
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐัของ 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
รอบ ๖ เดอืน (ระหวางเดอืนตลุาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตาม 
แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐของสถาบันวิทยาลยัชุมชน  

รอบ ๖ เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

************** 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังน้ี 
๑. สรุปผลการดําเนนิงาน 
๑.๑ การประชุมคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัย  
๑.๑.๑ วงเงินที่ใชไป ๑๕๑,๔๑๙ บาท 
  ๑.๑.๒ ผลการดําเนินการ : อยูระหวางการดําเนินการ 
  ๑.๑.๓ ผลที่ไดรับจากโครงการ  
    ๑) ไดผูที่มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน เขามารวมทํางานในวิทยาลัยชุมชน  
   ๒) ไมปรากฏวามีการเอ้ือประโยชนแกพวกพองเพ่ือใหเขามาทํางานในวิทยาลัยชุมชน 
๑.๒ งานสืบสวน/สอบสวน 
  ๑.๒.๑ วงเงินที่ใชไป ๙๐,๙๔๔ บาท  
  ๑.๒.๒ ผลการดําเนินการ : การดําเนินการยังไมแลวเสร็จ  

๑.๒.๓ ผลที่ไดรับจากโครงการ  
                   เพ่ือเปนการแสวงหาขอเท็จจริงในการกระทําผิดเก่ียวกับการทุจริต และการลงโทษตาม
ความผิดที่ผูน้ันไดกระทําไป 
๑.๓ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ๑.๓.๑ วงเงินที่ใชไป ๗,๘๐๐ บาท  

๑.๓.๒ ผลการดําเนินการ : สําเร็จ 
๑.๓.๓ ผลที่ไดรับจากโครงการ  

                   ผูเขารับการอบรมมีความรู มีความเขาในในการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
๑.๔ งานพัฒนากฎหมาย (การประชุมอนุกรรมการรางขอบังคับ ปรับปรุง และแกไขขอบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน) 
  ๑.๔.๑ วงเงินที่ใชไป ๖๓,๐๕๐ บาท  

๑.๔.๒ ผลการดําเนินการ : สําเร็จ (มีการประชุม ๓ ครั้ง)  
  ๑.๔.๓ ผลที่ไดรับจากโครงการ  
                   เพ่ือใหมีการตรากฎหมายที่มีความทันสมัยกับสถานการณปจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
ในกระบวนการตรากฎหมายจักตองกระทําดวยความโปรงใส บริสุทธ์ิยุติธรรม เพ่ือประโยชนของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนโดยแทจริง 



 

 

๒. สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ 
 

ที่ แผนงาน / โครงการ 
สถานภาพการ

ดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณ รวมแผน/ 
ผลเบิกจาย

สะสม 

รอยละ
สะสม 

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

ป 2564 
แผนการเบิก

จายเงิน 
              

  

งบดําเนินงาน 
ผลการเบิก
จายเงิน 

              
  

1 การประชุมคณะกรรมการ
สรรหาสภาวิทยาลัย 

แผนการเบิก
จายเงิน 

20,309    8,700 198,500 8,700 8,700     244,909 

 

สํานักงาน
สถาบันฯ 

 
 

 

เอกสาร
แนบ 1 

ผลการเบิก
จายเงิน 

20,309     131,110       151,419 61.83 

2 งานสืบสวน/สอบสวน 
 

แผนการเบิก
จายเงิน 

36,660 9,220  13,720 18,310  16,080  30,000  30,000  153,990  สํานักงาน
สถาบันฯ 

 
 

 

เอกสาร
แนบ 2 

ผลการเบิก
จายเงิน 

35,850 9,220  13,720 32,154        90,944 59.06 

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดานการเงิน 
บัญชี และพัสดุ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนการเบิก
จายเงิน 

      32,000      32,000  สํานักงาน
สถาบันฯ 

 
 

 

เอกสาร
แนบ 3 

ผลการเบิก
จายเงิน 

      7,800   
   

7,800 24.38 

4 งานพัฒนากฎหมาย (การ
ประชุมอนุกรรมการราง
ขอบังคับ ปรับปรุง และ
แกไขขอบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน) 

