งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานบุคลากรภาครัฐ - แผนงานพื้นฐาน
แผนงานยุทธศาสตร - แผนงานบูรณาการ

กองแผนงานและงบประมาณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กันยายน 2564
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7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
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1
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ*

ปี 2564
651,672,500 บาท
- บาท

ปี 2565
667,623,000 บาท
- บาท

หมายเหตุ* เป็ นจานวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสยั ทัศน์
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะเป็ นสถานศึกษาแห่งคุณธรรม และสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน เพือ่ พัฒนาคนและสังคม
อย่างยังยื
่ น
2. พันธกิจ
1. การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตา่ กว่าปริญญา และการส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของท้องถิน่ และชุมชน 2. ฝึ กอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 3. วิจยั และบริการวิชาการเพือ่
พัฒนาชุมชน 4. ทะนุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิน่
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดาเนินงานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทัง้ ผู ้พิการ และผู ้ด้อยโอกาสใน
ระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สือ่ /แหล่งเรียนรู ท้ จ่ี ดั
การศึกษา ในรู ปแบบการเรียนรู ต้ ลอดชีวติ (life long learning)
และการสร้างองค์ความรู แ้ ละบริการวิชาการ
- ตัวชี้วดั : ร้อยละผู ้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึ กอบรม
สามารถนาความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ไปประกอบอาชีพ
และพัฒนางานทีท่ าอยู่
- ตัวชี้วดั : จานวนประชาชนทีเ่ ข้าถึงหลักสูตร สือ่ แหล่งเรียนรู ้
ในรู ปแบบการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (life long learning)
สามารถนาความรูไ้ ปใช้ในการสร้างรายได้ให้กบั ตนเอง และ
ชุมชน เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย
ปี 2564

ปี 2565

ร้อยละ

80

80

คน

23,700

24,000

2
ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู ้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาตา่ กว่าปริญญา
ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือพัฒนางานทีท่ าอยูใ่ นสาขาที่
เกีย่ วข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผูป้ ระกอบการ ที่
มีต่อผู ้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทีไ่ ด้งานทา

หน่ วยนับ

ค่าเป้ าหมาย
ปี 2564

ปี 2565

- ตัวชี้วดั : ร้อยละผู ้สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น
หรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานทีท่ าอยู่

ร้อยละ

70

70

- ตัวชี้วดั : จานวนผู ้สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวช.
และ ปวส. ทีน่ าความรูไ้ ปศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้นหรือ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานทีท่ าอยู่

คน

3,000

3,000

3
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน
รวมทัง้ สิ้น
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่ วยรับงบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาพื้นทีแ่ ละเมืองน่าอยูอ่ จั ฉริยะ
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลีย่ นค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย

ปี 2563
649.4241
252.5690
378.6551
337.5272
4.2274
20.6400
16.2605
18.2000
18.2000
-

ปี 2564
651.6725
261.4200
368.0525
326.8726
2.5817
21.1158
17.4824
22.2000
18.2000
4.0000

ปี 2565
667.6230
269.5754
374.5476
332.1026
2.0000
1.5000
3.0000
2.0000
14.8000
19.1450
23.5000
18.5000
5.0000

4
5. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น

หน่ วยนับ
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
651.6725
667.6230
605.0790
609.1412
570.9190
651.6725
667.6230
605.0790
609.1412
570.9190
-

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นการภาครัฐ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์

ล้านบาท
ล้านบาท

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. จัดการศึกษาระดับอนุ ปริญญา/เทียบเท่าให้ทวถึ
ั่ ง
แก่ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาสในพื้นที่ท่วี ิทยาลัยชุมชน
ตัง้ อยู่

ล้านบาท
ล้านบาท

261.4200
-

269.5754
-

280.7600
-

292.5447
-

304.9625
-

ร้อยละ

70

70

70

70

70

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพตามความต้องการ
ของชุมชน ทาให้คนชุมชนมีความรู ค้ วามสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน

ล้านบาท
ล้านบาท

316.1320
-

323.8620
-

248.1334
-

241.7109
-

233.0709
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนผู ้เข้ารับบริการ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4. ปลูกฝังค่านิ ยมให้ประชาชนและชุมชนใน
การพัฒนาภูมิปญั ญาท้องถิน่ อนุ รกั ษ์ และทานุ บารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

คน
ล้านบาท
ล้านบาท

8,000
9.5000
-

6,000
7.0000
-

6,000
7.0000
-

6,000
7.0000
-

6,000
7.0000
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนผู ้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

คน

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

1.2406
-

1.2406
-

1.2406
-

1.2406
-

1.2406
-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู ้สาเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชน
สามารถศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้นหรือประกอบอาชีพ
หรือพัฒนางานทีท่ าอยู่

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

5
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
5. วิทยาลัยชุมชนเข้าไปสร้างองค์ความรู ใ้ ห้กบั
เกษตรกร ทาให้เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิ
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น/พื้นที่เกษตรกรรมยัง่ ยืน
เพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนเกษตรกรผูเ้ ข้าร่วม
โครงการเพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรู ด้ า้ นการปลูก
พืชสมุนไพร

หน่ วยนับ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568

คน

300

300

300

2.0000
-

2.0000
-

2.0000
-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
6. ประชาชนในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน และแพร่
มีความรู ส้ ามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้

ล้านบาท
ล้านบาท

-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนผู ้เข้ารับการอบรม
ด้านการท่องเทีย่ วกลุม่ ชาติพนั ธุ ์

คน

400

400

400

400

ล้านบาท
ล้านบาท

1.3500
-

1.0000
-

1.0000
-

1.0000
-

ต้นแบบ
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6

6

6

ล้านบาท
ล้านบาท

1.2317
-

0.5000
-

0.5000
-

0.5000
-

600

600

600

3.0000
-

3.0000
-

3.0000
-

600

600

600

2.0000
-

2.0000
-

2.0000
-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
7. มีตน้ แบบด้านอาหาร และสินค้าเกษตร
ออกจาหน่ ายและสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนต้นแบบผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร
และสินค้าเกษตร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
8. พัฒนาแรงงานให้มีอาชีพตามความต้องการ
ให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนแรงงานได้รบั
การฝึ กอบรมในชุดหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับกลุม่ กิจการ
เป้ าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
9. จัดหลักสูตรและกิจกรรมทางการศึกษาที่สง่ เสริม
ค่านิ ยม และวัฒนธรรมที่ดี เพื่อสร้างผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงในชุมชน
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนผู ้นาการเปลีย่ นแปลง
ในชุมชน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

คน

ล้านบาท
ล้านบาท

-

คน
ล้านบาท
ล้านบาท

-

-

-

-

-

-
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
10. จัดการความรู เ้ พื่อเสริมสร้างความสุข ความเข้มแข็ง
ของชุมชน และสร้างอาชีพให้กบั ชุมชน
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนประชาชนทีไ่ ด้รบั
การพัฒนาศักยภาพทีส่ อดคล้องกับบริบท
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
11. ประชาชนได้รบั การศึกษาในหลักสูตรอนุ ปริญญา
และหลักสูตรฝึ กอบรมด้านอาชีพผ่านการเรียนออนไลน์

หน่ วยนับ

คน

5,500

5,000

5,000

5,000

ล้านบาท
ล้านบาท

18.0000
-

12.0000
-

12.0000
-

12.0000
-

4,000

4,000

4,000

4,000

2.0000
-

2.0000
-

2.0000
-

2.0000
-

140

200

200

200

200

1.1158
-

0.8000
-

0.8000
-

0.8000
-

0.8000
-

400

600

600

1.3000
-

1.3000
-

1.3000
-

1,600

1,700

16.1824
-

17.8450
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา
และประชาชนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการเรียนรู ้
ผ่านการเรียนออนไลน์

คน

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
12. พัฒนาแหล่งเรียนรู ใ้ นชุมชนเพื่อการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต

ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนผู ้เข้ารับการฝึ กอบรม
และใช้บริการในศูนย์การเรียนรู ก้ ารแพทย์แผนไทย
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
13. เด็กปฐมวัยได้รบั การพัฒนาตามมาตรฐาน
หลักสูตรเด็กปฐมวัย
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั
การพัฒนา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
14. นักเรียนในสังกัดวิทยาลัยชุมชนได้รบั โอกาส
ทางการศึกษาขัน้ พื้นฐานตามสิทธิท่กี าหนดไว้
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รบั การ
สนับสนุนตามโครงการ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568

คน
ล้านบาท
ล้านบาท

คน
ล้านบาท
ล้านบาท

คน
ล้านบาท
ล้านบาท

-

-

-

-

1,700

1,700

1,700

17.8450
-

17.8450
-

17.8450
-
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
15. กลุม่ คนเปราะบาง เยาวชนที่ไม่ได้อยูใ่ นระบบ
การศึกษาปกติ และผูท้ ่ขี าดโอกาสทางสังคมในพื้นที่
ชุมชนสันติสขุ ขนาดเล็ก ในตาบลเป้ าหมายการพัฒนา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนาความรู ไ้ ปใช้
ในการพัฒนางานที่ทา สร้างงาน สร้างรายได้
เพื่อยกระดับคุณค่าทางสังคม และยกระดับ
รายได้ครัวเรือนให้เข้มแข็งและมีความยัง่ ยืน
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนคนกลุม่ เปราะบาง
ในชุมชนสันติสุขขนาดเล็ก ในพื้นที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้รบั การพัฒนาทักษะอาชีพ
และสร้างงาน

หน่ วยนับ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568

คน

1,500

1,500

1,500

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
16. นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน และประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รบั การส่งเสริมการอยูร่ ว่ มกัน
ในสังคมพหุวฒั นธรรม

ล้านบาท
ล้านบาท

-

4.0000
-

4.0000
-

4.0000
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา ประชาชน
และภาคีเครือข่ายทีเ่ ข้าร่วมโครงการสังคม
พหุวฒั นธรรม

คน

5,000

5,000

5,000

5,000

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
17. นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน และประชาชนในพื้นที่
ตาบลเป้ าหมายการพัฒนาสามารถนาความรู ไ้ ปใช้
ในการพัฒนางานที่ทาสร้างงาน และสร้างรายได้
เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน

ล้านบาท
ล้านบาท

7.5000
-

6.5000
-

7.5000
-

7.5000
-

2,500

2,000

2,000

2,000

10.7000
-

8.0000
-

8.0000
-

8.0000
-

1,000

2,000

2,000

2,000

2,000

4.0000
-

5.0000
-

6.0000
-

6.0000
-

6.0000
-

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาหรือประชาชน
ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทเ่ี ข้ารับบริการ
พัฒนาทักษะอาชีพ

คน

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
18. ส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของผูส้ ูงอายุ
ในชุมชน

ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนผู ้สูงอายุทเ่ี ข้ารับ
การฝึ กอบรมด้านอาชีพ

คน

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

-

-

-
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
6.1 จาแนกตามลักษณะรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

667,623,000
592,302,900
75,320,100

บาท
บาท
บาท

6.2 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์

งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน
234.9784
34.5970
234.9784
34.5970
-

ผลผลิตที่ 1 : ผู ้รับบริการการศึกษา
ในวิทยาลัยชุมชน

-

-

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

-

-

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
75.3201
322.7275
75.3201
256.7825
248.5419

-

323.8620

-

7.0000
1.2406

-

7.0000
1.2406

-

-

2.0000

-

2.0000

-

-

-

2.0000

-

2.0000

-

-

-

1.5000

-

1.5000

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเทีย่ วอารย
ธรรมล้านนาและกลุม่ ชาติพนั ธุ ์

-

-

-

1.0000

-

1.0000

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิต
สินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก

-

-

-

0.5000

-

0.5000

-

-

-

3.0000

-

3.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

-

-

3.0000

-

3.0000

6. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลีย่ นค่านิ ยม
และวัฒนธรรม

-

-

-

2.0000

-

2.0000

-

-

-

2.0000

-

2.0000

3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิม่ จาก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
4. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาพื้นที่
และเมืองน่ าอยูอ่ จั ฉริยะ

5. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงของชุมชน

75.3201

รวม
667.6230
269.5754
332.1026
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
7. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู ้

-

-

-

14.8000

-

14.8000

โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลือ่ น
การจัดการศึกษาเพือ่ ความสุขของชุมชน

-

-

-

12.0000

-

12.0000

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู ผ้ ่านการเรียนออนไลน์

-

-

-

2.0000

-

2.0000

โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพ
แหล่งเรียนรู เ้ พือ่ ส่งเสริมการเรียนรู ้
ตลอดชีวติ ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่

-

-

-

0.8000

-

0.8000

8. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา

-

-

-

19.1450

-

19.1450

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย

-

-

-

1.3000

-

1.3000

โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน

-

-

-

17.8450

-

17.8450

9. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

-

18.5000

-

18.5000

โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมันคง
่
มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

-

4.0000

-

4.0000

โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคม
พหุวฒั นธรรมทีเ่ ข้มแข็ง

-

-

-

6.5000

-

6.5000

โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
และส่งเสริมศักยภาพพื้นทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้

-

-

-

8.0000

-

8.0000

10. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย

-

-

-

5.0000

-

6.0000

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม
การมีงานทาและมีรายได้ของผู ้สูงอายุ

-

-

-

5.0000

-

5.0000
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7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
7.1.1 ผลผลิตที่ 0 : รวมผลผลิต/โครงการ

269,575,400 บาท
269,575,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568
หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2564
261.4200

261.4200
226.2137
35.2063
-

ปี 2565
269.5754
269.5754
234.9784
34.5970
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2566
ปี 2567
ปี
280.7600
292.5447
280.7600
292.5447
246.1630
257.9477
34.5970
34.5970
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

2568
304.9625
304.9625
270.3655
34.5970
-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
(1) อัตราเดิม 358 อัตรา
(2) เงินวิทยฐานะ 187 อัตรา
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู ้ปฏิบตั งิ านในเขตพื้นที่พเิ ศษ (ภาคใต้) 57
อัตรา
(4) ค่าตอบแทนรายเดือน 7 อัตรา
1.1.2 ค่าจ้างประจา
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจา) 1 อัตรา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 316 อัตรา
2. งบดาเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผูไ้ ด้รับเงินเดือนถึงขัน้ สูงของอันดับ
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู ้ปฏิบตั งิ านในเขตพื้นทีพ่ เิ ศษ (ภาคใต้)
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับพนักงานราชการผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในเขตพื้นทีพ่ เิ ศษ (ภาคใต้)
(5) เงินประจาตาแหน่งประเภทผูบ้ ริหารทีม่ วี าระ
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผูบ้ ริหารทีม่ วี าระ
(7) เงินประจาตาแหน่งประเภทผูบ้ ริหารทีไ่ ม่มวี าระ
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผูบ้ ริหารทีไ่ ม่มวี าระ
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

269,575,400 บาท
234,978,400
146,193,100
145,760,700
126,787,500
17,311,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,368,000
294,000
432,400
432,400
88,785,300
88,785,300
34,597,000
34,597,000
656,000
149,100
1,026,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,058,000
8,207,000
18,871,300
388,800
388,800
2,852,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผูร้ บั บริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
วัตถุประสงค์ :
- สนับสนุนการดาเนินงานวิทยาลัยชุมชน เพือ่ ให้เป็ นสถาบันการศึกษาของชุมชน
- จัดการศึกษาฝึ กอบรม ในหลักสูตรและสาขาวิชาทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
และปัญหาของชุมชนด้านต่าง ๆ ทัง้ ด้านวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรทีห่ ลากหลาย
ยืดหยุน่ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
- ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคคลในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชน เพือ่ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ดี มีอาชีพ

337,102,600 บาท
323,862,000 บาท

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และพัฒนาทักษะอาชีพ

งบดาเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
75.3201
248.5419
75.3201
248.5419
-

รวม
323.8620
323.8620

7.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
ระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าทีค่ งอยู่

คน

(-)
8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าเข้าใหม่

คน

( 10,324 )
5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

เชิงปริมาณ : ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถ
ศึกษาต่อในระดับทีส่ ู งขึ้นหรือประกอบอาชีพ
หรือพัฒนางานทีท่ าอยู่

ร้อยละ

(-)
70

70

70

70

70

323.8620

248.1334

241.7109

233.0709

323.8620
75.3201
248.5419
-

248.1334
248.1334
-

241.7109
241.7109
-

233.0709
233.0709
-

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

(-)
316.1320

เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

316.1320
62.7176
253.4144
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2564 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ผูร้ บั บริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 33 รายการ (รวม 1,677 หน่วย)

323,862,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
6,196,300 บาท

75,320,100
75,320,100
35,279,900
6,196,300

(1.1) ตูเ้ หล็ก แบบ 2 บาน ตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 20 ตู ้

118,000 บาท

(1.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 20,000 บีทยี ู ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก 10 เครื่อง

306,000 บาท

(1.3) เก้าอี้โซฟานวดฝ่ าเท้า ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก 10 ชุด

67,500 บาท

(1.4) โต๊ะพับอเนกประสงค์ ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก 50 ตัว

89,500 บาท

(1.5) เก้าอี้จดั เลี้ยงทรงเอ ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก 100 ตัว

59,000 บาท

(1.6) เก้าอี้เลคเชอร์ ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก 200 ตัว

178,000 บาท

(1.7) โต๊ะเก้าอี้บคุ ลากร ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 6 ชุด

97,800 บาท

(1.8) ตูเ้ หล็ก แบบ 2 บาน ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 3 ตู ้

17,700 บาท

(1.9) ผ้าม่านปรับแสง ตาบลบ้านพร้าว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู 1 ชุด

203,500 บาท

(1.10) ตูเ้ อกสาร 2 บานเปิ ด ตาบลบ้านพร้าว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู 5 หลัง

25,000 บาท

(1.11) ตูโ้ ชว์กระจกมีไฟ ขนาดใหญ่ ตาบลบ้านพร้าว อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 3 หลัง

24,000 บาท

(1.12) ตูโ้ ชว์กระจกดาวน์ไลน์ 2 บานเปิ ด ตาบลบ้านพร้าว อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 3 หลัง

25,500 บาท

(1.13) ตูโ้ ชว์กระจก ตาบลบ้านพร้าว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู 3 หลัง

15,000 บาท
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(1.14) ตูโ้ ชว์กระจกแบบมีไฟ ขนาดกลาง ตาบลบ้านพร้าว อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 3 หลัง

18,000 บาท

(1.15) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 36,000 บีทยี ู ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทยั ธานี 7 เครื่อง

322,700 บาท

(1.16) โต๊ะพร้อมเก้าอี้สาหรับนักศึกษา ตาบลบางริ้น อาเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง 300 ชุด

510,000 บาท

(1.17) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 36,000 บีทยี ู ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 8 เครื่อง

368,800 บาท

(1.18) เก้าอี้ครู ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 12 ตัว

27,600 บาท

(1.19) โต๊ะครู ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 12 ตัว

76,800 บาท

(1.20) พัดลมโคจร ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 66 ตัว

184,800 บาท

(1.21) กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 1 ชุด

110,200 บาท

(1.22) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 50,000 บีทยี ู ตาบลลาภู อาเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 16 เครื่อง

912,000 บาท

(1.23) เก้าอี้แลคเชอร์ แบบไม้ขาเหล็ก ตาบลรูสะมิแล อาเภอ
เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 700 ตัว

840,000 บาท

(1.24) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 24,000 บีทยี ู ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี 3 เครื่อง

97,200 บาท

(1.25) ตูเ้ หล็ก แบบ 2 บาน ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด 10 ตู ้

59,000 บาท

(1.26) ตูเ้ หล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด 1 ตู ้

6,900 บาท

(1.27) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 30,000 บีทยี ู ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด 8 เครื่อง

317,600 บาท

(1.28) กระดานอัจฉริยะ หน้าจอขนาด 102 นิ้ว ตาบลเนินทราย
อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 กระดาน

160,500 บาท
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(1.29) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 24,000 บีทยี ู ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด 18 เครื่อง

583,200 บาท

(1.30) โต๊ะสแตนเลส ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด 40 ตัว

128,000 บาท

(1.31) โต๊ะพับเอนกประสงค์ ตาบลนา้ ชา อาเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ 50 ตัว

