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คาํนํา 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กําหนดให้ส่วนราชการจัดวางระบบ 
การถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล โดยให้มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการภายในสํานักงานสถาบันระดับกอง/หน่วยกับหัวหน้าส่วนราชการระดับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน รวมถึงให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ 

สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองแผนงานและงบประมาณได้ประสาน ติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการฯ ของกองต่าง ๆ ในรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน โดยดําเนินการตามกรอบและเกณฑ์การประเมิน
ตัวช้ีวัดที่ตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชนและกอง/หน่วย ภายในสํานักงานสถาบัน และเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ กองแผนงานและงบประมาณได้ตรวจสอบ ประมวล วิเคราะห์ ประเมินผลและจัดทํารายงานผล 
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับกอง/หน่วย สํานักงานสถาบัน (รอบ 12 เดือน) 
ทั้งหมดรวม 6 กอง และ 1 หน่วย เพ่ือสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ภาพรวม รายงานต่อสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ 
มีประสิทธิผลต่อไป  

ขอขอบคุณผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน คณะผู้บริหารและบุคลากรของกอง/หน่วยภายใน
สํานักงานสถาบัน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดทํารายงานฉบับน้ี ตลอดจนร่วม
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทําให้การจัดทํารายงานฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

กองแผนงานและงบประมาณ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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กองอํานวยการ กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กองคลังและบริหาร
สินทรัพย์

กองแผนงานและ
งบประมาณ

กองมาตรฐาน
การศึกษาและวิจัย

กองส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชน

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

  การประเมินประสิทธิผล 15 15 15 15 15 15 30
  การประเมินคุณภาพ 15 15 15 15 15 15 -
ตัวชี้วัดที่ 1 การส่งเสริมระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย
ชุมชน

  การประเมินประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติ
ราชการ รายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย

30 30 30 30 30 30 30

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 20 20 20 20 20 20 20
  การพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วยได้รับมอบหมาย

20 20 20 20 20 20 20

รวม 100 100 100 100 100 100 100

พฤษภาคม 2561

รายละเอียดตัวชี้วัด
น้ําหนัก (ร้อยละ)

มิติภายนอก

มิติภายใน

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกอง/หน่วย สํานักงานสถาบัน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัด และค่าน้ําหนักที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกอง/หน่วย สํานักงานสถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกเป็น 2 มิติ ดังนี้

กองแผนงานและงบประมาณ
สํานักงานสถาบัน สถาบันวิทยาลัยชุมชน

1



 
 

รายงานผลดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กองแผนงานและงบประมาณ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการและประสานกับทุกกอง/หน่วย 

สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับกอง/หน่วย สํานักงานสถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจํานวน 7 หน่วยงาน โดยแสดง
ผลเปรียบเทียบในภาพรวมทุกกอง/หน่วย ซึ่งสรุปผลการประเมินในภาพรวมใน 2 มิติ 4 ด้าน ดังน้ี 
 มิติภายนอก   
 การประเมินประสิทธิผล   คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.875 
 การประเมินคุณภาพ   คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.500 
 มิติภายใน 

การประเมินประสิทธิภาพ   คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.566 
การพัฒนาสถาบัน    คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.357 

จากค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินในภาพรวม จะเห็นว่าการประเมินด้านการประเมินประสิทธิผลมี
คะแนนสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.875 ส่วนการประเมินด้านการพัฒนาสถาบันมีคะแนนตํ่าสุด โดยมีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.357 เน่ืองจากความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ตามที่กอง/หน่วยได้รับมอบหมาย ส่วนใหญ่ดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการฯ กองแผนงานและงบประมาณจึงจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการฯ ระดับกอง/หน่วย สํานักงานสถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้กอง/หน่วยทั้งหมดได้
รับทราบและนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณต่อไป  

ตารางแสดงผลการประเมินดังน้ี 
 

ที่ กอง/หน่วย 
     มิติภายนอก มิติภายใน 

การประเมิน
ประสิทธิผล

การประเมิน
คุณภาพ

การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนา
สถาบัน

รวม 4.875 4.500 4.566 4.357
1 กองอํานวยการ 0.750 0.750 2.497 1.000
2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0.750 0.750 2.232 0.700
3 กองคลังและบรหิารสินทรัพย์ 0.750 0.750 2.331 0.700
4 กองแผนงานและงบประมาณ 0.750 0.750 2.388 1.000
5 กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย 0.750 0.750 2.349 0.700
6 กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน 0.600 0.300 2.212 1.000
7 หน่วยตรวจสอบภายใน 1.500 - 1.972 1.000

    
หมายเหตุ จากคะแนนเต็มเท่ากับ 5  
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สรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการฯ ระดับกอง/หน่วย สํานักงานสถาบัน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 
 

ที่ กอง/หน่วย ผลการประเมิน 
1 กองอํานวยการ 4.997 
2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 4.432 
3 กองคลังและบริหารสินทรัพย์ 4.531 
4 กองแผนงานและงบประมาณ 4.888 
5 กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย 4.549 
6 กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน 4.112 
7 หน่วยตรวจสอบภายใน 4.472 

 
ข้อจํากัด และการปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป 

1) หัวหน้าหน่วยงานควรมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบตัวช้ีวัด และกํากับ ติดตามการดําเนินงาน 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวช้ีวัด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับกอง/หน่วย 
สํานักงานสถาบัน 

2) บุคลากรที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดควรทําความเข้าใจแนวปฏิบัติในการดําเนินงานตามเกณฑ์การให้
คะแนนในแต่ละตัวช้ีวัด ให้สามารถดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับกอง/หน่วย สํานักงาน
สถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) ควรมีการปรับปรุงการกําหนดตัวช้ีวัดและค่านํ้าหนักในมิติต่าง ๆ ให้เหมาะสม สามารถสะท้อน 
ให้เห็นถึงประสิทธิผลในการกํากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามผลการดําเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  หรือภารกิจของกอง/หน่วย  

4) ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวช้ีวัด ไปสู่การประเมินสู่ตัวช้ีวัดระดับกอง/หน่วยของสํานักงานสถาบัน 
และระดับวิทยาลัยชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยใช้แนวทางการประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชนมาเป็นกรอบในการดําเนินงาน และครอบคลุมหลักเกณฑ์ 
การประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามนโยบาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

5) แต่งต้ังคณะทํางาน เพ่ือทําหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และเป็นกลไกการพัฒนาระบบราชการของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เป็นระบบ  

6) จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ให้ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด เน่ืองจากส่งผลกระทบต่อ
การประเมินในภาพรวม โดยจัดเตรียมข้อมูลล่วงหน้าเพ่ือให้จัดส่งข้อมูลได้ทันภายในเวลาที่กําหนด 

7) ในแต่ละปีควรทบทวนผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาว่าสามารถดําเนินการได้บรรลุผลสําเร็จ
หรือไม่ และหาแนวทางในการพัฒนางานปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8) ควรสะท้อนปัญหาจากการดําเนินงานตามรับรองการปฏิบัติราชการฯ ระดับกอง/หน่วย สํานักงาน
สถาบัน เพ่ือนําไปปรับปรุงระบบงาน ก.พ.ร. ในภาพรวมต่อไป 

 
********************************************* 

 
 
 

3



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองอํานวยการ

4



 
 

 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 100 ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนประเมิน ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนประเมิน ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก
มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล

1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน - - - ระดับ 5 15 ระดับ 5 5 0.750 ระดับ 5 5 0.750
มิติภายนอก : การประเมินคุณภาพ

1.2 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําหนังสือราชการของ
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

- - - ระดับ 5 15 ระดับ 1 1 0.150 N/A 5 0.750

2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ 
รายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย

- ร้อยละ 
82.69

ร้อยละ 
67.50

ร้อยละ 
96

30 N/A 3 0.900 ร้อยละ 95.73 4.99 1.497

3 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน - - - ระดับ 5 20 ระดับ 3 3 0.600 ระดับ 5 5 1.000

4 ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วยได้รับมอบหมาย

- ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 20 ระดับ 4.5 4.5 0.900 ระดับ 5 5 1.000

รวม 100
คะแนนเต็ม 5 3.300 4.997

มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ

มิติภายใน : การพัฒนาสถาบัน

รายงานการประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กองอํานวยการ

ผลการประเมิน
 รอบ 9 เดือน

ลําดับที่ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก
(ร้อยละ) ผลการประเมินตนเอง

 รอบ 12 เดือน
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :     นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4005 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :         นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ   โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4004 
คําอธิบาย:  

ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 15 ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย  
(1) นายกสภาสถาบัน  
(2) กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้อํานวยการสํานัก

งบประมาณ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และผู้อํานวยการสถาบัน 
(3) กรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจากผู้แทนภาคเอกชนจํานวนสามคน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคน 

ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคน และผู้แทนผู้สอนประจําจํานวนสองคน 
(4) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคน 

 และ มาตรา 19 การประชุมของสภาสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุม
สภาสถาบัน พ.ศ. 2558 ซ่ึงกําหนดให้มีการประชุมสภาสถาบันปกติอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 ขออนุมัติและจัดทําหนังสือเชิญประชุมภายใน 1 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการประชุมครั้งก่อน 
2 จัดทําระเบียบวาระการประชุมแล้วเสร็จและส่งให้กรรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 3 วัน 
3 ดําเนินการจัดประชุม 
4 จัดทํารายงานการประชุม และแจ้งเวียนกรรมการสภาสถาบัน ภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
5 ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบัน และประสานกองต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมเป็นวาระการ

ประชุมภายใน 2 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นการประชุมครั้งก่อน
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของการจัดประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 15 ระดับ 5 5 0.75 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. กําหนดประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง โดยเริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
2. จัดทํากระบวนงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. กําหนดวงจรการดําเนินงานประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. กําหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลท่ีชัดเจน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     
- ไม่มี 

อุปสรรคต่อการทํางาน :     
การจัดส่งวาระการประชุมของกองต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามวัน เวลาท่ีกําหนด

หลักฐานอ้างอิง :     
1. หนังสืออนุมัติจัดประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
2. หนังสือจัดส่งรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. หนังสือแจ้งเวียนรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. หนังสือขอระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําหนังสือราชการของสํานักงานสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :    นางสาวเพ็ญนภา  นักฆ้อง โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4005 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวปภาณัท  ณัชณชิาบูรณ์
 นางสาวทิพาภรณ์  ด้วงเกลี้ยง 

โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4012 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4006 

คําอธิบาย:  
การติดต่อสื่อสารท่ีเป็นทางการของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนใหญ่ใช้หนังสือราชการเป็นหลัก โดยเป็นหนังสือราชการตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560 
รวมท้ังระเบียบและประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ได้กําหนดความหมายและชนิดของหนังสือราชการไว้ว่า หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเป็น
หลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือท่ีมีไปมาระหว่างส่วนราชการ หนังสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นท่ีมิใช่ราชการหรือท่ีมี
ไปถึงบุคคลภายนอก หนังสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ รวมท้ังเอกสารที่ทาง
ราชการจัดทําข้ึนเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ และเอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หนังสือ
ราชการแบ่งเป็น 6 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และ
หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดทําข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

ปัจจุบันพบว่าผู้ร่างหนังสือราชการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและหลักการในการร่างหนังสือ
ราชการ จึงส่งผลให้ (1) ร่างแบบฟอร์มของหนังสือราชการไม่ถูกต้อง (2) ชื่อเรื่องไม่ตรงกับจุดประสงค์ หรือยาวเกินไป (3) ร่าง
หนังสือราชการไม่ตรงประเด็นหรือวกวน (4) ด่วนสรุป โดยข้อมูลหรือเหตุผลไม่เพียงพอ (5) ไม่อ้างอิงท่ีมาหรืออ้างอิงไม่ครบถ้วน 
(6) ไม่เลือกสรรข้อมูล เนื้อหาความยาวเย่ินเย้อ (7) ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ร่างหนังสือราชการตาม ๆ กันมาโดยไม่แก้ไข 
(8) ประโยคยาว ซับซ้อน ใช้คําเชื่อมมากเกินไป (9) เนื้อความสําคัญท่ีผู้อ่านต้องการทราบไม่เขียนก่อน (10) ใช้คําบางคําผิด เช่น 
อนุญาต - อนุมัติ ไป - มา ให้กับ ฯลฯ และ (11) สะกดการันต์ผิด พิมพ์ตกข้อความ  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงทําให้ต้องดําเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่า หนังสือราชการท่ีจะไปถึงบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ 
ท้ังภายในและภายนอก มีความถูกต้องท้ังตามหลักการด้านระเบียบงานสารบรรณและหลักภาษาไทย เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อ
ผู้บริหารในการพิจารณาตัดสินใจส่ังการ  

 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 สรุปปัญหา ข้อผิดพลาดท่ีพบบ่อย ๆ ในการจัดทําหนังสือราชการของสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

นําเสนอผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือทราบ 
2 นําปัญหา ข้อผิดพลาดท่ีพบในการจัดทําหนังสือราชการของสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน มาศึกษา 

วิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องตรงกับปัญหา และจัดทําเป็นคู่มือการจัดทํา
หนังสือราชการของสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

3 ดําเนินการชี้แจงแนวทางสร้างความรู้ ความเข้าใจคู่มือการจัดทําหนังสือราชการที่ถูกต้องตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ ประกาศอ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

4 ติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้าในการนําคู่มือการจัดทําหนังสือราชการของสํานักงานสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนไปใช้ 

5 จัดทํารายงานสรุปผลการนําคู่มือฯ ไปใช้และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินการตามแนวทางการ
จัดทําหนังสือราชการของสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ถูกต้อง เสนอผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน/หน่วยงานรับทราบ 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําหนังสือราชการของสํานักงานสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
1 2 3 4 5 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทํา
หนังสือราชการของสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

15 ระดับ 5 5 0.75 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. ศึกษาระเบียบและข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับงานสารบรรณ  
2. ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ และกลัน่กรองหนังสือราชการก่อนนําเสนอผู้บริหาร  
3. สรุปปัญหา ข้อผดิพลาดที่พบบ่อย ๆ ในการจัดทําหนังสือราชการของสํานกังานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. นําข้อมูลศึกษา วเิคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรงุ และจดัทําเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ

ของสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน รูปแบบการเขียน-พิมพ์หนังสือราชการ 
5. ชี้แจงสร้างความรู้ ความเขา้ใจตามคู่มือฯ 
6. ติดตาม ประเมินผล หลังการชี้แจงทําความเข้าใจตามคู่มือฯ  
7. สรุปผลการจัดทําหนังสือราชการหลังการชีแ้จงทําความเข้าใจตามคู่มือฯ และข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการ

จัดทําหนังสือราชการ 
8. เสนอผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือทราบ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     
 ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือในการตรวจทานก่อนเสนอ
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

1. หนังสือเร่งด่วนท่ีเสนออย่างกระชั้นชิด 
2. การวิเคราะห์/ตรวจทานหนังสือบางคร้ังต้องใช้เวลานาน เนื่องจากบางเรื่องต้องค้นหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง หรือ

เอกสารท่ีได้อ้างถึงไว้ในหนังสือนั้น ๆ 
3. ผู้ตรวจทานอาจไม่มีความรู้เพียงพอในเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองท่ีต้องตรวจ จึงไม่สามารถวิเคราะห์ความถูกต้อง

เหมาะสมของเนื้อหา การอ้างอิงข้อมูลหรือข้อกฎหมาย การเสนอความคิดเห็นหรือข้อพิจารณา จึงทําให้เกิดความล่าช้า และ/
หรือผิดพลาดได้ 

4. การยึดติดกับวิธีการเขียนแบบเดิมท่ีเคยเขียนกันมา ไม่ยอมรับข้อเสนอแนะ หรือการให้แก้ไข จึงอาจส่งผลให้
เกิดความล่าช้า 
หลักฐานอ้างอิง :     