แผนการเบิก
จายเงิน 

17,545 11,660 33,845  15,790  15,790  15,790  15,790  126,210  สํานักงาน
สถาบันฯ 

เอกสาร
แนบ 4 

ผลการเบิก
จายเงิน 

17,545 11,660 33,845          63,050 49.96 

 
 



 

 

เอกสารแนบ ๑ 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชมุชน 

------------------------------------------ 
 
๑. ชื่อโครงการ  เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
        ตามที่พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘  มาตรา ๓๕ กําหนดให ในวิทยาลัยใหมี

สภาวิทยาลัยเพ่ือทําหนาที่คณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนองคกรชุมชนซึ่งมีที่ต้ังอยูใน 

ภูมิลําเนาเดียวกันกับวิทยาลัย ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนสถาบันอุดมศึกษา ผูแทนศิษยเกา 

และผูทรงคุณวุฒิไมเกินเจ็ดคน ซึ่งในจํานวนน้ีจะตองแตงต้ังจาก ภาคเอกชนจํานวนไมนอยกวาสี่คน 

เปนกรรมการ       

      เพ่ือใหการดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว ดังน้ัน สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาสภา

วิทยาลัยชุมชนเพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหนงกรรมการในสภาวิทยาลัยชุมชน ทั้ง ๑๘ แหง 

 

๓. วัตถุประสงค 
        เพ่ือใหการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหนงกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเปนไปดวยความ

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

๔. กลุมเปาหมาย   
        ผูเขารับการสรรหาซึ่งเปนคนในพ้ืนทีต้ั่งของวิทยาลัยชุมชน    
       
๕. การดําเนินกิจกรรม 
         อยูระหวางการดําเนินการสรรหา 
 
๖. วันเวลาและสถานที ่
        กําหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัย แหงละ ๓ ครัง้ ดังน้ี 
        ครั้งที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
        ครั้งที่ ๒ ลงพ้ืนที่ ณ วิทยาลัยชุมชน เพ่ือสัมภาษณผูเขารับการสรรหาพรอมทั้งพิจารณาความรูความ
เขาใจของผูเขารับการสรรหาวามีความสอดคลองกับบริบทของชุมชนแหงน้ัน ๆ หรือไม เพ่ือพิจารณา 
ใหคะแนน 
        ครั้งที่ ๓ ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือสรุปผลการใหคะแนนของคณะกรรมการสรรหาฯ แลว
คัดเลือกผูเขารับการสรรหาที่มีความเหมาะสมที่สุดเขามาเปนกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน  
 
๗. ผูรับผดิชอบการอบรม 
        กลุมกิจการสภา กองอํานวยการ 



 

 

๘. งบประมาณ 
        จากงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ แผนงาน : พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
คน ผลผลิตที่ ๑ : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบดําเนินงาน จํานวนเงิน ๑๕๑,๔๑๙ บาท  
**การดําเนินการยังไมแลวเสร็จ** 
 
๙. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
        ๑) การสรรหาดําเนินการอยางโปรงใส เปนธรรม ไมเอ้ือประโยชนใหพรรคพวกเดียวกันเขามาดํารง

ตําแหนงในสภาวิทยาลัยชุมชน  

        ๒) ไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ที่เหมาะสมเขามาทํางานในวิทยาลัยชุมชน 

        ๓) วิทยาลัยชุมชนมีการพัฒนาดีย่ิงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารแนบ ๒ 
งานสืบสวน/สอบสวน 

------------------------------------------ 
 
๑. ชื่อโครงการ  เรื่อง งานสืบสวน/สอบสวน 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
        ตามที่พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘  มาตรา ๖ วรรคแรก กําหนดวา “เพ่ือ

ประโยชนและความสอดคลองในการบริหารงานบุคคลของสถาบัน ใหสภาสถาบันมีอํานาจหนาที่ในการ

บริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ

กฎหมายอ่ืนโดยอนุโลม เวนแตพระราชบัญญัติน้ีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน” ซึ่งขาราชการในวิทยาลัยชุมชน