70,000 บาท

(1.32) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 30,000 บีทยี ู ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
4 เครื่อง
(1.33) ตูเ้ หล็ก แบบ 2 บาน ตาบลดูใ่ ต้ อาเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน 3 ตู ้
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ตา่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่ กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตาบลจองคา อาเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน
1.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 40 รายการ (รวม 566 หน่วย)

158,800 บาท
17,700 บาท
1,092,000 บาท

1,092,000 บาท
19,502,900 บาท
18,002,900 บาท

(1.1) ระบบประชุม Video Conference และระบบ ZOOM
พร้อมติดตัง้ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 21 ระบบ

6,300,000 บาท

(1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2
(27 หน้า/นาที) แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง

108,000 บาท

(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว) ตาบลจองคา อาเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 40 เครื่อง

880,000 บาท

(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงานประมวลผล
ตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
20 เครื่อง

440,000 บาท

(1.5) เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 10 เครื่อง
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน
ตาบลท่าบัว อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจติ ร 20 เครื่อง

89,000 บาท
340,000 บาท
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(1.7) เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) ตาบลท่าบัว อาเภอโพทะเล
จังหวัดพิจติ ร 16 เครื่อง

68,800 บาท

(1.8) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงานสานักงาน
ตาบลท่าบัว อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจติ ร 10 เครื่อง

160,000 บาท

(1.9) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 เครื่อง

10,000 บาท

(1.10) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงานประมวลผล
ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 27 เครื่อง

594,000 บาท

(1.11) คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ 2 ตาบลหนองบัวใต้
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2 เครื่อง

40,000 บาท

(1.12) กล้องวงจรปิ ดแบบ IP Camera ตาบลหนองบัวใต้
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ระบบ

50,700 บาท

(1.13) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานประมวลผล
ตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์ 37 เครื่อง
(1.14) เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 3 เครื่อง

851,000 บาท

26,700 บาท

(1.15) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว) ตาบลบ้านพร้าว อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 30 เครื่อง

900,000 บาท

(1.16) เครื่องสารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA ตาบลบ้านพร้าว
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 20 เครื่อง

116,000 บาท

(1.17) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงานประมวลผล
ตาบลบ้านพร้าว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
15 เครื่อง

330,000 บาท

(1.18) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ตาบลบ้านพร้าว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
2 เครื่อง

20,000 บาท

(1.19) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว) ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี 12 เครื่อง

264,000 บาท

(1.20) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี 4 เครื่อง

40,000 บาท

(1.21) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว) ตาบลบางริ้น อาเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง 30 เครื่อง

900,000 บาท
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(1.22) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว) ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 30 เครื่อง

660,000 บาท

(1.23) ชุดควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ตาบลสะเตง
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด

378,200 บาท

(1.24) เครื่องสารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA ตาบลสะเตง
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 30 เครื่อง

75,000 บาท

(1.25) เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network
แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี 6 เครื่อง

60,000 บาท

(1.26) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว) ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี 10 เครื่อง

220,000 บาท

(1.27) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว) ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี 2 เครื่อง

60,000 บาท

(1.28) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว) ตาบลเกตรี อาเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล 30 เครื่อง

900,000 บาท

(1.29) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงานประมวลผล
ตาบลเกตรี อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 10 เครื่อง

220,000 บาท

(1.30) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง

130,000 บาท

(1.31) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว) ตาบลสาราญ อาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร 10 เครื่อง

300,000 บาท

(1.32) เครื่องสารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA ตาบลสาราญ
อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 10 เครื่อง

25,000 บาท

(1.33) เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network
แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) ตาบลสาราญ อาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร 3 เครื่อง

30,000 บาท

(1.34) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงานประมวลผล
ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา 12 เครื่อง

264,000 บาท

(1.35) กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิดเครือข่าย สาหรับติดตัง้ ภายนอก
พร้อมระบบการติดตัง้ ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา
1 ชุด

445,000 บาท
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(1.36) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน*(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า
19 นิ้ว) ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา 15 เครื่อง

255,000 บาท

(1.37) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว) ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด 20 เครื่อง

440,000 บาท

(1.38) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานประมวลผล
ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา 35 เครื่อง

805,000 บาท

(1.39) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้
ถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer) ตาบลดูใ่ ต้
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 5 เครื่อง

37,500 บาท

(1.40) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน*(จอขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว) ตาบลดูใ่ ต้ อาเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน 10 เครื่อง
(2) ระบบสารสนเทศและการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Web Portal)
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะที่ 2 แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
1.1.1.4 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 13 รายการ (รวม 89 หน่วย)

170,000 บาท

1,500,000 บาท
393,600 บาท
393,600 บาท

(1.1) เตาไทย 3 หัวเตา ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด 1 ชุด

27,000 บาท

(1.2) เครื่องดูดควัน ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด 1 เครื่อง

52,900 บาท

(1.3) ตูเ้ ก็บของ 5 ชัน้ บานเปิ ด 2 บาน ตาบลเนินทราย
อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 ตู ้

24,000 บาท

(1.4) เก้าอี้สแตนเลส 30 ซม. ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด 60 ตัว

21,900 บาท

(1.5) ตูเ้ ย็น ขนาด 20 คิวบิกฟุต ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด 1 ตู ้

30,000 บาท

(1.6) อ่างล้างจานสแตนเลส 2 หลุม ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด 2 ชุด

29,800 บาท

(1.7) ทีค่ วา่ จานสแตนเลส ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด 4 ชุด

30,000 บาท

(1.8) บาร์สาหรับสาธิตพร้อมอ่างล้างจาน ตาบลเนินทราย
อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 2 ชุด

10,000 บาท

(1.9) ตูส้ าหรับเก็บอุปกรณ์มฝี าปิ ดมิดชิด ตาบลเนินทราย
อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 3 ตู ้

25,800 บาท
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(1.10) ชัน้ เก็บของสแตนเลส ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด 5 ชัน้
(1.11) ถังสแตนเลสสาหรับบ่อดักไขมัน ตาบลเนินทราย
อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 2 ถัง
(1.12) โต๊ะเตรียมสเตนเลส 2 ชัน้ ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด 6 โต๊ะ
(1.13) รถเข็นสแตนเลส ตาบลเนินทราย อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด 1 คัน
1.1.1.5 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 15 รายการ (รวม 49 หน่วย)

50,500 บาท
8,800 บาท
73,200 บาท
9,700 บาท
1,555,000 บาท
1,555,000 บาท

(1.1) เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI
Lumens ตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 10 เครื่อง

280,000 บาท

(1.2) เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI
Lumens ตาบลจองคา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 เครื่อง

111,600 บาท

(1.3) เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI
Lumens ตาบลทับคล้อ อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจติ ร
10 เครื่อง

336,000 บาท

(1.4) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว
ตาบลทับคล้อ อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจติ ร 4 จอ

52,000 บาท

(1.5) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว
ตาบลทับคล้อ อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจติ ร 6 จอ

145,800 บาท

(1.6) กล้องถ่ายภาพแบบ SLR พร้อมอุปกรณ์ประกอบและจอ
ตาบลบ้านพร้าว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
1 ชุด

62,500 บาท

(1.7) เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI
Lumens ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
2 เครื่อง

67,200 บาท

(1.8) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาดเส้นทแยงมุม
200 นิ้ว ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี 2 จอ

91,000 บาท

(1.9) เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI
Lumens ตาบลลาภู อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
2 เครื่อง

111,600 บาท
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(1.10) กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจติ อล ความละเอียด 32 ล้านพิกเซล
พร้อมอุปกรณ์ ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี 1 กล้อง

50,000 บาท

(1.11) เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI
Lumens ตาบลเกตรี อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง

55,800 บาท

(1.12) กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจติ อล ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล
ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 กล้อง

40,000 บาท

(1.13) เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI
Lumens ตาบลนา้ ชา อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง

28,000 บาท

(1.14) เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI
Lumens ตาบลนา้ ชา อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง

53,000 บาท

(1.15) เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI
Lumens ตาบลดูใ่ ต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 5 เครื่อง
1.1.1.6 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)

70,500 บาท
49,900 บาท
49,900 บาท

(1.1) ตูอ้ บสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ ตาบล้านพร้าว อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 2 ตู ้

28,400 บาท

(1.2) ปัมเติ
๊ มลมออกซิเจน ตาบลบ้านพร้าว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู 3 เครื่อง

13,500 บาท

(1.3) ชุดอนุบาลลูกปลา พร้อมอุปกรณ์ ตาบลบ้านพร้าว อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 1 ชุด
1.1.1.7 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 20 รายการ (รวม 55 หน่วย)

8,000 บาท
4,495,100 บาท
3,495,100 บาท

(1.1) ชุดห้องปฏิบตั กิ ารเชื่อมโลหะพร้อมระบบดูดควันเชื่อม
ตาบลท่าบัว อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจติ ร 1 ชุด

500,000 บาท

(1.2) เครื่องเชื่อมไฟฟ้ า (MMA) อินเวอร์เตอร์ มีระบบ Arc Force
และ Hot Start ขนาด 300A ตาบลท่าบัว อาเภอโพทะเล
จังหวัดพิจติ ร 10 เครื่อง

250,000 บาท

(1.3) เครื่องเลือ่ ยสายพานแบบปรับองศาการตัดได้ ขนาด 230 มม
ตาบลท่าบัว อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจติ ร 1 เครื่อง

170,000 บาท

(1.4) เครื่องบากท่อ ขนาด 150 มม. ตาบลท่าบัว อาเภอโพทะเล
จังหวัดพิจติ ร 1 เครื่อง

70,000 บาท

(1.5) หุน่ จาลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว ตาบลท่าเกษม
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 ตัว

18,000 บาท
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(1.6) หุน่ จาลองกล้ามเนื้อ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภายใน แบบเต็มตัว
ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 ตัว

145,000 บาท

(1.7) หุน่ ฝึ กปฏิบตั ชิ ่วยชีวติ (หุน่ ฝึ กทา CPR) ตาบลท่าเกษม
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 ตัว

12,500 บาท

(1.8) จักรทาลวดลาย ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว 5 คัน

41,500 บาท

(1.9) จักรพันริม แบบธรรมดา ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว 2 คัน

26,800 บาท

(1.10) เครื่องเจียระไนตัง้ พื้น ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี 2 เครื่อง

140,000 บาท

(1.11) เครื่องเลือ่ ยกล ขนาด 350 มม. ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี 2 เครื่อง

300,000 บาท

(1.12) เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์ เหนือแท่น 165 มม. พร้อมอุปกรณ์
ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี 2 เครื่อง

1,300,000 บาท

(1.13) เครื่องผสมอเนกประสงค์ แบบตัง้ โต๊ะ ตาบลบางริ้น
อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง

5,000 บาท

(1.14) เตาอบไฟฟ้ า ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 1 เครื่อง

35,000 บาท

(1.15) จักรทาลวดลาย ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด
จังหวัดพังงา 5 คัน

41,500 บาท

(1.16) จักรพันริม แบบธรรมดา ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด
จังหวัดพังงา 2 คัน

26,800 บาท

(1.17) จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด
จังหวัดพังงา 10 คัน

160,000 บาท

(1.18) จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บหนัง ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด
จังหวัดพังงา 5 คัน

90,000 บาท

(1.19) หุน่ จาลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว ตาบลเทพา
อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 ตัว

18,000 บาท

(1.20) หุน่ จาลองกล้ามเนื้อ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภายใน
แบบเต็มตัว ตาบลดูใ่ ต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 ตัว
(2) ชุดตัดโลหะแบบ CNC Plasma ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ตาบลท่าบัว อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจติ ร 1 ชุด
1.1.1.8 ครุภณั ฑ์การแพทย์
(1) ครุภณั ฑ์การแพทย์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 23 รายการ (รวม 65 หน่วย)
(1.1) เครื่องต้มยาสมุนไพร ชนิด 2 หม้อต้ม ตาบลหนองบัวใต้
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 เครื่อง

145,000 บาท
1,000,000 บาท
1,615,300 บาท
1,615,300 บาท

160,500 บาท
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(1.2) ตูอ้ บสมุนไพร ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก 2 ตู ้

35,000 บาท

(1.3) ตูอ้ บสมุนไพร(อบลมร้อน) ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก 1 ตู ้

351,000 บาท

(1.4) เครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก 1 เครื่อง

695,500 บาท

(1.5) เครื่องวัดความดันโลหิตระบบอัตโนมัติ ตาบลหนองบัวใต้
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 4 เครื่อง

14,800 บาท

(1.6) เครื่องชัง่ นา้ หนัก แบบดิจติ อล พร้อมทีว่ ดั ส่วนสู ง ตาบลท่าเกษม
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง

20,000 บาท

(1.7) รถเข็น ทาแผล ตาบลบ้านบ่อ อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 1 คัน

11,700 บาท

(1.8) เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้ า ตาบลบ้านบ่อ อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เตียง

45,400 บาท

(1.9) รถเข็น ชนิดนัง่ ตาบลบ้านบ่อ อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 1 คัน

7,500 บาท

(1.10) เครื่องวัดนา้ ตาล ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด
จังหวัดพังงา 10 เครื่อง

18,000 บาท

(1.11) เครื่องวัดความดันบริเวณต้นแขน ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด
จังหวัดพังงา 10 เครื่อง

29,000 บาท

(1.12) หุน่ ฝึ กปฏิบตั ชิ ่วยชีวติ (หุน่ ฝึ กทา CPR) ตาบลบ่อแสน
อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา 4 ตัว

35,600 บาท

(1.13) โมเดลฟันเหมือนจริง ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด
จังหวัดพังงา 10 ชุด

14,800 บาท

(1.14) โมเดลอาหารแลกเปลีย่ น ชุดใหญ่ ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด
จังหวัดพังงา 4 ชุด

34,800 บาท

(1.15) แผ่นวัดสายตาสัน้ - ยาว ชนิดตัวเลข ตาบลบ่อแสน
อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา 4 แผ่น

1,800 บาท

(1.16) เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก ตาบลเทพา
อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา 2 เตียง
(1.17) รถเข็น ชนิดนัง่ ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา 2 คัน
(1.18) รถเข็น ทาแผล ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 คัน

31,000 บาท
15,000 บาท
11,700 บาท

(1.19) เครื่องชัง่ นา้ หนัก แบบคานสมดุล พร้อมทีว่ ดั ส่วนสู ง
ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

20,000 บาท

(1.20) เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติ แบบตัง้ โต๊ะ
ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง
(1.21) รถเข็น ชนิดนัง่ ตาบลดูใ่ ต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน

27,000 บาท
7,500 บาท
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(1.22) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตัง้ พื้น ตาบลดูใ่ ต้ อาเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน 1 เครื่อง
(1.23) เครื่องชัง่ นา้ หนัก แบบดิจติ อล พร้อมทีว่ ดั ส่วนสูง ตาบลดูใ่ ต้
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 เครื่อง
1.1.1.9 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)
(1.1) ไมค์ช่วยสอน ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 12 เครื่อง
(1.2) ชุดเครื่องเสียงตามสาย ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 1 ชุด
(1.3) ระบบเสียงห้องประชุม ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด
จังหวัดพังงา 1 ระบบ
1.1.1.10 ครุภณั ฑ์โรงงาน
(1) ครุภณั ฑ์โรงงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

7,700 บาท
20,000 บาท
302,000 บาท
302,000 บาท

72,000 บาท
100,000 บาท
130,000 บาท
16,400 บาท
16,400 บาท

(1.1) ตูเ้ ชื่อม ขนาด 300 A ตาบลนา้ ชา อาเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ 1 ตู ้

5,300 บาท

(1.2) เครื่องไฟเบอร์ตดั เหล็ก ขนาด 14 นิ้ว ตาบลนา้ ชา
อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง

3,900 บาท

(1.3) ปัมลมโรตารี
๊
่ ขนาด 5/8 นิ้ว ตาบลนา้ ชา อาเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง

2,900 บาท

(1.4) สว่านกระแทกโรตารี่ ขนาด 5/8 นิ้ว ตาบลนา้ ชา
อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง
(1.5) รถเข็นของ 2 ล้อ ตาบลนา้ ชา อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน
1.1.1.11 ครุภณั ฑ์วิทยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2,900
1,400
61,400
61,400

บาท
บาท
บาท
บาท

(1.1) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว 2 กล้อง
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

61,400 บาท
40,040,200 บาท
36,018,000 บาท

(1) อาคารเรียน 3 ชัน้ ค.ส.ล. ตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง

17,603,000 บาท

(2) อาคารเรียน 212 ล. /57-ก ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 1 หลัง

18,415,000 บาท
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1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,022,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4,022,200 บาท

(1.1) ปรับปรุงอาคารบริการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์เรียนรู ้
การแพทย์แผนไทย ตาบลหนองหลวง อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก 1 งาน
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
1 ค่าตอบแทน
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่ารับรองและพิธีการ
(4) ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 23 คัน

4,022,200
248,541,900
248,541,900
236,341,900
146,506,700
8,844,500
130,647,600
6,436,800
577,800
44,890,400
3,000,000
22,230,000
1,162,800
3,026,600
6,831,000

วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์

34,155,000
34,155,000
6,831,000
6,831,000
6,831,000
6,831,000
6,831,000

วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ
3 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา

25,920,000
8,640,000
8,640,000
8,640,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
8,640,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,408,200 บาท
4,125,100 บาท
327,700 บาท
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(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
4 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(3) วัสดุการศึกษา
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ ผูเ้ รียน
ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

664,700
290,700
39,536,600
8,400,000
4,300,400
26,836,200
1,200,000
3,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8,000,000 บาท
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7,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ พัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด ้านอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามความต้องการ
ของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองทีร่ วดเร็ว และสอดคล้องกับ
การเปลีย่ นแปลงจากสถานการณ์ปจั จุบนั ของประเทศ
7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. การเผยแพร่ความรูแ้ ละบริการวิชาการแก่ชมุ ชน

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
7.0000
7.0000
-

รวม
7.0000
7.0000

7.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จานวนผูเ้ ข้ารับบริการ
8,000
6,000
8,000
6,000
6,000
( 1,025 )
ร้อยละ
80
80
80
80
85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
(-)
ร้อยละ
90
90
90
90
90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

(-)
9.5000

เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

9.5000
9.5000
-

7.0000

7.0000

7.0000

7.0000

7.0000
7.0000
-

7.0000
7.0000
-

7.0000
7.0000
-

7.0000
7.0000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2564 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

7,000,000 บาท
7,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

7,000,000 บาท
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1,240,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ ศึกษา รวบรวมศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาทีม่ ตี น้ ทุนในพื้นที่
- เพือ่ อนุรกั ษ์ สืบสาน และถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิ ญั ญา
- เพือ่ ต่อยอดการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาในรูปแบบต่าง ๆ นาไปสู่การยกระดับ
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างงาน สร้างรายได้ และคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนท้องถิน่
7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. การส่งเสริมทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1.2406
1.2406
-

รวม
1.2406
1.2406

7.2.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จานวนผู ้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
ศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการทีบ่ รรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จ
ตามเวลาทีก่ าหนด

ร้อยละ

( 597 )
80

80

80

80

80

ร้อยละ

(-)
90

90

90

90

90

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

(-)
1.2406

เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1.2406
1.2406
-

1.2406

1.2406

1.2406

1.2406

1.2406
1.2406
-

1.2406
1.2406
-

1.2406
1.2406
-

1.2406
1.2406
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2564 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ผลงานทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม

1,240,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

1,240,600 บาท
1,240,600 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู ด้ า้ นศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิ ญั ญาเพือ่ ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

1,240,600 บาท
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7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร

2,000,000 บาท
2,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ สร้างเครือข่ายการปลูกพืชสมุนไพรเพือ่ การแปรรูปและสร้างมูลค่า
- เพือ่ พัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพรและสร้างมูลค่า
- เพือ่ พัฒนาการตลาดสมุนไพร
7.3.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดบุรีรมั ย์ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา
จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา จังหวัดน่าน
7.3.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)
7.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ

6,000,000 บาท
6,000,000 บาท
- บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมการปลุกพืชสมุนไพร และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในชุมชนในพื้นทีท่ ว่ี ทิ ยาลัยชุมชนตัง้ อยู่

-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2.0000
-

-

2.0000

-

รวม
2.0000
2.0000

7.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
300
300
300
เชิงปริมาณ : จานวนเกษตรกรผู ้เข้าร่วมโครงการ
เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการปลูกพืชสมุนไพร
(-)
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

-

2.0000

2.0000

2.0000

-

เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

2.0000
2.0000
-

2.0000
2.0000
-

2.0000
2.0000
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2564 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร

2,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

2,000,000 บาท
2,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ
การสร้างมูลค่าเพิม่ จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร

2,000,000 บาท
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7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาพื้นที่และเมืองน่ าอยู่อจั ฉริยะ
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุม่ ชาติพนั ธุ ์
7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเทีย่ วล้านนากลุม่ ชาติพนั ธุ ์ และการบริการ
7.4.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแพร่
7.4.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)
7,345,700 บาท
7.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
7,345,700 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ

1,500,000 บาท
1,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ยกระดับการท่องเทีย่ วกลุม่ ชาติพนั ธุ ์

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1.0000
1.0000
-

รวม
1.0000
1.0000

7.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **
เริม่ ต้น - ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ผลิตภัณฑ์
10
10
20
20
เชิงปริมาณ : จานวนผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีร่ องรับ
การท่องเทีย่ ว
เชิงปริมาณ : จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
ด้านการท่องเทีย่ วกลุม่ ชาติพนั ธุ ์

คน

(4)
900

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

( 1,080 )
4.3457

เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

4.3457
4.3457
-

400

400

400

1.0000

1.0000

1.0000

-

1.0000
1.0000
-

1.0000
1.0000
-

1.0000
1.0000
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2564 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตัง้ งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
และกลุ่มชาติพนั ธุ ์

1,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

1,000,000 บาท
1,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
และกลุ่มชาติพนั ธุภ์ าคเหนือ

1,000,000 บาท

34
500,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
7.4.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและการค้าผลไม้ และสินค้าเกษตรให้เป็ นมาตรฐาน
การผลิตและการจาหน่ายเพือ่ การส่งออก
7.4.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดตราด
7.4.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)
7.4.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ

7,681,600 บาท
7,681,600 บาท
- บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมอาหารและสินค้าเกษตร

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
0.5000
0.5000
-

รวม
0.5000
0.5000

7.4.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **
เริม่ ต้น - ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ต้นแบบ
เชิงปริมาณ : จานวนต้นแบบผลิตภัณฑ์
20
6
6
6
อาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร
และสินค้าเกษตร
เชิงปริมาณ : จานวนเกษตรกรทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
สู่ผูป้ ระกอบการ

คน

( 20 )
150

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

(-)
6.1816

เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

6.1816
6.1816
-

100

100

100

0.5000

0.5000

0.5000

-

0.5000
0.5000
-

0.5000
0.5000
-

0.5000
0.5000
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2564 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตัง้ งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก

500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

500,000 บาท
500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพือ่ เพิม่ มูลค่า
สินค้าเกษตร

500,000 บาท
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7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
7.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาและยกระดับทักษะด้านต่าง ๆ ให้กบั แรงงานในเพื้นทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ผ่านหลักสูตรแบบชุดวิชา แบบ Non Degree โดยเน้นหลักสูตรแบบ Re-Skills & Up-Skills

3,000,000 บาท
3,000,000 บาท

7.5.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนราธิวาส จังหวัดตราด และจังหวัดสงขลา
7.5.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)
9,000,000 บาท
7.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
9,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ฝึ กอบรมหลักสูตรแบบ re - skill และ up - skill
ให้กบั แรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
3.0000
3.0000
-

รวม
3.0000
3.0000

7.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **
เริม่ ต้น - ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จานวนแรงงานได้รบั การฝึ กอบรม
600
600
600
ในชุดหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับกลุม่ กิจการเป้ าหมาย
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
(-)
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

-

3.0000

3.0000

3.0000

-

เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

3.0000
3.0000
-

3.0000
3.0000
-

3.0000
3.0000
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2564 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตัง้ งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
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7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิ ยมและวัฒนธรรม
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
7.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ พัฒนาผูน้ าการเปลีย่ นแปลงชุมชน
- เพือ่ ใช้กลไกผู ้นาการเปลีย่ นแปลงชุมชน มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน
นวัตกรรมการเรียนรู ้ และการจัดการชุมชนแบบพึง่ ตนเองได้

2,000,000 บาท
2,000,000 บาท

7.6.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจติ ร จังหวัดตาก จังหวัดอุทยั ธานี จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน
จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดยโสธร จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดตราด จังหวัดระนอง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล
จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสมุทรสาคร
7.6.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)
7.6.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ

6,000,000 บาท
6,000,000 บาท
- บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. วิทยาลัยชุมชนจัดหลักสูตรและกิจกรรมทางการศึกษา
ทีส่ ง่ เสริมค่านิยม ศิลปะและวัฒนธรรม

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2.0000
2.0000
-

รวม
2.0000
2.0000

7.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จานวนผูน้ าการเปลีย่ นแปลงในชุมชน
600
600
600
(-)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
2.0000
2.0000
2.0000
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

2.0000
2.0000
-

2.0000
2.0000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2564 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

2.0000
2.0000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสร้างผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

2,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการสร้างผู น้ าการเปลีย่ นแปลงของชุมชน

2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
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7.7 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
7.7.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ยกระดับความสามารถของชุมชนในการจัดการความรูเ้ พือ่ เสริมสร้างความสุข
และความเข้มแข็งของชุมชนบนฐานศักยภาพพื้นที่ ด้วยกระบวนการเรียนรู/้ การใช้ความรู ้ /
ชุดหลักสูตร และทางานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวติ ในฐานะ
ทีช่ มุ ชนเป็ นผู ้รับประโยชน์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

14,800,000 บาท
12,000,000 บาท

7.7.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจติ ร จังหวัดตาก จังหวัดอุทยั ธานี จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน
จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดยโสธร จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดตราด จังหวัดระนอง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล
จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสมุทรสาคร
7.7.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)
7.7.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
133,221,500 บาท
- เงินงบประมาณ
133,221,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. จัดการความรูเ้ พือ่ เสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
12.0000
12.0000
-

รวม
12.0000
12.0000

7.7.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
5,500
5,000
5,000
5,000
เชิงปริมาณ : จานวนประชาชนทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
ศักยภาพทีส่ อดคล้องกับบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลง
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

( 220 )
97.2215

เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

97.2215
97.2215
-

12.0000

12.0000

12.0000

-

12.0000
12.0000
-

12.0000
12.0000
-

12.0000
12.0000
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2564 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุข
ของชุมชน

12,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

12,000,000 บาท
12,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู เ้ พือ่ เสริมสร้างความสุข
และความเข้มแข็งของชุมชน

12,000,000 บาท

42
2,000,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรูผ้ ่านการเรียนออนไลน์
7.7.2.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และผลิตสือ่ การเรียนรู ้ และการจัดการระบบ
การเรียนออนไลน์โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน
ทุกประเภทหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรูผ้ า่ นการเรียนออนไลน์รูปแบบวิทยาลัยชุมชนในรูปแบบ
ทีห่ ลากหลาย ให้แก่ กลุม่ เป้ าหมายให้มีความรูแ้ ละทักษะในการประกอบอาชีพ
หรือการพัฒนาคุณภาพชีวติ สามารถนาไปใช้ในการสร้างงาน สร้างรายได้ และพึง่ พาตนเองได้
7.7.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจติ ร จังหวัดตาก จังหวัดอุทยั ธานี จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน
จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดยโสธร จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดตราด จังหวัดระนอง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล
จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสมุทรสาคร
7.7.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)
7.7.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ

10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
- บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของชุมชนผ่านการเรียนออนไลน์

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2.0000
2.0000
-

รวม
2.0000
2.0000

7.7.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา และประชาชน
4,000
4,000
4,000
4,000
ทีไ่ ด้รับการส่งเสริมการเรียนรูผ้ า่ นการเรียนออนไลน์
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

(-)
4.0000

เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

4.0000
4.0000
-

2.0000

2.0000

2.0000

-

2.0000
2.0000
-

2.0000
2.0000
-

2.0000
2.0000
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2564 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู ้
ผ่านการเรียนออนไลน์

2,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพือ่ ชุมชน

2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
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7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมการเรียนรู ้
ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่

800,000 บาท

7.7.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ จัดตัง้ ศูนย์การแพทย์แผนไทยเพือ่ ให้เป็ นสถานพยาบาลสาหรับคนชายขอบ
7.7.3.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดตาก
7.7.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)
7.7.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
4,315,800 บาท
- เงินงบประมาณ
4,315,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
- บาท
7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. จัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูก้ ารแพทย์แผนไทยเพือ่ คนลดความเหลือ่ มลา้
ทางสาธารณสุขให้กบั คนชายขอบ

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
0.8000
0.8000
-

รวม
0.8000
0.8000

7.7.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
140
200
200
200
200
และใช้บริการในศูนย์การเรียนรูก้ ารแพทย์แผนไทย
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

(-)
1.1158

เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1.1158
1.1158
-

0.8000

0.8000

0.8000

0.8000

0.8000
0.8000
-

0.8000
0.8000
-

0.8000
0.8000
-

0.8000
0.8000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2564 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู ้
เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่

800,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูก้ ารแพทย์แผนไทย

800,000 บาท
800,000 บาท
800,000 บาท
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7.8 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
7.8.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัยได้รบั การพัฒนาโดยจัดหลักสูตรฝึ กอบรมพ่อแม่ ผูป้ กครอง ในทักษะทีจ่ าเป็ น
- เพือ่ พัฒนาการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งการเรียนรูใ้ นชุมชนเป็ นฐานและการมีสว่ นร่วมของชุมชน
- เพือ่ ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ชุมชน ภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาปฐมวัยเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย

19,145,000 บาท
1,300,000 บาท

7.8.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจติ ร จังหวัดตาก จังหวัดอุทยั ธานี จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน
จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดยโสธร จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดตราด จังหวัดระนอง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล
จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสมุทรสาคร
7.8.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
7.8.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ

6,500,000 บาท
6,500,000 บาท
- บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยตามคุณลักษณะทีพ่ ง่ึ ประสงค์

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1.3000
1.3000
-

รวม
1.3000
1.3000

7.8.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
400
600
600
เชิงปริมาณ : จานวนเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการพัฒนา
( 40 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
3.9000
1.3000
1.3000
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

3.9000
3.9000
-

1.3000
1.3000
-

1.3000
1.3000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2564 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

1,300,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

1,300,000 บาท
1,300,000 บาท
1,300,000 บาท
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7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับ
อนุ บาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

17,845,000 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์
- จัดการศึกษาระดับ ปวช. ให้แก่ประชาชนได้ศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามประเภท
สาขาวิชาทีส่ อดคล้องกับความต้องการ และปัญญาของชุมชนทัง้ ด้านวิชาการ วิชาชีพ
และคุณธรรมจริยธรรม ซึง่ บริหารจัดการโดยชุมชนมีสว่ นร่วม
- สนับสนุนให้มกี ารจัดหาตาราเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนทีจ่ าเป็ นให้แก่ผูเ้ รียน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นแก่ผูเ้ รียน รวมทัง้ สนุบสนุนค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นแก่สถานศึกษา
เพือ่ ลดค่าใช้จ่ายของผูป้ กครองตามความเหมาะสม
7.8.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดพิจติ ร และจังหวัดอุทยั ธานี
7.8.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)
7.8.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ

99,184,600 บาท
99,184,600 บาท
- บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
17.8450
17.8450
-

รวม
17.8450
17.8450

7.8.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
1,600
1,700
1,700
1,700
เชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับการสนับสนุน
ตามโครงการ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายทีผ่ ูป้ กครอง
สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการทีไ่ ด้รับการสนับสนุน

ร้อยละ

( 1,244 )
100

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

(-)
45.6496

เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

45.6496
45.6496
-

100

100

100

17.8450

17.8450

17.8450

17.8450

17.8450
17.8450
-

17.8450
17.8450
-

17.8450
17.8450
-

17.8450
17.8450
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2564 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษา
ตัง้ แต่ระดับอนุ บาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

17,845,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน
1.2) ค่าหนังสือเรียน
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู เ้ รียน

17,845,000
17,845,000
17,845,000
10,282,100
3,548,000
789,000
1,596,600
1,629,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7.9 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการตาบลมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
7.9.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะทางสังคม ให้กลุม่ คนเปราะบาง อาทิ ผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ
แม่เลี้ยงเดีย่ ว เยาวชนทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นระบบการศึกษาปกติ และผู ้ทีข่ าดโอกาสทางสังคม
ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว บนพื้นฐานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

19,500,000 บาท
4,000,000 บาท

7.9.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลาในเขต 5 อาเภอ คือ
อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอนาทวี อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอสะเดา
7.9.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)
7.9.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ

12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
- บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมอาชีพแก่กลุม่ ผูเ้ ปราะบางและเยาวชนในพื้นทีส่ นั ติสขุ
ขนาดเล็กจังหวัดชายแดนใต้

งบดาเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
4.0000
4.0000
-

รวม
4.0000
4.0000

7.9.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จานวนคนกลุม่ เปราะบางในชุมชน
1,500
1,500
1,500
สันติสขุ ขนาดเล็ก ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รบั การพัฒนาทักษะอาชีพ และสร้างงาน
(-)
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

-

4.0000

4.0000

4.0000

-

เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

4.0000
4.0000
-

4.0000
4.0000
-

4.0000
4.0000
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2564 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการตาบลมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

4,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

4,000,000 บาท
4,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู เ้ ปราะบางและเยาวชน
พื้นที่จงั หวัดชายแดนใต้

4,000,000 บาท
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6,500,000 บาท

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวฒั นธรรมที่เข้มแข็ง
7.9.2.1 วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมให้ประชาชน และนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนให้มโี อกาสแลกเปลีย่ นเรียนรู ้
วัฒนธรรม อาชีพ และความเป็ นอยูข่ องผูค้ นในสังคมต่างวัฒนธรรม
- ส่งเสริมให้ประชาชน และนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนได้รบั ประสบการณ์ตรงและเรียนรู ้
จากการปฏิบตั งิ านในชุมชนเข้มแข็ง โดยเฉพาะการปลูกฝังเชิงคุณธรรม จริยธรรมทีเ่ กิดขึ้น
ในชุมชน
- ส่งเสริมให้ประชาชน และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรูร้ กั สามัคคี และมีทศั นคติเชิงบวก
ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ์
7.9.2.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลาในเขต 5 อาเภอ คือ
อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอนาทวี อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอสะเดา
7.9.2.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)
7.9.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ

47,830,600 บาท
47,830,600 บาท
- บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมการอยูร่ ่วมกันในสังคมพหุวฒั นธรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
6.5000
6.5000
-

รวม
6.5000
6.5000

7.9.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
5,000
5,000
5,000
5,000
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษา ประชาชน
และภาคีเครือข่ายทีเ่ ข้าร่วมโครงการสังคม
พหุวฒั นธรรม
เชิงปริมาณ : จานวนชุมชนพหุวฒั นธรรมต้นแบบ

ชุมชน

เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาและประชาชน
ผูร้ บั บริการของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
โครงการสามารถนาความรูแ้ ละประสบการณ์ไปใช้
ในการดารงชีวติ ในสังคมพหุวฒั นธรรมในชุมชน
ได้อย่างสันติ

ร้อยละ

( 778 )
4
(-)
80

(-)

4

4

4

80

80

80
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน

หน่ วยนับ

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2564
ปี 2565
แผน
แผน
(ผล)*
26.3306
6.5000
26.3306
26.3306
-

6.5000
6.5000
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568-จบ
แผน
แผน
แผน
7.5000

7.5000

-

7.5000
7.5000
-

7.5000
7.5000
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2564 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวฒั นธรรมที่เข้มแข็ง

6,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

6,500,000 บาท
6,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของ
สังคมพหุวฒั นธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

6,500,000 บาท
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7.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

8,000,000 บาท

7.9.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนให้เป็ นกลไกในการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างหรือพัฒนา
ทักษะอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวติ ทีส่ อดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของชุมชน
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
7.9.3.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลาในเขต 5 อาเภอ คือ
อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอนาทวี อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอสะเดา
7.9.3.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)
7.9.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ

70,069,400 บาท
70,069,400 บาท
- บาท

7.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมอาชีพชุมชน เพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพชุมชน
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบลงทุน
-

-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
8.0000
-

-

8.0000

รวม
8.0000

-

8.0000

7.9.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาหรือประชาชนในพื้นที่
4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทเ่ี ข้ารับบริการพัฒนา
ทักษะอาชีพ
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาหรือประชาชนทีเ่ ข้าร่วม
โครงการสามารถนาความรู แ้ ละทักษะไปใช้
ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
และอยู่ในชุมชนได้อย่างสันติสุข

หน่ วยนับ

เริ่มต้น - ปี 2564

คน

แผน
(ผล)*
2,500

ร้อยละ

( 963 )
80

รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

(-)
46.0694

เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

46.0694
46.0694
-

ปี 2565
แผน

ปี 2566
แผน

ปี 2567
แผน

2,000

2,000

2,000

80

80

80

ปี 2568-จบ
แผน

8.0000

8.0000

8.0000

-

8.0000
8.0000
-

8.0000
8.0000
-

8.0000
8.0000
-

-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2564 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพ
พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้

8,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

8,000,000 บาท
8,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม
ศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชมุ ชนเป็ นฐานรากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

8,000,000 บาท
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7.10 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผูส้ ูงอายุ
7.10.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ ส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผูส้ ูงอายุในพื้นทีท่ ว่ี ทิ ยาลัยชุมชนตัง้ อยู่ 20 จังหวัด
โดยกระบวนการจัดการความรู ใ้ นลักษณะ Area–based หรือ Project-based
- เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุในการดู แลตนเองทีเ่ หมาะสม มีทกั ษะความรู ้
และความสามารถเพิม่ เติม ความมันคงในชี
่
วติ ตลอดจนการเข้าถึงสิทธิบริการทางสังคม
ของผูส้ ูงอายุทงั้ ด้านสุขภาวะ สังคมและสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
- เพือ่ สร้างเครือข่ายการทางานด้านผูส้ ูงอายุโดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
และหน่ วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่

5,000,000 บาท
5,000,000 บาท

7.10.1.2 สถานที่ดาเนิ นการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจติ ร จังหวัดตาก จังหวัดอุทยั ธานี จังหวัดแพร่ จังหวัดน่ าน
จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดยโสธร จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดตราด จังหวัดระนอง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล
จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสมุทรสาคร
7.10.1.3 ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)
7.10.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
27,000,000 บาท
27,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ
7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่ วย:ล้านบาท
กิจกรรม

งบดาเนิ นงาน
รวมทัง้ สิ้น
1. การจัดการความรู แ้ ละการฝึ กอบรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอื่น
5.0000
5.0000
-

รวม
5.0000
5.0000

7.10.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **
เริ่มต้น - ปี 2564 ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
เชิงปริมาณ : จานวนผูส้ ูงอายุทเ่ี ข้ารับการฝึ กอบรมด้าน
อาชีพ
รวมทัง้ สิ้น

ล้านบาท

( 200 )
4.0000

เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุ น
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

4.0000
4.0000
-

5.0000

6.0000

6.0000

6.0000

5.0000
5.0000
-

6.0000
6.0000
-

6.0000
6.0000
-

6.0000
6.0000
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2564 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผูส้ ูงอายุ

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป

5,000,000 บาท
5,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู เ้ พือ่ ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของผู ส้ ูงอายุ

5,000,000 บาท
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8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ ง)

สถานะการเงิน
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ
2.1 เงินรายได้
2.2 เงินทีร่ ฐั บาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้
2.3 ทุนหมุนเวียน
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค
2.6 เงินกูใ้ นประเทศ
2.7 เงินกูต้ ่างประเทศ
2.8 อืน่ ๆ
3. รวมเงินนอกงบประมาณทัง้ สิ้น (1.+2.)
4. นาไปสมทบกับงบประมาณ
4.1 งบบุคลากร
4.2 งบดาเนินงาน
4.3 งบลงทุน
4.4 งบเงินอุดหนุน
4.5 งบรายจ่ายอืน่
5. คงเหลือหลังหักเงินนาไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)
6. แผนการใช้จา่ ยอืน่
6.1 ภารกิจพื้นฐาน
6.1.1 รายจ่ายประจา
6.1.2 รายจ่ายลงทุน
6.2 ภารกิจเพือ่ การพัฒนา
6.2.1 รายจ่ายประจา
6.2.2 รายจ่ายลงทุน
7. คงเหลือ (5.-6.)

ปี 2563
56.7883
17.2172
17.2172
74.0055
-

ปี 2564
49.8566
23.0000
23.0000
72.8566
-

74.0055
24.1489
11.8923
6.8262
5.0661
12.2566
12.2566
49.8566

72.8566
30.6000
15.0000
10.0000
5.0000
15.6000
15.6000
42.2566

แผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
42.2566
34.6566
27.0566
23.0000
23.0000
23.0000
23.0000
23.0000
23.0000
65.2566
57.6566
50.0566
65.2566
30.6000
15.0000
10.0000
5.0000
15.6000
15.6000
34.6566

57.6566
30.6000
15.0000
10.0000
5.0000
15.6000
15.6000
27.0566

50.0566
30.6000
15.0000
10.0000
5.0000
15.6000
15.6000
19.4566

ปี 2568
19.4566
23.0000
23.0000
42.4566
42.4566
30.6000
15.0000
10.0000
5.0000
15.6000
15.6000
11.8566

ภาคผนวก

ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สถาบันวิทยาลัยชุมชน
และวงเงินงบประมาณข้อเสนอตามแผนการใช้จ่าย พ.ศ. 2565 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน
งบประมาณ 601.6780 ล้านบาท
ผลผลิต/โครงการ

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12
แผนปฎิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์จัดสรร
แผนงานงบประมาณ
ยุทธศาสตร์กระทรวง

11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลสัมฤทธิ์กระทรวง
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระยะ 5 ปี (ปี 2561 – 2565)
ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาใน
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการ
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง
วิทยาลัยชุมชน
วิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการเชิง
รุกและ ธรรมาภิบาล

12. การศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. การผลิตกำลังคน และพัฒนา
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน.
การจัดการศึกษา
2. ผู้เรียนทุกลุ่ม ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา
5. เศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรม
อย่างเหมาะสมเพื่อการทำงานและการใช้
ชีวิตในสังคม
1.2 การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน
3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย
คุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนและ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างเครือข่ายความ
ชุมชน
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้
ต่ำกว่าปริญญาได้งานทำหรือประกอบอาชีพ พิการ และผู้ด้อยโอกาสในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้
อิสระ หรือพัฒนางานที่ทำอยู่ในสาขาที่
ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์
เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของ
ความรู้และบริการวิชาการ
นายจ้าง/ผู้ประกอบการ
ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่
ได้งานทำ

ผลผลิต/โครงการ

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ

รายการบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า
ให้ทั่วถึง แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการ
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง
วิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม
ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพตามความ ปลูกฝังค่านิยมให้ประชาชนและชุมชนใน
ต้องการของชุมชน ทำให้คนชุมชนมี
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง
และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทย
และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
ผลผลิตที่ 2 :
ผลผลิตที่ 3 :
ผลงานการให้บริการวิชาการ
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การเผยแพร่ความรู้และบริการ วิชาการ การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
แก่ชุมชน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. งบเงินอุดหนุน = 7.000 ลบ.
1. งบเงินอุดหนุน = 1.2406 ลบ.
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการจัดการความรู้ด้าน
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตาม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อ
นโยบาย
ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ = 1.2406
ประเทศไทย 4.0 = 7.0000 ลบ.
ลบ.

ผลผลิตที่ 1 :
ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายบุคลากรสำนักงานสถาบัน
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า
และพัฒนาทักษะอาชีพ
รายการ
1. งบบุคลากร = 234.9784 ลบ.
1. งบเงินลงทุน = 75.3201 ลบ.
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ = 35.2799 ลบ.
= 146.1931 ลบ.
1.2ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง = 40.0402
(1) เงินเดือน = 145.7607
ลบ.
ลบ.
2. งบเงินอุดหนุน = 248.5419
(2) ค่าจ้างประจำ =
2.1 ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ด ำ เ น ิ น ง า น =
0.4324 ลบ.
236.3419 ลบ.
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
= 88.7853 ลบ.
= 1.2000 ลบ.
2. งบดำเนินงาน = 34.5970 ลบ.
2.3 โครงการจั ด หลั ก สู ต รพั ฒ นา
2.1 ค่าตอบแทน = 31.7450
ศักยภาพอาชีพชุมชน = 3.0000 ลบ.
ลบ.
2.4 โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พ
2.2 ค่าใช้สอย = 2.8520 ลบ.
การศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 = 8.0000 ลบ.
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
269.5754
323.8620
7.0000
วงเงินงบประมาณรวมแผนงาน (ลบ.)
269.5754
332.1026
วิทยาลัยชุมชน
- วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
- วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
- วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
และกองภายในสำนักงานสถาบัน
- กองบริหารทรัพยากรบุคคล
- กองแผนงานและงบประมาณ
- กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
ดำเนินการ
- กองอำนวยการ
- กองบริหารทรัพยากรบุคคล
- กองแผนงานและงบประมาณ
- กองอำนวยการ
- กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
- ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
- หน่วยตรวจสอบภายใน

1.2406
- วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
- กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
- กองแผนงานและงบประมาณ

ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สถาบันวิทยาลัยชุมชน
และวงเงินงบประมาณข้อเสนอตามแผนการใช้จ่าย พ.ศ. 2565 : แผนงานยุทธศาสตร์ - 1
งบประมาณ 42.4450 ล้านบาท
ผลผลิต/โครงการ

โครงการที่ 1 : โครงการ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
โครงการที่ 2 : โครงการ
ส่งเสริมการปลูกพืช
กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรม
พัฒนาการผลิต
สมุนไพรและการสร้าง
ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
สินค้าด้านการเกษตรภาค
มูลค่าเพิ่มจาก
ตะวันออก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ด้านการสร้างความสามารถใน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การแข่งขัน
3. การเกษตร
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นำ
ทักษะอาชีพ
การเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ตามความต้องการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12
แผนปฎิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์จัดสรร

3. การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน
5. เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

แผนงานงบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจฐานรากด้วย
อววน.
5. เศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น
เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้ วิจัย
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์กระทรวง
ผลสัมฤทธิ์กระทรวง

9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
5. เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน.
5. เศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้ วิจัยและ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม
1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

5. เศรษฐกิจ
12. การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้าง 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
ความสามารถในการแข่งขัน
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ค่านิยมและวัฒนธรรม
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจฐานรากด้วย
และเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน.
อววน.
5. เศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น
5. เศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น
เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้ วิจัย เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้ วิจัยและ
และนวัตกรรม
นวัตกรรม

ผลผลิต/โครงการ

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง

โครงการที่ 1 : โครงการ
ส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิต

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์

โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาการผลิต
สินค้าด้านการเกษตรภาค
ตะวันออก

3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นำ
ทักษะอาชีพ
การเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ตามความต้องการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิต

3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ของสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างผู้นำการ
วิทยาลัยชุมชน
ศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
ศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้าง เปลีย่ นแปลง และผู้ประกอบการใน
ระยะ 5 ปี (ปี 2561 – 2565) และพัฒนาศักยภาพคนและ
และพัฒนาศักยภาพคนและ
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน
ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน
1. การส่งเสริมการดำเนินงาน 1. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพ 1. การส่งเสริมการดำเนินงาน
1. การส่งเสริมการดำเนินงาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
นักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในระบบอุดมศึกษา
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้
ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ใน
ศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้ ศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ
พิการ และผู้ด้อยโอกาสใน
รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้าง
พิการ และผู้ดอ้ ยโอกาสใน
และผู้ด้อยโอกาสในระบบ
ระบบอุดมศึกษา ประชาชน
องค์ความรู้และบริการวิชาการ
ระบบอุดมศึกษา ประชาชน
อุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึง
เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่ง
เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่ง
หลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัด
เรียนรู้ที่จัดการศึกษา ใน
เรียนรู้ที่จัดการศึกษา ใน
การศึกษา
รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในรูปแบบการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
(life long learning) และการ
(life long learning) และการ (life long learning) และการสร้าง
สร้างองค์ความรู้และบริการ
สร้างองค์ความรู้และบริการ
องค์ความรู้และบริการวิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
เป้าหมายการให้บริการ
วิทยาลัยชุมชนเข้าไปสร้างองค์ ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีต้นแบบด้านอาหาร และ
พัฒนาแรงงานให้มีอาชีพตาม จัดหลักสูตรและกิจกรรมทางการ
หน่วยงาน
ความรู้ให้กับเกษตรกร ทำให้ และแพร่ มีความรู้สามารถสร้าง สินค้าเกษตร ออกจำหน่ายและ ความต้องการให้เกิดรายได้
ศึกษาที่ส่งเสริมค่านิยม และ
เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิ
รายได้จากการท่องเที่ยวได้
สร้างรายได้ให้กับชุมชน
หมุนเวียนในชุมชน
วัฒนธรรมที่ดี เพื่อสร้างผูน้ ำ
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น/พื้นที่
การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง

ผลผลิต/โครงการ

โครงการที่ 1 : โครงการ
ส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผลผลิต/โครงการ
โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์
สมุนไพร
กิจกรรม
ส่งเสริมการปลุกพืชสมุนไพรใน
พื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในชุมชน
รายการ
1. งบเงินอุดหนุน
= 2.0000 ลบ.
โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์
สมุนไพร = 2.0000 ลบ.
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
2.0000
วงเงินงบประมาณรวม
2.0000
แผนงาน (ลบ.)
วิทยาลัยชุมชน
- วิทยาลัยชุมชนเป้าหมาย
และกองภายในสำนักงาน 10 แห่ง ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก
สถาบัน ดำเนินการ
บุรีรัมย์ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี
สตูล พังงา สงขลา น่าน
- วิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติม
10 แห่ง ได้แก่ พิจิตร มุกดาหาร
หนองบัวลำภู สระแก้ว อุทัยธานี
ระนอง สมุทรสาคร ยโสธร ตราด
และแพร่
- กองแผนงานและ
งบประมาณ