1. เอกสาร/บันทึก/หนังสือท่ีแสดงถึงการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่อง 
2. เอกสาร/บันทึก/หนังสือท่ีแสดงว่ามีการสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และการรายงานผู้บริหารเพ่ือทราบ 
3. คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณของสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน รูปแบบการเขียน-พิมพ์หนังสือราชการ 
4. สรุปผลการจัดทําหนังสือราชการหลังการชี้แจงทําความเข้าใจตามคู่มือฯ และข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการ

จัดทําหนังสือราชการ 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ รายไตรมาส ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :       นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4005 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ  โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4004 
คําอธิบาย:  

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของกอง/หน่วย เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกอง/หน่วย 
โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ีกอง
แผนงานและงบประมาณตัดยอดการเบกิจ่ายงบประมาณ  

การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกอง/หน่วยเทียบ
กับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีกอง/หน่วยได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะ
นํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณร่วมด้วย โดยใช้เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่
กําหนดในมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2560 
สูตรการคํานวณ :  
 
 
 
หมายเหตุ : การคํานวณค่าร้อยละ จะคํานวณจากงบประมาณท่ีเบิกจ่ายไปแล้วเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และไม่นับ
งบประมาณท่ีวาง PO ไว้เป็นผลการเบิกจ่าย เนื่องจากงบประมาณยังไม่ถูกเบิกออกไปจากระบบฯ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 ไตรมาสท่ี 1 เบิกจ่ายตํ่ากว่าร้อยละ 10 ได้ 1 คะแนน
2 ไตรมาสท่ี 1 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 30.29 ได้ 1 คะแนน
3 ไตรมาสท่ี 2 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 52.29 ได้ 1 คะแนน
4 ไตรมาสท่ี 3 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 74.29 ได้ 1 คะแนน
5 ไตรมาสท่ี 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 96 ได้ 1 คะแนน

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับเท่ากับ 1 คะแนน ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ต่ํากว่าร้อยละ 10 ร้อยละ 30.29 ร้อยละ 52.29 ร้อยละ 74.29 ร้อยละ 96
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม
ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ  ราย ไตรมาส  ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย 

30 ร้อยละ 95.73 4.99 1.497 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. กองอํานวยการได้แจ้งเวียนให้บุคลากรในกองทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของกองอํานวยการ 

2. กองอํานวยการมีการกําหนดผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ รายไตร
มาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภายในกองอํานวยการ

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีกอง/หน่วยเบิกจ่าย x 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีกอง/หน่วยได้รับจัดสรร  
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ รายไตรมาส ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :    

- ไม่มี 
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

- ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :     

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองอํานวยการ 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 3  ระดับความสําเร็จของการควบคมุภายใน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :       นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4005 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรณ โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4004 
คําอธิบาย:  

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ให้จัดต้ังสถาบันวิทยาลัยชุมชนข้ึนเป็นนิติบุคคล
และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถือเป็น “หน่วย
รับตรวจ” ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซ่ึง
กําหนดให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในฐานะ “หน่วยรับตรวจ” ตอ้งดําเนินการตามระเบียบฯ มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังน้ี  

1. ใช้แนวทาง “มาตรฐานการควบคุมภายใน” ท่ีกําหนดในระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการวางระบบการ
ควบคุมภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ท่ีต้องแสดงข้อมูลภารกิจและวัตถุประสงค์การดําเนินงานท่ีสําคัญ ข้อมูล
สภาพแวดล้อมของการควบคุม ความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม และผู้รับผิดชอบประเมิน และวิธีการติดตามประเมินผล 

2. รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของ
หน่วยรับตรวจ (ถ้ามี) ทุกหกสิบวัน พร้อมท้ังส่งสําเนาให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

3. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่
กรณี ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในระเบียบฯ ข้อ 6 

การรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6  
ระดับหน่วยงานย่อย หมายถึง สํานักงานสถาบัน และรายวิทยาลัยชุมชน 
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) 
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 
ระดับองค์กร หมายถึง สถาบันวิทยาลัยชุมชน (สํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) 
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) 
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) 
- รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) 
ผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
- รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปส.)

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 กอง/หน่วยมีการกําหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

2 มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/งานของกอง/หน่วย เพ่ือกําหนดกิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง จํานวนอย่างน้อย 1 กระบวนงาน 

3 มีการประเมินเกี่ยวกับการมีอยู่และความเหมาะสมของ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน แล้ว
นํามาจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 

4 มีการประเมินการควบคุมภายในตามกิจกรรม/งานของกอง/หน่วยท่ีดําเนินการอยู่ และนํากิจกรรม/
งานท่ีมีความเสี่ยงเหลืออยู่ และท่ีเป็นความเสี่ยงท่ีพบใหม่ มาประมวลเพ่ือจัดทํารายงานผลการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)

5 จัดส่งรายงาน แบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2 กองแผนงานและงบประมาณ ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2561

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1 2 3 4 5 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 3  ระดับความสําเร็จของการควบคมุภายใน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 20 ระดับ 5 5 1.00 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. กองอํานวยการกําหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
2. กองอํานวยการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/งานของกอง/หน่วย เพ่ือกําหนดกิจกรรมควบคุม

ความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง จํานวนอย่างน้อย 1 กระบวนงาน 
3. กองอํานวยการประเมินเกี่ยวกับการมีอยู่และความเหมาะสมของ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน แล้ว

นํามาจัดทํารายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
4. กองอํานวยการมีการประเมินการควบคุมภายในตามกิจกรรม/งานของกอง/หน่วยท่ีดําเนินการอยู่ และนํา

กิจกรรม/งานท่ีมีความเสี่ยงเหลืออยู่ และที่เป็นความเสี่ยงท่ีพบใหม่ มาประมวลเพื่อจัดทํารายงานผลการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 

5. กองอํานวยการจัดส่งรายงาน แบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2 ต่อกองแผนงานและงบประมาณ ภายในวันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2561 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     

- ไม่มี 
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

- ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :     

1. หนังสือแต่งต้ังผู้รับผิดชอบการดําเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
2. แบบประเมิน ปย.1 
3. แบบประเมิน ปย.2 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วย 
ได้รับมอบหมาย  

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :       นางสาวเพ็ญนภา  นักฆ้อง โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4005 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ

นางสาวณัฏฐิกา เจยาคม 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4014 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4006 

คําอธิบาย:  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญของ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงถือเป็นการยกระดับให้
การประเมินฯ ของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้อง
ดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงาน ภายใต้ประเด็นการประเมินแบบเดิมให้เป็นข้อคําถามในลักษณะเป็นมาตรการในเชิงระบบมากข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้
หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการปฏิบัติงานท่ีย่ังยืนและเป็นรูปธรรม โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ได้
มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบประเมินสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 81 หน่วยงาน ดังนั้น 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมาตรการดังกล่าวด้วย 

เครื่องมือการประเมินแบ่งออกเป็น 3 เครื่องมือ ประกอบด้วย 
1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT) 

จัดเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ พร้อมกับเอกสารหลักฐานท่ีแนบประกอบการตอบ 
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT) 

เป็นการสํารวจความคิดเห็น โดยจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment : 

EIT) เป็นการสํารวจความคิดเห็น โดยจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้  
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)  
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)  
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) และ  
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  
ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงต้องดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม “คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 สําหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบการประเมิน” และมติที่ประชุมคณะทํางานบริหารงานพัฒนาระบบราชการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2561 ได้มอบหมายกอง/หน่วยของสํานักงานสถาบันท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกอง/หน่วยของ
สํานักงานสถาบันตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ตามที่ได้รับมอบหมายและให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 ชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน และวิเคราะห์หลักเกณฑ์

การประเมินดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย
2 มอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการตามดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย และกํากับ ติดตาม

การดําเนินการตามดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย
3 จัดทํารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานท่ีได้รับมอบหมายพร้อม

เอกสารหลักฐาน ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) และครบถ้วนทุกข้อ 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วย 

ได้รับมอบหมาย  
4 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน เสนอต่อกอง

แผนงานและงบประมาณ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
5 นําข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือแนวทางในการพัฒนามา

ปรับปรุงการดําเนินการเพ่ือยกระดับหน่วยงาน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้คะแนน ITA ไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความ
โป ร่งใสในการดําเนินงานตามท่ีกอง/หน่วยได้รับ
มอบหมาย 

20 ระดับ 5 5 1.00 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 
EB1  

1. คณะทํางานบริหารงานพัฒนาระบบราชการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน 

2. ผู้อํานวยการกองอํานวยการมอบหมายให้ดําเนินการตามดัชนีและตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานท่ีกองอํานวยการได้รับมอบหมาย 

3. แต่งต้ังคณะทํางานด้านการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. จัดทําร่างแนวปฏิบัติในการเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5. จัดการประชุมคณะทํางานด้านการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
6. เสนอรายงานการประชุมคณะทํางานด้านการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต่อผู้อํานวยการ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
7. ตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์และดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ตามแนว

ปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
EB8 - ไม่มี 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
EB1 - คณะทํางานด้านการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
EB8 - ไม่มี 
อุปสรรคต่อการทํางาน :  
EB1 - บุคลากรที่รับผิดชอบขาดความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทําข้อมูลเชิงประชาสัมพันธ์และการจัดทําเว็บไซต์ 
EB8 - ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :   
EB1 ได้แก่ 

1. คําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ท่ี 68/2561 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 แต่งต้ังคณะทํางานด้านการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

2. หนังสือกองอํานวยการ ท่ี ศธ 0595(1)/456 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ปฏิบัติหน้าท่ีในคณะทํางานด้านการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วย 

ได้รับมอบหมาย  
3. หนังสือกองอํานวยการ ท่ี ศธ 0595(1)/445 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิทยาลัยชุมชนอนุมัติให้กอง

อํานวยการจัดการประชุมคณะทํางานด้านการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในวันพฤหัสบดีท่ี 31 
พฤษภาคม 2561   

4. ระเบียบวาระการประชุมคณะทํางานด้านการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 1/2561 
5. หนังสือกองอํานวยการ ท่ี ศธ 0595(1)/555 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2561 แจ้งรายงานการประชุมคณะทํางานด้าน

การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
6. แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

EB8 ได้แก่ 
1. ข้อสั่งการแนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบนสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ือง การกําหนดอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานสถาบัน 

และส่วนราชการภายในสํานักงานสถาบันและวิทยาลัย พ.ศ. 2559
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กองบริหารทรัพยากรบุคคล
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 100 ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนประเมิน ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนประเมิน ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก
มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล

1.1 ระดับความสําเร็จของข้าราชการครูได้รับผลการประเมินให้มีวิทยฐานะ
เป็นครูชํานาญการ

- - - ระดับ 5 15 N/A N/A 0.000 ระดับ 5 5 0.750

มิติภายนอก : การประเมินคุณภาพ
1.2 ระดับความสําเร็จของการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
- - - ระดับ 5 15 N/A N/A 0.000 ระดับ 5 5 0.750

2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ 
รายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย

- ร้อยละ 
83.51

ร้อยละ 
69.03

ร้อยละ 96 30 N/A N/A 0.000 ร้อยละ 85.32 4.44 1.332

3 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน - - - ระดับ 5 20 ระดับ 1 1 0.200 ระดับ 4.5 4.5 0.900

4 ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วยได้รับมอบหมาย

- ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 5 20 ระดับ 3.5 3.5 0.700 ระดับ 3.5 3.5 0.700

รวม 100
คะแนนเต็ม 5 0.900 4.432

มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ

มิติภายใน : การพัฒนาสถาบัน

รายงานการประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ลําดับที่ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก
(ร้อยละ)

 รอบ 9 เดือน  รอบ 12 เดือน
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1  ระดับความสําเร็จของข้าราชการครูได้รับผลการประเมินให้มีวิทยฐานะเป็นครูชํานาญการ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :       นายเจริญชัย  วงษ์จินดา โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ  4038 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย 

นางสาวชนัญชิดา ทองประยงค์       
นางสาวอุษณีย์  ปานน้อย    

โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4147 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4040 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4035 

คําอธิบาย:  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ได้กําหนดในมาตรา 54 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความประพฤติด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด มาตรา 55 ให้มีการ
ประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะสําหรับตําแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ เพื่อดํารงไว้ซึ่งความรู้ 
ความสามารถ ความชํานาญการ หรือความเช่ียวชาญในตําแหน่ง และวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง กรณีที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนดให้ดําเนินการตามความเหมาะสม คือ ให้มีการพัฒนาข้าราชการผู้นั้นให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อให้สามารถผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 ข้าราชการครู เสนอผลงานเพ่ือขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ร้อยละ 90 ของจํานวนข้าราชการครู

ท้ังหมดท่ีมีคุณสมบัติครบ 
2 สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําบัญชีรายชื่อคณะกรรมการประเมินตามสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนอนุมัติรายชื่อคณะกรรมการประเมิน
4 คณะกรรมการประเมินได้ดําเนินการประเมินเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
5 ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูท่ีเสนอผลงานขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการได้รับคําสั่งให้มีวิทยฐานะ

ครูชํานาญการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของข้าราชการครูได้รับผลการประเมิน
ให้มีวิทยฐานะเป็นครูชํานาญการ 

15 5 5 0.75 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. รับหนังสือของวิทยาลัยชุมชนเพื่อยื่นคําขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ 
2. ประสานเพื่อหาผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชาเพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  
3. ได้รับผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3  
4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อขออนุมัติ

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีคําสั่งแต่งต้ังข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะครูชํานาญการ
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1  ระดับความสําเร็จของข้าราชการครูได้รับผลการประเมินให้มีวิทยฐานะเป็นครูชํานาญการ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     

1. คณะกรรมการประเมินมีความเข้าใจบริบทของวิยาลัยชุมชน 
2. คณะกรรมการประเมินมีความเสียสละให้ความร่วมมือในการประชุม

อุปสรรคต่อการทํางาน :     
      ระยะเวลาการเปล่ียนผ่านของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในวิทยาลัยชุมชน 
หลักฐานอ้างอิง :     

1. หนังสือวิทยาลัยชุมชนเพื่อยื่นคําขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ 
2. ประกาศแต่งตั้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละสาขาวิชา 
3. รายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. คําส่ังแต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะครูชํานาญการ
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ระดับความสําเร็จของการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :     นายเจริญชัย วงษ์จินดา โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4038 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :         นายนําพล ปัญญาทิพย์ โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4140 
คําอธิบาย:  

การประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 รวมท้ังกฎหมายและระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือยกระดับคุณภาพและการพัฒนา ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การทดลองปฏิบัติหน้าท่ีของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนจึงถือเป็นกระบวนการสําคัญกระบวนการหนึ่ง ในการทดสอบและกลั่นกรองผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ในปฏิบัติงานและการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชน ให้สามารถพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้า ตอบสนองตามความต้องการ
ของชุมชนและประชาชน รวมท้ังเป้าหมายของสถาบันวิทยาลัยชุมชนอย่างสูงสุด
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีของ

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
2 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการ

ประเมินฯ 
3 คณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันครบกําหนดการ

ทดลองปฏิบัติหน้าท่ี 
4 รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบผล

การประเมิน 
5 ร้อยละ 100 ของการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของการประเมินการทดลองปฏิบัติ
หน้าท่ีของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

15 ระดับ 5 5 0.75 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินฯ 
3. คณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันครบกําหนดการทดลองปฏิบัติหน้าท่ี 
4. รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน 
5. ร้อยละ 100 ของการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     
1. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2560 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ี

ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
2. งบประมาณในการดําเนินงาน 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ระดับความสําเร็จของการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