สวนใหญเปนขาราชการครู ดังน้ัน สถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงมีความจําเปนตองนําพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมมาใชบังคับโดยอนุโลม 

โดยเฉพาะหมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย, หมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย และหมวด ๘ การออกจาก

ราชการ  เพ่ือเปนการวางมาตรการการดําเนินงานลงโทษผูกระทําผิดวินัยโดยเฉพาะเรื่องการทุจริต 

ใหผูปฏิบัติงานเกิดความเกรงกลัวและไมกลากระทําผิด 

 

๓. วัตถุประสงค 
        เพ่ือเปนการแสวงหาขอเท็จจริงในการกระทําผิดเก่ียวกับการทุจริต และการลงโทษตาม

ความผิดที่ผูน้ันไดกระทําไป 

๔. กลุมเปาหมาย   
        บุคลากรสถาบันสถาบันวิทยาลัยชุมชน    
       
๕. การดําเนินกิจกรรม 
         โดยในปงบประมาณ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔  มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง  
จํานวน ๒ ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จํานวน ๒ ครั้ง ซึ่งอยูระหวาง 
การดําเนินการ  
  
๖. วันเวลาและสถานที ่
        ๖.๑ การลงพ้ืนที่ตรวจสอบขอเท็จจรงิจะกระทํา ณ วิทยาลัยชุมชน ที่มูลกรณีแหงการรองเรียนเกิดขึ้น 
        ๖.๒  การประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะมีการประชุมอยางนอย ๕ ครั้ง ดังน้ี 
                ๖.๒.๑ การประชุมเพ่ือวางแนวทางการสอบสวน ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
               ๖.๒.๒ การแจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูถกูกลาวหาทราบ ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
               ๖.๒.๓ การลงพ้ืนที่เพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงและพยานเอกสารหลักฐาน ณ วิทยาลัยชุมชนที่ 
มูลคดีเกิด 



 

 

               ๖.๒.๔ การแจงขอกลาวหาพรอมทั้งบันทึกสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูก
กลาวหาทราบ พรอมทั้งใหโอกาสผูถูกกลาวหาช้ีแจงแกขากลาวหาและนําพยานหลักฐานมาประกอบ
ถอยคําของตน ณ วิทยาลัยชุมชนตนสังกัดของผูถูกกลาวหาหรือที่มูลคดีเกิด 
               ๖.๒.๕ การประชุมคณะกรรมการสอบสวนฯ เพ่ือจัดทํารายงานการสอบสวนเสนอตอ
ผูอํานวยการสถาบันในฐานะผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนฯ ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน   
 
๗. ผูรับผดิชอบการอบรม 
        กลุมกฎหมาย กองอํานวยการ 
 
๘. งบประมาณ 
        จากงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ แผนงาน : พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
คน ผลผลิตที่ ๑ : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบดําเนินงาน จํานวนเงิน ๙๐,๙๔๔ บาท  
 **การดําเนินการยังไมแลวเสร็จ** 
 
๙. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
        ๑) สรางบรรทัดฐานในการพิจารณาลงโทษผูที่กระทําผิด โดยเฉพาะกรณีการทุจริตในองคกร 

        ๒) บุคลากรในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชนเกิดความเกรงกลัวการลงโทษ และไมกลากระทําผิด 

        ๓) เพ่ือใหผูกระทําผิดถูกลงโทษในการกระทําผิดของตน   
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

เอกสารแนบ ๓ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพสัดุ 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
------------------------------------------ 

 
๑. ชื่อโครงการ  เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
        ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  มีผลใชบังคับทําให

หนวยงานของรัฐที่เปนสวนราชการตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกลาวน้ี  

        เพ่ือใหการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ มีความรู ความเขาใจ 

และสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามกฎหมาย จึงจําเปนตองไดรับการฝกอบรมใหความรูตามกฎหมาย

