบลทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว
- ตาบลไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแกว
ตาบลทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว
ต.บานศาลาลาดวน อ.ลาดวน อ.เมือง
จ.สระแกว
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสรางอาชีพ สงเสริมองคแความรูสมุนไพรในทองถิ่น
โครงการพลังปัญญาตอยอดองคแความรูส ูชุมชน

8.

9.

อุทัยธานี

ระนอง

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
230,000
120,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ
20
30

โครงการถายถอดภูมิปัญญาทองถิ่นสูการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนในตาบลเมืองไผ อาเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแกว
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กขององคแการบริหารสวนตาบลใน
จังหวัดสระแกว
โครงการสงเสริมการจัดการความรูดานวัฒนธรรมภูมิปัญญา ประเพณี ชนเผายอ และเวียดนาม

133,000

30

245,000

30

210,000

200

โครงการการจัดการความรูเพื่อสรางนวัตกรรมชุมชน

200,000

90

โครงการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงไกพื้นเมือง

160,000

40

โครงการจัดการความรูผาทอพื้นเมือง
โครงการจัดการศึกษาเพือ่ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสาหรับคนพิการ

290,000
245,000

70
20

โครงการจัดการความรูเรื่องการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
โครงการศูนยแเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนา โมเดล โดยชุมชนมีสวนรวม
โครงการธนาคารน้าใตดินเพื่อใชในการเกษตรของชุมชน
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

220,000
230,000
175,000
96,600

50
300
40
60

โครงการสงเสริมเกษตรอินทรียแวิถีพอเพียง

300,000

200

โครงการจัดการความรูอาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง

250,000

80

1 ต.ทากระบาก อ.วัฒนานคร จ.สระแกว
2 - ต. พระเพลิง อ.เขาฉกรรจแ จ.สระแกว
- บานโคกเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
อ. อรัญประเทศ จ. สระแกว
1 ต.เมืองไผ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแกว
2 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดสระแกว
2 - ชุมชนคลองน้าใส ต.คลองน้าใส
อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว
- ชุมชนมิตรสัมพันธแ ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว
2 - ต.ทุงใหญ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
- ต.บานใหมคลองเคียน อ.บานไร จ.อุทยั ธานี
1 ต.หวยแหง อาเภอบานไร
จ.อุทัยธานี
1 บานผาทั่ง ต.หวยแหง อ.บานไร จ.อุทยั ธานี
2 - กลุมต.หวยแหง/ต.บานไร อ.บานไร
จ.อุทัยธานี
- กลุมต.หนองเตา/ต.หนองแก อ.เมือง
จ.อุทัยธานี
1 ต.บานไร อ.บานไร จ.อุทัยธานี
1 วชช.อุทัยธานี
1 อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี
1 ต.หวยแหง อาเภอบานไร
จ.อุทัยธานี
2 - ต.บางพระเหนือ อ.ละอุน
จ.ระนอง
- บานทะเลนอก ต.กาพวน อ.สุขสาราญ
จ.ระนอง
5 - ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
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10. นราธิวาส
11. ยะลา

12. ปัตตานี

13. สตูล

14. สมุทรสาคร

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ
- ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
- ต.เขานิเวศนแ อ.เมือง จ.ระนอง
- ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
- ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระนอง
บานเกาะหาดทรายดา ต.หงาว
อ.เมือง จ.ระนอง
- ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
- ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
- ต.เขานิเวศนแอ.เมือง จ.ระนอง
ต.ลูโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง
จ.นราธิวาส
- ต.ยุโป อ.เมือง 4จ.ยะลา
- บานทุงยามู ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลาอ.เมือง
จ.ยะลา
- ต.ลาพะยา อ.เมือง จ.ยะลา
- ต.พรอน อ.เมือง จ.ยะลา
ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

โครงการจัดการความรูเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนบานเกาะหาดทรายดา

260,000

30

1

โครงการการจัดการความรูเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชุมชนสูเศรษฐกิจสรางสรรคแจังหวัดระนอง

311,000

120

3

โครงการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางวิถชี ีวิตตามแนวศาสตรแพระราชา
โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาและมูลคาผลิตภัณฑแชุมชน เปลี่ยนเป็นโครงการ
โครงการจัดการความรูและถายทอดนวัตกรรมกระจูดเชิงพานิชยแจังหวัดนราธิวาส
โครงการการจัดการความรูดานเกษตรอินทรียแเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer

150,000
190,000

100
100

1
1

โครงการการพัฒนาศูนยแเรียนรูการเกษตรตนแบบ
โครงการนี้เสนอมาโครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
โครงการการจัดการความรูโดยใชกระบวนการมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการยกระดับความสามารถ
ดานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT)

150,000
480,000

90

โครงการการจัดการความรูดานการแปรรูปอาหารจากสัตวแน้า ชุมชนบานปุาหลวง ตาบลยามู
อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
โครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพผลิตภัณฑแเชิงอัตลักษณแของชุมชนตาบลทุงนุย
อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
2. โครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนตาบลนาทอน อาเภอทุงหวา
จังหวัดสตูล
โครงการวิจัย เรื่อง พลวัตนาเกลือ ปีที่ 2 กรณีศึกษา สหกรณแ นาเกลือกรุงเทพ จากัด

280,000

30

220,000

150

1 ต.ทุงนุย อ.ควนกาหลง จ.สตูล

370,000

200

1 ต.นาทอน อ.ทุงหวา จ.สตูล

310,000

20

250,000

4

3 - ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
- ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
- ต.ตะโละกาโปรแ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
1 บานปุาหลวง ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

1 สหกรณแกรุงเทพ จากัด ซึ่งดูแลเกษตรกร
นาเกลือ พื้นที่ ต.โคกขาม และ ต.พันทายนรสิงหแ
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑแลูกอมสมุนไพรตรีผลาของวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สมุนไพรบานคลองใหญ ตาบลบานแพว อาเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการศึกษากระบวนการเพิ่มคุณภาพและเพิ่มมูลคามะพราวน้าหอมจังหวัดสมุทรสาคร

15. ยโสธร

16. พังงา

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
200,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ
20

230,000

30

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวและบริการของชุมชนโคกขาม (ระยะที่ 2)

240,000

40

โครงการจัดตั้งศูนยแการเรียนรูแบบเบ็ดเสร็จ 3 มุมเมือง
โครงการนี้เสนอมาโครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

