รายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ 1๑/๒๕60
วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕60 เวลา 13.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ
.........................................
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
1. นางสิริกร มณีรินทร์
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(นางอรสา ภาววิมล แทน)
3. นายชุมพล พรประภา
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายถนอม อินทรกําเนิด
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
7. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
8. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง
(นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ แทน)
9. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง
(นางสาวแสงมณี มีน้อย แทน)
10. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง
(นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน)
11. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานสภาวิทยาลัย
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้อํานวยการวิทยาลัย
13. นายทิวากร เหล่าลือชา
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา
14. นายพล เสาะสุวรรณ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา
15. นายเจริญชัย วงษ์จินดา
เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
16. นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
17. นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
18. นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
1. รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
๒. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
๓. นายอุดร ตันติสุนทร

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล
3. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
4. นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
5. นางชนิกา น้ําเพชร
6. นายสุชิน นาคเงิน
7. นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง
8. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง
9. นางสาวสุธิมา เทียนงาม
10. นายทศปริชัย เลาห์ทวี
11. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ
12. นายนําพล ปัญญาทิพย์

ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ปรึกษาสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เริ่มประชุมเวลา 13.๐๐ น.
นายกสภาสถาบั น วิท ยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดการประชุม และดําเนิ นการประชุ มตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
วาระที่ 1.1
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
วาระที่ 1.1.1
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารหออัตลักษณ์นครน่าน
ประธานแจ้งว่า เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร
หออัตลักษณ์ นครน่ าน ซึ่งมีองค์ป ระกอบของคณะกรรมการฯ ที่ห ลากหลายทั้ งคนรุ่น เก่า และใหม่ มี การ
ถ่ายทอดและเสนอข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน อย่างไรก็ตาม สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนควรหารือแนวทางการบริหารการใช้ประโยชน์หออัตลักษณ์ น่านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ในเชิง
โครงสร้างการบริหาร การจัดหาทรัพยากรและงบประมาณสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่อง
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น

วาระที่ 1.2
วาระที่ 1.2.1

เรื่องทีเ่ ลขานุการแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
เรื่อง ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ นายชุมพล พรประภา กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่าง
ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับนายชุมพล พรประภา กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีที่ 38 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจําปี 2560 และรางวัล
พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร ประจําปี 2560
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และร่วมแสดงความยินดี

วาระที่ 1.2.2

เรื่อง ขอแสดงความยิ นดี เนื่ องในโอกาสที่ นายแพทย์ พิ เชฐ บั ญญั ติ กรรมการสภาสถาบั น
ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประธานกล่ าวแสดงความยิ น ดี กั บ นายแพทย์ พิ เชฐ บั ญ ญั ติ กรรมการสภาสถาบั น
ผู้ท รงคุณ วุฒิ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุ มัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครให้ได้รับปริญ ญาดุษ ฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
มติ
วาระที่ 1.2.3

ที่ประชุมรับทราบ และร่วมแสดงความยินดี

เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปเรื่อง
1. สภาสถาบั นวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2559 มีมติรับทราบกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงินทั้งสิ้น จํานวน
723,044,300 บาท (เจ็ ด ร้อ ยยี่ สิ บ สามล้ านสี่ ห มื่ น สี่ พั น สามร้อ ยบาทถ้ วน) ประกอบด้ วย 6 แผนงาน 9
ผลผลิต/โครงการ กําหนดกรอบการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้คือ ร้อยละ
11.28 (81.5383 ล้านบาท) จัดสรรไว้ที่สํานักงานสถาบัน ร้อยละ 0.69 (5.0000 ล้านบาท) กันไว้เป็นเงิน
สํารองในกรณีฉุกเฉิน และร้อยละ 88.30 (636.5060 ล้านบาท) จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
2.1 ผลการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(1) วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งได้รับจัดสรรงบประมาณ (ไม่รวมงบบุคลากร) เฉลี่ย
จํานวน 22,731,048 บาท/วิทยาลัย ทั้งนี้ การได้รับงบประมาณขึ้นอยู่กับแผนการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
ของแต่ ละวิท ยาลั ยชุมชน (มากที่ สุด คื อ วิทยาลัยชุ มชนพิ จิตร จํานวน 50,228,365 บาท – น้อยที่ สุด คื อ
วิทยาลัยชุมชนตราด จํานวน 11,724,820 บาท)
(2) สํ า นั ก งานสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนและวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน 20 แห่ ง มี ผ ล
การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณในภาพรวม ทั้ ง สิ้ น 678,639,538 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 93.83 ของวงเงิ น
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน 723,242,005 บาท
ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จําแนกตามประเภทงบรายจ่าย
เบิกจ่าย
เงินกัน
คงเหลือ
ประเภท งบประมาณ
รายจ่าย
(ล้านบาท)
จํานวน
ร้อยละ*
ไม่มีหนี้
มีหนี้/PO
รวมทั้งสิน้
723.2420 678.6395 93.83
1.6586 21.0275 21.9163
202.0343 197.6650 97.84
4.3693
บุคลากร
6.1655 15.2553
ดําเนินงาน 286.5400 265.1192 92.52
71.0844 65.4694 92.10
5.3125
0.3025
ลงทุน
27.2433 25.3673 93.11
0.2174
1.6586
อุดหนุน
9.5495
1.7718
รายจ่ายอื่น 136.3400 125.0187 91.70