ดังกลาว  

 

๓. วัตถุประสงค 
        สรางความเขาใจในการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ แกผูปฏิบัติงานในสังกัดสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน 

๔. กลุมเปาหมาย   
        บุคลากรในสังกัดสถาบันสถาบันวิทยาลัยชุมชน    
       
๕. การดําเนินกิจกรรม 
         อบรมใหความรู ความเขาในในการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุแกผูปฏิบัติงานภายใน

สถาบันและวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง ไมกอใหเกิดการทุจริต โดยอางถึง

ความไมรูกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ (ไดวางแผนดําเนินกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม) 

๖. วันเวลาและสถานที ่
        การอบรมใหความรู ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชน โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโคโรนาไวรัส - ๒๐๑๙  
 
๗. ผูรับผดิชอบการอบรม 
        กลุมการเงินและบัญชี กองอํานวยการ 
 
 
 
 



 

 

๘. งบประมาณ 
        จากงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ แผนงาน : พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
คน ผลผลิตที ่๑ : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบดําเนินงาน จํานวนเงิน ๗,๘๐๐ บาท  
 
๙. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
        ๑) บุคลากรในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามกฎหมาย   

        ๒) บุคลากรมีความรู ความเขาในในการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารแนบ ๔ 
การประชุมคณะอนุกรรมการรางขอบังคบั ปรับปรุง และแกไขขอบังคับสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

------------------------------------------ 
 
๑. ชื่อโครงการ  เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการรางขอบังคับ ปรับปรุง และแกไขขอบังคับสถาบัน  
                               วิทยาลัยชุมชน 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
        ตามที่พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ .ศ . ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ มีผลใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนเปลี่ยนสถานะเปนสวนราชการที่มีฐานะเปน 

นิติบุคคล  พระราชบัญญัติเปนกฎหมายแมบทที่กําหนดในหลักการและสาระสําคัญเทาน้ันสวนการกําหนด

รายละเอียดเพ่ือใหกฎหมายสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน ในพระราชบัญญัติแตละฉบับจะมี

บทบัญญัติกําหนดรายละเอียดของการบังคับใชกฎหมายตอไปเปนกฎหมายอีกระดับหน่ึง  ดังน้ัน จะตองมี

การพิจารณายกรางรายละเอียดสิ่งที่พระราชบัญญัติกําหนดไว เพ่ือใหการใชกฎหมายมีความสมบูรณขึ้นมา 

รูปแบบของกฎหมายดังกลาวน้ี ไมวาจะตราเปน ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศก็ตาม และเพ่ือใหการ

ดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว ดังน้ัน สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน แตงต้ังคณะอนุกรรมการรางขอบังคับ ปรับปรุง และ

แกไขขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

        ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะตองปรับปรุง 

แกไขกฎหมายที่มีอยูใหมีความทันสมัยสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 

๓. วัตถุประสงค 
        เพ่ือใหมีการตรากฎหมายที่มีความทันสมัยกับสถานการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

และเพ่ือประโยชนตอการดําเนินงานของสถาบันและวิทยาลัยชุมชน 

๔. กลุมเปาหมาย   
        บุคลากรสถาบันสถาบันวิทยาลัยชุมชน    
       
๕. การดําเนินกิจกรรม 
         ประชุมคณะอนุกรรมการรางขอบังคับ ปรับปรุง และแกไขขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใหมี
การตรากฎหมายที่มีความทันสมัยกับสถานการณปจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในกระบวนการตรา
กฎหมายจักตองกระทําดวยความโปรงใส บริสุทธ์ิยุติธรรม เพ่ือประโยชนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
โดยแทจริง ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีกฎหมายที่มีการปรับปรุงแกไขใหม จํานวน ๔ เรื่อง ดังน้ี 
        ๕.๑ ขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยจํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ
ไดมาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓  ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  



 

 