150,000

โครงการการสรางเครือขายความเขมแข็งเพื่อการจัดการความรูการศึกษาปฐมวัย

290,000

320

โครงการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนการสรางอาชีพแกคนพิการและ
ผูดูแลคนพิการ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการความรูทางดานวิชาการและวิชาชีพสูการจัดการความรูทา
มาหากินตามแนวทางศูนยแการเรียนรูกินได
โครงการการจัดการความรูเรื่อง ปศุสัตวแอินทรียแวิถพี อเพียง
โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
โครงการนี้เสนอมาโครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
โครงการศึกษารูปแบบการแปรรูปลาบยโสฯ

170,000

200

57,100

60

160,000
150,000

100
80

271,600

100

โครงการการจัดการองคแความรูการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน
ในจังหวัดพังงา
โครงการการจัดการความรูเพื่อจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดพังงา 4.0

231,000

100

225,000

250

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑแเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน : บาบเาจังหวัดพังงา
โครงการการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแขงชุมชนดานอาหารพื้นบานจังหวัดพังงา
โครงการศูนยแศึกษาอาหารวัฒนธรรมวิทยาลัยชุมชนพังงา

275,000
265,000
226,000

50
100
100

1 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบานคลองใหญ
ต.บานแพว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร
1 สมาชิกผูปลูกมะพราว ต.บานแพว อ.บานแพว
จ.สมุทรสาคร
1 ชุมชนโคกขาม ต.โคกขาม อา.เมือง
จ.สมุทรสาคร
- อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
- อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร
- อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร
2 - ชุมชนหองแซง ต.หองแซง อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร
- โรงเรียนบานโคกกลาง ต.ไผ อ.ทรายมูล
จ.ยโสธร
2 - ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
- ต.มวง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
2 - อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
- อ.คาเขื่อนแกว จ.ยโสธร
1 ชุมชนนาโส อ.กุดชุม จ.ยโสธร
1 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
2 - ชุมชนดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ
อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
- ชุมชนดูทุง ต.ดูทุง อ.ทรายมูล
จ.ยโสธร
1 ชุมชนบานบางใหญ ม.4
ต.บางนายสี อ.ตะกั่วปุา จ.พังงา
2 - บานบางใหญ อ.ตะกัว่ ปุา จ.พังงา
- บานรมณียแ อ.กะปง จ.พังงา
1 ต.บอแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
1 ต.มะลุย อ.ทับปุด จ.พังงา
1 อาเภอทับปุด จ.พังงา
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17. ตราด

18. แพร

19. สงขลา

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครงการพัฒนาศูนยแปฐมวัยเพื่อสูการเป็นตนแบบ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
45,840

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

151

โครงการการจัดการความรูดานการแปรรูปผลผลิตของชุมชนโดยใชการมีสวนรวมของชุมชน

150,000

120

โครงการการพัฒนาขีดความสามารถดานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน

400,000

60

โครงการสงเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษ

245,000

200

โครงการศึกษาความตองการและพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
โครงการนี้เสนอมาโครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

150,000

300

โครงการสงเสริมและพัฒนาองคแความรูดานอาหาร
โครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใชแหลงการเรียนรูในชุมชนเป็นฐานโดยการมีสวนรวมใน
ชุมชน

300,000
400,000

140
350

โครงการการสรางองคแความรูสูความเป็นเลิศเฉพาะทางใหกับผูประกอบการรุนเยาวแ Startup
Boot Camp
โครงการพัฒนาการผลิตกลวยน้าหวาอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
โครงการสงเสริมการทาการเกษตรปลอดภัย

70,000

25

115,000
115,000

60
80

1 โรเงรียนตารวจตะเวนชายแดน บานเขาฉลาด
ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด
4 - บานบางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด
- บานอาวใหญ อ.เมือง จ.ตราด
- บานแหลมมะขาม อ.แหลมงอบ จ.ตราด
- บานหนองแฟบ อ.บอไร จ.ตราด
2 - บานอาวใหญ อ.เกาะกูด จ.ตราด
- ต.อาวใหญ อ.เมือง จ.ตราด
2 - บานมะมวง ต.นนทรี อ.บอไร
จ.ตราด
- บานทาเสน ต.แหลมกลัด
อ.เมือง จ.ตราด
๕ - บานชางทูน ต.ชางทูน อ.บอไร จ.ตราด
- บานหนองบอน ต.หนองบอน
อ.บอไร จ.ตราด
- บานคลองแสง ต.ดานชุมพล
อ.บอไร จ.ตราด
- บานคลองโอน ต.นนทรียแ
อ.บอไร จ.ตราด
- บานทุงไกดัก ต.ทากุม อ.เมือง จ.ตราด
1 อ.เมือง จ.แพร
2 - บานวังวน ต.สบสาย อ.สูงเมน
จ.แพร
- เทศบาลต.ปุาแมต ต.ปุาแมต
อ.เมือง จ.แพร
1 อ.เมือง จ.แพร
1 บานสงวน ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา
3 - บานหัวปุา ต.บานใหม อ.ระโนด จ.สงขลา
- บานมหาการ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
- บานเกาะใหญ ต.กระแสสินธิ์
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20. นาน

21. สานักงานสถาบัน
รอการพิจารณา
1. แมฮองสอน
2. พิจติ ร
3. ตาก
4. บุรีรัมยแ
5. มุกดาหาร

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

โครงการการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรปลอดภัย

180,000

80

โครงการจัดการความรูเพื่อการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนอาเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา
โครงการจัดประสบการณแเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณแของเด็กปฐมวัย

180,000

50

100,000

20

โครงการศูนยแการเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่นเทพา
โครงการนี้เสนอมาโครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสรางศูนยแการเรียนรูดานสินคาเกษตรปลอดภัยจังหวัดนาน