การประสานวัน เวลา เพ่ือกําหนดการประชุมคณะกรรมการประเมินฯ  
หลักฐานอ้างอิง :     

1. คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ือง แต่งต้ังผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
2. รายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. คําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีของผู้อํานวยการวิทยาลัย

ชุมชน 
4. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ รายไตรมาส ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :       นายเจริญชัย  วงษ์จินดา โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4038 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย  

นางสาวชนัญชิดา ทองประยงค์ 
นางสาวอรวรรณ คล่องวิทยายุทธ 
นางทับทิม  แตงเผือก               

โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4147 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4040 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4037 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4039 

คําอธิบาย:  
การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวมของกอง/หน่วย เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกอง/หน่วย 
โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ีกอง
แผนงานและงบประมาณตัดยอดการเบกิจ่ายงบประมาณ  

การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกอง/หน่วยเทียบ
กับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีกอง/หน่วยได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะ
นํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณร่วมด้วย โดยใช้เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่
กําหนดในมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2560 
สูตรการคํานวณ :  
 
 
 
หมายเหตุ : การคํานวณค่าร้อยละ จะคํานวณจากงบประมาณท่ีเบิกจ่ายไปแล้วเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และไม่นับ
งบประมาณท่ีวาง PO ไว้เป็นผลการเบิกจ่าย เนื่องจากงบประมาณยังไม่ถูกเบิกออกไปจากระบบฯ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 ไตรมาสท่ี 1 เบิกจ่ายตํ่ากว่าร้อยละ 10 ได้ 1 คะแนน
2 ไตรมาสท่ี 1 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 30.29 ได้ 1 คะแนน
3 ไตรมาสท่ี 2 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 52.29 ได้ 1 คะแนน
4 ไตรมาสท่ี 3 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 74.29 ได้ 1 คะแนน
5 ไตรมาสท่ี 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 96 ได้ 1 คะแนน

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับเท่ากับ 1 คะแนน ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ต่ํากว่าร้อยละ 10 ร้อยละ 30.29 ร้อยละ 52.29 ร้อยละ 74.29 ร้อยละ 96
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม
ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ  ราย ไตรมาส  ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย 

30 ร้อยละ 85.32 4.44 1.332 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

ดําเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คงเหลือ 826,301.34 บาท) ท่ีกําหนด และได้ขอ
งบประมาณเพิ่มเติมเพ่ือจัดจ้างทําระบบบุคลากร (งบดําเนินงาน) เม่ือปรึกษาพัสดุ ทราบว่าเป็นงบลงทุน จึงไม่สามารถดําเนินการได้

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีกอง/หน่วยเบิกจ่าย x 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีกอง/หน่วยได้รับจัดสรร  
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ รายไตรมาส ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     

1. ผู้บริหารให้ความสําคัญในการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
2. บุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

อุปสรรคต่อการทํางาน :     
- ความไม่ชัดเจนในรายละเอียดด้านงบรายจ่าย

หลักฐานอ้างอิง :     
1. แผนการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 3  ระดับความสําเร็จของการควบคมุภายใน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :       นายเจริญชัย  วงษ์จินดา โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4038 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย  

นางสาวชนัญชิดา ทองประยงค์ 
นางสาวอรวรรณ คล่องวิทยายุทธ 
นางทับทิม แตงเผือก    
นางสาวอุษณีย์ ปานน้อย           
นายนําพล ปัญญาทิพย์       
นางสาวธนาภรณ์ ชวนรักษาสัตย์

โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4147 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4040 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4037 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4039 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4035 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4140 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4036 

คําอธิบาย:  
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ให้จัดต้ังสถาบันวิทยาลัยชุมชนข้ึนเป็นนิติบุคคล

และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถือเป็น “หน่วย
รับตรวจ” ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซ่ึง
กําหนดให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในฐานะ “หน่วยรับตรวจ” ตอ้งดําเนินการตามระเบียบฯ มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังน้ี  

1. ใช้แนวทาง “มาตรฐานการควบคุมภายใน” ท่ีกําหนดในระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการวางระบบการ
ควบคุมภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ท่ีต้องแสดงข้อมูลภารกิจและวัตถุประสงค์การดําเนินงานท่ีสําคัญ ข้อมูล
สภาพแวดล้อมของการควบคุม ความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม และผู้รับผิดชอบประเมิน และวิธีการติดตามประเมินผล 

2. รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของ
หน่วยรับตรวจ (ถ้ามี) ทุกหกสิบวัน พร้อมท้ังส่งสําเนาให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

3. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่
กรณี ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในระเบียบฯ ข้อ 6 

การรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6  
ระดับหน่วยงานย่อย หมายถึง สํานักงานสถาบัน และรายวิทยาลัยชุมชน 
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) 
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 
ระดับองค์กร หมายถึง สถาบันวิทยาลัยชุมชน (สํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) 
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) 
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) 
- รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) 
ผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
- รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปส.)

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 กอง/หน่วยมีการกําหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

2 มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/งานของกอง/หน่วย เพ่ือกําหนดกิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง จํานวนอย่างน้อย 1 กระบวนงาน 

3 มีการประเมินเกี่ยวกับการมีอยู่และความเหมาะสมของ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน แล้ว
นํามาจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 

4 มีการประเมินการควบคุมภายในตามกิจกรรม/งานของกอง/หน่วยท่ีดําเนินการอยู่ และนํากิจกรรม/
งานท่ีมีความเสี่ยงเหลืออยู่ และท่ีเป็นความเสี่ยงท่ีพบใหม่ มาประมวลเพ่ือจัดทํารายงานผลการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)

5 จัดส่งรายงาน แบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2 กองแผนงานและงบประมาณ ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2561
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 3  ระดับความสําเร็จของการควบคมุภายใน
เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
1 2 3 4 5 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 20 ระดับ 4.5 4.5 0.90 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. มอบหมายผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
2. ประเมินความเหมาะสมของ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน แล้วนํามาจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบ

ของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) 
3. ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/งานของกอง  
4. ประเมินการควบคุมภายในตามกิจกรรม/งานของกอง และนํากิจกรรม/งานท่ีมีความเสี่ยงเหลืออยู่ มาจัดทํารายงานผล

การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     

- ไม่มี 
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

- ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :     

- แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
- รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วย 
ได้รับมอบหมาย  

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :     นายเจริญชัย วงษ์จินดา โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4038 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :         นางสาวชนัญชิดา ทองประยงค์ 

นางสาวอรวรรณ คล่องวิทยายุทธ 
นายนําพล ปัญญาทิพย์ 

โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4040 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4037 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4140 

คําอธิบาย:  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญของ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงถือเป็นการยกระดับให้
การประเมินฯ ของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้อง
ดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงาน ภายใต้ประเด็นการประเมินแบบเดิมให้เป็นข้อคําถามในลักษณะเป็นมาตรการในเชิงระบบมากข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้
หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการปฏิบัติงานท่ีย่ังยืนและเป็นรูปธรรม โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ได้
มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบประเมินสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 81 หน่วยงาน ดังนั้น 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมาตรการดังกล่าวด้วย 

เครื่องมือการประเมินแบ่งออกเป็น 3 เครื่องมือ ประกอบด้วย 
1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT) 

จัดเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ พร้อมกับเอกสารหลักฐานท่ีแนบประกอบการตอบ 
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT) 

เป็นการสํารวจความคิดเห็น โดยจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment : 

EIT) เป็นการสํารวจความคิดเห็น โดยจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังน้ี  
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)  
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)  
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) และ  
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  
ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงต้องดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม “คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 สําหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบการประเมิน” และมติท่ีประชุมคณะทํางานบริหารงานพัฒนาระบบราชการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2561 ได้มอบหมายกอง/หน่วยของสํานักงานสถาบันท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกอง/หน่วยของ
สํานักงานสถาบันตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ตามท่ีได้รับมอบหมายและให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 ชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน และวิเคราะห์หลักเกณฑ์

การประเมินดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย
2 มอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการตามดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย และกํากับ ติดตาม

การดําเนินการตามดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วย 

ได้รับมอบหมาย  
3 จัดทํารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานท่ีได้รับมอบหมายพร้อม

เอกสารหลักฐาน ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) และครบถ้วนทุกข้อ 
4 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน เสนอต่อกอง

แผนงานและงบประมาณ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
5 นําข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือแนวทางในการพัฒนามา

ปรับปรุงการดําเนินการเพื่อยกระดับหน่วยงาน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้คะแนน ITA ไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานตามท่ีกอง/หน่วยได้รับ
มอบหมาย 

20 ระดับ 3.5 3.5 0.70 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. มอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการตามดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย 
2. จัดทํารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมเอกสารหลักฐาน 

ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) เสนอต่อกองแผนงานและงบประมาณ 
ข้อ EB5 

จัดทํามาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ํา 
เสนอผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเห็นชอบลงนามเพื่อสั่งการให้ผู้อํานวยการกอง/หน่วย และผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนทราบและถือปฏิบัติ ซ่ึงเป็นแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธ์ิการ
ปฏิบัติงานต่ํา มีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
(2) หลักเกณฑ์การพิจารณาในการอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีจะได้รับ

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
(3) ผู้อํานวยการกอง/หน่วย และผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการกับ

เจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตํ่าหลังการพัฒนา 
EB10 (1) 

- วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในกระบวนการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน 

- จัดทํารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการสรรหา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน เสนอผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนเห็นชอบ 
EB10 (2)  

จัดทําบันทึกข้อความ เรื่องการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน เสนอผู้อํานวยการลงนามสั่งการ เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
EB12 (1) 

จัดทําหนังสือแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วย 

ได้รับมอบหมาย  
คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไปในวิทยาลัยชุมชน เพ่ือดําเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นกลไกในการตรวจสอบ
และประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตามมาตรฐานงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     

- ไม่มี 
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

- ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :     

1. มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ํา 
2. รายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการสรรหาผู้อํานวยการ

วิทยาลัยชุมชน 
3. บันทึกข้อความ เรื่องการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
4. บันทึกข้อความ เรื่องการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไปในวิทยาลัยชุมชน 
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กองคลังและบริหารสินทรัพย์
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 100 ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนประเมิน ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนประเมิน ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก
มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล

1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ 2561 ของสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

- - - ระดับ 5 15 ระดับ 3 3 0.450 ระดับ 5 5 0.750

มิติภายนอก : การประเมินคุณภาพ
1.2 ระดับความสําเร็จในการจัดทําคู่มือการตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ 

GFMIS
- - - ระดับ 5 15 ระดับ 3 3 0.450 ระดับ 5 5 0.750

2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ 
รายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย

- ร้อยละ 
64.21

ร้อยละ 
81.42

ร้อยละ 96 30 ร้อยละ 77.53 3 0.900 ร้อยละ 91.64 4.77 1.431

3 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน - - - ระดับ 5 20 ระดับ 2 2 0.400 ระดับ 4.5 4.5 0.900

4 ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วยได้รับมอบหมาย

- ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 5 20 ระดับ 3.5 3.5 0.700 ระดับ 3.5 3.5 0.700

รวม 100
คะแนนเต็ม 5 2.900 4.531

มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ

มิติภายใน : การพัฒนาสถาบัน

รายงานการประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กองคลังและบริหารสินทรัพย์

ลําดับที่ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก
(ร้อยละ)

 รอบ 9 เดือน  รอบ 12 เดือน
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 

2561 ของสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :       นางวิลาสินี ปิยางสุ โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4032 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางนิศารัตน์ อัครวิมลนันท์ โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4134 
คําอธิบาย:  

พิจารณาความสําเร็จในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุของโครงการ/งาน ท่ีใช้จ่ายจากเงินประมาณประจําปี 
2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณ 2561 ของสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกําหนดแผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างวัสดุโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน ให้มีการดําเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 รวบรวมข้อมูลและจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561 

ของสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2 เสนอผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเห็นชอบแผนการจัดซ้ือจัดจ้างฯ
3 นําแผนการจัดซ้ือจัดจ้างฯ ขึ้นเว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
4 จัดทํารายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างฯ ในรอบ 12 เดือน 
5 จัดทํารายงานวิเคราะห์สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างฯ เสนอผู้อํานวยการสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561 ของ
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

15 ระดับ 5 5 0.75 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. ดําเนินการรวบรวมข้อมูลแผนโครงการของแต่ละกอง เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 
2561  

2. เสนอแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2561 ต่อผู้อํานวยการ 
3. นําแผนการจัดซ้ือจัดจ้างฯ ขึ้นเว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชน www.bcca.go.th 
4. จัดทํารายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2561 
5. จัดทํารายงานวิเคราะห์สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างฯ เสนอผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     

- แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

- ไม่มี 

31



 
รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 

2561 ของสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักฐานอ้างอิง :     

1. แผนการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2561 ขึ้นเว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
      www.bcca.go.th 
2. ผล/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2561 
3. รายงานวิเคราะห์สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างฯ เสนอผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ระดับความสําเร็จในการจัดทําคู่มือการตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS  
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :      นางชนิกา  น้ําเพชร โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4029 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางสาวพิมพา จอนสําโรง โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4028 
คําอธิบาย:  

ด้วยสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นหน่วยงานท่ีกํากับ ดูแล และสนับสนุน ส่งเสริมการดําเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชน ตลอดจนควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระบบบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชีและพัสดุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ รวมท้ังให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเข้มแข็ง เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนให้
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS จากการตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ 
GFMIS ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ยังมีวิทยาลัยชุมชนหลายแห่งท่ีมีข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS ซ่ึงมาจากระบบ
จัดซ้ือจัดจ้าง ระบบการเบิกจ่ายเงิน ระบบรับและนําส่งเงิน ระบบสินทรัพย์ และระบบบัญชีแยกประเภท เกิดข้อคลาดเคลื่อน
เป็นจํานวนมาก อันเกิดจากเจ้าหน้าท่ีบัญชีหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องไม่ทราบวิธีการตรวจสอบบัญชีหรือทราบแต่มีวิธีการตรวจสอบ
บัญชีท่ียุ่งยาก  
 ดังนั้น กลุ่มบัญชี กองคลังและบริหารสินทรัพย์ จึงได้จัดทําคู่ มือการตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS 
เพ่ือลดข้ันตอนและความยุ่งยากในการตรวจสอบข้อมูลบัญชี และมีแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนงานการจัดทําคู่มือการตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS 
2 ดําเนินการจัดทําคู่มือการตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS
3 เสนอคู่มือให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการจัดทําคู่มือการตรวจสอบ

ข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS
4 เผยแพร่คู่มือในเว็บไซด์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนหรือจัดประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้าน

บัญชีของวิทยาลัยชุมชน 
5 ประเมินผลจากผู้ใช้คู่มือการตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จในการจัดทําคู่มือการตรวจสอบข้อมูล
บัญชีในระบบ GFMIS 

15 ระดับ 5 5 0.75 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. จัดทําคู่มือการตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS เพ่ือลดข้ันตอนและความยุ่งยากในการตรวจสอบข้อมูลบัญชี 
และมีแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. จัดประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของวิทยาลัยชุมชน 
3. ประเมินผลจากผู้ใช้คู่มือการตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นหน่วยงานท่ีกํากับ ดูแล และสนับสนุน ส่งเสริมการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 

ตลอดจนควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ระดับความสําเร็จในการจัดทําคู่มือการตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS  
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

การจัดทําคู่มือการตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และมีข้อมูลท่ีปรากฏ
อยู่ในระบบ GFMIS เป็นจํานวนมาก จึงทําให้เกิดความล่าช้าในการท่ีจะเรียนรู้หรือเข้าใจต่อเนื้อหาได้ 
หลักฐานอ้างอิง :     