        ๕.๒ ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทําบัญชีในการสรรหากรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓  ฉบับลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
        ๕.๓ ขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติ และลักษณะตองหามของผูอํานวยการ
วิทยาลัย และรองผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓  ฉบับลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
        ๕.๔ ขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๖๓  ฉบับลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔  
 
๖. วันเวลาและสถานที ่
        ระหวางเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
สําหรับอนุกรรมการที่ไมสามารถเดินทางมาประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 
๗. ผูรับผดิชอบการอบรม 
        กลุมกฎหมาย กองอํานวยการ 
 
๘. งบประมาณ 
        จากงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ แผนงาน : พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
คน ผลผลิตที ่๑ : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบดําเนินงาน จํานวนเงิน ๖๓,๐๕๐ บาท  
 
๙. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
        ๑) สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ เพ่ือรองรับในการปฏิบัติงาน 

        ๒) มีกระบวนการตรากฎหมายที่มีความบริสุทธยุติธรรมเพ่ือประโยชนตอองคกร 

        ๓) สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย  
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	------------------------------------------
	๑. ชื่อโครงการ  เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน
	๒. หลักการและเหตุผล
	ตามที่พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘  มาตรา ๓๕ กำหนดให้ ในวิทยาลัยให้มีสภาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชนซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใน ภูมิลำเนาเดียวกันกับวิทยาลัย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส...
	เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว ดังนั้น สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการในสภาวิทยาลัยช...
	๓. วัตถุประสงค์
	เพื่อให้การสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	ผู้เข้ารับการสรรหาซึ่งเป็นคนในพื้นที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน
	๕. การดำเนินกิจกรรม
	อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหา
	๖. วันเวลาและสถานที่
	กำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัย แห่งละ ๓ ครั้ง ดังนี้
	ครั้งที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
	ครั้งที่ ๒ ลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยชุมชน เพื่อสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาพร้อมทั้งพิจารณาความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการสรรหาว่ามีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนแห่งนั้น ๆ หรือไม่ เพื่อพิจารณา ให้คะแนน
	ครั้งที่ ๓ ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสรุปผลการให้คะแนนของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วคัดเลือกผู้เข้ารับการสรรหาที่มีความเหมาะสมที่สุดเข้ามาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
	๗. ผู้รับผิดชอบการอบรม
	กลุ่มกิจการสภา กองอำนวยการ
	๘. งบประมาณ
	จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ ๑ : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๑๕๑,๔๑๙ บาท  **การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ**
	๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	๑) การสรรหาดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกเดียวกันเข้ามาดำรงตำแหน่งในสภาวิทยาลัยชุมชน
	๒) ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมเข้ามาทำงานในวิทยาลัยชุมชน
	๓) วิทยาลัยชุมชนมีการพัฒนาดียิ่งขึ้น
	เอกสารแนบ ๒
	งานสืบสวน/สอบสวน
	------------------------------------------
	๑. ชื่อโครงการ  เรื่อง งานสืบสวน/สอบสวน
	๒. หลักการและเหตุผล
	ตามที่พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘  มาตรา ๖ วรรคแรก กำหนดว่า “เพื่อประโยชน์และความสอดคล้องในการบริหารงานบุคคลของสถาบัน ให้สภาสถาบันมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา...
	๓. วัตถุประสงค์
	เพื่อเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงในการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริต และการลงโทษตามความผิดที่ผู้นั้นได้กระทำไป
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	บุคลากรสถาบันสถาบันวิทยาลัยชุมชน
	๕. การดำเนินกิจกรรม
	โดยในปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  จำนวน ๒ ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จำนวน ๒ ครั้ง ซึ่งอยู่ระหว่าง การดำเนินการ
	๖. วันเวลาและสถานที่
	๖.๑ การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจะกระทำ ณ วิทยาลัยชุมชน ที่มูลกรณีแห่งการร้องเรียนเกิดขึ้น
	๖.๒  การประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะมีการประชุมอย่างน้อย ๕ ครั้ง ดังนี้
	๖.๒.๑ การประชุมเพื่อวางแนวทางการสอบสวน ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
	๖.๒.๒ การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
