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บทนำ 
 

 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

มีคุณธรรมและความโปร่งใส จึงจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม โดยดำเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีเป้าหมายที่ครอบคลุมบุคลากรทุกส่วนของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้งผู้บริหาร และบุคลากร นักศึกษา รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะนำไปสู่การ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างแท้จริง   
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ส่วนที่ 1 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนการพัฒนาประเทศที่กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของ

รัฐทุกภาคส่วนต้องทำตามเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติโดยกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญการพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุล ระหว่างการพัฒนา 
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐ
ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงาน
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน  ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้  ในยุทธศาสตร์

ชาติมีทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่สำคัญของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศที่กำหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ ประเด็นที่ 21 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  และ
ประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้  

1) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ ใน
ส่วนการพัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม ในส่วนของการพัฒนา “ระบบ” จะให้
ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับ
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บริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือ
และมาตรการเพ่ือสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปิดโอกาสในการกระทำการทุจริต 

2) แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการ
และกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต มีบรรลุเป้าหมายที่สำคัญ คือ การดำเนินคดีทุจริตมีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้จัดทำบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี

(พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการ
ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค  และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ  ทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่ งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 10 ยุทธศาสตร์  

ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

4. ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) จัดทำขึ้นเพ่ือวางกรอบทิศ

ทางการพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยได้จัดทำเป้าหมายผลสำเร็จของการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปี เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ 20 ปี ที่วางไว้ คือ การเป็น “สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน” โดยกำหนดเป้าหมาย และ
แนวทางดำเนินการสำคัญ ๆ ของแต่ละเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง และผู้ประกอบการในชุมชน 
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล มีเป้าหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1) เป้าหมายที่ 1.1 สร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ โดยมีการดำเนินการ

สำคัญ ได้แก่ การสร้างค่านิยมร่วมองค์กรให้เป็นองค์กรที่มุ่งการทำงานเพ่ือความเป็นเลิศ และการสร้าง
วัฒนธรรมการทำงานบนฐานความรู้/ข้อมูลข้อเท็จจริง การส่งเสริมให้มีการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร
ทุกระดับอย่างต่อเนื่องทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

http://www.iccs.ac.th/uploads/file/20year.pdf
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2) เป้าหมายที่ 1.5 มุ่งสู่การเป็นสถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม โดยมีการดำเนินการสำคัญ ได้แก่ 
การส่งเสริมการพัฒนาสถาบันให้มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การส่งเสริมให้กรรมการสภา
สถาบัน กรรมการสภาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ผู้เรียน และผู้รับบริการทางการศึกษามีส่วนร่วม
สร้างสถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม การส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชน เป็นพ้ืนที่สร้างความดี และสร้างคนดีให้
ชุมชน 

5. แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี จัดทำขึ้น เพ่ือกำหนด เป้าหมาย กลยุทธ์ และ

แนวทางดำเนินงาน รวมทั้งตัวชี้วัดที่ใช้วัดความสำเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางของ
ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ปี ไปสู่การปฏิบัติในระดับวิทยาลัยชุมชน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถาบัน ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “สถาบันธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” 
พันธกิจ : สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

และชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองต่อความต้องการและการประกอบอาชีพ
ของ ท้องถิ่นและชุมชนซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 1) การจัดการศึกษา 2) การวิจัยและ
นวัตกรรม 3) การบริการทางวิชาการ 4) การทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม 

ค่านิยมองค์กร : การมุ่งผลลัพธ์และความเป็นเลิศ การมีส่วนร่วมที่มุ่งความสำเร็จ ความเป็นธรรมและ
ความซื่อสัตย์ในสิ่งที่ทำความเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจ 

เอกลักษณ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน 
เพ่ือพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน 

อัตลักษณ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : ทำงานเชิงรุก ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอ 
ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี ประกอบด้วย 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล  
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน  
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน  
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน  
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล มีเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชน เป็น
พ้ืนทีส่ร้างความดี และสร้างคนดีให้ชุมชน มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้  

(1) ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันให้มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
(2) ส่งเสริมให้กรรมการสภาสถาบัน กรรมการสภาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร 

ผู้เรียน และผู้รับบริการทางการศึกษามีส่วนร่วมสร้างสถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม  
 

http://www.iccs.ac.th/uploads/file/strategy2562.pdf
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสถาบันวิทยาลัยชมุชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักธรรมาภิบาล นำมาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการวันสถาปนาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