หมายเหตุ คงเหลือ งบดําเนินงาน 15.2553 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงบดําเนินงานภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ
12.4993 ล้านบาท และแผนงานพื้นฐานฯ 2.7560 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560)
(3) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ทั้งสิ้น จํานวน 17,939,732 บาท โดยเฉลี่ย
เป็นเงิน 896,987 บาท/วิทยาลัย โดยวิทยาลัยชุมชนที่ใช้มากที่สุด คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (2,558,506
บาท) ส่วนวิทยาลัยชุมชนที่ใช้น้อยที่สุด คือ วิทยาลัยชุมชนแพร่ (559,245 บาท)
2.2 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตัวชี้วัด
พันธกิจด้านการจัดการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ: โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
เชิงปริมาณ: จํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ
เชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
ผลผลิต/โครงการ: ผลผลิตผู้รับบริการการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชน
เชิงปริมาณ: จํานวนผู้รับบริการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรเพื่อพัฒนาอาชีพ
เชิงปริมาณ: จํานวนผู้รับบริการหลักสูตรฝึกอบรมด้าน
อาชีพ
เชิงปริมาณ: จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/เทียบเท่า
เชิงปริมาณ: จํานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญาที่คงอยู่
เชิงปริมาณ: จํานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญาที่เข้าใหม่
เชิงคุณภาพ: ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านอาชีพนํา
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ไปประกอบอาชีพและพัฒนา
งานที่ทําอยู่
เชิงคุณภาพ: ผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทําอยู่
พันธกิจด้านการวิจัย
ผลผลิต/โครงการ: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
เชิงปริมาณ: จํานวนโครงการวิจัยใหม่
เชิงปริมาณ: จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคุณภาพ: จํานวนผลงานวิจัยที่มีการนําไปใช้
ประโยชน์

หน่วยนับ

คน

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ.
ผลการ
ร้อยละ เทียบ
2560
ดําเนินงาน กับแผน วชช.
ตาม พ.ร.บ. ตามแผน
งบประมาณ
วชช.

1,600

1,๖7๙

1,680

100.06

ร้อยละ

100

100

100

100

คน

300

1,030

80

7.77

คน

8,000

8,280

8,913

107.64

คน

3,500

3,765

3,995

106.11

คน
คน
ร้อยละ

10,000
6,000
80

14,556
6,380
80

8,854
6,445
93.32

60.83
101.02
116.65

ร้อยละ

70

70

77.10

110.14

โครงการ
โครงการ

20
15

44
44

45
28

102.27
40.50

ร้อยละ

80

80

85.71

107.14

ตัวชี้วัด
พันธกิจด้านการบริการวิชาการ
ผลผลิต/โครงการ: โครงการพัฒนาการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เชิงปริมาณ: จํานวนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ
ผลผลิต/โครงการ: โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อ
สร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
เชิงปริมาณ: จํานวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่
5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาทักษะ
อาชีพ
ผลผลิต/โครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว
เชิงปริมาณ: จํานวนผู้รับบริการการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวและบริการ
เชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
มัคคุเทศก์ได้รับอนุญาตด้านการท่องเที่ยวและบริการ
ผลผลิต/โครงการ: ผลผลิตผลงานการให้บริการ
วิชาการ
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
เชิงปริมาณ: จํานวนผู้รับบริการวิชาการ
เชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการ
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน
เชิงปริมาณ: จํานวนผู้รับบริการวิชาการ
เชิงปริมาณ: จํานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ: จํานวนโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ฯ
เชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ส่งเสริมการจัดการความรู้ฯ
ผลผลิต/โครงการ: โครงการการจัดการความรู้การ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ
เชิงปริมาณ: จํานวนผู้รับบริการทางวิชาการด้านการ
บริหารจัดการขยะ
เชิงปริมาณ: จํานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
พันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ: ผลผลิตผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

หน่วยนับ

ร้อยละ เทียบ
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ.
ผลการ
2560
ดําเนินงาน กับแผน วชช.
ตาม พ.ร.บ. ตามแผน
งบประมาณ
วชช.

คน

3,000

3,000

3,967

132.23

คน

3,500

3,770

5,624

149.178

คน

2,400

3,175

4,195

132.13

ร้อยละ

80

80

100

125.00

คน
ร้อยละ

10,000
80

13,710
80

18,166
87.39

132.50
109.24

คน
ชุมชน
โครงการ
ร้อยละ

17,000
60
60
80

19,140
60
107
80

17,811
224
87
81.78

93.05
373.33
81.31
102.26

คน

600

1,690

2,649

156.75

ชุมชน

20

20

33

165.00

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ: จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นบริการวิชาการ
แก่ชุมชน
เชิงปริมาณ: จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ: ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ
เชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ร้อยละ เทียบ
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ.
ผลการ
2560
ดําเนินงาน กับแผน วชช.
หน่วยนับ
ตาม พ.ร.บ. ตามแผน
งบประมาณ
วชช.
โครงการ
20
36
44
122.22
คน

20,000

20,150

22,941

113.85

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ

80

80

81.42

101.78

2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นผลการประเมินจาก 3 แหล่งข้อมูล คือ
1) กลุ่ มผู้รับบริการหรือผู้ มี ส่วนได้ ส่วนเสี ยตามประสบการณ์ ในการรั บบริการจากหน่ วยงานภาครัฐ (External)
จํ านวน 100 คน 2) กลุ่ ม บุ ค ลากรและเจ้ า หน้ าที่ ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Internal) จํ า นวน 100 คน และ
3) หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ดัชนีที่ทําการประเมิน มี 5 ดัชนี คือ 1) ดัชนีความโปร่งใส 2) ดัชนี
ความพร้อมรับผิด 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและ
5) ดั ชนี คุ ณ ธรรมการทํ างานในหน่ วยงานสํ าหรับผลการประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่งใสการดํ าเนิ นงาน
สรุปผลได้ดังนี้
(1) ผลการประเมินภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.74 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงาน ระดับสูงมาก ดัชนีความโปร่งใสได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ 90.85
(2) ข้ อเสนอแนะ จากการประเมิ นเชิ งภาพลั กษณ์ (Perception - Based) โดย
การวิเคราะห์ดัชนีและตัวชี้วัดพบว่า ดัชนีที่เป็นจุดบกพร่อง มีจํานวน 3 ดัชนี ได้แก่
ดัชนีบกพร่อง
ดัชนีความพร้อมรับ
ผิด
ดั ช นี ค วามปลอด
จากการทุ จ ริ ต ใน
การปฏิบัติงาน

แหล่งข้อมูล
IIT
EIT
/
/

ตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุง
ความพร้อมรับผิด
1. การทุจริตต่อหน้าที่

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
ห น่ วย งาน ค วรมี ม าต รก ารที่ เห ม าะส ม ใน
การจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1) เจ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ไ ม่ ค ว ร มี
การรั บ สิ่ ง ของ การอํ า นวยความสะดวก ความ
บันเทิง หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากผู้ที่ต้องการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และคาดหวังให้มีการตอบ
แทนในอนาคต
2) เจ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ไ ม่ ค ว ร มี
การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์จากผู้อื่น
3) เจ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ไ ม่ ค ว ร มี
การใช้อํานาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวก

ดัชนีบกพร่อง

ดัชนีคุณธรรม
การทํางานใน
หน่วยงาน

แหล่งข้อมูล
IIT
EIT

/

ตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุง

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง

2. ความปลอดจากการทุจริต 1) หน่วยงานไม่ควรมีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์
เชิงนโยบาย
หรือมีผลประโยชน์ ร่วมกัน กับ คู่สัญ ญาโครงการ
หรือสัมปทานใด ๆ
2) น โย บ า ย /ทิ ศ ท า ง /ก า ร ดํ า เนิ น ง า น /
การอนุ มั ติ ต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงานไม่ ค วรถู ก
แทรกแซงจากฝ่ า ยการเมื อ งหรื อ ผู้ มี อํ า นาจ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
คุณธรรมในการบริหารงาน หน่วยงานควรมีระบบการธํารงรักษาคนดีคนเก่ง
และเสริมสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอย่างจงรักภักดี

(3) ข้ อ เสนอแนะจากการประเมิ น หลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษ์ (Evidence-Based)
ประเด็นสําคัญ ที่หน่วยงานจะต้องปรับปรุงดําเนินงานตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) มี 2 ประเด็น ดังนี้

(4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสํารวจ
กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) ควรให้มีการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงาน และ
วินัยการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงการตรวจสอบโดยละเอียดต่อการใช้งบประมาณ ส่วน กลุ่มผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ควรมีการฝึกอบรมเรื่องการส่งเสริมการทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
2.4 ผลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรม
(1) หลักสูตรอนุป ริญ ญาประจําปีการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยชุมชน 20
แห่ง รวมทั้งสิ้น จํานวน 3,472 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 3,433 คน คิดเป็นร้อยละ 99.16
ของผู้สําเร็จการศึกษา สรุปได้ดังนี้ ผู้สําเร็จการศึกษามีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 31 ปี อายุมากที่สุด 70 ปีและ อายุน้อย
ที่สุด 20 ปี คะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 3.15 โดยคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.00 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ําสุดเท่ากับ
2.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด ร้อยละ 46.39 รองลงมาคือ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 30.46
การมีงานทํา/ศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา พบว่าสามารถนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานและศึกษาต่อ ร้อยละ
76.68 โดยศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 22.96
(2) หลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง เมื่อสิ้นสุดการอบรม มีผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมทั้งสิ้น จํานวน 8,512 คน จากจํานวน
ผู้รับบริการทั้งสิ้น 8,913 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 8,238 คน คิดเป็นร้อยละ 96.78 สรุปได้
ดังนี้ ผู้รับบริการหลักสูตรฝึกอบรม มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 40.25 ปี โดยอายุมากที่สุดคือ 81 ปี และอายุน้อย