150,000

50

185,000

30

โครงการศูนยแการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพปศุสัตวแชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการกระบวนการสรางนักพัฒนาตามแนวพระราชดาริบนฐานภูมินิเวศ ภูมิสงั คม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนมลาบรี บานหวยลู ตาบลสะเนียน จังหวัดนาน
บริหารจัดการภาพรวม สงเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน การกากับ ติดตาม และประเมินผล
ยังเหลืองบประมาณ ที่รอการพิจารณาเพิ่มเติมอีก 1,820,360 บาท
งบรายจ่ายอื่น : โครงการท่านุบา่ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการสงเสริมทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น
โครงการสืบสานงานศิลปล้าคา ตอก ตัด ลวดลายฉลุ กระดาษ ทาพวงมะโหตรในงานมงคล
โครงการสงเสริมทานุบารุงอนุรักษแศิลปะ และวัฒนธรรมทองถิ่น
โครงการจัดทาฐานขอมูลปราชญแชุมชนและภูมิปัญญาทองถิ่น
โครงการพัฒนาชุมชนดานวัฒนธรรมและการเรียนรูสูสากลเพื่อคนจังหวัดตาก
โครงการสงเสริมทานุบารุงอนุรักษแศิลปะ และวัฒนธรรมทองถิ่น
โครงการอนุรักษแสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีแซนโฎนตา
โครงการจัดกระบวนเรียนรูเพื่อสืบสานถายทอด และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น
โครงการการจัดการความรูเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเมืองมุกดาหาร
โครงการสงเสริมทานุบารุงอนุรักษแศิลปะ และวัฒนธรรมทองถิ่น

230,000

80

275,000

15

1,500,000
1,820,360
3,000,000
60,000
50,000
48,000
60,000
100,000
32,000
24,000
80,000
100,000
80,000

15,000
750
50
600
100
100
400
300
100
200
1,000

อ.กระแสสินธิ์ จ.สงขลา
3 - ต.บานใหม อ.ระโนด จ.สงขลา
- เทศบาลต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
- บานหัววัง ต.บานใหม อ.ระโนด จ.สงขลา
1 ชุมชนพะโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา
4 - อ.เทพา จ.สงขลา
- อ.สะบายอย จ.สงขลา
- อ.จะนะ จ.สงขลา
- อ.นาทวี จ.สงขลา
1 ชุมชนบานพรุหมาก ต.เทพา
อ.เทพา จ.สงขลา
3 - อ.ภูเพียง จ.นาน
- อ.เมือง จ.นาน
1 ศูนยแเรียนรูปศุสัตวแชุมชนวชช.นาน อ.สันติสุข
จ.นาน
1 ชุมชนมลาบรี บานหวยลู ต.สะเนียน อ.เมือง
จ.นาน
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6. หนองบัวลาภู
7. สระแกว

8. อุทัยธานี
9. ระนอง
10. นราธิวาส

11. ยะลา
12. ปัตตานี
13. สตูล
14. สมุทรสาคร
15. ยโสธร

16. พังงา
17. ตราด
18. แพร

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่น
โครงการบารุงศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยชุมชนสระแกว
โครงการสืบสานอนุรักษแของวางไทยโบราณ
โครงการถอดองคแความรูภูมิปัญญาทองถิ่นจังหวัดสระแกวเพื่อนามาพัฒนาขอมูลสารสนเทศและ
เผยแพรภูมิปัญญาทองถิ่นจังหวัดสระแกว
โครงการสืบคน สืบสาน ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน
โครงการสงเสริมทานุบารุงอนุรักษแศิลปะ และวัฒนธรรมทองถิ่น
โครงการสงเสริมอนุรักษแวัฒนธรรมประเพณีไทย
โครงการสงเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมชุมชนเชิงสรางสรรคแจังหวัดระนอง
โครงการเมาลิดสัมพันธแนักศึกษา
โครงการสงเสริม ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของขุนละหาร
โครงการสืบสานถายทอดและเผยแพรการละเลนพื้นบานจังหวัดนราธิวาส
โครงการสงเสริมทานุบารุงอนุรักษแศิลปะ และวัฒนธรรมทองถิ่น
โครงการการเผยแพรความรู สรางความตระหนัก วิทยาลัยชุมชนและชุมชนรวมอนุรักษแสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นถิ่นจังหวัดยะลา
โครงการสงเสริมทานุบารุงอนุรักษแศิลปะ และวัฒนธรรมทองถิ่น
โครงการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่วิทยาลัยชุมชนเขารวมกับชุมชน
โครงการอนุรักษแการจัดทาวาวเบอรแอามัส จังหวัดปัตตานี
โครงการสืบสานวัฒนธรรมการแตงกายพื้นเมือง จังหวัดสตูล
โครงการสงเสริมทานุบารุงอนุรักษแศิลปะ และวัฒนธรรมทองถิ่น
โครงการรวมแหเจาพอหลักเมืองสมุทรสาคร
โครงการการสงเสริมทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาทองถิ่น
โครงการเสริมสรางความเขมของชุมชนตาบลหองแซง อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ดวยการ
สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันบนพื้นฐานภูมิปัญญา และวัฒนธรรมทอถิ่น รวมกับวิทยาลัย
ชุมชนยโสธร
โครงการสงเสริมทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่นของวิทยาลัยชุมชนพังงา
(สังคมพหุวัฒนธรรมเมืองตะกั่วปุา)
โครงการสงเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่นของวิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการเผยแพรภูมิปัญญา พัฒนาและสรางมูลคาเพิ่ม "อาหารชอง" จังหวัดตราด
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชุมชน สงเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ
โครงการจัดทาฐานขอมูลปราชญแชาวบาน ปราชญแชุมชน และภูมิปญ
ั ญาทองถิ่น

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
60,000
40,000
80,000
80,000

เป้าหมาย
750
250
100
100

150,000
16,000
150,000
24,000
100,000
120,000
150,000
16,000
120,000

300
200
300
300
800
200
300
200
200

16,000
40,000
150,000
30,000
60,000.00
48,000.00
88,000
210,000

200
500
300
100
750
600
1,100
300

178,000

450

60,000
32,000
32,000
60,000

750
400
200
50

พื้นที่ดาเนินการ
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19. สงขลา
20. นาน

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณทองถิ่น
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอพื้นเมืองนาน
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอพื้นเมืองนาน เปลี่ยนเปน โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สืบสานการแสดงพื้นบานนาน (การฟอนลองนาน)

งบรายจายอื่น : โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

1.

นราธิวาส

2.

ยะลา

3.

ปตตานี

4.

สตูล

5.

สงขลา

6.

