
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

 
 
 
 
 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม 
แผนปฏบิตักิารดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐของสถาบนัวิทยาลยัชุมชน  

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตลุาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)  
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

************** 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังน้ี 

๑. สรปุผลการดําเนนิงาน 
๑.๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามเอกสารแนบ ๑ 

๑.๑.๑ วงเงินที่ใช้ไป ๓๕,๖๘๘ บาท 
  ๑.๑.๒ ผลการดําเนินการ : การดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
  1.1.3 ผลที่ได้รับจากโครงการ  

    ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาวิทยาลัย
ชุมชนคุณธรรมและการนิเทศติดตามวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 

๑.๒ ประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ  ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ตามเอกสารแนบ ๒ 

  ๑.๒.๑ วงเงินที่ใช้ไป ๘๐,๑๗๐ บาท  
 ๑.2.๒ ผลการดําเนินการ : การดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 
 1.2.3 ผลที่ได้รับจากโครงการ  

๑. บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถปฏิบัติงาน และสามารถนําไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง ประสิทธิภาพ และมมีาตรฐาน และเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติ  

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติ เพ่ือรองรับในการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่เก่ียวข้องในการเสนอร่างระเบียบและข้อบังคับ 

ทราบถึงลําดับขั้นตอน การเสนอ กรอบระยะเวลาในการเสนอ และองคก์รที่ทําหน้าทีต่รวจสอบความถูกต้อง 
ก่อนที่จะนําเสนอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ



๒. สรปุผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

ที่ แผนงาน / โครงการ สถานภาพการ
ดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมแผน/ 
ผลเบิกจ่าย

สะสม 

ร้อยละ
สะสม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

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

ปี 2562 
แผนการเบิก

จ่ายเงิน 
88,950 - - 21,480 - - 30,740 - - 30,740 - - 171,910 100 

  
งบดําเนินงาน 

ผลการเบิก
จ่ายเงิน 

67,688 19,545 28,587 - - - - - - - - - 115,858 67.39 

  
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
แผนการเบิก

จ่ายเงิน 
48,950 - - - - - - - - - - - 48,950 100 สํานักงาน

สถาบันฯ 
 
  

เอกสารแนบ 1 

ผลการเบิก
จ่ายเงิน 

35,688 - - - - - - - - - - - 35,688 72.90 

2 ประชุมคณะอนุกรรมการ
ร่างข้อบังคับ  ปรับปรุง 
และแก้ไขข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

แผนการเบิก
จ่ายเงิน 

40,000 - - 21,480 - - 30,740 - - 30,740 - - 122,960 100 สํานักงาน
สถาบันฯ 

เอกสารแนบ 2 

ผลการเบิก
จ่ายเงิน 

32,000 19,545 28,587 - - - - - - - - - 80,170 65.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
รายงานผลการดาํเนินงานโครงการการอบรมเชิงปฏบิตัเิพื่อพฒันาศกัยภาพศกึษานิเทศก ์

วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
------------------------------------------ 

 
1. ชื่อโครงการ  เรื่อง การอบรมเชิงป ฏิ บั ติ เพ่ือพัฒนาศักยภาพศึกษานิ เทศก์ วิทยาลัย ชุมชน 
       คุณธรรม 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 มี
มติให้สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม  ซึ่งเป็นการดําเนินงานตาม
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีเป้าหมายในการสร้างคนดีให้กับ
บ้านเมือง และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
   ในการน้ี เพ่ือให้การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนจึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติเพ่ือพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์วิทยาลัยชุมชนคุณธรรมซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม  
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือทบทวนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
   3.2 เพ่ือร่วมกันนิเทศติดตามการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 20 แห่ง และสํานักงาน
คุณธรรม 1 แห่ง 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย  ผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 54 คน ประกอบด้วย 
 4.1 บุคลากรสํานักงานสถาบันสถาบันวิทยาลัยชุมชน   จํานวน 11 คน 
 4.2 บุคลากรวิทยาลัยชุมชน     จํานวน 40 คน 
 4.3 วิทยากร          จํานวน 3 คน 
 
5. การดําเนินกิจกรรม 
 5.1 การบรรยาย  
 5.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ 
 
6. วันเวลาและสถานที่ 
 ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม  2561 โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม  เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 



 
7. ผู้รับผิดชอบการอบรม 
 กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน  สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
8. งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 
 จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน  งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 
35,688 บาท (สามหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรมและการนิเทศติดตามวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
 
10.  รูปภาพกิจกรรม 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 2 
การประชุมคณะอนกุรรมการร่างข้อบังคบั ปรบัปรุง และแก้ไขข้อบังคบัสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

------------------------------------------ 
 
1. ชื่อโครงการ  เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบัน  
                               วิทยาลัยชุมชน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
        ตามที่พระราชบัญญั ติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ .ศ . ๒๕๕๘  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 มีผลให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปลี่ยนสถานะเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็น 
นิติบุคคล  พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายแม่บทที่กําหนดในหลักการและสาระสําคัญเท่าน้ันส่วนการกําหนด
รายละเอียดเพ่ือให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน ในพระราชบัญญัติแต่ละฉบับจะมี
บทบัญญัติกําหนดรายละเอียดของการบังคับใช้กฎหมายต่อไปเป็นกฎหมายอีกระดับหน่ึง  ดังน้ัน จะต้องมี
การพิจารณายกร่างรายละเอียดสิ่งที่พระราชบัญญัติกําหนดไว้ เพ่ือให้การใช้กฎหมายมีความสมบูรณ์ขึ้นมา 
รูปแบบของกฎหมายดังกล่าวน้ี ไม่ว่าจะตราเป็น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศก็ตาม   

        และเพ่ือให้การดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 แล้ว ดังน้ัน สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 10 /2561 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ได้มีมติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  

3. วัตถุประสงค์ 

        เพ่ือดําเนินงานพิจารณาตรวจสอบร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีโครงสร้าง รูปแบบหรือ
รายละเอียด ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้ไม่เกิด
ปัญหาการตีความกฎหมาย หรือความขัดแย้งในการบังคับใช้กฎหมาย  

4. กลุ่มเป้าหมาย   
        บุคลากรสถาบันสถาบันวิทยาลัยชุมชน    
       
5. การดําเนินกิจกรรม 
         โดยในปีงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2562 มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ จํานวน 3 ครั้ง   
                          ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
                          ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
                          ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
6. วันเวลาและสถานที่ 
        กําหนดการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 



 
7. ผู้รับผิดชอบการอบรม 
        กลุ่มกิจการสภา กองอํานวยการ 
 
8. งบประมาณที่ได้รับ 
        จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 122,960 (หน่ึงแสน
สองหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) **การดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จ** 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถปฏิบัติงาน และสามารถนําไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน และเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติ  
        2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติ เพ่ือรองรับในการปฏิบัติงาน 
        3. บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่เก่ียวข้องในการเสนอร่างระเบียบและข้อบังคับ ทราบถึงลําดับ
ขั้นตอน การเสนอ กรอบระยะเวลาในการเสนอ และองค์กรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนที่จะ
นําเสนอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ  
 
10.  รูปภาพกิจกรรม 
 

 
 
 