ที่สุด คือ 5 ปี ส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่ทํางานแล้วและมีรายได้เฉลี่ย 9,415 บาท/เดือน โดยมีรายได้ต่ําสุด 500
บาท/เดือน และสูงสุด 95,000 บาท/เดือน และสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทําอยู่
คิดเป็นร้อยละ 93.32
2.5 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการสํารวจความพึงพอใจ 4 งานบริการ ได้แก่ การให้บริการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
อนุปริญญา ปวส./ปวช. หลักสูตรฝึกอบรม และบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยศึกษาใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ขั้นตอนการให้บริการ 2) การให้บริการของบุคลากรวิทยาลัยชุมชน 3) การให้บริการด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก 4) คุณภาพการให้บริการ ในภาพรวมพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 86.96
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐมีงบประมาณคงเหลือจํานวนมาก เนื่องจากการสรรหาบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรตามกรอบอัตรากําลังที่ว่างอยู่ล่าช้า ซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งรัดดําเนินการ
2. ค่ า สาธารณู ป โภคที่ ค่ อ นข้ า งสู ง ของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนพิ จิ ต ร อุ ทั ย ธานี และสตู ล
เมื่อเปรียบเทียบกับวิทยาลัยชุมชนอีก 17 แห่ง หากพิจารณาจากวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี ที่จัด
หลักสูตร ปวส. และ ปวช. ต่างจากวิทยาลัยชุมชนอื่น ก็อาจต้องมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า หรือวิทยาลัยชุมชนที่เปิด
หลักสูตรในลักษณะเดียวกัน ควรมีค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่ใกล้เคียงกัน เป็นต้น ดังนั้น จึงควรมีการวิเคราะห์
หรือตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริง
มติ
วาระที่ 1.2.4

ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการตามข้อเสนอแนะ

เรื่อง ผูส้ ําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ของวิทยาลัยชุมชนตาก
สรุปเรื่อง
1. ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ของวิทยาลัยชุมชนตากจํานวนหนึ่งที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ข แต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การบรรจุ ใ ห้ เข้ า รั บ ราชการเนื่ อ งจากกระทรวงสาธารณสุ ข เห็ น ว่ า เป็ น ผู้ ข าด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง เพราะในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งไม่ได้กําหนดระดับคุณวุฒิอนุปริญญาไว้ จึงได้
ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ซึ่งศาลปกครองมีคําพิพากษาตัดสินว่าผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจาก
วิทยาลัยชุมชนตาก มิได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
และขณะนี้อยู่ระหว่างที่กระทรวงสาธารณสุขยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
2. สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ เข้ า แก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว โดยมี ห นั ง สื อ ถึ ง สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อชี้แจงรายละเอียดว่า ผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ขาด
โอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเป็นผู้ที่ทํางานอยู่แล้วในท้องถิ่นและชุมชนนั้น ๆ ต้องการเข้า
ศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ขาดโอกาสเข้าศึกษาในระดับ
อนุ ป ริ ญ ญา จั ด การศึ ก ษามี ม าตรฐานสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาที่ ค ณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษากํ าหนด เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นได้ พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ านทั ก ษะอาชี พ และคุ ณ ภาพชี วิต ซึ่ งเมื่ อ สํ าเร็จ
การศึ กษาจากวิทยาลัยชุมชนแล้วจะเข้าศึ กษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้นหรือพัฒ นาอาชีพ ของตนให้มี
ความก้าวหน้ามากขึ้น โดยไม่ละทิ้งท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง และหลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ผ่านการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงาน
ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว รายละเอียดที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. กรณีหลักสูตรอนุปริญญาที่เปิดสอนในปัจจุบัน สถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องทบทวน/
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางหรือนโยบายต่าง ๆ ได้แก่ ทิศทาง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาภาค
6 ภาค ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เช่น digital literacy เป็นต้น ดังนั้น ควรพิจารณาความพร้อมในการจัด
การเรียนการสอน โดยเฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน รวมถึงการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญ ญาใน
ภาพรวมของทุกวิทยาลัยชุมชน โดยไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดการเรียนการสอนทุกหน่วยจัดการศึกษา แต่เน้น
ความพร้อมด้านอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2. กรณี ก ารเปิ ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ชุ ม ชน
สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรมีการประชาสัมพันธ์แก่ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดของ
หลักการและคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุฝึก ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
มติ
ข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนดแผนการดําเนินงานให้เป็นไปตาม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2560 และรับรองรายงานการประชุม (วาระลับ)
ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันอังคารที่ 14
พฤศจิ ก ายน 2560 ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม เรี ย บร้ อ ยแล้ ว พร้ อ มทั้ ง ได้ เวี ย นแจ้ งให้
คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 10/2560 และรับรองรายงานการประชุม (วาระลับ)
มติ
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข และรับรองรายงานการประชุม
(วาระลับ) โดยให้แก้ไขในรายนามกรรมการผู้มาประชุมให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1
เรือ่ ง รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
ตามที่ ส ภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ได้ มี ก ารประชุ ม พิ จ ารณ าและมี ม ติ เ กี่ ย วกั บ
การดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบัน และสรุปนําเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานตามมติดังกล่าวต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ นั้น
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.2

เรื่อง ผลการสรรหาผู้อาํ นวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
วาระที่ 4.1
เรือ่ ง กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบัน
วิท ยาลัยชุ มชน วงเงินทั้ งสิ้ น จํ านวน 737.6660 ล้านบาท จําแนกเป็ น แผนงานบุค ลากรภาครัฐ วงเงิน
240.0681 คิดเป็ นร้อยละ 32.54 แผนงานพื้ น ฐาน วงเงิน 436.5967 คิดเป็น ร้อยละ 59.19 และ
แผนงานบูรณาการ วงเงิน 61.0012 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.27 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทํากรอบ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดย
ใช้ปัจจัยตัวแปรต่าง ๆ ในการพิจารณาประกอบการประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ ประกอบด้วย
(1) โครงสร้างทางกายภาพ ได้แก่ อาคาร หน่วยที่ให้บริการทางการศึกษา/บริการทางวิชาการในพื้นที่ หน่วยจัด
การศึ ก ษา ฯลฯ เป็ น ต้ น (2) เป้ า หมายการรั บ นั ก ศึ ก ษา/ผู้ รับ บริก ารทางวิช าการ (3) จํ า นวนนั ก ศึ ก ษา/
ผู้รับบริการทางวิชาการ (4) จํานวนบุคลากรประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ผู้บริหารภาคนอกราชการ ครู พนักงาน
ราชการ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน สรุปกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 แบ่งออกเป็น  สถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 61.0470 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.28  เงิน
สํารองสําหรับกรณีฉุกเฉินของสถาบันวิทยาลัยชุมชนภาพรวม วงเงิน 7.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.95
และ  วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง วงเงิน 669.6190 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.78
การจัดทํ าแผนปฏิ บั ติราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบั นวิท ยาลัย
ชุ ม ชน (วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน 20 แห่ ง) มี กิ จ กรรม/โครงการที่ ป ระมาณการรายจ่า ยส่ วนหนึ่ งที่ ต้ อ งใช้ จ่า ยจาก
เงินรายได้ ในภาพรวม วงเงินทั้งสิ้น จํานวน 24.6945 ล้านบาท เมื่อคิดสัดส่วนจากเงินงบประมาณ : เงินนอก
งบประมาณ เท่ากับ 96.38% : 3.22%
ภายใต้ ก รอบงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร และแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น รายได้ ป ระจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีแผนการดําเนินงานเพื่อการบรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละผลผลิต/โครงการ โดยจําแนกตามพันธกิจ ดังนี้
ตัวชี้วัด
พันธกิจด้านการจัดการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้รับบริการหลักสูตรด้านอาชีพ
เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า
เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่
เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหม่
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านอาชีพนําความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทําอยู่
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจาก

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2561
ตาม พ.ร.บ. ตามแผน
งบประมาณ
วชช.

คน
คน
คน
คน
ร้อยละ

8,400
3,500
10,000
6,000
80

8,368
3,458
8,513
5,620
80

ร้อยละ

70

70

ตัวชี้วัด
วิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือ
พัฒนางานที่ทําอยู่
ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนระดับ ปวช. ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและ
อุทัยธานี ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
พันธกิจด้านการวิจัย
ผลผลิต/โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย (วชช.สมุทรสาคร)
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย
ผลผลิต/โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่
มีศักยภาพ
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ (วชช.สงขลา)
พันธกิจด้านการบริการวิชาการ
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้รับบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง
เชิงปริมาณ : จํานวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/หลักสูตร
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม
โครงการสังคมพหุวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้
ต้นแบบ
เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
เชิงปริมาณ : จํานวนขยะมูลฝอยที่ชุมชน ลด คัดแยก และสามารถนําไปใช้
ประโยชน์
ผลผลิต/โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้รับบริการวิชาการในแหล่งเรียนรู้
พันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม

หน่วยนับ

คน

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2561
ตาม พ.ร.บ. ตามแผน
งบประมาณ
วชช.

1,600

2,013

โครงการ
โครงการ

1
30

1
30

โครงการ

1

1

คน
ชุมชน
ร้อยละ

15,000
60
80

24,751
132
80

คน

3,000

3,650

คน

3,500

4,995

คน

1,300

2,000

ตัน

50

50

คน

4,000

4,000

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วยนับ
คน

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2561
ตาม พ.ร.บ. ตามแผน
งบประมาณ
วชช.
15,000
15,000

โครงการ

20

37

ร้อยละ

80

80

การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ พอสรุปได้ดังนี้
1. การของบประมาณของส่วนราชการปัจจุบันและทิศทางในอนาคตจะเน้นเรื่องแผนงาน
บูรณาการ กล่าวคือ ถ้าหน่วยงานทํางานเชิงบูรณาการหรือเชิงยุทธศาสตร์ได้ดี จะมีช่องทางการของบประมาณ
จากหลาย ๆ แหล่งงบประมาณ ส่วนแผนงานพื้นฐานจะมีวงเงินจํากัด ซึ่งส่วนหนึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนอาจ
ต้องใช้จ่ายจากเงินรายได้ ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องเน้นการสร้างงานที่ตอบโจทย์เชิงบูรณาการหรือ
เชิงยุทธศาสตร์ให้มากขึ้น ให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้น้อย
2. การปรับตัวในการจัดหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน ผู้สอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
จําเป็ น ต้ อ งมี ก ารวางแผนด้ านการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และพั ฒ นาครูผู้ส อนในการจัด การเรีย นการสอน และ
การประเมินวัดผล ตลอดจนการพัฒนาผู้บริหารระดับผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน โดย
เสนอแนะให้ ส ถาบั น วิท ยาลั ยชุ ม ชนจัดทํ าเป็ น ข้อเสนอโครงการทบทวน/ปรับ ปรุงหลักสู ตร หรือข้อ เสนอ
โครงการพัฒนาครูผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนในภาพรวม ให้ที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
วาระที่ 4.2

เรื่อง การอนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ครั้งที่ 1
สรุปเรื่อง
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
2560 มีมติเห็นชอบให้สภาวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ใช้อํานาจในการอนุมัติเงินรายได้ตามมาตรา ๑๒ (๒) และ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ประเภทรายได้ที่มีผู้ให้การสนับสนุนหรือบริจาคแบบมี
วัตถุประสงค์และกําหนดรายการหรือค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาดําเนินการให้แล้วเสร็จไว้ชัดเจนแล้ว
และให้รายงานผลการดํ าเนินการให้ สภาสถาบัน ทราบปีละ ๒ ครั้ง โดยมี คําสั่งสภาสถาบั นวิทยาลั ยชุมชน
ที่ 49/2560 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 ให้ถือปฏิบัติ
2. คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีการประชุม
เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โดยมีมติที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน คือ การรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ และการจัดทําแผนการใช้เงินรายได้กรณีแผนงานปกติ และวงเงินที่
สํารองไว้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังรายละเอียดที่นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้
และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และนําเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
3.1 รับทราบการรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนที่ ได้ รับอนุ มัติทั้ ง 2 กรณี คือ กรณี ที่ อนุ มัติตามอํานาจของสภาสถาบั นวิท ยาลัยชุม ชน และกรณี
สภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนใช้ อํ านาจของสภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนอนุ มั ติ ก ารใช้ จ่ ายเงิน รายได้ ต ามมาตรา 12
ข้ อ (2) และ (3) ตามวงเงิน ที่ ส ภาสถาบั น วิท ยาลั ยชุ ม ชนให้ ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ รวมเป็ น เงิน ทั้ งสิ้ น
30,804,231.96 บาท (สามสิบล้านแปดแสนสี่พันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์) สรุปได้ ดังนี้ คือ
(1) ผลการใช้ จ่ า ยเงิ น รายได้ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนที่
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนอนุมัติทั้งปี มีผลการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น จํานวน 19,216,688.85 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 62.38 (ของแผนการใช้จ่ายที่อนุมัติทั้งปี วงเงิน 30,804,231.96 บาท) จําแนกเป็น รายจ่ายประจํา
มีผลการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น จํานวน 11,309,323.65 บาท รายจ่ายลงทุน มีผลการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น จํานวน
7,907,365.20 บาท
(2) การรับ – จ่ายเงินรายได้ตามมาตรา ๑๒ (๒) และ (๓) ประเภทรายได้ที่มีผู้ให้
การสนั บสนุนหรือบริจาคแบบมี วัตถุประสงค์และกํ าหนดรายการหรือค่าใช้ จ่าย พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของวิทยาลัยชุมชน 10 แห่ง วงเงิน 6,52,674.68 บาท
มีการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น จํานวน 4,786,502.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.35 ของรายรับ รายละเอียดที่ได้
นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
3.2 รับทราบรายงานการบริหารงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้
เป็นไปตามความในข้อ 22 แห่งระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. 2560 สรุปได้ดังนี้
(1) ประมาณการรายรับกับรายรับจริงของเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ในภาพรวมพบว่าสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ ร้อยละ ๒๖.๖๑
(2) ประมาณการรายจ่ายกับรายจ่ายจริงของเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ในภาพรวมพบว่าสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีรายจ่ายจริงต่ํากว่าประมาณการรายจ่าย ร้อยละ ๒๒.๐๘
(3) สัดส่วนการเบิ กจ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในภาพรวมพบว่า
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีรายจ่ายต่ํากว่ารายรับ ร้อยละ ๑๖.๔๑
3.3 รับทราบผลประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิท ยาลั ยชุ ม ชน ที่ ได้ กําหนดหลัก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาแผนการใช้ จ่ายเงิน รายได้ ข องวิท ยาลั ยชุ ม ชนเพื่ อ ให้
วิทยาลัยชุมชนใช้เป็นแนวทางในการทบทวนและปรับปรุง พร้อมทั้งจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการ
เสนอแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปี พ.ศ. 2561 ดังนี้
(1) เห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนําเสนอแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) เสนอต่อ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาอนุมัติ ในวงเงินทั้งสิ้น 24,๖๙๔,515 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่น
สี่พันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) จําแนกเป็น รายจ่ายประจํา รวมวงเงินทั้งสิ้น รวมวงเงินทั้งสิ้น 17,572,845