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว 281 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2555 เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบบัญชีของ
ส่วนราชการ ในระบบ GFMIS 

2. คู่มือการตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS 
3. บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ 

GFMIS 
4. ภาพรายงานโครงการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS 
5. สรุปผลแบบประเมินคู่มือการตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS จากผู้ใช้คู่มือฯ ในโครงการประชุมชี้แจงและ

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการตรวจสอบข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ รายไตรมาส ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :       นางชนิกา  น้ําเพชร โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4029 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นายอภินันท์  วงษ์ไกร โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4042 
คําอธิบาย:  

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของกองคลังและบริหารสินทรัพย์ เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ของกองคลังและบริหารสินทรัพย์ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของสํานักงาน
สถาบนัวิทยาลัยชุมชนท่ีกองแผนงานและงบประมาณตัดยอดการเบิกจ่ายงบประมาณ  

การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกองคลังและบริหาร
สินทรัพย์หน่วยเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีกองคลังและบริหารสินทรัพย์ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน 
หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณร่วมด้วย โดย
ใช้เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีกําหนดในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2560 
สูตรการคํานวณ :  
 
 
 
หมายเหตุ : การคํานวณค่าร้อยละ จะคํานวณจากงบประมาณท่ีเบิกจ่ายไปแล้วเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และไม่นับ
งบประมาณท่ีวาง PO ไว้เป็นผลการเบิกจ่าย เนื่องจากงบประมาณยังไม่ถูกเบิกออกไปจากระบบฯ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 ไตรมาสท่ี 1 เบิกจ่ายตํ่ากว่าร้อยละ 10 ได้ 1 คะแนน
2 ไตรมาสท่ี 1 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 30.29 ได้ 1 คะแนน
3 ไตรมาสท่ี 2 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 52.29 ได้ 1 คะแนน
4 ไตรมาสท่ี 3 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 74.29 ได้ 1 คะแนน
5 ไตรมาสท่ี 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 96 ได้ 1 คะแนน

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับเท่ากับ 1 คะแนน ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ต่ํากว่าร้อยละ 10 ร้อยละ 30.29 ร้อยละ 52.29 ร้อยละ 74.29 ร้อยละ 96
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม
ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ  ราย ไตรมาส  ประจํ าปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2561 ของกองคลังและบริหาร
สินทรัพย์ 

30 91.64 
 

4.77 1.431 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1.  โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สําหรับ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพัสดุ 

2.  โครงการอบรมหลักสูตร "การบริหารงานด้านการเงิน การคลังและงบประมาณส่วนราชการสําหรับผู้บริหาร

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีกอง/หน่วยเบิกจ่าย x 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีกอง/หน่วยได้รับจัดสรร  
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ รายไตรมาส ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย
สถาบันวิทยาลัยชุมชน" 

3.  การประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 1/2561 และครั้งท่ี 2/2561 
4.  การประชุมคณะทํางานจัดทําระเบียบเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริการการศึกษาของสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน 
5.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
6.  โครงการฝึกอบรม เรื่อง การจ่ายเงินการรับเงินและนําเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับบุคลากรของ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระหว่างวันท่ี 10 – 11 พฤษภาคม 2561  
7.  จัดประชุมชี้แจงการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
8.  จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุของวิทยาลัยชุมชน 
9.  จัดประชุมชี้แจงการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
10. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุของวิทยาลัยชุมชน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     
1. ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนและให้ความสําคัญในการให้บุคลากรมีการพัฒนางานให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน

และได้มีการพัฒนาตนเอง ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจัดโครงการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
2. มีการกํากับติดตามการดําเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของกอง 
3. บุคลากรมีความตระหนักและให้ความสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
4. การได้รับความร่วมมือจากบุคลากรท้ังในสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชน ทุกภาคส่วน

อุปสรรคต่อการทํางาน :     
1. บุคลากรเข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เบิกค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการประชุมต่อเนื่องจากงานอ่ืน

หลักฐานอ้างอิง :     
1.  แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 กองคลังและบริหารสินทรัพย์ 
2.  ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลังและบริหารสินทรัพย์ 
3.  ข้อมูลผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 3  ระดับความสําเร็จของการควบคมุภายใน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :      นางชนิกา  น้ําเพชร โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4029 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางสาวภิญญาพัชญ์  เกตุยศ  โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4030 
คําอธิบาย:  

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ให้จัดต้ังสถาบันวิทยาลัยชุมชนข้ึนเป็นนิติบุคคล
และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถือเป็น “หน่วย
รับตรวจ” ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซ่ึง
กําหนดให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในฐานะ “หน่วยรับตรวจ” ต้องดําเนินการตามระเบียบฯ มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้  

1. ใช้แนวทาง “มาตรฐานการควบคุมภายใน” ท่ีกําหนดในระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการวางระบบ 
การควบคุมภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ท่ีต้องแสดงข้อมูลภารกิจและวัตถุประสงค์การดําเนินงานท่ีสําคัญ ข้อมูล
สภาพแวดล้อมของการควบคุม ความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม และผู้รับผิดชอบประเมิน และวิธีการติดตามประเมินผล 

2.  รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ
ของหน่วยรับตรวจ (ถ้ามี) ทุกหกสิบวัน พร้อมท้ังส่งสาํเนาให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

3.  ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่
กรณี ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในระเบียบฯ ข้อ 6 

การรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6  
ระดับหน่วยงานย่อย หมายถึง สํานักงานสถาบัน และรายวิทยาลัยชุมชน 
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) 
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 
ระดับองค์กร หมายถึง สถาบันวิทยาลัยชุมชน (สํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) 
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) 
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) 
- รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) 
ผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
- รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปส.)

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 กอง/หน่วยมีการกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

2 มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/งานของกอง/หน่วย เพ่ือกําหนดกิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง จํานวนอย่างน้อย 1 กระบวนงาน 

3 มีการประเมินเก่ียวกับการมีอยู่และความเหมาะสมของ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน แล้ว
นํามาจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 

4 มีการประเมินการควบคุมภายในตามกิจกรรม/งานของกอง/หน่วยท่ีดําเนินการอยู่ และนํากิจกรรม/
งานท่ีมีความเสี่ยงเหลืออยู่ และที่เป็นความเสี่ยงท่ีพบใหม่ มาประมวลเพ่ือจัดทํารายงานผลการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)

5 จัดส่งรายงาน แบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2 กองแผนงานและงบประมาณ ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2561

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1 2 3 4 5 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 3  ระดับความสําเร็จของการควบคมุภายใน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

ระดับความสาํเร็จของการควบคุมภายใน 20 ระดับ 4.5 4.5 0.90 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. มีการกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
2. ศึกษาวิเคราะห์กระบวนงานกองคลังและบริหารสินทรัพย์  
3. ประเมินความเหมาะสมของ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน แล้วนํามาจัดทํารายงานผลการประเมิน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
4. ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/งานของกองคลังและบริหารสินทรัพย์ 
5. ประเมินการควบคุมภายในตามกิจกรรม/งานของกองคลังและบริหารสินทรัพย์ท่ีดําเนินการอยู่ และนํากิจกรรม/

งานท่ีมีความเสี่ยงเหลืออยู่มาประมวลเพ่ือจัดทํารายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปย.2) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     
-  ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับความเสี่ยง   

อุปสรรคต่อการทํางาน :     
1. ไม่ได้รับความร่วมมือกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
2. ปริมาณงานมาก มีหลายข้ันตอน และการปฏิบัติงานต้องทําให้ถูกต้อง

หลักฐานอ้างอิง :     
1. หนังสือมอบหมายให้ดําเนินการ ท่ี ศธ 0595(4)/456 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2561 
2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
3. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วย 
ได้รับมอบหมาย  

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :       นางวิลาสินี ปิยางสุ โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4032 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางนิศารัตน์ อัครวิมลนันท์ โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4134 
คําอธิบาย:  

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงถือเป็นการยกระดับให้
การประเมินฯ ของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้อง
ดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงาน ภายใต้ประเด็นการประเมินแบบเดิมให้เป็นข้อคําถามในลักษณะเป็นมาตรการในเชิงระบบมากข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้
หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการปฏิบัติงานท่ีย่ังยืนและเป็นรูปธรรม โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ได้
มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบประเมินสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 81 หน่วยงาน ดังนั้น 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมาตรการดังกล่าวด้วย 

เครื่องมือการประเมินแบ่งออกเป็น 3 เครื่องมือ ประกอบด้วย 
1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT) 

จัดเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ พร้อมกับเอกสารหลักฐานท่ีแนบประกอบการตอบ 
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT) 

เป็นการสํารวจความคิดเห็น โดยจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment : 

EIT) เป็นการสํารวจความคิดเห็น โดยจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังน้ี  
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)  
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)  
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) และ  
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  
ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงต้องดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม “คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 สําหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบการประเมิน” และมติท่ีประชุมคณะทํางานบริหารงานพัฒนาระบบราชการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2561 ได้มอบหมายกอง/หน่วยของสํานักงานสถาบันท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกอง/หน่วยของ
สํานักงานสถาบันตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ตามท่ีได้รับมอบหมายและให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 ชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน และวิเคราะห์หลักเกณฑ์
การประเมินดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย

2 มอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการตามดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย และกํากับ ติดตาม
การดําเนินการตามดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย

3 จัดทํารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานท่ีได้รับมอบหมายพร้อม
เอกสารหลักฐาน ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) และครบถ้วนทุกข้อ 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วย 

ได้รับมอบหมาย  
4 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน เสนอต่อกอง

แผนงานและงบประมาณ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
5 นําข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือแนวทางในการพัฒนามา

ปรับปรุงการดําเนินการเพื่อยกระดับหน่วยงาน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้คะแนน ITA ไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานตามท่ีกอง/หน่วยได้รับ
มอบหมาย 

20 ระดับ 3.5 3.5 0.70 
 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ท่ีผ่านมา) 
2. จัดทําแนวทางดําเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุงาน/โครงการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 เพ่ือวางระบบใน
การดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

3. เผยแพร่แผนจัดซ้ือจัดจ้างผ่าน 3 ช่องทาง ระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน  
และปิดประกาศ ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงาน 

4. จัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตามแบบ สขร.1 เพ่ือเผยแพร่รายละเอียดวิธีการและขั้นตอน
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

5. จัดทํารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมเอกสารหลักฐาน 
ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ครบถ้วนทุกข้อ เสนอต่อกองแผนงานและงบประมาณ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     
- บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามแนวทางดําเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุงาน/โครงการ ท่ีวางระบบใน  

การดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

- ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :     

- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานท่ีได้รับมอบหมายพร้อมเอกสารหลักฐาน ตาม
แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ได้แก่ 
1) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ท่ีผ่านมา) 
2) แนวทางดําเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุงาน/โครงการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 

3) การเผยแพร่แผนจัดซ้ือจัดจ้างผ่าน 3 ช่องทาง 
4) สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 60 – มิถุนายน 61 ตามแบบ สขร.1 
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กองแผนงานและงบประมาณ
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 100 ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนประเมิน ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนประเมิน ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก
มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล

1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- - - ระดับ 5 15 ระดับ 4 4 0.600 ระดับ 5 5 0.750

มิติภายนอก : การประเมินคุณภาพ
1.2 ร้อยละความพึงพอใจของการใช้งานระบบการบริหารโครงการตามพันธกิจ

 สําหรับวิทยาลัยชุนชน
- - - ร้อยละ 80 15 N/A N/A 0.000 ร้อยละ 83.00 5 0.750

2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ 
รายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย

- ร้อยละ 
73.22

ร้อยละ 
268.99

ร้อยละ 96 30 ร้อยละ 71.18 2.57 0.771 ร้อยละ 95.25 4.96 1.488

3 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน - - - ระดับ 5 20 ระดับ 1 1 0.200 ระดับ 4.5 4.5 0.900

4 ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วยได้รับมอบหมาย

- ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 20 ระดับ 4.5 4.5 0.900 ระดับ 5 5 1.000

รวม 100
คะแนนเต็ม 5 2.471 4.888

มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ

มิติภายใน : การพัฒนาสถาบัน

รายงานการประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กองแผนงานและงบประมาณ

ลําดับที่ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก
(ร้อยละ)

 รอบ 9 เดือน  รอบ 12 เดือน
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :       นางสาววนิดา สุภัทรกุล โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4053 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางสาวครองสิน มิตะทัง โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4150  
คําอธิบาย:  

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 หมายถึง ความสามารถในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แล้วเสร็จเม่ือสิ้นปีงบประมาณ และมีการรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานเป็นระยะ ๆ
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 จัดทํากรอบตัวชี้วัด เป้าหมายผลผลิต และกรอบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ และ

ประชุมชี้แจงความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
2 วิเคราะห์แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และพิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณของ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4 จัดทํารายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 เสนอต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

15 ระดับ 5 5 0.75 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. กองแผนงานและงบประมาณพิจารณาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สร้างความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการใน
การเตรียมการเก่ียวกับการบริหารโครงการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
เพ่ือให้คณะกรรมการได้ร่วมวิเคราะห์และปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์ และกรอบการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. ให้คณะกรรมการบริหารโครงการระดับรายการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณ แนวทางการดําเนินงาน 
และการกํากับติดตามประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

4. รวบรวมหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณ แนวทางการดําเนินงาน และการกํากับติดตามประเมินผล แต่ละ
โครงการเพ่ือสรุปเป็นเอกสารแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

5. จัดทําหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณ แนวทางการดําเนินงาน และการกํากับติดตามประเมินผล แต่ละโครงการ 
ส่งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาอีกคร้ัง และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ใช้งานต่อไป 

6. จัดทํากรอบตัวชี้วัด เป้าหมายผลผลิต และกรอบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ และประชุมชี้แจง
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

7. วิเคราะห์แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และพิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

8. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
9. จัดทํ ารายงานความก้าวหน้ าผลการดําเนิ นงานตามพันธกิจสถาบั นวิทยาลั ยชุ มชน ประจํ าปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 เสนอต่อผู้บริหาร ท่ีประชุมผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
10. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     
1. การวางแผนการดําเนินงานและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพ่ือรองรับการดําเนินงานการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับท้ังบุคลากรภายในสํานักงานสถาบันและบุคลากรวิทยาลัยชุมชน 
3. การกํากับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้แก่วิทยาลัยชุมชน

อุปสรรคต่อการทํางาน :     
การติดตามผลตัวชี้วัดในแต่ละผลผลิต/โครงการซ่ึงมีกองงาน/ผู้รับผิดชอบมีความหลากหลาย การรวบรวมข้อมูลใน

บางตัวชี้วัดอาจได้ข้อมูลมาล่าช้า จึงอาจส่งผลให้การจัดทํารายงานเม่ือสิ้นปีงบประมาณอาจมีความคลาดเคลื่อนและ
เปลี่ยนแปลงตัวเลขบ่อยคร้ัง
หลักฐานอ้างอิง :     

1. เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. เอกสารกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. เอกสารรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 
4. เอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 
5. เอกสารเอกสารรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561 
6. เอกสารประกอบวาระการประชุมผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 
7. เอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 
8. เอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ร้อยละความพึงพอใจของการใช้งานระบบการบริหารโครงการตามพันธกิจ สําหรับวิทยาลัยชุนชน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :       นางสาววนิดา สุภัทรกุล โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4053 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางสาวณัฐิดา จิตตะปัญญา

นางสาวครองสิน มิตะทัง   
นางสาวสุพรรณกิาร์ ปัชโชตะสิงห์  

โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4044 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4150 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4118 

