
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

 
 

 
 

 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 โครงการ วงเงินที่ได้รับจัดสรร
ทั้งสิ้น 557,109 บาท เมื่อสิ้นปีงบประมาณ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการทั้ง 4 โครงการ และใช้จ่าย
งบประมาณไปทั้งสิ้น 125,124 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.46 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ที ่ โครงการ/กิจรรม สถานภาพ 
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานระหว่าง ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

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

1 การประชุมคณะกรรมการ
สรรหาสภาวิทยาลยั  

แล้วเสร็จ ✓ - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - -  สำนักงานสถาบันฯ 
(กลุ่มกิจการสภา) 

เอกสารแนบ 1 

2 งานสืบสวน/สอบสวน 
 

แล้วเสร็จ - - - - ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ 90,944 สำนักงานสถาบันฯ 
(กลุ่มกฎหมาย) 

เอกสารแนบ 2 

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แล้วเสร็จ - - - - - - ✓ - - - - - 7,800 สำนักงานสถาบัน 

(กลุ่มการเงิน) 

เอกสารแนบ 3 

4 งานพัฒนากฎหมาย (การ
ประชุมอนุกรรมการร่าง
ข้อบังคับ ปรับปรุง และ
แก้ไขข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน) 

แล้วเสร็จ  ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - ✓ 26,380 สำนักงานสถาบัน 
(กลุ่มกฎหมาย) 

เอกสารแนบ 4 

 
 
 



ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

โครงการ/กิจรรม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัย ควรกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเพ่ิมเติมของผู้เข้ารับการสรรหา โดยผู้เข้า
รับการสรรหาจะต้องไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการสรรหาฯ 

งานสืบสวน/สอบสวน ควรเพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนน้อยทำให้
บุคคลเดียวต้องพิจารณาท้ังงานสืบสวน สวนสวน อุทธรณ์ รวมถึงงานคดี ซึ่งอาจขัดต่อ
หลักความเป็นการในการพิจารณาทางปกครอง 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- ไม่มี – 

งานพัฒนากฎหมาย (การประชุมอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไข
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน) 

- ไม่มี - 

 



เอกสารแนบ 1 
 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน 

 
1. ชื่อโครงการ  เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ .ศ. 2558 มาตรา 35 กำหนดให้ ในวิทยาลัยให้มี
สภาวิทยาลัยเพ่ือทําหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชนซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใน  
ภูมิลําเนาเดียวกันกับวิทยาลัย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า 
และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้งจาก ภาคเอกชนจํานวนไม่น้อยกว่าสี่คนเป็น
กรรมการ       

เพ่ือให้การดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 แล้ว ดังนั้น สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
สภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือดำเนินการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการในสภาวิทยาลัยชุมชนทั้ง 18 แห่ง 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เอ้ือประโยชน์ให้พรรคพวกเดียวกันเข้ามาดำรงตำแหน่งในสภา
วิทยาลัยชุมชน 

4. กลุ่มเป้าหมาย   
คณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน 17 คณะ      

5. ผลการดำเนินกิจกรรม 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน 17 คณะ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 29 

มีนาคม 2564 
6. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มกิจการสภา กองอำนวยการ 
7. ผลที่ได้รับ 
        1) การสรรหาดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เอ้ือประโยชน์ให้พรรคพวกเดียวกันเข้ามาดำรง
ตำแหน่งในสภาวิทยาลัยชุมชน  
        2) ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมเข้ามาทำงานในวิทยาลัยชุมชน 
        3) วิทยาลัยชุมชนมีการพัฒนาดียิ่งขึ้น 
8. เอกสารอ้างอิงผลการดำเนินการ 
https://www.iccs.ac.th/news_inside.php?news_id=897  

https://www.iccs.ac.th/news_inside.php?news_id=897


เอกสารแนบ 2 
 
งานสืบสวน/สอบสวน 

 
1. ชื่อโครงการ  เรื่อง งานสืบสวน/สอบสวน 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ .ศ. 2558  มาตรา 6 วรรคแรก กำหนดว่า “เพ่ือ
ประโยชน์และความสอดคล้องในการบริหารงานบุคคลของสถาบัน ให้สภาสถาบันมีอำนาจหน้าที่ในการ
บริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
กฎหมายอ่ืนโดยอนุโลม เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน” ซึ่งข้าราชการในวิทยาลัยชุมชน
ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการครู ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงมีความจำเป็นต้องนำพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยเฉพาะ
หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย หมวด 7 การดำเนินการทางวินัย และหมวด 8 การออกจากราชการ เพ่ือ
เป็นการวางมาตรการการดำเนินงานลงโทษผู้กระทำผิดวินัยโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความเกรงกลัวและไม่กล้ากระทำผิด 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงในการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริต และการลงโทษตามความผิดที่
ผู้นั้นได้กระทำไป 

4. กลุ่มเป้าหมาย   
บุคลากรในสังกัดสถาบันสถาบันวิทยาลัยชุมชน    

5. การดำเนินการ วันเวลาและสถานที่ 
5.1 การลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจะกระทำ ณ วิทยาลัยชุมชน ที่มูลกรณีแห่งการร้องเรียนเกิดข้ึน 
5.2 การประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะมีการประชุมอย่างน้อย 5 ครั้ง ดังนี้ 