สํานักงานสถาบัน

โครงการคายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาผูนํานักศึกษา ผานกระบวนการคายผูนํานักศึกษา
โครงการมหกรรมวิชาการสรางงาน สรางอาชีพ
โครงการคายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาผูนํานักศึกษา ผานกระบวนการคายผูนํานักศึกษา
โครงการมหกรรมวิชาการสรางงาน สรางอาชีพ
โครงการคายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาผูนํานักศึกษา ผานกระบวนการคายผูนํานักศึกษา
โครงการมหกรรมวิชาการสรางงาน สรางอาชีพ
โครงการคายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาผูนํานักศึกษา ผานกระบวนการคายผูนํานักศึกษา
โครงการมหกรรมวิชาการสรางงาน สรางอาชีพ
โครงการสงเสริมปองกันการแกปญหายาเสพติด
โครงการเสริมสรางความสมานฉันทในองคกร (กีฬาสัมพันธ)
โครงการคายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาผูนํานักศึกษา ผานกระบวนการคายผูนํานักศึกษา
โครงการมหกรรมวิชาการสรางงาน สรางอาชีพ
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
งบรายจายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการสงเสริมอาชีพในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
56,000
160,000
40,000
4,000,000
903,100

1,419,900

570,000

567,000

540,000

14,000,000

เปาหมาย
700
500
500
4,300
810
500
160
150
1,750
50
100
1,600
400
100
100
200
760
60
50
100
50
500
580
80
150
250
100
5,870

พื้นที่ดําเนินการ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

นราธิวาส
ยะลา
ปตตานี
สตูล
สงขลา
สํานักงานสถาบัน
รอการพิจารณา

1. แมฮองสอน

2. พิจิตร
3. ตาก
4. บุรีรัมย
5. มุกดาหาร
6. หนองบัวลําภู
7. สระแกว

8. อุทัยธานี

9. ระนอง

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ
จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ
จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ
จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ
จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ
บริหารจัดการภาพรวม สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน การกํากับ ติดตาม และประเมินผล
ยังเหลืองบประมาณ ที่รอการพิจารณาเพิ่มเติมอีก 1,262,900 บาท (เปาหมาย 730 คน)
งบเงินอุดหนุน : โครงการวิจัยที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาชุมชนและสังคม
การศึกษาขีดความสามารถในการยืนหยัดทางสังคมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบนพื้นที่สงู
การพัฒนาศักยภาพชุมชนดวยกระบวนการเรียนรูดานการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บานพะมอลอ ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง
จังหวัดแมฮองสอน
กระบวนการสรางชุมชนตนแบบในการบริหารจัดการผักตบชวาแบบมีสว นรวม โดยใชนวัตกรรม
ตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
การพัฒนาเตาอบรมควันหัตถกรรมจักสานไมไผเพื่อสงเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑเศรษฐกิจชุมชน
ในจังหวัดตาก
การสรางเครือขายกลุมผูปลูกผักอินทรียจ ังหวัดบุรีรัมย โดยใชบัวทองโมเดล
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อฟน ฟูตลาดชุมชนตําบลบัวทองใหเกิดความยั่งยืน
การพัฒนารูปแบบการทางการตลาดที่มปี ระสิทธิผลของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศึกษากรณี บานสนามชัย อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู
การพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผลิตภัณฑผาฝายทอมือสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
การพัฒนานวัตกรรมถานจากเปลือกทุเรียน กลุมวิสาหกิจชุมชน บานหนองไทร ตําบลศาลา
ลําดวน อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว
การวิจยั ตอยอดองคความรูการออกแบบลายผาฝายโบราณชุมชนทัพคลายดวยมิติวัฒนธรรมเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่ม ระยะที่ 2
การรวบรวมองคความรูภูมิปญญาดานอาหารพื้นบานตามชาติพันธุของกลุมอําเภอบานไร
จังหวัดอุทัยธานี
การวิจยั ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางชุมชนวิถีพอเพียง กลุมชาติพันธุชาวเลมอแกน เกาะ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
2,535,000
2,188,800
2,800,000
2,384,200
1,829,100
1,000,000
1,262,900
9,000,000
240,000
249,000
120,000
183,000
150,000
120,000
250,000
200,000
195,000
170,000
150,000
150,000
200,000

เปาหมาย
800
950
1,770
900
720
730

พื้นที่ดําเนินการ

148

148
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

10. นราธิวาส
11. ยะลา
12. ปัตตานี
13. สตูล
14. สมุทรสาคร
15. ยโสธร

16. พังงา
17. ตราด

18. แพร
19. สงขลา

20. นาน

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
เหลา จังหวัดระนอง
การพัฒนาผลิตภัณฑแเครื่องจักสานจากวัสดุในทองถิ่นโดยใชภูมิปัญญาชุมชนจังหวัดระนอง
การทองเที่ยวอยางยั่งยืนในมิติการพัฒนาจากภายใน กรณีศึกษา หมูบานจุฬาภรณแพัฒนา 12
อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
การพัฒนารูปแบบการจัดทาของที่ระลึกตนแบบเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ บานเกาะ
สาหราย จังหวัดสตูล
การพัฒนาผลิตภัณฑแจากไมไผของชุมชนบานคายรวมมิตร จังหวัดสตูล
การศึกษาความหลากหลายของสมุนไพรปุาชายเลนอาวไทยและแนวทางการใชประโยชนแในการ
สงเสริมสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา พื้นทีป่ ุาชายเลนตาบลนาโคก อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร
นวัตกรรมเครื่องจักสานจากไมไผจังหวัดยโสธร
การศึกษาสูตรการทาปลาสมตัวจากปลาสรอยขาวโดยใชภูมิปัญญาทองถิ่นจังหวัดยโสธร
การสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชนหองแซงแบบมีสวนรวมในการจัดทาแผนการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
การพัฒนาจิตอาสานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงาเพื่อการดูแลผูสูงอายุที่มภี าวะพึง่ พิงในชุมชน
การพัฒนาตราสัญลักษณแและรูปแบบบรรจุภัณฑแสาหรับผลิตภัณฑแลูกชกแชอิ่มอบแหง
การอนุรักษแพันธุแขา วพื้นเมืองจังหวัดตราด
การพัฒนาผลิตภัณฑแแปรรูปจากเคย ตาบลไมรูด อาเภอคลองใหญ จังหวัดตราด
การศึกษาการเจริญเติบโตของปาลแม 2 ชวงวัยโดยการควบคุมปริมาณน้าและธาตุอาหาร :
กรณีศึกษาอาเภอเมือง จังหวัดตราด
รูปแบบการพัฒนาผามัดยอมสีธรรมชาติจากใบสัก โดยกระบวนการมีสว นรวมของชุมชน
กรณีศึกษา ชุมชนบานแมพวก ตาบลหวยไร อาเภอเดนชัย จังหวัดแพร
โครงการแนวทางการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑแไมไผใน อาเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา
การศึกษาปริมาณน้าผึ้งจากชันโรง 3 สายพันธุแ กรณีศึกษา ชุมชนบานพรุหมาก อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา
โครงการถายทอดองคแความรูภูมิปัญญาการแพทยแแผนไทยจากหมอพื้นบานสูชุมชนในคาบสมุทร
สทิงพระ จังหวัดสงขลา
-