1. เพ่ือให้บุคลากรรําลึกถึงความสําคัญของสถาบันฯ 
ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร 
2. เพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงภาระหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ในการพัฒนาความก้าวหน้าของสถาบันฯ  

เม.ย. 65 22,600 
 

กองอำนวยการ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

2 โครงการให้ความรู้ ช่องทางการแจ้งข้อ
ร้องเรียน  

1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ในการร้องเรียน 
2. เพ่ือลดปัญหาการกระทำอันเป็นการทุจริตภายใน
หน่วยงาน 
3. เพ่ือให้มีความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันมิให้
เกิดอันตรายต่อผู้แจ้งข้อมูล 

ก.ค. 65 - กองอำนวยการ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

3 งานสืบสวน/สอบสวน เพ่ือเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงอันเป็นการพิสูจน์
ความรับผิดของผู้ที่กระทำการทุจริต และดำเนินการ
ทางกฎหมายต่อไป เพ่ือประกันความเป็นธรรมของ
บุคคล 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 30,000 
 

กองอำนวยการ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

4 ง า น พั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย  (ป ร ะ ชุ ม
คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ 

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายลำดับรองของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้สอดรับกับกระบวนการ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 92,400 
 

กองอำนวยการ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ทำงานในสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยความโปร่งใส 
ยุติธรรม เพ่ือประโยชน์ของสถาบันโดยแท้จริง 
2. เพ่ือให้มีข้อกำหนด กฎหมายในการควบคุมความ
ประพฤติและการปฏิบัติของบุคลากร โดยให้ยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ 

5 จัดทำข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับมาตรา 21 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญ ญั ติ การอุดมศึกษา พ .ศ . 2562 ที่
กำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีข้อบังคับว่า
ด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 - กองอำนวยการ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

6 จัดทำประมวลจริยธรรมของบุคลากรใน
สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

เพ่ื อ ให้ มี ค ว ามสอดคล้ อ งกั บ ม าต รา 20  แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติ การอุดมศึกษา พ .ศ . 2562 ที่
กำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวล
จริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการ
สภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา และผู้ เรียน โดยมีกลไกในการ
ส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 - กองอำนวยการ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้ า น ก า ร เงิ น แ ล ะ บั ญ ชี  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปอย่าง ถูกต้อง 
ไม่ก่อให้เกิดการทุจริต โดยอ้างถึงความไม่รู้กฎหมาย
เกี่ยวกับ การเงิน บัญชี และพัสดุ 

เม.ย. 65 10,700 
 

กองอำนวยการ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

8 โครงการอบรมประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร
สถาบันฯ  

1. สร้างความเข้าใจในบทบาท พันธกิจ และการ
ดำเนิ น งานขององค์กรให้ เป็ นที่ แพร่หลายไปสู่

มี.ค. 65 40,200 กองอำนวยการ 



 

7 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

สาธารณชนโดยการเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ  
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้วิทยาลัยชุมชนเป็นที่รู้จัก
และยอมรับต่อสังคมและแวดวงการศึกษา 
3. เพ่ือส่ งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้สอดคล้องตามพันธกิจของสถาบัน 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล
และผลการดำเนินงานของสถาบันและมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันเพ่ือความ
โปร่งใส  

 สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

9 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

1. เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้วยคุณธรรมม จริยธรรม และสร้างคุณประโยชน์
ให้แก่สถาบัน  
2. เพ่ือสร้างขวัญ และกาลังใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานดีได้เกิด
ความภาคภูมิใจ 

ต.ค. 64 -  ม.ค. 65 - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

10 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสถาบัน เพ่ือบุคลากรสำนักงานสถาบันฯ มีความสามัคคี
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ทัศนคติที่ดี มีธรรมาภิบาล 

ต.ค. 64 –  ส.ค. 
65 

262,050  
 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

11 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาในสำนักงานสถาบัน/
อาจารย์/พนักงานงานราชการ 

เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ วินัย และหลักธรรมาภิบาลของสถาบัน 
 

ต.ค. 64 -  ม.ค. 65 - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 



 

8 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

12 โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) 
แผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

จัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 
ปี โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วม 

ธ.ค. 64 - ม.ค. 65 32,200  
 

กองแผนงานและงบประมาณ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักศึกษา 

เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
กรอบ TQF 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1,000,000 วิทยาลัยชุมชน 
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ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผล  

 

 
แนวทางการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เพ่ือให้

ทราบความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ และวางแนวทางแก้ไขปัญหา 

และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณให้ประเมินผลและรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม  