คําอธิบาย:  
ระบบการบริหารโครงการตามพันธกิจ สําหรับวิทยาลัยชุมชน เป็นระบบสนับสนุนการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนดให้วิทยาลัย
ชุมชนรายงานผลการดําเนินงานใน 4 พันธกิจ ได้แก่ 1) พันธกิจด้านการจัดการศึกษา 2) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
3) พันธกิจด้านการวิจัย และ 4) พันธกิจด้านการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงครอบคลุมการดําเนินงานท้ังหมดของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะนําผลการดําเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไปใช้ในการเร่งรัดติดตาม 
ประเมินโครงการ พร้อมท้ังสามารถนําไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการให้กับวิทยาลัยชุมชนใน
ปีต่อไปได้ 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 ร้อยละ 60  
2 ร้อยละ 65  
3 ร้อยละ 70  
4 ร้อยละ 75  
5 ร้อยละ 80  

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ร้อยละความพึงพอใจของการใช้งานระบบการบริหาร
โครงการตามพันธกิจ สําหรับวิทยาลัยชุนชน 

15 ร้อยละ 83.00 5 0.75 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

ระบบการบริหารโครงการตามพันธกิจ สําหรับวิทยาลัยชุนชน เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้สําหรับการรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกพันธกิจท่ีวิทยาลัยชุมชนดําเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะวัฒนธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นปีแรกท่ีใช้ระบบอย่างสมบูรณ์แบบ ซ่ึงสถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงได้
ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้งานระบบการบริหารโครงการตามพันธกิจสําหรับวิทยาลัยชุนชน ขึ้น 
โดยทําเป็นแบบสอบถามออนไลน์ https://is.gd/3Sectm ให้ผู้ใช้ระบบในทุกมิติตอบสอบถามดังกล่าว และประมวลผลเพ่ือ
นําไปปรับปรุงระบบต่อไป  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     

1. การเข้าถึงระบบได้ทุกท่ี ทุกเวลา ทําให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
2. ข้อมูลการรายงานผลสามารถนําไปใช้ และมีความเชื่อถือได้

อุปสรรคต่อการทํางาน :     
1. การประสานงานระหว่างผู้ดูแลระบบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ดูแลระบบวิทยาลัยชุมชน และผู้รับผิดชอบโครงการ 

ยังไม่ท่ัวถึง และไม่เข้าใจตรงกัน ทําให้บางครั้งการรายงานจะต้องขยายและเลยกําหนดเวลารายงาน 
2. ขาดคู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ ทําให้ผู้ใช้ระบบทํางานได้ลําบาก  
3. ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบบริหารโครงการไปยังระบบผู้บริหารท่ีต้องนําไปใช้ในการกํากับ ดูแล การดําเนินงาน
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ร้อยละความพึงพอใจของการใช้งานระบบการบริหารโครงการตามพันธกิจ สําหรับวิทยาลัยชุนชน
หลักฐานอ้างอิง :     

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้งานระบบการบริหารโครงการตามพันธกิจสําหรับวิทยาลัยชุนชน  
2. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของการใช้งานระบบการบริหารโครงการตามพันธกิจสําหรับวิทยาลัยชุนชน
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ รายไตรมาส ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :       นางสาววนิดา สุภัทรกุล โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4053 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางสาวครองสิน มิตะทัง 

นายอัคราช คําทองสุข 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4150 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4049 

คําอธิบาย:  
การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวมของกอง/หน่วย เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกอง/หน่วย 
โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ีกอง
แผนงานและงบประมาณตัดยอดการเบกิจ่ายงบประมาณ  

การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกอง/หน่วยเทียบ
กับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีกอง/หน่วยได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะ
นํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณร่วมด้วย โดยใช้เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่
กําหนดในมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2560 
สูตรการคํานวณ :  
 
 
 
หมายเหตุ : การคํานวณค่าร้อยละ จะคํานวณจากงบประมาณท่ีเบิกจ่ายไปแล้วเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และไม่นับ
งบประมาณท่ีวาง PO ไว้เป็นผลการเบิกจ่าย เนื่องจากงบประมาณยังไม่ถูกเบิกออกไปจากระบบฯ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 ไตรมาสท่ี 1 เบิกจ่ายตํ่ากว่าร้อยละ 10 ได้ 1 คะแนน
2 ไตรมาสท่ี 1 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 30.29 ได้ 1 คะแนน
3 ไตรมาสท่ี 2 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 52.29 ได้ 1 คะแนน
4 ไตรมาสท่ี 3 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 74.29 ได้ 1 คะแนน
5 ไตรมาสท่ี 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 96 ได้ 1 คะแนน

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับเท่ากับ 1 คะแนน ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ต่ํากว่าร้อยละ 10 ร้อยละ 30.29 ร้อยละ 52.29 ร้อยละ 74.29 ร้อยละ 96
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม
ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ  ราย ไตรมาส  ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย 

30 ร้อยละ 95.25 4.96 1.488 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. สวชช. จัดทําแบบฟอร์มและชี้แจงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เข้าใจและนําแบบฟอร์มไปใช้เก็บข้อมูล 
2. วชช. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละเดือน 
3. สวชช. ตรวจสอบข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่าย สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูล

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีกอง/หน่วยเบิกจ่าย x 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีกอง/หน่วยได้รับจัดสรร  
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ รายไตรมาส ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย
4. จัดทําเป็นสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานต่อท่ีประชุม ผอ. วชช. เพ่ือรับทราบผลการเบิกจ่าย และ

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป  
5. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อผู้บริหาร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกํากับ ติดตาม และเร่งรัดการดําเนินงาน

และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     

สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการวางระบบการกํากับ ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายเดือน รายไตร
มาส และเม่ือสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนดําเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

การดําเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้าเนื่องจากมีการดําเนินล่าช้ากว่าแผนท่ีกําหนด
หลักฐานอ้างอิง :     

1. รายงานผลการเบิกจ่ายจากทะเบียนคุมการตัดยอดของกองแผนงาฯ 
2. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 3  ระดับความสําเร็จของการควบคมุภายใน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :      นางสาววนิดา สุภัทรกุล โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4053 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางสาวทวนทัศน์ นิลดํา 

นางสาวอรุณี ไชยวงค์ 
นางสาวครองสิน มิตะทัง  
นางสาวณัฐิดา จติตะปัญญา 
นางสาวสุพรรณกิาร์ ปัชโชตะสิงห์ 
นางสาวเกศินี เทศสถาน 
นายอัคราช คําทองสุข 

โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4054 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4055 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4150 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4044 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4118 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4045 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4049 

คําอธิบาย:  
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ให้จัดต้ังสถาบันวิทยาลัยชุมชนข้ึนเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถือเป็น “หน่วยรับตรวจ” 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซ่ึงกําหนดให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ในฐานะ “หน่วยรับตรวจ” ต้องดําเนินการตามระเบียบฯ มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังน้ี  

1. ใช้แนวทาง “มาตรฐานการควบคุมภายใน” ท่ีกําหนดในระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการวางระบบการ
ควบคุมภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ท่ีต้องแสดงข้อมูลภารกิจและวัตถุประสงค์การดําเนินงานท่ีสําคัญ ข้อมูล
สภาพแวดล้อมของการควบคุม ความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม และผู้รับผิดชอบประเมิน และวิธีการติดตามประเมินผล 

2. รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของ
หน่วยรับตรวจ (ถ้ามี) ทุกหกสิบวัน พร้อมท้ังส่งสําเนาให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

3. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่
กรณี ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในระเบียบฯ ข้อ 6 

การรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6  
ระดับหน่วยงานย่อย หมายถึง สํานักงานสถาบัน และรายวิทยาลัยชุมชน 
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) 
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 
ระดับองค์กร หมายถึง สถาบันวิทยาลัยชุมชน (สํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) 
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) 
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) 
- รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) 
ผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
- รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปส.)

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 กอง/หน่วยมีการกําหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
2 มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/งานของกอง/หน่วย เพ่ือกําหนดกิจกรรมควบคุมความ

เสี่ยงและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง จํานวนอย่างน้อย 1 กระบวนงาน
3 มีการประเมินเก่ียวกับการมีอยู่และความเหมาะสมของ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน แล้วนํามา

จัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
4 มีการประเมินการควบคุมภายในตามกิจกรรม/งานของกอง/หน่วยท่ีดําเนินการอยู่ และนํากิจกรรม/งานท่ีมี

ความเสี่ยงเหลืออยู่ และที่เป็นความเส่ียงท่ีพบใหม่ มาประมวลเพื่อจัดทํารายงานผลการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)

5 จัดส่งรายงาน แบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2 กองแผนงานและงบประมาณ ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 3  ระดับความสําเร็จของการควบคมุภายใน
เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
1 2 3 4 5 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 20 ระดับ 4.5 4.5 0.90 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. กองแผนงานและงบประมาณได้กําหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง 

2. บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

3. มีการประเมินความเหมาะสมของ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน แล้วนํามาจัดทํารายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 

4. ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/งานของกองแผนงานและงบประมาณ  
5. มีการประเมินการควบคุมภายในตามกิจกรรม/งานของกองแผนงานและงบประมาณท่ีดําเนินการอยู่ และนํากิจกรรม/

งานท่ีมีความเสี่ยงเหลืออยู่ มาประมวลเพื่อจัดทํารายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     

- มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ระหว่างวันท่ี 18 – 19 มิถุนายน 2561 เพ่ือให้บุคลากรภายในของสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

- เนื่องจากสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงเป็น
ปีงบประมาณแรก จึงทําให้ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทํารายงานท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง 
หลักฐานอ้างอิง :     

- หนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบการดําเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
- แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
- รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน 
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วย 
ได้รับมอบหมาย  

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :       นางสาววนิดา สุภัทรกุล โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4053 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางสาวครองสิน มิตะทัง 

นางสาวสุพรรณกิาร์ ปัชโชตะสิงห์ 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4150 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4118  

คําอธิบาย:  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญของ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงถือเป็นการยกระดับให้
การประเมินฯ ของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้อง
ดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงาน ภายใต้ประเด็นการประเมินแบบเดิมให้เป็นข้อคําถามในลักษณะเป็นมาตรการในเชิงระบบมากข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้
หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการปฏิบัติงานท่ีย่ังยืนและเป็นรูปธรรม โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ได้
มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบประเมินสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 81 หน่วยงาน ดังนั้น 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมาตรการดังกล่าวด้วย 

เครื่องมือการประเมินแบ่งออกเป็น 3 เครื่องมือ ประกอบด้วย 
1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT) 

จัดเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ พร้อมกับเอกสารหลักฐานท่ีแนบประกอบการตอบ 
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT) 

เป็นการสํารวจความคิดเห็น โดยจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment : 

EIT) เป็นการสํารวจความคิดเห็น โดยจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังน้ี  
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)  
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)  
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) และ  
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  
ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงต้องดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม “คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 สําหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบการประเมิน” และมติท่ีประชุมคณะทํางานบริหารงานพัฒนาระบบราชการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2561 ได้มอบหมายกอง/หน่วยของสํานักงานสถาบันท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกอง/หน่วยของ
สํานักงานสถาบันตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ตามท่ีได้รับมอบหมายและให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 ชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน และวิเคราะห์หลักเกณฑ์

การประเมินดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย
2 มอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการตามดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย และกํากับ ติดตาม

การดําเนินการตามดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วย 

ได้รับมอบหมาย  
3 จัดทํารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานท่ีได้รับมอบหมายพร้อม

เอกสารหลักฐาน ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) และครบถ้วนทุกข้อ 
4 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน เสนอต่อกอง

แผนงานและงบประมาณ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
5 นําข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือแนวทางในการพัฒนามา

ปรับปรุงการดําเนินการเพื่อยกระดับหน่วยงาน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้คะแนน ITA ไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานตามท่ีกอง/หน่วยได้รับ
มอบหมาย 

20 ระดับ 5 5 1.00 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. ศึกษากรอบการประเมินคุณ ธรรมและความโป ร่งใสในการดําเนินงาน  และวิเคราะห์หลัก เกณ ฑ์
การประเมินดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย 

2. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบและกํากับ ติดตามการดําเนินการตามดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย ดังน้ี 
2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 การดําเนินงานตามภารกิจ ข้อ EB4  
2.2 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร ข้อ EB6  
2.3 ตัวชี้วัดท่ี 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ข้อ EB12 (2) 

3. จัดทํารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานท่ีได้รับมอบหมายพร้อมเอกสาร
หลักฐาน ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) และครบถ้วนทุกข้อ ดังน้ี 

ดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย การดําเนินงาน หลักฐาน 
ตัวชี้ วัด ท่ี  2.1 การดําเนินงานตาม
ภารกิจ ข้อ EB4 

- จั ด ทํ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า รป ระ จํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และเผยแพร่เจตจํานงสุจริตของ
ผู้บริหาร บนเว็บไซต์สถาบันฯ 
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และเผยแพร่เจตจํานงสุจริตของ
ผู้บริหาร บนเว็บไซต์สถาบันฯ 
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เผยแพร่เจตจํานงสุจริตของ
ผู้บริหาร บนเว็บไซต์สถาบันฯ

- http://www.bcca.go.th/u
ploads/file/ploticcs.pdf 
- http://www.bcca.go.th/u

ploads/file/mission.pdf 
- http://www.bcca.go.th/u

ploads/file/2561-04.pdf 

ตัวชี้ วัด ท่ี  2.3 เจตจํานงสุจ ริตของ - ทบทวนและปรับปรุงประกาศสถาบัน - ประกาศสถาบั นวิทยาลั ย
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วย 

ได้รับมอบหมาย  
ผู้บริหาร ข้อ EB6 วิทยาลัยชุมชน เร่ืองเจตจํานงสุจริตในการ

บริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้มี
ประเด็นท่ีครอบคลุม 3 ดัชนีท่ีบกพร่องในปี 
2560 
- ประสาน และติดตามกองส่งเสริมกิจการ

วิทยาลัยชุมชนดําเนินการจัดทําประกาศ
สถาบันฯ เป็นฉบับภาษาอังกฤษ 
- เสนอผู้ อํานวยการสถาบันฯ  ลงนามใน
ประกาศฯ 
- เผยแพร่เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร บน

เว็บไซต์สถาบันฯ

ชุมชน เรื่องเจตจํานงสุจริตใน
การบริหารงานของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และประกาศ
สถาบั น วิทยาลั ยชุ มชน 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและ
ค ว า ม โป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ดํ า เนิ น งานของสถาบั น
วิทยาลัยชุมชน ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
- http://www.bcca.go.th/n

ews_inside.php?news_id
=147 

ตัวชี้วัดท่ี 5.1 มาตรฐานและความเป็น
ธรรม ใน การปฏิ บั ติ ง าน และการ
ให้บริการ ข้อ EB12 (2) 

จัดทําคู่ มือสําหรับประชาชน  เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
 คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา 
 คู่ มื อ ก ารรั บ ส มั ค รนั ก ศึ ก ษ าระ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 คู่ มื อ ก ารรั บ ส มั ค รนั ก ศึ ก ษ าระ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 คู่มือการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

http://www.bcca.go.th/citi
zen_guide.php 
 

4. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน เสนอต่อกองแผนงาน
และงบประมาณ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

5. ทบทวนและปรับปรุงประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้มีประเด็นท่ีครอบคลุม 3 ดัชนีท่ี
บกพร่องในปี 2560 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     

- ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

- ได้รับผลการดําเนินงาน/งานจากกองอ่ืนล่าช้า
หลักฐานอ้างอิง :     

- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานท่ีได้รับมอบหมายพร้อมเอกสารหลักฐาน ตาม
แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ตามข้อคําถามท่ีได้รับมอบหมาย ดังน้ี 
ตัวชี้วัดท่ี 2.1 การดําเนินงานตามภารกิจ ข้อ EB4 
ตัวชี้วัดท่ี 2.3 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร ข้อ EB6 
ตัวชี้วัดท่ี 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ข้อ EB12 (2)
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กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 100 ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนประเมิน ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนประเมิน ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก
มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล

1.1 ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยชุมชน

- - ระดับ 4 ระดับ 5 15 ระดับ 4.5 4.5 0.675 ระดับ 5 5 0.750

มิติภายนอก : การประเมินคุณภาพ
1.2 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา - - - ระดับ 5 15 N/A N/A 0.000 ระดับ 5 5 0.750

2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ 
รายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย

- ร้อยละ
44.87

ร้อยละ 
25.20

ร้อยละ 96 30 N/A N/A 0.000 ร้อยละ 92.68 4.83 1.449

3 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน - - - ระดับ 5 20 ระดับ 1 1 0.200 ระดับ 4.5 4.5 0.900

4 ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วยได้รับมอบหมาย

- ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 20 ระดับ 3.5 3.5 0.700 ระดับ 3.5 3.5 0.700

รวม 100
คะแนนเต็ม 5 1.575 4.549

มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ

มิติภายใน : การพัฒนาสถาบัน

รายงานการประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย

ลําดับที่ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก
(ร้อยละ)

 รอบ 9 เดือน  รอบ 12 เดือน
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1  ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :       นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4021 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางสาวจนัทร์ลดา ย้ิมรุ่งเรือง 

นางสาวสุธิมา  เทียนงาม 
นางสาวลักขิตา ศาสตรานุรักษ์กุล             

โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4056 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4025 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4026 

คําอธิบาย:  
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึงการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพการศึกษาท่ี
สถานศึกษาจัดข้ึน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษาน้ันสามาร
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแล 

การจัดทํารายงานประจําปี เป็นรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชน 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสอดคล้องกับพันธกิจและหลักการในการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนท่ีสะท้อนผล
การดําเนินงานในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดภายใน 120 วัน หลังจากสิ้นปีการศกึษา โดย
มีการรายงานจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆที่สามารถนํามาปรับปรุงการดําเนินงานท่ีนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน เสนอผ่านสภาวิทยาลัยชุมชนและเปิดเผยสาธารณชน 
 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นท่ีปรึกษาด้านการออกแบบระบบ แบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็นการบันทึกข้อมูล
พ้ืนฐาน การประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ และการสรุปการรายงานผลตามองค์ประกอบ
คุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานการบริหารจัดการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและการเผยแพร่ข้อมูลผลการจัดการศึกษาขอสถาบันอุดมศึกษาสู่สาธารณะชน และเพ่ือรักษาสิทธ์ิขอผู้ท่ี
จะเข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

วิทยาลัยชุมชนต้องจัดส่งรายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา CHE QA Online โดยปฏิทินการศึกษาตามกลุ่มประเทศอาเซียนคือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึง
เดือนกรกฎาคมของปีถัดไป ดังนั้นการจัดส่งรายงานประจําปีไปยังหน่วยงานต้นสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

พระราชบัญญัตสิถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ได้กําหนดให้สถาบันจัดการศึกษาในระดับตํ่ากว่าปริญญาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนด้วยกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายให้เป็นไปตามมาตรฐานละคุณภาพทาง
วิชาการอันเป็นท่ียอมรับ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษากําหนด และสภาสถาบันมีหน้าท่ีในการกํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 

(รายงานผลฯ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2560)
2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนต่อท่ีประชุมสภาวิชาการ 
3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนต่อท่ีประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน
4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนต่อท่ีประชุมผู้อํานวยการวิทยาลัย

ชุมชน
5 นําข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในวิทยาลัยชุมชน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี

56



 
รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1  ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
1 2 3 4 5 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน 

15 ระดับ 5 5 0.75 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้ดําเนินการดังนี้ 
ระดับคะแนนท่ี 1 
จัดทําแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจําปีการศึกษา 2559 เอกสาร 1 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แห่ง ท่ีรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (CHE QA Online) ประกอบด้วย 1) ผลการ
ประเมินภาพรวม 2) ผลการประเมินรายตัวชี้วัด (ลําดับตัวชี้วัดท่ีได้ผลการประเมินมากท่ีสุด/ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินระดับ
พอใช้) 3) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยชุมชนในภาพรวม 4) ตารางผลการประเมินรายตัวชี้วัด 20 
วิทยาลัยชุมชน เอกสาร 2 
ระดับคะแนนท่ี 2 
จัดทําระเบียบวาระการประชุมเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน คร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 
2561 ประชุมมีมติรับทราบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนและให้สํานักงานสถาบันให้คําปรึกษาและ
แนะนําเพ่ือการพัฒนาแก่วิทยาลัยชุมชนพิจิตรก่อนท่ีจะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบต่อไปและให้รายงานผลการ
ดําเนินงานแก่สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบด้วย เอกสาร 3  
ระดับคะแนนท่ี 3 
จัดทําระเบียบวาระการประชุมเสนอท่ีประชุมผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันที่ 29-31 มีนาคม 2561  
ท่ีประชุมมีมติ รับทราบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนประจําปีการศึกษา 2559 เอกสาร 4 
ระดับคะแนนท่ี 4 
จัดทําระเบียบวาระการประชุมเสนอต่อท่ีประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2561 ท่ี
ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ท่ีมีผลการประเมินในระดับดีมาก-ดีมาก บางตัวบ่งชี้ยังไม่สะท้อนกับข้อเท็จจริง อาทิ ผลงาน
ครู งานวิจัยการสร้างสรรค์การนําเสนอผลงานครูผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น และมีมติรับทราบผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในวิทยาลัยชุมชน ประจําปีการศึกษา 2559 และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนติดตามและให้คําปรึกษาแนะนํา เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในกระบวนการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแก่วิทยาลัยชุมชน เอกสาร 5 
ระดับคะแนนท่ี 5 
การนําข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย
ชุมชน ดังน้ี  

1. แจ้งวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่องการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้
วิทยาลัยดําเนินการตามกรอบปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan และติดตามการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร วันท่ี 23-24 สิงหาคม 2561 เอกสาร 6  

2. เนื่องจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชนท่ีผ่านมาใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 9 
องค์ประกอบมา 3 รอบปีการศึกษา คือต้ังแต่ 
ปีการศึกษา 2557 (มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558) ส่งรายงาน พฤศจิกายน 2558  
ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559)  ส่งรายงาน พฤศจิกายน 2559  
ปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560) ส่งรายงาน พฤศจิกายน 2560 

57



 
รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1  ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน 
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย จึงเห็นควรปรับปรุงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
โดยสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประชุม 5 ครั้ง 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 28 ธันวาคม 2560 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2561 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 23 - 25 มีนาคม 2561 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 5 เมษายน 2561 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 

เอกสาร 7 
การดําเนินการปรับปรุงเกณฑ์ฯ เป็นไปตามหลักการ ดังน้ี       
     1. ตัวบ่งชี้ท่ีพัฒนาขึ้นตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ภายใต้หลักการสําคัญคือไม่ให้เป็นภาระซํ้าซ้อนในการ
ปฏิบัติงานแก่สถานศึกษา 
     2. ตัวบ่งชี้ท่ีพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชนท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับตํ่า
กว่าปริญญาตรี จัดการฝึกอบรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและปัจเจกบุคคลและเพ่ือเตรียมกําลังคนให้มีความรู้
เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน และสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้
ตลอดชีวิตอันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
      3. ร่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็น 3 
ระดับคือ 
          1) ระดับหลักสูตร 
          2) ระดับวิทยาลัย 
          3) ระดับสถาบัน 
เสนอสภาวิชาการสภาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณากลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะในการประชุม 
ครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 30 เมษายน 2561 
ครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 17 ตุลาคม 2561 
ครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 
เอกสาร 8 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กําหนดการประเมินผลการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติ 
ราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป โดยสถาบันอุดมศึกษานําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาใช้รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปี
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

1. การสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติในการเก็บข้อมูลและการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน 
2. ระบบท่ีใช้ในการรายงานและการบันทึกข้อมูลของระบบ CHE QA online ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาอยู่ในเว็บไซด์ซ่ึงสัญญาณการทํางานไม่เสถียร
หลักฐานอ้างอิง :  

1. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจําปีการศึกษา 2559 
2. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 2559    
3. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2561 
4. ระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 3/2561 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1  ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน 

5. รายงานการประชุมผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 1/2561 
6. บันทึกข้อความเร่ืองรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2561 
7. บันทึกอนุมัติเดินทางราชการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 23 - 24 สิงหาคม 2561 
8. คําสั่งสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
9. ร่างเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2  ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา  
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :     นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4021 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :         นางวิภาดา ศิริวัฒน์ 

นางสาวสุธิมา เทียนงาม 
นางสาวภัทรา แป้นกลาง    
นางสาวลักขิตา ศาสตรานุรักษ์กุล             
นายราชัน จันทร์เปรียง   
นางสาวอารีรักษ์  โสภา  
นางสาวศศิวิมล  ราชานนท์              

โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4015 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4025 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4043 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4026 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4152 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4052 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4022 

คําอธิบาย:  
หลักสูตรอนุปริญญา หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ท้ังด้านทฤษฎี

และปฏิบัติ เน้นความรู้ทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพรวมท้ังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนโดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 หลักสูตรท่ีมีคุณภาพจะมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ 
ทักษะและการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชาควรมีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา 
มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้เข้าเรียน สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของตลาดแรงงานและ
ท้องถ่ิน  
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ได้กําหนดระดับคุณวุฒิและมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
และกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ ในการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร การจัดทํา
รายละเอียดรายวิชา การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาและของหลักสูตร เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะๆคือเม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา และเมื่อครบรอบหลักสูตรให้
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรใน
ภาพรวมเพื่อนําผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 2) หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานหลักสูตร กําหนดการ
ประเมินประสิทธิผลของการสอนโดยการประเมินกลยุทธ์การสอน การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การ
สอนการประเมินหลักสูตรในภาพรวมจาก บุคคล 3 กลุ่ม คือ 1) นักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ 3) ผู้ใช้
บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตามตัวบ่งชี้ท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ว่าด้วยการประกันคุณภาพหลักสูตร เพ่ือนําไปใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรเป็นการปรับปรุงในสาระของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้าง ชื่อ
หลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระในหมวดวิชา ระบบการศึกษา เป็นต้น หลักสูตรฉบับปรับปรุงต้องมีโครงสร้างและมาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของสภาวิชาการ

และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2 สรรหา/ประสานผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก อาจารย์ประจําหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้สอน ในแต่ละสาขาวิชา 
3 ดําเนินการประชุมปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
4 จัดทําเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา
5 หลักสูตรผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการและสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบ

อย่างน้อย 5 หลักสูตร 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2  ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
1 2 3 4 5 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา  15 ระดับ 5 5 0.75 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ตามคําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ี 53.1/2561 เรื่อง
แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

2. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา จํานวน 7 ครั้ง  ดังน้ี 
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของวิทยาลัยชุมชน คร้ังท่ี 1 ระหว่าง

วันท่ี 15 - 16 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ ภูมิเขต) ตําบลเขาทราย อําเภอ
ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของวิทยาลัยชุมชน คร้ังท่ี 2 ในวันท่ี 
12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 3 ในวันท่ี
18 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอ็ม บี ไอ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 7 – 9 
มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์กรุงเทพ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 14 – 16 
มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์กรุงเทพ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถ่ิน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ระหว่างวันท่ี 8 – 9 พฤษภาคม 2561 ณ 
โรงแรมไอบิสต์  สไตล์ ข้าวสาร เวียงใต้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

2.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเอกสารหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระหว่างวันท่ี 25 – 29 
มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 

3. เสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร หลักสูตรจํานวน 7 สาขาวิชา และ 1 หมวดวิชา ดังน้ี 
3.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เสนอในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 2561 
3.2 สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน การพัฒนาชุมชน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เสนอในคราว

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
3.2 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน การจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอในคราว

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2561 เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2561 
4. เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือให้ความเห็นชอบหลักสูตรจํานวน 7 สาขาวิชา และ 1 หมวดวิชา 

4.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เสนอในคราวประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันท่ี 12 
มิถนุายน 2561 

4.2 สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน การพัฒนาชุมชน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เสนอในคราว
ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 

4.3 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน การจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอในคราว
ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2561
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2  ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     

- ไม่มี 
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

- ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :     

1. คําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ี 53.1/2561 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของวิทยาลัยชุมชน 
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเอกสารหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
6. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 2561  
7. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2561  
8. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2561 เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2561 
9. รายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2561  
10. รายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2561  
11. รายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2561 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ รายไตรมาส ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :       นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4021 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางวิภาดา ศิริวัฒน์ 

นางสาวสุธิมา เทียนงาม 
นางสาวสิริกร  คันธบรรจง 

โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4015 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4025 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4043 

คําอธิบาย:  
การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวมของกอง/หน่วย เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกอง/หน่วย 
โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ีกอง
แผนงานและงบประมาณตัดยอดการเบกิจ่ายงบประมาณ  

การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกอง/หน่วยเทียบ
กับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีกอง/หน่วยได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะ
นํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณร่วมด้วย โดยใช้เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่
กําหนดในมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2560 
สูตรการคํานวณ :  
 
 
 
หมายเหตุ : การคํานวณค่าร้อยละ จะคํานวณจากงบประมาณท่ีเบิกจ่ายไปแล้วเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และไม่นับ
งบประมาณท่ีวาง PO ไว้เป็นผลการเบิกจ่าย เนื่องจากงบประมาณยังไม่ถูกเบิกออกไปจากระบบฯ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 ไตรมาสท่ี 1 เบิกจ่ายตํ่ากว่าร้อยละ 10 ได้ 1 คะแนน
2 ไตรมาสท่ี 1 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 30.29 ได้ 1 คะแนน
3 ไตรมาสท่ี 2 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 52.29 ได้ 1 คะแนน
4 ไตรมาสท่ี 3 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 74.29 ได้ 1 คะแนน
5 ไตรมาสท่ี 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 96 ได้ 1 คะแนน

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับเท่ากับ 1 คะแนน ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ต่ํากว่าร้อยละ 10 ร้อยละ 30.29 ร้อยละ 52.29 ร้อยละ 74.29 ร้อยละ 96
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม
ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ  ราย ไตรมาส  ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย 

30 ร้อยละ 92.68 4.83 1.449 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 
สรุปผลรอบ 12 เดือน (ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี) 
กองมาตรฐานการศึกษาวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เป็นจํานวนเงิน 7,760,860 บาท ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4 (รอบ 12 เดือน) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจํานวน 
7,192,496.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.68 ค่าคะแนนทีไ่ด้อยู่ในระดับ 4.83

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีกอง/หน่วยเบิกจ่าย x 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีกอง/หน่วยได้รับจัดสรร  
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ รายไตรมาส ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     

- ไม่มี 
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

- ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :     

- รายงานผลการเบิกจ่ายจากทะเบียนคุมการตัดยอดของกองแผนงานฯ
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 3  ระดับความสําเร็จของการควบคมุภายใน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :       นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4021 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางสาวจนัทร์ลดา ย้ิมรุ่งเรือง    

นางวิภาดา ศิริวัฒน์     
 นางสาวสุธิมา เทียนงาม   

นางสาวสิริกร  คันธบรรจง 
นางสาวภัทรา แป้นกลาง 
นางสาวลักขิตา ศาสตรานุรักษ์กุล 
นายราชัน จันทร์เปรียง 
นางสาวอารีรักษ์  โสภา 
นางสาวศศิวิมล  ราชานนท์              

โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4056 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4015 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4025 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4043 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ  4043 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4026 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4152 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4052 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4022 

คําอธิบาย:  
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ให้จัดต้ังสถาบันวิทยาลัยชุมชนข้ึนเป็นนิติบุคคล

และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถือเป็น “หน่วย
รับตรวจ” ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซ่ึง
กําหนดให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในฐานะ “หน่วยรับตรวจ” ตอ้งดําเนินการตามระเบียบฯ มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังน้ี  

1. ใช้แนวทาง “มาตรฐานการควบคุมภายใน” ท่ีกําหนดในระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการวางระบบการ
ควบคุมภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ท่ีต้องแสดงข้อมูลภารกิจและวัตถุประสงค์การดําเนินงานท่ีสําคัญ ข้อมูล
สภาพแวดล้อมของการควบคุม ความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม และผู้รับผิดชอบประเมิน และวิธีการติดตามประเมินผล 

2. รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของ
หน่วยรับตรวจ (ถ้ามี) ทุกหกสิบวัน พร้อมท้ังส่งสําเนาให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

3. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่
กรณี ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในระเบียบฯ ข้อ 6 

การรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6  
ระดับหน่วยงานย่อย หมายถึง สํานักงานสถาบัน และรายวิทยาลัยชุมชน 
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) 
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 
ระดับองค์กร หมายถึง สถาบันวิทยาลัยชุมชน (สํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) 
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) 
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) 
- รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) 
ผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
- รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปส.)