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
180,000
250,000

200,000
180,000
140,000
180,000
230,000
200,000
250,000
100,000
130,000
150,000
130,000
250,000
150,000
100,000
70,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ
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149
หนวยงานที่รับผิดชอบ
21. สํานักงานสถาบัน
รอการพิจารณา
1. สมุทรสาคร

1. สมุทรสาคร
1. แมฮองสอน
2. พิจิตร
3. ตาก
4. บุรีรัมย
5. มุกดาหาร
6. หนองบัวลําภู
7. สระแกว
8. อุทัยธานี
9. ระนอง
10. นราธิวาส
11. ยะลา
12. ปตตานี
13. สตูล
14. สมุทรสาคร
15. ยโสธร
16. พังงา
17. ตราด
18. แพร
19. สงขลา
20. นาน

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
บริหารจัดการภาพรวม สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน การกํากับ ติดตาม และประเมินผล
ยังเหลืองบประมาณ ที่รอการพิจารณาเพิ่มเติมอีก 3,733,000 บาท
งบเงินอุดหนุน : โครงการวิจัยที่สามารถเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของภาครัฐและ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
การพัฒนาระบบฐานขอมูลและการสืบคนแบบออนไลนของเจดียเพื่อ
การสืบสานวัฒนธรรม และการจัดการองคความรูของชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร
งบเงินอุดหนุน : โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสรางสะสมองคความรูทางดานวิชาการเชิงลึกทีม่ ี
ศักยภาพตามสาขาการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนวิถีภูมปิ ญญา
งบรายจายอื่น : โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
โครงการการจัดการความรูเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ
โครงการจัดการความรูดานผูสูงอายุพจิ ติ ร
โครงการจัดการความรูเพื่อดูแลผูสูงอายุในชุมชน
โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
โครงการสรางเสริมเติมพลังชีวิตวัยเกาสระแกว
โครงการการจัดการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผูสูงอายุตําบลหวยแหง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชนจังหวัดระนอง
โครงการสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุจังหวัดนราธิวาส
โครงการสงเสริมศักยภาพชีวิตผูสูงอายุและสงเสริมอาชีพสําหรับผูสูงอายุ
โครงการการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุลงพื้นที่สํารวจสํารวจขอมูลผูสูงอายุ
โครงการรักและเชิดชูพรอมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ตามหลักไมลม ไมลืม ไมซึมเศรา ไมเสื่อม
โครงการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
โครงการสรางความมั่นคงในชีวิตของผูสูงอายุ
โครงการผูสูงอายุ สุขกาย สบายอุรา มีชวี ิต ชีวา ครอบครัวและชุมชนเขมแข็ง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดวยภูมิปญญาทองถิ่น
โครงการพัฒนาผูสูงวัยดวยรูปแบบการจัดการศึกษา วิทยาลัยผูเชี่ยวชาญชีวิต
โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ
งบรายจายอื่น : โครงการการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
1,000,000
3,733,000
325,000

เปาหมาย

325,000
408,000
408,000
5,499,300
220,000
180,000
395,000
250,000
420,000
270,000
220,000
250,000
445,000
130,000
175,300
250,000
220,000
152,000
342,000
220,000
470,000
420,000
130,000
340,000
5,600,000

2,000
100
150
100
150
150
60
30
150
80
60
60
60
60
60
250
60
100
120
40
160
50 ตัน

พื้นที่ดําเนินการ

150

150
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
200,000

1. แมฮองสอน

โครงการการจัดการความรูเพื่อเพิ่มมูลคาจากการบริหารจัดการขยะ

2. พิจิตร
3. ตาก

โครงการการจัดการความรูเพื่อเพิ่มมูลคาจากการบริหารจัดการขยะ
โครงการกาจัดขยะพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนแบบมีสวนรวม

200,000
250,000

4. บุรีรัมยแ

200,000

5. มุกดาหาร

โครงการการจัดการความรูการสรางมูลคาเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะบานบอดิน
ตาบลไพศาล อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมยแ
โครงการการจัดการความรูเพื่อเพิ่มมูลคาจากการบริหารจัดการขยะ

6. หนองบัวลาภู

โครงการการจัดการความรูเพื่อเพิ่มมูลคาจากการบริหารจัดการขยะ

250,000

7. สระแกว

โครงการการจัดการความรูเพื่อเพิ่มมูลคาจากการบริหารจัดการขยะ

350,000

8. อุทัยธานี
9. ระนอง

โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
โครงการการจัดการความรูเพื่อเพิ่มมูลคาจากการบริหารจัดการขยะ

200,000
200,000

10. นราธิวาส
11. ยะลา
12. ปัตตานี

โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม

250,000
280,000
350,000

200,000

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

2.50 - ชุมชนในเขตเทศบาลต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน
- ชุมชนบ้านอมพาย ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
- ชุมชนบ้านดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
- ชุมชนบ้านห้วยเดื่อ ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2.50 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร
2.50 - วิทยาลัยชุมชนตาก
- สถานศึกษา ชุมชนและหนวยงานในพื้นที่เกี่ยวของ
2.50 ชุมชนบ้านบ่อดิน หมู่ที่ 11 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
2.50 - ชุมชนบานบุงอุทัย ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
- ชุมชนที่เป็นตัวแทนในพื้นที่อาเภอดงหลวงและโรงเรียนที่
อยูในชุมชนตัวแทน
2.50 - วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู
- โรงเรียนบานพราว ต.บานพราว อ. เมือง
จ.หนองบัวลาภู
2.50 - บ้ า นภัคดีแ ผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้า ย อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว
- ชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนสระแก้วเข้าไปจัดกระบวนการ
เรียนรูด้ ้านการคัดแยกขยะเพือ่ สร้างมูลค่าเพิ่ม
2.50 ชุมชน ต.หวยแหง อ.บานไร จ.อุทัยธานี
2.50 โรงเรียนบานเกาะหาดทรายดา ต.หงาว อ.เมือง
จ.ระนอง และโรงเรียนถายทอดความรู/ขยายผล จานวน 1
โรงเรียน
2.50 ชุมชน ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
2.50 ชุมชนในต.ทาสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
2.50 - ชุมชนบานตะโละกาโปรแ ต.ตะโละกาโปรแ
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
- ชุมชนบานโผงโผงนอก ต.ปากลอ อ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี
- วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ถนนปากน้า ต.รูสะมิแล
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