5.2.1 การประชุมเพ่ือวางแนวทางการสอบสวน ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5.2.2 การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5.2.3 การลงพ้ืนที่เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานเอกสารหลักฐาน ณ วิทยาลัยชุมชนที่มูลคดี

เกิด 
5.2.4 การแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทั้งบันทึกสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูก

กล่าวหาทราบ พร้อมทั้งให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้ากล่าวหาและนำพยานหลักฐาน
มาประกอบถ้อยคำของตน ณ วิทยาลัยชุมชนต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือที่มูลคดีเกิด 

5.2.5 การประชุมคณะกรรมการสอบสวนฯ เพ่ือจัดทำรายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้อำนวยการ
สถาบันในฐานะผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน   



6. ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มกฎหมาย กองอำนวยการ 

7. งบประมาณทีใ่ช้ 
จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 90,944 บาท 
 
  

8. ผลการดำเนินกิจกรรม 
ในปีงบประมาณ ประจำปี พ .ศ. 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการการสอบสวนทางวินัย 

จำนวน 6 ครั้ง ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ   
9. ผลที่ได้รับ 

ได้ข้อเท็จจริงในการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริต และการลงโทษตามความผิดที่ผู้นั้นได้กระทำไป 
(กรณีนี้ผลปรากฏว่าผิดวินัยร้ายแรงเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ แต่ไม่เป็นการ
ทุจริตในหน้าที่ราชการ)  

 
 
 

  



เอกสารแนบ 3 
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ชื่อโครงการ  เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน  บัญชี และพัสดุ ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับทำให้
หน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ตามกฎหมายดังกล่าว  
3. วัตถุประสงค์ 

สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  แก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

4. กลุ่มเป้าหมาย   
บุคลากรในสังกัดสถาบันสถาบันวิทยาลัยชุมชน         

5. การดำเนินกิจกรรม 
อบรมให้ความรู้ ความเข้าในในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุแก่ผู้ปฏิบัติงานภายใน

สถาบันและวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดการทุจริต โดยอ้างถึง
ความไมรู่้กฎหมายเก่ียวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ  
6. วันเวลาและสถานที่ 

การอบรมให้ความรู้ ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส -2019 
7. ผู้รับผิดชอบการอบรม 

กลุ่มการเงินและบัญชี กองอำนวยการ 
8. งบประมาณที่ใช้ 
        จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 7,800 บาท  
9. ผลที่ได้รับ 
        1) บุคลากรในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย   

        2) บุคลากรมคีวามรู้ ความเข้าในในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  



เอกสารแนบ 4 
 
การประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
1. ชื่อโครงการ  เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบัน  
                             วิทยาลัยชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
10 เมษายน 2558 มีผลให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปลี่ยนสถานะเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  
พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายแม่บทท่ีกำหนดในหลักการและสาระสำคัญเท่านั้นส่วนการกำหนดรายละเอียด
เพ่ือให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ในพระราชบัญญัติแต่ละฉบับจะมีบทบัญญัติ
กำหนดรายละเอียดของการบังคับใช้กฎหมายต่อไปเป็นกฎหมายอีกระดับหนึ่ง ดังนั้น จะต้องมีการพิจารณา
ยกร่างรายละเอียดสิ่งที่พระราชบัญญัติกำหนดไว้ เพ่ือให้การใช้กฎหมายมีความสมบูรณ์ขึ้นมา รูปแบบของ
กฎหมายดังกล่าวนี้ ไม่ว่าจะตราเป็น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศก็ตาม และเพ่ือให้การดำเนินงานของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 แล้ว 
ดังนั้น สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องปรับปรุง 
แก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้มีการตรากฎหมายที่มีความทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
และเพ่ือประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสถาบันและวิทยาลัยชุมชน 

4. กลุ่มเป้าหมาย   
บุคลากรในสังกัดสถาบันสถาบันวิทยาลัยชุมชน       

5. การดำเนินกิจกรรม 
ประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือให้

มีการตรากฎหมายที่มีความทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในกระบวนการตรา
กฎหมายจักต้องกระทำด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม เพ่ือประโยชน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
โดยแท้จริง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกฎหมายที่มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้ 

5.1 ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 



5.2 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีในการสรรหากรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 

5.3 ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการ
วิทยาลัย และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2563  ฉบับลงวันที่ 12 มกราคม 2564 

5.4 ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย 
พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 12 มกราคม 2564 

5.5 ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2564 ฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2564   

5.6 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ค่าตรวจสุขภาพประจำปีของจ้างเหมาบริการใน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2564 ฉบับลงวันที่ 28 เมษายน 2564  

6. วันเวลาและสถานที่ 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับอนุกรรมการที่ไม่สามารถเดินทางมาประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน   
7. ผู้รับผิดชอบการอบรม 

กลุ่มกฎหมาย กองอำนวยการ 
8. งบประมาณที่ได้รับ 

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 26,380 บาท  
9. ผลที่ได้รับ 
        1) สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ เพ่ือรองรับในการปฏิบัติงาน และมี
ความทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไป 
        2) มีกระบวนการตรากฎหมายที่เป็นไปตามหลักนิติธรรมเพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร 
        3) สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย  
10. เอกสารอ้างอิงการดำเนินงาน 

https://www.iccs.ac.th/news_inside.php?news_id=1104 
https://www.iccs.ac.th/news_inside.php?news_id=1124 
https://www.iccs.ac.th/news_inside.php?news_id=1128 
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