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 กอง/หน่วยมีการกําหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

2 มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/งานของกอง/หน่วย เพ่ือกําหนดกิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง จํานวนอย่างน้อย 1 กระบวนงาน 

3 มีการประเมินเกี่ยวกับการมีอยู่และความเหมาะสมของ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน แล้ว
นํามาจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 

4 มีการประเมินการควบคุมภายในตามกิจกรรม/งานของกอง/หน่วยท่ีดําเนินการอยู่ และนํากิจกรรม/
งานท่ีมีความเสี่ยงเหลืออยู่ และท่ีเป็นความเสี่ยงท่ีพบใหม่ มาประมวลเพ่ือจัดทํารายงานผลการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 3  ระดับความสําเร็จของการควบคมุภายใน

5 จัดส่งรายงาน แบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2 กองแผนงานและงบประมาณ ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2561

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 20 ระดับ 4.5 4.5 0.90 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. กําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการควบคุมภายใน 
2. บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
3. ประเมินความเหมาะสมของ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน แล้วนํามาจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบ

ของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
4. ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/งานของกอง  
5. ประเมินการควบคุมภายในตามกิจกรรม/งานของกองท่ีดําเนินการอยู่ และนํากิจกรรม/งานท่ีมีความเส่ียงเหลืออยู่ มา

ประมวลเพื่อจัดทํารายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     

- ไม่มี 
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

- ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :     

- แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
- รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน 
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วย 
ได้รับมอบหมาย  

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :      นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4021 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางสาวจนัทร์ลดา ย้ิมรุ่งเรือง    

นางวิภาดา ศิริวัฒน์     
 นางสาวสุธิมา เทียนงาม   

นางสาวสิริกร  คันธบรรจง 
นางสาวภัทรา แป้นกลาง 
นางสาวลักขิตา ศาสตรานุรักษ์กุล 
นายราชัน จันทร์เปรียง 
นางสาวอารีรักษ์  โสภา 
นางสาวศศิวิมล  ราชานนท์              

โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4056 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4015 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4025 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4043 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4043 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4026 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4152 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4052 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4022  

คําอธิบาย:  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญของ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงถือเป็นการยกระดับให้
การประเมินฯ ของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้อง
ดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงาน ภายใต้ประเด็นการประเมินแบบเดิมให้เป็นข้อคําถามในลักษณะเป็นมาตรการในเชิงระบบมากข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้
หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการปฏิบัติงานท่ีย่ังยืนและเป็นรูปธรรม โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ได้
มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบประเมินสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 81 หน่วยงาน ดังนั้น 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมาตรการดังกล่าวด้วย 

เครื่องมือการประเมินแบ่งออกเป็น 3 เครื่องมือ ประกอบด้วย 
1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT) 

จัดเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ พร้อมกับเอกสารหลักฐานท่ีแนบประกอบการตอบ 
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT) 

เป็นการสํารวจความคิดเห็น โดยจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment : 

EIT) เป็นการสํารวจความคิดเห็น โดยจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังน้ี  
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)  
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)  
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) และ  
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  
ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงต้องดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม “คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 สําหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบการประเมิน” และมติท่ีประชุมคณะทํางานบริหารงานพัฒนาระบบราชการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2561 ได้มอบหมายกอง/หน่วยของสํานักงานสถาบันท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกอง/หน่วยของ
สํานักงานสถาบันตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ตามท่ีได้รับมอบหมายและให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วย 

ได้รับมอบหมาย  
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 ชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน และวิเคราะห์หลักเกณฑ์

การประเมินดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย
2 มอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการตามดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย และกํากับ ติดตาม

การดําเนินการตามดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย
3 จัดทํารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานท่ีได้รับมอบหมายพร้อม

เอกสารหลักฐาน ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) และครบถ้วนทุกข้อ 
4 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน เสนอต่อกอง

แผนงานและงบประมาณ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
5 นําข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือแนวทางในการพัฒนามา

ปรับปรุงการดําเนินการเพื่อยกระดับหน่วยงาน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้คะแนน ITA ไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานตามท่ีกอง/หน่วยได้รับ
มอบหมาย 

20 ระดับ 3.5 3.5 0.70 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. วิเคราะห์หลักเกณฑ์การประเมินดัชนีและตัวชี้วัด 
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการตามดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย ได้แก่ ข้อ EB2 (1) และ EB2 (2) 
3. จัดทํารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมเอกสารหลักฐาน 

ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ชุมชน เสนอต่อกองแผนงานและงบประมาณ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     

- ไม่มี 
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

- ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :     

- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ข้อ EB2 (1) และ EB2 (2) พร้อมเอกสาร
หลักฐาน ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)

 

68



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 100 ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนประเมิน ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนประเมิน ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก
มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล

1.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม/
สํานักงานคุณธรรม

- - - ระดับ 5 15 ระดับ 3 3 0.450 ระดับ 4 4 0.600

มิติภายนอก : การประเมินคุณภาพ
1.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาและส่งเสริม

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- - - ระดับ 5 15 ระดับ 2 2 0.300 ระดับ 2 2 0.300

2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ 
รายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย

- ร้อยละ 
36.50

ร้อยละ 
68.35

ร้อยละ 96 30 ร้อยละ 62.88 3 0.900 ร้อยละ 77.53 4.04 1.212

3 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน - - - ระดับ 5 20 ระดับ 3 3 0.600 ระดับ 5 5 1.000

4 ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วยได้รับมอบหมาย

- ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 20 ระดับ 3 3 0.600 ระดับ 5 5 1.000

รวม 100
คะแนนเต็ม 5 2.850 4.112

มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ

มิติภายใน : การพัฒนาสถาบัน

รายงานการประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

ลําดับที่ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก
(ร้อยละ)

 รอบ 9 เดือน  รอบ 12 เดือน
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1  ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม/สํานักงานคุณธรรม 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :      นางสาวปารดา  ศราธพันธ์ุ โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4116 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :          นางสาววชิราภรณ์   สุรธนะสกุล โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4019 
คําอธิบาย:     

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม/สํานักงานคุณธรรม หมายถึง การพัฒนา
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม/สํานักงานคุณธรรมให้เป็นไปตามแนวทางของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ท่ีมีเป้าหมาย
ในการสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อไป
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 มีคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม/สํานักงานคุณธรรมและประชุมชี้แจง 

การดําเนินงานฯ 
2 จัดทําแผนงานโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม/สํานักงานคุณธรรม
3 ดําเนินการตามแผนงานโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม/สํานักงานคุณธรรมเพ่ือให้บุคลากร 

มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
4 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม/สํานักงานคุณธรรมและ 

มีการพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้บุคลากรมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
5 นําเสนอผลงานการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม/สํานักงานคุณธรรมต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานพัฒนาวิทยาลัย
ชุมชนคุณธรรม/สํานักงานคุณธรรม 

15 ระดับ 4 4 0.60 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม/สํานักงานคุณธรรม 
2. จัดทําผลการประเมินวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมและสํานักงานคุณธรรม โดยให้วิทยาลัยชุมชน/สํานักงานวิทยาลัย

ชุมชนประเมินตัวชี้วัดวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม/สํานักงานคุณธรรม ตามหลักฐาน/ร่องรอย/ลักษณะท่ีพบ ณ สิ้น
เดือนเมษายน 2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     
1. นโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาลัยชุมชน/สํานักงานคุณธรรม

อุปสรรคต่อการทํางาน :     
1. วิทยาลัยชุมชนไม่ส่งผลการประเมินวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมตามกําหนดระยะเวลาทําให้ไม่สามารถประเมินภาพรวม

ของการดําเนินงานท้ังหมดได้ 
2. ความไม่เข้าใจของบุคลากรถึงข้ันตอนการประเมินทําให้ไม่สามารถประเมินผลการดําเนินได้ 

หลักฐานอ้างอิง :     
- ผลการประเมินวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมและสํานักงานคุณธรรม โดยให้วิทยาลัยชุมชน/สํานักงานวิทยาลัยชุมชนประเมิน

ตัวชี้วัดวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม/สํานักงานคุณธรรม ตามหลักฐาน/ร่องรอย/ลักษณะท่ีพบ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561  
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :      นางสาวปารดา  ศราธพันธ์ุ โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4116 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :          นางสาววชิราภรณ์ สุรธนะสกุล 

 นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์ 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4019 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4017 

คําอธิบาย:  
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หมายถึง 

การจัด ทําแผนกลยุท ธ์การจัดการศึกษาและส่ งเส ริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ื อส่ งเส ริมและสนับสนุน
การดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในวิทยาลัยชุมชน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
พ.ศ. 2551 กําหนดให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มีหน้าท่ีรับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจํานวนท่ีเหมาะสม โดยอาจจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังการเรียนร่วม การจัดการ
ศึกษาเฉพาะความพิการ รวมถึงการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพในการดํารงชีวิตอิสระ การพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานท่ีจําเป็น การฝึกอาชีพ หรือบริการอื่นใด และให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน 
ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ท่ีคนพิการสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได ้รวมถึงการสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการด้วย
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
2 ประชุมคณะทํางานจัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพ่ือจัดทํา (ร่าง) แผนกลยุทธ์

การจัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3 รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ท่ีประชุมผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนและปรับปรุงให้เป็นฉบับสมบูรณ์
4 นําเสนอแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ประกาศใช้/ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของมติท่ีประชุมฯ 
5 ประกาศใช้แผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนกลยุทธ์การจัด
การศึกษาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

15 ระดับ 2 2 0.30 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

ประชุมคณะทํางานฯ 2 ครั้ง เพ่ือจัดทําร่างแผนกลยุทธ์การจัดศึกษาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ปัจจัยสนับสนับต่อการดําเนินงาน : 

แจ้งทุกวิทยาลัยชุมชนให้จัดทําแผนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการใน 4 กลยุทธ์ท่ีได้จากการประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือนํามา
จัดทําแผนกลยุทธ์ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

ข้อมูลยังไม่ครอบคลุมทุกวิทยาลัยชุมชน 
หลักฐานอ้างอิง :     

รายงานการประชุมคณะทํางานฯ 
 

72



 
รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ รายไตรมาส ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :       นางสาวปารดา  ศราธพันธ์ุ โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4116 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางสาวนฤมล ไชยพร โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4113 
คําอธิบาย:  

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของกอง/หน่วย เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกอง/หน่วย 
โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ี
กองแผนงานและงบประมาณตัดยอดการเบิกจ่ายงบประมาณ  

การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกอง/หน่วยเทียบ
กับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีกอง/หน่วยได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) 
จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณร่วมด้วย โดยใช้เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณท่ี
กําหนดในมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2560 
สูตรการคํานวณ :  
 
 
 
หมายเหตุ : การคํานวณค่าร้อยละ จะคํานวณจากงบประมาณท่ีเบิกจ่ายไปแล้วเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และไม่นับ
งบประมาณท่ีวาง PO ไว้เป็นผลการเบิกจ่าย เนื่องจากงบประมาณยังไม่ถกูเบิกออกไปจากระบบฯ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 ไตรมาสท่ี 1 เบิกจ่ายตํ่ากว่าร้อยละ 10 ได้ 1 คะแนน
2 ไตรมาสท่ี 1 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 30.29 ได้ 1 คะแนน
3 ไตรมาสท่ี 2 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 52.29 ได้ 1 คะแนน
4 ไตรมาสท่ี 3 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 74.29 ได้ 1 คะแนน
5 ไตรมาสท่ี 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 96 ได้ 1 คะแนน

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับเท่ากับ 1 คะแนน ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ต่ํากว่าร้อยละ 10 ร้อยละ 30.29 ร้อยละ 52.29 ร้อยละ 74.29 ร้อยละ 96
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 
ตามแผนปฏิบัติราชการ รายไตรมาส ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย 

30 ร้อยละ 77.53 4.04 1.212 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 
สรุปผลรอบ 12 เดือน (ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี) 
กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เป็นจํานวนเงิน 1,438,497 บาท ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4 (รอบ 12 เดือน) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท้ังสิ้นจํานวน 
1,115,285.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.53 ค่าคะแนนที่ได้อยู่ในระดับ 4.04

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีกอง/หน่วยเบิกจ่าย x 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีกอง/หน่วยได้รับจัดสรร  
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ รายไตรมาส ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     

- ไม่มี 
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

1. ความเข้าใจผิดในหมวดเงินงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินงานทําให้ต้องคืนงบดําเนินงาน 
2. บุคลากรท่ีรับผิดชอบลาออก 

หลักฐานอ้างอิง :     
- การชดใช้เงินยืมของกองส่งเสริมฯ  
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 3  ระดับความสําเร็จของการควบคมุภายใน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :      นางสาวปารดา  ศราธพันธ์ุ โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4116 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :          นางสาววชิราภรณ์ สุรธนะสกุล 
                                          นางสาวแจ่มนิดา   คณานันท์ 

โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4019 
โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4017 

คําอธิบาย:  
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ให้จัดต้ังสถาบันวิทยาลัยชุมชนข้ึนเป็นนิติบุคคล

และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถือเป็น “หน่วย
รับตรวจ” ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซ่ึง
กําหนดให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในฐานะ “หน่วยรับตรวจ” ตอ้งดําเนินการตามระเบียบฯ มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังน้ี  

1. ใช้แนวทาง “มาตรฐานการควบคุมภายใน” ท่ีกําหนดในระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการวางระบบการ
ควบคุมภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ท่ีต้องแสดงข้อมูลภารกิจและวัตถุประสงค์การดําเนินงานท่ีสําคัญ ข้อมูล
สภาพแวดล้อมของการควบคุม ความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม และผู้รับผิดชอบประเมิน และวิธีการติดตามประเมินผล 

2. รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของ
หน่วยรับตรวจ (ถ้ามี) ทุกหกสิบวัน พร้อมท้ังส่งสําเนาให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

3. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่
กรณี ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในระเบียบฯ ข้อ 6 

การรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6  
ระดับหน่วยงานย่อย หมายถึง สํานักงานสถาบัน และรายวิทยาลัยชุมชน 
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) 
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 
ระดับองค์กร หมายถึง สถาบันวิทยาลัยชุมชน (สํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) 
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) 
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) 
- รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) 
ผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
- รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปส.)