	๖.๒.๓ การลงพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานเอกสารหลักฐาน ณ วิทยาลัยชุมชนที่ มูลคดีเกิด
	๖.๒.๔ การแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทั้งบันทึกสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้ากล่าวหาและนำพยานหลักฐานมาประกอบถ้อยคำของตน ณ วิทยาลัยชุมชนต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือที่มูลคดีเกิด
	๖.๒.๕ การประชุมคณะกรรมการสอบสวนฯ เพื่อจัดทำรายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันในฐานะผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
	๗. ผู้รับผิดชอบการอบรม
	กลุ่มกฎหมาย กองอำนวยการ
	๘. งบประมาณ
	จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ ๑ : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๙๐,๙๔๔ บาท   **การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ**
	๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	๑) สร้างบรรทัดฐานในการพิจารณาลงโทษผู้ที่กระทำผิด โดยเฉพาะกรณีการทุจริตในองค์กร
	๒) บุคลากรในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชนเกิดความเกรงกลัวการลงโทษ และไม่กล้ากระทำผิด
	๓) เพื่อให้ผู้กระทำผิดถูกลงโทษในการกระทำผิดของตน
	เอกสารแนบ ๓
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
	------------------------------------------
	๑. ชื่อโครงการ  เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
	๒. หลักการและเหตุผล
	ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  มีผลใช้บังคับทำให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้
	เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ตามกฎหมายดังกล่าว
	๓. วัตถุประสงค์
	สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ แก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	บุคลากรในสังกัดสถาบันสถาบันวิทยาลัยชุมชน
	๕. การดำเนินกิจกรรม
	อบรมให้ความรู้ ความเข้าในในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุแก่ผู้ปฏิบัติงานภายในสถาบันและวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดการทุจริต โดยอ้างถึงความไม่รู้กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ (ได้วางแผนด...
	๖. วันเวลาและสถานที่
	การอบรมให้ความรู้ ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส - ๒๐๑๙
	๗. ผู้รับผิดชอบการอบรม
	กลุ่มการเงินและบัญชี กองอำนวยการ
	๘. งบประมาณ
	จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ ๑ : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๗,๘๐๐ บาท
	๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	๑) บุคลากรในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย
	๒) บุคลากรมีความรู้ ความเข้าในในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
	เอกสารแนบ ๔
	การประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
	------------------------------------------
	๑. ชื่อโครงการ  เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบัน
	วิทยาลัยชุมชน
	๒. หลักการและเหตุผล
	ตามที่พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ มีผลให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปลี่ยนสถานะเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็น นิติบุคคล  พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายแม่บทที่กำหนดในหลักการและสาระสำคัญเท่านั้น...
	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
	๓. วัตถุประสงค์
	เพื่อให้มีการตรากฎหมายที่มีความทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสถาบันและวิทยาลัยชุมชน
	๔. กลุ่มเป้าหมาย
	บุคลากรสถาบันสถาบันวิทยาลัยชุมชน
	๕. การดำเนินกิจกรรม
	ประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้มีการตรากฎหมายที่มีความทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในกระบวนการตรากฎหมายจักต้องกระทำด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อประโยชน...
	๕.๑ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓  ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
	๕.๒ ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีในการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓  ฉบับลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
	๕.๓ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓  ฉบับลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔
	๕.๔ ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓  ฉบับลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔
	๖. วันเวลาและสถานที่
	ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับอนุกรรมการที่ไม่สามารถเดินทางมาประชุม ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
	๗. ผู้รับผิดชอบการอบรม
	กลุ่มกฎหมาย กองอำนวยการ
	๘. งบประมาณ
	จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ ๑ : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๖๓,๐๕๐ บาท
	๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	๑) สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ เพื่อรองรับในการปฏิบัติงาน
	๒) มีกระบวนการตรากฎหมายที่มีความบริสุทธ์ยุติธรรมเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร
	๓) สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย