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์

โครงการที่ 2 : โครงการ
พัฒนาการผลิต
สินค้าด้านการเกษตรภาค
ตะวันออก

โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนาและ
กลุ่มชาติพันธุ์

โครงการพัฒนาการผลิต
สินค้าด้านการเกษตร
ภาคตะวันออก

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความต้องการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

โครงการสร้างผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงของชุมชน

ยกระดับการท่องเที่ยว
กลุ่มชาติพันธุ์

การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม
อาหารและสินค้าเกษตร

ฝึกอบรมหลักสูตรแบบ
re - skill และ up - skill
ให้กับแรงงานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
1. งบเงินอุดหนุน
= 3.0000 ลบ.
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความต้องการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
= 3.0000 ลบ.
3.0000
3.0000

วิทยาลัยชุมชนจัดหลักสูตรและ
กิจกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริม
ค่านิยม ศิลปะและวัฒนธรรม

1. งบเงินอุดหนุน
1. งบเงินอุดหนุน
= 1.0000 ลบ.
= 0.5000 ลบ.
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อารยธรรมล้านนาและกลุ่ม
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
ชาติพนั ธุ์ภาคเหนือ
สินค้าเกษตร
= 1.0000 ลบ.
= 0.5000 ลบ.
1.0000
0.5000
1.5000
- วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน และแพร่
- กองแผนงานและ
งบประมาณ

- วิทยาลัยชุมชนตราด
- กองแผนงานและ
งบประมาณ

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นำ
ทักษะอาชีพ
การเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ตามความต้องการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

- วิทยาลัยชุมชนตาก
มุกดาหาร สระแก้ว นราธิวาส
ตราด และสงขลา
- กองแผนงานและ
งบประมาณ

1. งบเงินอุดหนุน
= 2.0000 ลบ.
โครงการสร้างผูน้ ำการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน
= 2.0000 ลบ.
2.0000
2.0000
-

วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
กองแผนงานและงบประมาณ

ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สถาบันวิทยาลัยชุมชน
และวงเงินงบประมาณข้อเสนอตามแผนการใช้จ่าย พ.ศ. 2565 : แผนงานยุทธศาสตร์ - 2
งบประมาณ 42.4450 ล้านบาท
ผลผลิต/โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
แผนปฎิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์จัดสรร
แผนงานงบประมาณ
ยุทธศาสตร์กระทรวง
ผลสัมฤทธิ์กระทรวง
เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน
ระยะ 5 ปี (ปี 2561 – 2565)
ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

โครงการที่ 1 : โครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
เพื่อความสุขของชุมชน

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
โครงการที่ 2 : โครงการ
และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
ศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อ
คุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การเรียนออนไลน์
ส่งเสริมการเรียนรู้
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นที่
พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
12. การพัฒนาการเรียนรู้
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
12. การศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน.
5. เศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรม

3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนและชุมชน
1. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ

12. การศึกษา
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
1. การผลิตกำลังคน และพัฒนาการจัดการศึกษา
2. ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเพื่อการ
ทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม
1.2 การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานเปิดโอกาส
ในการเข้าถึงที่หลากหลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพคนและชุมชน
1. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพ
นักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในระบบอุดมศึกษา
ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้าง
องค์ความรู้และบริการวิชาการ

ผลผลิต/โครงการ

โครงการที่ 1 : โครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
เพื่อความสุขของชุมชน

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
ศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อ
การเรียนออนไลน์
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของ
พื้นที่
เป้าหมายการให้บริการ
จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง
ประชาชนได้รับการศึกษาใน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อ
หน่วยงาน
ความสุข ความเข้มแข็งของ
หลักสูตรอนุปริญญา และ
การเรียนรู้
ชุมชน และสร้างอาชีพให้กับ
หลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ
ตลอดชีวิต
ชุมชน
ผ่านการเรียนออนไลน์
ผลผลิต/โครงการ
โครงการที่ 1 : โครงการ
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อ และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการ
ศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อ
ความสุขของชุมชน
เรียนออนไลน์
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของ
พื้นที่
กิจกรรม
จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ความสุข และความเข้มแข็งของ
ของชุมชนผ่านการเรียน
การแพทย์แผนไทยเพื่อคนลด
ชุมชน
ออนไลน์
ความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุข
ให้กับคนชายขอบ
รายการ
1. งบเงินอุดหนุน
1. งบเงินอุดหนุน
1. งบเงินอุดหนุน
= 12.0000 ลบ.
= 2.0000 ลบ.
= 0.8000 ลบ.
โครงการจัดการความรู้เพื่อ โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อ
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
เสริมสร้างความสุข และความ
ชุมชน
การแพทย์แผนไทย
เข้มแข็งของชุมชน
= 2.0000 ลบ.
= 0.8000 ลบ.
= 12.0000 ลบ.
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
12.0000
2.0000
0.8000
วงเงินงบประมาณรวม
14.8000
แผนงาน (ลบ.)
วิทยาลัยชุมชน
- วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
- วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
- วิทยาลัยชุมชนตาก
และกองภายในสำนักงาน - กองแผนงานและ
- ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
- กองแผนงานและ
สถาบัน
งบประมาณ
งบประมาณ
ดำเนินการ

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

โครงการที่ 2 : โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาตาม นักเรียนในสังกัดวิทยาลัยชุมชน
มาตรฐานหลักสูตรเด็กปฐมวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

โครงการที่ 2 : โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. งบเงินอุดหนุน
= 1.3000 ลบ.
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย = 1.3000 ลบ.
1.3000

1. งบเงินอุดหนุน
= 17.8450 ลบ.
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน = 17.8450 ลบ.
16.1824
19.1450

- วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
- วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
อุทัยธานี
- กองแผนงานและ
งบประมาณ
- กองแผนงานและ
งบประมาณ
- กองมาตรฐานการศึกษาและ
วิจัย

ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สถาบันวิทยาลัยชุมชน
และวงเงินงบประมาณข้อเสนอตามแผนการใช้จ่าย พ.ศ. 2565 : แผนงานบูรณาการ
งบประมาณ 23.5000 ล้านบาท
ผลผลิต/โครงการ

โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้าง
สังคม
พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง

โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์/แผน
แม่บทเฉพาะกิจ

1. ความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12
แผนปฎิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์จัดสรร

5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

แผนงานงบประมาณ

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ยุทธศาสตร์กระทรวง

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน.

ผลสัมฤทธิ์กระทรวง

2. ผู้เรียนทุกลุ่ม ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเพื่อการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

1.2 การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย

ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน
ระยะ 5 ปี (ปี 2561 – 2565)

5. ด้านเศรษฐกิจ
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง และผู้ประกอบการใน
ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชน

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม
การมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นการพัฒนา การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ภายในประเทศ (Local Economy)
1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์
สังคม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน.
5. เศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น เข้มแข็ง
ด้วยองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรม
3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชน

ผลผลิต/โครงการ
ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม

รายการ

โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้าง
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม
มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดน
สังคม
เศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพ
การมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
ภาคใต้
พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในระบบ
1. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนา
อุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning)
ทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพ
และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
นักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสในระบบอุดมศึกษา
ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/
แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long
learning) และการสร้าง
องค์ความรู้และบริการวิชาการ
กลุ่มคนเปราะบาง เยาวชนที่ไม่ได้อยู่
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน และ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน และ
ส่งเสริมอาชีพตามความต้องการ
ในระบบการศึกษาปกติ และผู้ที่ขาด
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนในพื้นที่ตำบลเป้าหมายการ
ของผู้สูงอายุในชุมชน
โอกาสทางสังคมในพื้นที่ชุมชนสันติสุข
ได้รับการส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
พัฒนาสามารถนำความรู้ไปใช้
ขนาดเล็ก ในตำบลเป้าหมายการ
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
ในการพัฒนางานที่ทำสร้างงาน และ
พัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สร้างรายได้ เพื่อยกระดับรายได้
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน
งานที่ทำ สร้างงาน สร้างรายได้
เพื่อยกระดับคุณค่าทางสังคม และ
ยกระดับรายได้ครัวเรือนให้เข้มแข็ง
และมีความยั่งยืน
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้าง
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม
มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
เศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่ การมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้เปราะบางและ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
ส่งเสริมอาชีพชุมชน เพื่อการพัฒนา
การจัดการความรู้และการฝึกอบรม
เยาวชนในพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก วัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เศรษฐกิจและศักยภาพชุมชนในเขต
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดชายแดนภาคใต้
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
1. งบเงินอุดหนุน = 4.0000 ลบ.
1. งบเงินอุดหนุน = 6.5000 ลบ.
1. งบเงินอุดหนุน = 8.0000 ลบ.
1. งบเงินอุดหนุน = 5.0000 ลบ.
โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริม
ความสุข และความเข้มแข็งของ
ความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน ความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน
และพัฒนา คุณภาพชีวิตของ
ชุมชน = 4.0000 ลบ.
= 6.5000 ลบ.
= 8.0000 ลบ.
ผู้สูงอายุ = 5.0000 ลบ.

ผลผลิต/โครงการ

โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
4.0000

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
วงเงินงบประมาณรวมแผนงาน (ลบ.)
วิทยาลัยชุมชน
- วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ยะลา
และกองภายในสำนักงานสถาบัน
ปัตตานี สงขลา
ดำเนินการ
- กองแผนงานและงบประมาณ

โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้าง
สังคม
พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
6.5000
18.5000
- วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ยะลา
ปัตตานี สงขลา
- กองแผนงานและงบประมาณ

โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
8.0000
- วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ยะลา
ปัตตานี สงขลา
- กองแผนงานและงบประมาณ

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม
การมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
5.0000
5.0000
- วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
- กองแผนงานและงบประมาณ