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 กอง/หน่วยมีการกําหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

2 มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/งานของกอง/หน่วย เพ่ือกําหนดกิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง จํานวนอย่างน้อย 1 กระบวนงาน 

3 มีการประเมินเกี่ยวกับการมีอยู่และความเหมาะสมของ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน แล้ว
นํามาจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 

4 มีการประเมินการควบคุมภายในตามกิจกรรม/งานของกอง/หน่วยท่ีดําเนินการอยู่ และนํากิจกรรม/
งานท่ีมีความเสี่ยงเหลืออยู่ และท่ีเป็นความเสี่ยงท่ีพบใหม่ มาประมวลเพ่ือจัดทํารายงานผลการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)

5 จัดส่งรายงาน แบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2 กองแผนงานและงบประมาณ ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2561

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 3  ระดับความสําเร็จของการควบคมุภายใน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
1 2 3 4 5 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 20 ระดับ 5 5 1.00 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. กําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
2. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แล้วนํามาจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม

ภายใน (แบบ ปย. 1) 
3. ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/งานของกอง 
4. ประเมินการควบคุมภายในตามกิจกรรม/งานของกอง และนํากิจกรรม/งานท่ีมีความเสี่ยงเหลืออยู่มาประมวลเพื่อจัดทํา

รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     

- ไม่มี 
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

- ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :     

- แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
- รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน 
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) 
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2)
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วย 
ได้รับมอบหมาย  

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :       นางสาวปารดา  ศราธพันธ์ุ โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4116 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางสาววชิราภรณ์  สุรธนะสกุล โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4019 
คําอธิบาย:  

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงถือเป็นการยกระดับให้
การประเมินฯ ของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้อง
ดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงาน ภายใต้ประเด็นการประเมินแบบเดิมให้เป็นข้อคําถามในลักษณะเป็นมาตรการในเชิงระบบมากข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้
หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการปฏิบัติงานท่ีย่ังยืนและเป็นรูปธรรม โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ได้
มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบประเมินสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 81 หน่วยงาน ดังนั้น 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมาตรการดังกล่าวด้วย 

เครื่องมือการประเมินแบ่งออกเป็น 3 เครื่องมือ ประกอบด้วย 
1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT) 

จัดเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ พร้อมกับเอกสารหลักฐานท่ีแนบประกอบการตอบ 
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT) 

เป็นการสํารวจความคิดเห็น โดยจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment : 

EIT) เป็นการสํารวจความคิดเห็น โดยจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังน้ี  
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)  
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)  
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) และ  
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  
ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงต้องดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม “คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 สําหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบการประเมิน” และมติท่ีประชุมคณะทํางานบริหารงานพัฒนาระบบราชการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2561 ได้มอบหมายกอง/หน่วยของสํานักงานสถาบันท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกอง/หน่วยของ
สํานักงานสถาบันตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ตามท่ีได้รับมอบหมายและให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 ชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน และวิเคราะห์หลักเกณฑ์

การประเมินดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย
2 มอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการตามดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย และกํากับ ติดตาม

การดําเนินการตามดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย
3 จัดทํารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานท่ีได้รับมอบหมายพร้อม

เอกสารหลักฐาน ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) และครบถ้วนทุกข้อ 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วย 

ได้รับมอบหมาย  
4 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน เสนอต่อ

กองแผนงานและงบประมาณ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
5 นําข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือแนวทางในการพัฒนามา

ปรับปรุงการดําเนินการเพื่อยกระดับหน่วยงาน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้คะแนน ITA ไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานตามท่ีกอง/หน่วยได้รับ
มอบหมาย 

20 ระดับ 5 5 1.00 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. กองส่งเสริมฯ ได้รับมอบหมายตัวชี้วัดท่ี 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
2. สํารวจความคิดเห็นบุคลากรเก่ียวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต และจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดย

การเผยแพร่พระบรมราโชวาทของรัชกาลท่ี 9 แก่บุคลากร เนื่องในวันท่ี 5 ธันวาคม เพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนักและ
ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต  

3. กํากับติดตามการดําเนินงานโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมและสํานักงานคุณธรรมเพื่อแสดงถึงการดําเนินการหรือ
จัดกิจกรรม ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และนักศึกษามีคุณธรรม  

4. รายงานประเมินโครงการสํานักงานคุณธรรม ตามท่ีได้กําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 3 ประการ ของสํานักงานสถาบัน 
พร้อมข้อปฏิบัติ โครงการ ตัวชี้วัด หลักฐานตัวชี้วัด และให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติร่วมกันเพ่ือพัฒนาสํานักงาน
คุณธรรม  

5. รายงานผลการดําเนินงานพร้อมส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ เสนอต่อกองแผนงานและงบประมาณ ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     
- ไม่มี 

อุปสรรคต่อการทํางาน :     
- ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง :     
1. หลักฐานเชิงประจักษ์แสดงการดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
2. แบบสํารวจเพื่อเสริมเสริมวัฒนธรรมสุจริต 
3. พระบรมราโชวาทของรัชกาลท่ี 9 เกี่ยวกับคุณธรรมสุจริต โดยแจกบุคลากรในสํานักงาน  
4. ตัวอย่างรายงาน/ภาพโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 20 แห่ง 
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หน่วยตรวจสอบภายใน
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 100 ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนประเมิน ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนประเมิน ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก
มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล

1.1 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน - - ระดับ 5 ระดับ 5 30 ระดับ 4 4 1.200 ระดับ 5 5 1.500

2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ 
รายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย

- - ร้อยละ 
19.51

ร้อยละ 96 30 ร้อยละ 54.10 3 0.900 ร้อยละ 62.16 3.24 0.972

3 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน - - - ระดับ 5 20 ระดับ 1 1 0.200 ระดับ 5 5 1.000

4 ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วยได้รับมอบหมาย

- - ระดับ 5 ระดับ 5 20 ระดับ 4.5 4.5 0.900 ระดับ 5 5 1.000

รวม 100
คะแนนเต็ม 5 3.200 4.472

มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ

มิติภายใน : การพัฒนาสถาบัน

รายงานการประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยตรวจสอบภายใน

ลําดับที่ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ําหนัก
(ร้อยละ)

 รอบ 9 เดือน  รอบ 12 เดือน
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :       นายทศปริชัย เลาห์ทวี โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4003 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นายทศปริชัย เลาห์ทวี โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4003  
คําอธิบาย:  

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อม่ันและการให้คําปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ 
ซ่ึงจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการ
บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 จัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2 จัดทําแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ของสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน 
3 จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4 จัดทํากระดาษทําการเพ่ือใช้ในการตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในตามท่ีกําหนดในแผนการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามท่ีกําหนดในแผนการตรวจสอบและเสนอผู้อํานวยการ

สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 30 ระดับ 5 5 1.50 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทํากฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน (ฉบับปรับปรุง) แผนการตรวจสอบภายในระยะ
ยาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เสนอผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบ เม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2560 

2. หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทํากระดาษทําการเพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนท้ัง 4 แห่ง ได้แก่ 
วิทยาลัยชุมชนน่าน วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชนพังงา และวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู 

3. หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบวิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบและแจ้งไปยังวิทยาลัยชุมชนน่าน เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 

4. หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบวิทยาลัยชุมชนตาก เสนอผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบและแจ้งไปยังวิทยาลัยชุมชนตาก เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 

5. หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบวิทยาลัยชุมชนพังงา เสนอผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบและแจ้งไปยังวิทยาลัยชุมชนพังงา เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 

6. หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบวิทยาลัยชุมชนพังงา เสนอผู้อํานวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบและแจ้งไปยังวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู เม่ือวันที่ 14 กันยายน 2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     
- นโยบายการดําเนินงานของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การส่งเสริมระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

- ไม่มี  
หลักฐานอ้างอิง :     

1. กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. แผนการตรวจสอบภายในระยะยาวประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. แผนการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. กระดาษทําการเพ่ือใช้ในการตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามท่ี

กําหนดในแผนการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5. รายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบและเสนอผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ รายไตรมาส ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :      นายทศปริชัย เลาห์ทวี โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4003 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางสาวเกตน์สิรี  เร่ียวแรง โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4003 
คําอธิบาย:  

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของกอง/หน่วย เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกอง/หน่วย 
โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ีกอง
แผนงานและงบประมาณตัดยอดการเบกิจ่ายงบประมาณ  

การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกอง/หน่วยเทียบ
กับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีกอง/หน่วยได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะ
นํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณร่วมด้วย โดยใช้เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่
กําหนดในมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2560 
สูตรการคํานวณ :  
 
 
 
หมายเหตุ : การคํานวณค่าร้อยละ จะคํานวณจากงบประมาณท่ีเบิกจ่ายไปแล้วเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และไม่นับ
งบประมาณท่ีวาง PO ไว้เป็นผลการเบิกจ่าย เนื่องจากงบประมาณยังไม่ถูกเบิกออกไปจากระบบฯ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 ไตรมาสท่ี 1 เบิกจ่ายตํ่ากว่าร้อยละ 10 ได้ 1 คะแนน
2 ไตรมาสท่ี 1 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 30.29 ได้ 1 คะแนน
3 ไตรมาสท่ี 2 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 52.29 ได้ 1 คะแนน
4 ไตรมาสท่ี 3 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 74.29 ได้ 1 คะแนน
5 ไตรมาสท่ี 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 96 ได้ 1 คะแนน

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับเท่ากับ 1 คะแนน ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ต่ํากว่าร้อยละ 10 ร้อยละ 30.29 ร้อยละ 52.29 ร้อยละ 74.29 ร้อยละ 96
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม
ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ  ราย ไตรมาส  ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย 

30 ร้อยละ 62.16 3.24 0.972 
 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ 2561 
2. ดําเนินการเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเงินสําหรับแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ประจําปีงบประมาณ 2561 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     
- นโยบายการดําเนินงานของผู้อํานวยการสถาบัน

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีกอง/หน่วยเบิกจ่าย x 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีกอง/หน่วยได้รับจัดสรร  
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ รายไตรมาส ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง/หน่วย
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

- ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :     

- รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 3  ระดับความสําเร็จของการควบคมุภายใน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :      นายทศปริชัย เลาห์ทวี โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4003 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :           นางสาวเกตน์สิรี เรี่ยวแรง โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4003 
คําอธิบาย:  
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ให้จัดต้ังสถาบันวิทยาลัยชุมชนข้ึนเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถือเป็น “หน่วยรับตรวจ” 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซ่ึงกําหนดให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ในฐานะ “หน่วยรับตรวจ” ต้องดําเนินการตามระเบียบฯ มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังน้ี  

1. ใช้แนวทาง “มาตรฐานการควบคุมภายใน” ท่ีกําหนดในระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการวางระบบการ
ควบคุมภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ท่ีต้องแสดงข้อมูลภารกิจและวัตถุประสงค์การดําเนินงานท่ีสําคัญ ข้อมูล
สภาพแวดล้อมของการควบคุม ความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม และผู้รับผิดชอบประเมิน และวิธีการติดตามประเมินผล 

2. รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของ
หน่วยรับตรวจ (ถ้ามี) ทุกหกสิบวัน พร้อมท้ังส่งสําเนาให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

3. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่
กรณี ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในระเบียบฯ ข้อ 6 

การรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6  
ระดับหน่วยงานย่อย หมายถึง สํานักงานสถาบัน และรายวิทยาลัยชุมชน 
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) 
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 
ระดับองค์กร หมายถึง สถาบันวิทยาลัยชุมชน (สํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) 
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) 
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) 
- รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) 
ผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
- รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปส.)

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 กอง/หน่วยมีการกําหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

2 มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/งานของกอง/หน่วย เพ่ือกําหนดกิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง จํานวนอย่างน้อย 1 กระบวนงาน 

3 มีการประเมินเกี่ยวกับการมีอยู่และความเหมาะสมของ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน แล้ว
นํามาจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 

4 มีการประเมินการควบคุมภายในตามกิจกรรม/งานของกอง/หน่วยท่ีดําเนินการอยู่ และนํากิจกรรม/
งานท่ีมีความเสี่ยงเหลืออยู่ และท่ีเป็นความเสี่ยงท่ีพบใหม่ มาประมวลเพ่ือจัดทํารายงานผลการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)

5 จัดส่งรายงาน แบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2 กองแผนงานและงบประมาณ ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2561

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1 2 3 4 5 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 3  ระดับความสําเร็จของการควบคมุภายใน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 20 ระดับ 5 5 1.00 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. หน่วยตรวจสอบภายในได้มีชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และได้มอบหมายให้นางสาวเกตน์สิรี เรี่ยวแรง ดําเนินการร่วมกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

2. จัดทํา แบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2 จัดส่งให้กองแผนงานและงบประมาณ ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     

- นโยบายการดําเนินงานของผู้อํานวยการสถาบัน
อุปสรรคต่อการทํางาน :     

- ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :     

1. การเกษียณหนังสือมอบหมายให้คุณเกตน์สิรี ดําเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
3. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
4. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน 
5. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคมุภายใน (แบบ ปย.2)

 

86



 
รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 

ตัวชี้วัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วย 
ได้รับมอบหมาย  

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :      นายทศปริชัย เลาห์ทวี โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4003 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :          นางสาวเกตน์สิรี เรี่ยวแรง โทรศัพท์ : 0 2280 0091-6 ต่อ 4003  
คําอธิบาย:  

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงถือเป็นการยกระดับให้
การประเมินฯ ของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้อง
ดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงาน ภายใต้ประเด็นการประเมินแบบเดิมให้เป็นข้อคําถามในลักษณะเป็นมาตรการในเชิงระบบมากข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้
หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการปฏิบัติงานท่ีย่ังยืนและเป็นรูปธรรม โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ได้
มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบประเมินสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 81 หน่วยงาน ดังนั้น 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมาตรการดังกล่าวด้วย 

เครื่องมือการประเมินแบ่งออกเป็น 3 เครื่องมือ ประกอบด้วย 
1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT) 

จัดเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ พร้อมกับเอกสารหลักฐานท่ีแนบประกอบการตอบ 
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT) 

เป็นการสํารวจความคิดเห็น โดยจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment : 

EIT) เป็นการสํารวจความคิดเห็น โดยจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังน้ี  
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)  
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)  
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) และ  
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  
ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงต้องดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม “คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 สําหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบการประเมิน” และมติท่ีประชุมคณะทํางานบริหารงานพัฒนาระบบราชการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2561 ได้มอบหมายกอง/หน่วยของสํานักงานสถาบันท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกอง/หน่วยของ
สํานักงานสถาบันตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ตามท่ีได้รับมอบหมายและให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 ชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน และวิเคราะห์หลักเกณฑ์

การประเมินดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย
2 มอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการตามดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย และกํากับ ติดตาม

การดําเนินการตามดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย
3 จัดทํารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานท่ีได้รับมอบหมายพร้อม

เอกสารหลักฐาน ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) และครบถ้วนทุกข้อ 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานักงานสถาบัน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 12 เดือน                 
ตัวชี้วัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตามที่กอง/หน่วย 

ได้รับมอบหมาย  
4 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน เสนอต่อกอง

แผนงานและงบประมาณ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
5 นําข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือแนวทางในการพัฒนามา

ปรับปรุงการดําเนินการเพื่อยกระดับหน่วยงาน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้คะแนน ITA ไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นลําดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานตามท่ีกอง/หน่วยได้รับ
มอบหมาย 

20 ระดับ 5 5 1.00 
 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ 

1. หน่วยตรวจสอบภายในได้มีการชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน และวิเคราะห์
หลักเกณฑ์การประเมินดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย และได้มีการมอบหมายให้นางสาวเกตน์สิรี เรี่ยวแรง เป็น
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 4.3 ร่วมกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

2. หน่วยตรวจสอบภายในได้มีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอ
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     
- นโยบายการดําเนินงานของผู้อํานวยการสถาบัน

อุปสรรคต่อการทํางาน :     
- ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง :     
- รายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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