13.สตูล
14.สมุทรสาคร

โครงการสรางมูลคาเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล
โครงการการจัดการความรูเพื่อเพิ่มมูลคาจากการบริหารจัดการขยะบานกระซาขาว

250,000
300,000

15.ยโสธร
16.พังงา
17.ตราด

โครงการการจัดการความรูเพื่อเพิ่มมูลคาจากการบริหารจัดการขยะ
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม

270,000
300,000
390,000

18.แพร
19.สงขลา

โครงการการจัดการความรูเพื่อเพิ่มมูลคาจากการบริหารจัดการขยะ
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม

380,000
200,000

20.นาน

380,000

1. แมฮองสอน
2. สระแกว
3. แพร

โครงการการจัดการและการใชประโยชนจากขยะที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน ต.ดูใต อ.เมือง
จ.นาน
บริหารจัดการภาพรวม สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน การกํากับ ติดตาม และประเมินผล
งบรายจายอื่น : โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวติ
โครงการสถาบันไทใหญศึกษา
โครงการศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย
โครงการศูนยเรียนรูไมสัก

4. นาน

โครงการศูนยนานศึกษาและอัตลักษณนครนาน

21.สํานักงานสถาบัน

200,000
7,535,800
1,890,000
2,187,550
1,832,550
1,625,700

เปาหมาย

พื้นที่ดําเนินการ

อ.เมือง จ.ปตตานี
2.50 โรงเรียนบานเกตรี ประชาชนในต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล
2.50 ชุมชนบานกระซาขาว ต.บานบอ อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร
2.50 ชุมชนบานสําราญ ต.สําราญ อ.เมือง จ.ยโสธร
2.50 ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
2.50 - วิทยาลัยชุมชนตราด อ.เมือง จ.ตราด
- บานแหลมมะขาม อ.แหลมงอบ จ.ตราด
- โรงเรียนวัดแหลมมะขาม อ.แหลมงอบ จ.ตราด
2.50 วิทยาลัยชุมชนแพร ชุมชนในจังหวัดแพร
2.50 โรงเรียนบานกระอาน โรงเรียนบานคูนายสังขและโรงเรียน
บานปาโอน
2.50 ชุมชนใน ต.ดูใต อ.เมืองนาน จ.นาน
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑

ภาคผนวก 5
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คาสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ 1๘๐/ ๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑
...........................................................
เพื่อให การดาเนิน งานของสถาบั นวิทยาลั ยชุมชนเป็ นไปตามพระราชบั ญญัติสถาบัน วิทยาลั ยชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา 18 มาตรา 27 มาตรา 37 มาตรา 42 เกิดผลงานทั้งในเชิงประสิทธิภาพและคุณภาพ มีการใช
ทรัพยากรอยางมีป ระสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้ง แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามวิธีการงบประมาณใหม
ของรัฐบาลไดปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดสรรงบประมาณมาสูการจัดสรรงบประมาณตามผลงาน ซึ่งจะสงผลให
การจัดสรรงบประมาณเพื่อใชจายในการพัฒนาประเทศมีความชัดเจนมากขึ้นกวาในอดีต ภายใตระบบงบประมาณ
ใหมนี้ การพัฒนาระบบเพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดความคุมคามากขึ้น
จาเป็นตองมีความเชื่อมโยงเปูาหมายระดับชาติกับการดาเนินงานของหนวยงานระดับลาง นั่นคือ การเชื่อมโยง
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจาปี (ยุทธศาสตรแระดับชาติ) กับมิติงานในระดับกระทรวงลงไปถึงระดับกรม
และหนวยปฏิบัติ ทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณไปตามมิติยุทธศาสตรแกระทรวง รวมถึงยุทธศาสตรแเฉพาะหนา
ของรัฐบาล (Agenda) และมิติงานตามยุทธศาสตรแพื้นที่ จะมีผลใหแตละกระทรวงและหนวยงานตองรับผิดชอบงาน
ตามภารกิจ จึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน โดยมีองคแประกอบและอานาจหนาที่ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ นายประเสริฐ จริยานุกูล
ที่ปรึกษา
๑.๒ นางแนงนอย พัวพัฒนกุล
ที่ปรึกษา
๑.๓ นายนาชัย กฤษณาสกุล
ที่ปรึกษา
๑.๔ ผูอานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประธาน
๑.๕ ผูอานวยการวิทยาลัยชุมชนทุกแหง
กรรมการ
๑.๖ ผูอานวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
กรรมการ
๑.๗ ผูอานวยการกองสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
กรรมการ
๑.๘ ผูอานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
๑.๙ ผูอานวยการกองคลังและบริหารสินทรัพยแ
กรรมการ
๑.๑๐ ผูอานวยการกองอานวยการ
กรรมการ
๑.๑๑ ผูอานวยการกองแผนงานและงบประมาณ
กรรมการและเลขานุการ
1.๑๒ นางสาวทวนทัศนแ นิลดา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑.๑๓ นางสาวครองสิน มิตะทัง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.1๔ นางสาวณัฐิดา จิตตะปัญญา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ให ค ณะกรรมการอ านวยการมี อ านาจหน า ที่ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให ค าแนะน าปรึ ก ษา
หรือเสนอแนะในการบริ ห ารโครงการที่ไดรั บ จัด สรรงบประมาณรายจายประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2561
เป็ น ไปอย า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ตอบสนองการจั ด การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนให เ ป็ น ไปตาม
เจตนารมณแแหงพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
/2. คณะกรรมการ...
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๒. คณะกรรมการบริหารโครงการระดับรายการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
2.1 คณะกรรมการบริ หารโครงการภายใต้แผนงานพื้น ฐานด้า นการพัฒนาและเสริ มสร้ า ง
ศักยภาพคน
2.1.1 คณะกรรมการบริหารการจัดหลักสูตรอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
(๑) ผูอานวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
ประธาน
(๒) ผูอานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
รองประธาน
(๓) นางสาวชมภู ไชยวงษแ วิทยาลัยชุมชนตาก
กรรมการ
(๔) นายชัยพร พุมประพาฬ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
กรรมการ
(๕) นายพิพัฒนแพงษแ หงษแสัมฤทธิ์ วิทยาลัยชุมชนสงขลา
กรรมการ
(๖) นางยูวารียะหแ มานิตพันธแ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการ
(๗) นางสาวสุภาวดี อิสณพงษแ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมยแ
กรรมการ
(๘) นายเผด็จ เปลงปลั่ง วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
กรรมการ
(๙) นางสาววิยะณี ดังกอง วิทยาลัยชุมชนแพร
กรรมการ
(๑๐) นางนงนุช ถวิลวรรณแ วิทยาลัยชุมชนสตูล
กรรมการ
(๑๑) นางสาวจันทรแลดา ยิ้มรุงเรือง
กรรมการ
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
(๑๒) นางสาวสิริบุศยแ จันทรแคลาย
กรรมการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(๑๓) นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร
กรรมการ
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
(๑๔) นางสาววิภาดา ศิริวัฒนแ
กรรมการและเลขานุการ
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
(๑๕) นางสาวลักขิตา ศาตรานุรักษแกุล
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
(๑๖) นางสาวอารีรักษแ โสภา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
2.1.2 คณะกรรมการบริหารการพัฒนากิจการนักศึกษา
(๑) ผูอานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ประธาน
(๒) ผูอานวยการกองสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
รองประธาน
(๓) นางเกษร ปะลาวัน วิทยาลัยชุมชนสตูล
กรรมการ
(๔) นายมนตรี หิตายะ วิทยาลัยชุมชนยโสธร
กรรมการ
(๕) นางสาวมัลลิกา แดงประเสริฐ วิทยาลัยชุมชนตาก
กรรมการ
(๖) นางกิตติมา คงโต วิทยาลัยชุมชนระนอง
กรรมการ
(๗) นางสาวฐิติมา มีชาง วิทยาลัยชุมชนสระแกว
กรรมการ
(๘) นายกิตติพร สังคดิส วิทยาลัยชุมชนแพร
กรรมการ
(๙) นางสาววชิราภรณแ สุรธนะสกุล
กรรมการและเลขานุการ
กองสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
/(10) นางสาวจิราวรรณ...
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(๑๐) นางสาวจิราวรรณ กลองแกว
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กองสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2.1.3 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
(๑) ผูอานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประธาน
(๒) ผูอานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
รองประธาน
(๓) ผูอานวยการกองอานวยการ
กรรมการ
(๔) นางประไพพรรณ ปราณี วิทยาลัยชุมชนสระแกว
กรรมการ
(๕) นางสาวปิยดา ปัญญาศรี วิทยาลัยชุมชนยโสธร
กรรมการ
(๖) นางสาวจันทรแลดา ยิ้มรุงเรือง
กรรมการ
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
(๗) นางสาวสิริบุศยแ จันทรแคลาย
กรรมการและเลขานุการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(๘) นางสาวชนัญชิดา ทองประยงคแ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(๙) นางสาวอรวรรณ คลองวิทยายุทธ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1.4 คณะกรรมการบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(๑) ผูอานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประธาน
(๒) ผูอานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
รองประธาน
(๓) ผูอานวยการมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
กรรมการ
(๔) ผูอานวยการกองแผนงานและงบประมาณ
กรรมการ
(๕) นางสาวครองสิน มิตะทัง
กรรมการ
กองแผนงานและงบประมาณ
(๖) นางสาวณัฐิดา จิตตะปัญญา
กรรมการ
กองแผนงานและงบประมาณ
(๗) ผูอานวยการกองสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
กรรมการและเลขานุการ
(๘) นางสาวแจมนิดา คณานันทแ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กองสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2.1.5 คณะกรรมการบริหารงานการให้บริการวิชาการ และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประกอบด้วย ๓ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน โครงการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(๑) ผูอานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประธาน
(๒) ผูอานวยการกองแผนงานและงบประมาณ
รองประธาน
(๓) ผูอานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการ
(๔) ผูอานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
กรรมการ
(๕) นางสาวศุภพิชญแ ดานวล วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
กรรมการ
(๖) นางสาวสุดารัตนแ ตัณฑะอาริยะ วิทยาลัยชุมชนตราด
กรรมการ
(๗) นางสาวกิตติกา เที่ยงธรรม วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
กรรมการ
(๘) นายทรงศักดิ์ ปัญญา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
กรรมการ
/(๙) นางนุชนาฏ...
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ภาคใต้

(๑) ผูอานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
(๒) ผูอ านวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
(๓) ผูอ านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

/(๔) ผูอานวยการ...

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ

นางนุชนาฏ ชาวปลายนา วิทยาลัยชุมชนแพ ร
กรรมการ
นางสาวธนพัชร แกวปฏิมา วิทยาลัยชุมชนยะลา
กรรมการ
นางประภัสสร นิ่มพินิจ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
กรรมการ
นางสาวกฤษณียา ศังขจันทรานนทแ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมยแ กรรมการ
นางสาวจอมขวัญ เวียงเงิน วิทยาลัยชุมชนแพร
กรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ วิทยาลัยชุมชนสงขลา
กรรมการ
นางสาวทรายพร สิงหนนทแ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
กรรมการ
นายวสันตแ สุวรรณแเนตร วิทยาลัยชุมชนยโสธร
กรรมการ
นายอัครธร ธิเขียว วิทยาลัยชุมชนนาน
กรรมการ
นางสาวครองสิน มิตะทัง
กรรมการและเลขานุการ
กองแผนงานและงบประมาณ
(๑๙) นางสาวณัฐิดา จิตตะปัญญา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กองแผนงานและงบประมาณ
(๒๐) นางสาวสุพรรณิการแ ปัชโชตะสิงหแ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กองแผนงานและงบประมาณ
(๒๑) นางสาวเกศินี เทศสถาน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กองแผนงานและงบประมาณ
2.๑.๖ คณะกรรมการบริหารค่าใช้จ่ายรายการรายจ่ายลงทุน
(๑) ผูอานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ประธาน
(๒) ผูอานวยการกองคลังและบริหารสินทรัพยแ
รองประธาน
(๓) นางวิลัย บุตรแวัตร วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
กรรมการ
(๔) นางพิมพแธรัตนแ เพิ่มผล วิทยาลัยชุมชนสตูล
กรรมการ
(๕) นางสาวภาวดี ฉัตรจินดา วิทยาลัยชุมชนสงขลา
กรรมการ
(๖) นางสาวณัฐิดา จิตตะปัญญา
กรรมการ
กองแผนงานและงบประมาณ
(๗) นางวิลาสีนี ปิยางสุ
กรรมการและเลขานุการ
กองคลังและบริหารสินทรัพยแ
(๘) นางนิศารัตนแ อัครวิมลนันทแ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กองคลังและบริหารสินทรัพยแ
(๙) นางสาวพิมพา จอนสาโรง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กองคลังและบริหารสินทรัพยแ
2.2 คณะกรรมการบริหารโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
2.2.1 คณะกรรมการบริ หารแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดน

(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)

๑๕๖
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ผูอานวยการกองแผนงานและงบประมาณ
กรรมการ
นางสาวสุนทรีพรรณ กาปั่นทอง วิทยาลัยชุมชนยะลา
กรรมการ
นางนิสรีน ลานุย วิทยาลัยชุมชนสตูล
กรรมการ
นายอิบรอเฮม แวหะมะ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการ
นางสาวสมพร โรยทั่ว วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
กรรมการ
นางสาวกูอัสราณี กูเง฿าะ วิทยาลัยชุมชนสงขลา
กรรมการ
นางสาวทวนทัศนแ นิลดา
กรรมการและเลขานุการ
กองแผนงานและงบประมาณ
(๑๑) นางสาวลักขณา คมขา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กองแผนงานและงบประมาณ
2.2.2 คณะกรรมการบริหารแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
(๑) ผูอานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
ประธาน
(๒) ผูอานวยการวิทยาลัยชุมชนนาน
รองประธาน
(๓) ผูอานวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู
กรรมการ
(๔) นางอัมพร สุคนเขตรแ วิทยาลัยชุมชนสระแกว
กรรมการ
(๕) นายทิวากร เหลาลือชา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
กรรมการ
(๖) นายเดนศักดิ์ หอมหวล วิทยาลัยชุมชนตาก
กรรมการ
(๗) นายมนัส จันทรแพวง วิทยาลัยชุมชนแพร
กรรมการ
(๘) นางสาวอุไรวรรณ ชิณพงษแ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
กรรมการ
(๙) นายปฐม นิ่มหัตถา วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมยแ
กรรมการ
(๑๐) นายอุใบ หมัดหมุด วิทยาลัยชุมชนสตูล
กรรมการ
(๑๑) นางสาวจันทรแลดา ยิ้มรุงเรือง
กรรมการ
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
(๑๒) นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร
กรรมการและเลขานุการ
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
(๑๓) นางกันทนา ใจสุวรรณ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
(๑๔) นางสาวสุธิมา เทียนงาม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กองอานวยการ
2.2.3 คณะกรรมการบริ ห ารแผนงานบู ร ณาการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และแผนงานบูร ณาการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม
(๑) ผูอานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
ประธาน
(๒) ผูอานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแกว
รองประธาน
(๓) ผูอานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร
กรรมการ
(๔) ผูอานวยการวิทยาลัยชุมชนนาน
กรรมการ
(๕) นายสรร ศรีสละ วิทยาลัยชุมชนสระแกว
กรรมการ
(๖) นายพงศธร กันทะวงศแ วิทยาลัยชุมชนแพร
กรรมการ

(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

๑๕๗
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นางสาวบุษกร สืบตระกูล วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
กรรมการ
นางสาวปวีณา ผาแสง วิทยาลัยชุมชนนาน
กรรมการ
นายประพันธแ รักเรียน วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
กรรมการ
นางสาวจุฑาพร นอยประเสริฐ วิทยาลัยชุมชนระนอง
กรรมการ
นางสาวอาพร ไพฑูรยแ วิทยาลัยชุมชนตราด
กรรมการ
นางเปรมจิต มอรแซิง วิทยาลัยชุมชนตาก
กรรมการ
นายนิธิพงศแ อนุรักษแพงศธร วิทยาลัยชุมชนระนอง
กรรมการ
นางเวฬุกานตแ ขานวงศแ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู
กรรมการ
นางกิตติยา ฤทธิภักดี วิทยาลัยชุมชนสตูล
กรรมการ
นางสาวอมร ไชยแสน วิทยาลัยชุมชนตราด
กรรมการ
ผูอานวยการกองแผนงานและงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวณัฐิดา จิตตะปัญญา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กองแผนงานและงบประมาณ
(๑๙) นางสาวครองสิน มิตะทัง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กองแผนงานและงบประมาณ
2.2.4 คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. (กิจกรรมการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) และ โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่)
(๑) ผูอานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ประธาน
(๒) ผูอานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
รองประธาน
(๓) นายมนตรี พันธแกสิกร วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
กรรมการ
(๔) นางสาวนงลักษณแ มวงศรี วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
กรรมการ
(๕) นางธัญยธรณแ ตันโน
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
กรรมการ
(๖) นายไพฑูรยแ ฟักเขียว วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
กรรมการ
(๗) นายปราโมทยแ กีตา วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
กรรมการ
(๘) นางยุพรัช แปูนหวย วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
กรรมการ
(๙) นายศุภวัฒนแ เกตุประทุม วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
กรรมการ
(๑๐) นายชัยพร พุมประพาฬ
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
(๑๑) นางสาวมิ่งขวัญ ทรัพยแถาวร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กองแผนงานและงบประมาณ
(๑๒) นางสาวอรุณี ไชยวงคแ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กองแผนงานและงบประมาณ
(๑๓) นางสาวชฎานันทแ กลิ่นหอม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ใหคณะกรรมการบริหารโครงการฯ มีอานาจหนาที่ ดังนี้
2. พิจารณากาหนดหลักเกณฑแ และกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาปี ใหสอดคลอง
กับตัวชี้วัด เปูาหมายผลผลิต และกิจกรรมตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2561

(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)

๑๕๘
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นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์)
รักษาราชการแทนผูอานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เป็นตนไป

ที่มีความเหมาะสมเพื่อจัดสรรงบประมาณใหแตละวิทยาลัยชุมชนดาเนินการตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชนที่กาหนดไว
ในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และเปูาหมายของแผนกลยุทธแการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
4. พิ จ ารณาวงเงิ น งบประมาณแต ล ะแผนงาน โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ ก
อยางเหมาะสมและสอดคลองกับวงเงินที่ไดรับจัดสรรในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
5. ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการบริ ห ารโครงการให บ รรลุ เ ปู า หมายผลผลิ ต
และตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2561
6. ใหคาปรึกษา และขอเสนอแนะการดาเนินงานแกวิทยาลัยชุมชน
7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

3. พิจารณา กลั่น กรอง และคัด เลือกแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของแตละวิท ยาลั ยชุ มชน

๑๕๙
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