บาท (สิบเจ็ดล้านห้ าแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบห้ าบาทถ้วน) และรายจ่ายลงทุ น รวมวงเงินทั้งสิ้น
7,121,670 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
(2) มอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งผลการพิจารณาให้วิทยาลัยชุมชนทบทวน
ปรับปรุงรายละเอียด ตามผลการพิจารณาของที่ประชุม ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการแล้วให้ยืนยันการเสนอแผนการใช้
จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้รายการดังกล่าวต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอน และ
ขออนุมัติต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป
3.4 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิท ยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ครั้งที่ 1 ตามข้อคิดเห็น/
เสนอแนะ และมติคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้
(1) รายรับรวมทั้งสิ้น จํานวน 85,027,616.13 บาท (แปดสิบห้าล้านสองหมื่น
เจ็ดพันหกร้อยสิบหกบาทสิบสามสตางค์) จําแนกเป็นรายรับสะสมคงเหลือจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30
กันยายน 2560 ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง วงเงินทั้งสิ้น จํานวน 66,693,876.13 บาท (หกสิบหกล้าน
หกแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบสามสตางค์) และประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง วงเงินทั้งสิ้น จํานวน 18,333,740 บาท (สิบแปดล้านสามแสน
สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
(2) ประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง วงเงินทั้งสิ้น 26,527,889 บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
แปดสิบเก้าบาท) จําแนกเป็น
(2.1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ตามที่วิทยาลัยชุมชนเสนอ
วงเงิน 24,๖๙๔,515 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบห้าบาท) ซึ่งสูงกว่าประมาณการรายรับ
ปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ ๓4.๖๙ โดยมีวิทยาลัยชุมชน 16 แห่ง ที่ประมาณการรายจ่ายเกินวงเงินประมาณการ
รายรับประจําปี แต่ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กําหนด (ไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินรายได้
สะสม+ประมาณการรายรั บปี 2561) จํ าแนกเป็ น ร้อ ยละ 71.16 เป็ น รายจ่ ายประจํา รวมวงเงิน ทั้ งสิ้ น
17,572,845 บาท (สิบเจ็ดล้านห้ าแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ร้อยละ 28.84 เป็ น
รายจ่ายลงทุน รวมวงเงินทั้งสิ้น 7,121,670 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
(2.2) รายการวงเงินสํารองกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน ในวงเงินร้อยละ 10 ของ
วงเงินงบประมาณรายรับงบประมาณปีปัจจุบันที่ขอตั้งวงเงิน จํานวน 1,833,374 บาท (หนึ่งล้านแปดแสน
สามหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาท) โดยให้วิทยาลัยชุมชนดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดคือ (1) สามารถ
เบิกจ่ายเป็นรายจ่ายประจําหรือเป็นรายจ่ายลงทุนได้ (2) อํานาจการอนุมัติให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน (3) เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จให้รายงานต่อสภาวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตามลําดับ
หน่วย (บาท)
ประเภท
รายรับสะสม +
วงเงินที่เสนอแผน วงเงินสํารองกรณี
คงเหลือ
รายจ่าย
ประมาณการรายรับ ขออนุมัติปี พ.ศ.
ฉุกเฉิน ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ. 2561
2561
2561
รวมทัง้ หมด 85,027,616.13
24,๖๙๔,515
1,833,374 58,499,727.13
รายจ่ายประจํา
17,572,845
1,833,374
รายจ่ายลงทุน
7,121,670

การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) แล้วมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
1. ข้อสังเกตแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชน พบว่า
ยังมีความแตกต่างกันในแต่ละวิทยาลัยชุมชน ที่ประชุมเสนอแนะว่า ควรกําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายในเรื่อง
ดังกล่าวให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ค่าสาธารณูปโภค โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา เป็นต้น ดังนี้
1.1 ค่าสาธารณูปโภค ควรมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ด้วย
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/คุณภาพการศึกษา ควรครอบคลุมเรื่อง
การพั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านที่ จํ า เป็ น สํ า หรั บ ครู แ ละบุ ค ลากร ความก้ า วหน้ าในวิ ช าชี พ ของครู และ
การพัฒนาสื่อการสอนตอบโจทย์ตามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
2. การประมาณการรายรับในแต่ละปีงบประมาณควรประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับ
จริงมากที่สุด เพื่อให้การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด และมี
ประสิทธิภาพ
3. เงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชนค่อนข้างน้อย ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการเก็บค่าธรรมเนียม
ตามระเบียบที่ใช้อยู่มีอัตราที่ต่ํา ซึ่งควรมีการทบทวนและกําหนดหลักเกณฑ์ให้แตกต่างได้ในบางหลักสูตรที่
ผู้เรียนไม่ใช่กลุ่มที่มีรายได้น้อย ทั้งนี้ ขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ใช้
อยู่ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4. ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนกํากับ ดูแลและติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ให้เป็นไปโดยประหยัด
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. รับทราบผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรายงานการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ครั้งที่ 1 วงเงินทั้งสิ้น 26,527,889 บาท (ยีส่ ิบ
หกล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาท) จําแนกเป็น
2.1 แผนการใช้ จ่ ายงบประมาณจากเงิน รายได้ ต ามที่ วิท ยาลั ย ชุ ม ชนเสนอ วงเงิน
24,๖๙๔,515 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบห้าบาท)
2.2 รายการวงเงิ น สํ า รองกรณี เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ในวงเงิ น ร้ อ ยละ 10 ของวงเงิ น
งบประมาณรายรับงบประมาณปีปัจจุบันที่ขอตั้งวงเงิน จํานวน 1,833,374 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่น
สามพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาท)
3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
วาระที่ 4.3

เรื่อง ร่างข้อเสนอโครงการสัมมนาทางวิชาการประจําปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- ถอนวาระ -

วาระที่ 4.4

เรื่อง ความร่วมมือกับต่างประเทศ
- ถอนวาระ -

วาระที่ 4.5

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทน
ภาคเอกชน และกรรมการสภาวิชาการผูท้ รงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
สรุปเรื่อง
๑. นายภู มิ น ทร์ หะริ น สุ ต กรรมการสภาสถาบั น ซึ่ ง เลื อ กจากผู้ แ ทนภาคเอกชน
ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาสถาบั น เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 และด้ วยรองศาสตราจารย์ศรุติ
สกุลรัตน์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่
13 พฤศจิกายน 2560
๒. สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้มีมติ ดังนี้
2.1 เห็นชอบให้มีการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน แทน
ตํ า แหน่ งที่ ว่ างลง และเห็ น ชอบให้ นายพงษ์ เดช ศรีว ชิ ร ประดิ ษ ฐ์ ทํ าหน้ าที่ ป ระธานกรรมการกรรมการ
สภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
2.2 เห็ น ชอบให้ มี ก ารสรรหากรรมการสภาวิ ช าการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง จาก
บุคคลภายนอกสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
3.1 ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ
เสนอชื่อ นายไพศาล นุ่ มนาค ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิ จิตร เพื่ อเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภา
สถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
3.2 ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติ ดังนี้
(1) เสนอชื่อ นายโกศล หนูสมแก้ว ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เพื่อ
เป็นกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
(2) เสนอชื่ อ ผู้ แ ทนเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ก รรมการสรรหากรรมการสภาวิ ช าการ
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ซึ่งแต่ งตั้งจากบุ คคลภายนอกสถาบั น แทนตําแหน่ งที่ว่างลง ดังนี้ 1) นายคมสัน คูสิน ทรัพ ย์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 2) นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
3) นายยุทธนา พรหมณี ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ให้ ค วามเห็ น ชอบให้ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนดํ า เนิ น การสรรหากรรมการ
สภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน และกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
แทนตําแหน่งที่ว่างลงให้เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดในข้อบังคับฯ และเสนอชื่อกรรมการ ดังนี้
1. เสนอชื่ อ นายชุ ม พล พรประภา กรรมการสภาสถาบั น เพื่ อ ทํ าหน้ าที่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกสถาบั น ซึ่งสภาสถาบั น แต่งตั้ ง เพื่ อ เป็ น กรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบั น ซึ่งเลื อ กจากผู้แ ทน
ภาคเอกชน

2. เสนอชื่อ ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นางอรสา ภาววิมล) กรรมการ
สภาสถาบั น เพื่อทําหน้ าที่ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ท รงคุณ วุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็ น ชอบให้ นายชุ ม พล พรประภา กรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทํ าหน้ า ที่
ผู้ทรงคุณ วุฒิภายนอกสถาบันซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง เป็นกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนภาคเอกชน
2. เห็ น ชอบให้ ผู้ แ ทนเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (นางอรสา ภาววิ ม ล)
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง ทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอรายชื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่ง
เลือกจากผู้แทนภาคเอกชน และประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน ต่อนายกสภาสถาบันเพื่อลงนามในคําสั่งต่อไป
วาระที่ 4.6

เรื่อง การสรรหาผู้อาํ นวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
สรุปเรื่อง
๑. ตามที่ ส ภาสถาบั น วิ ท ยาลัยชุ ม ชน มีคํ าสั่ งที่ 63/๒๕60 ลงวัน ที่ 24 พฤศจิ ก ายน
พ.ศ. ๒๕60 ให้ นายณรงค์ สมบัติใหม่ พ้นจากตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เนื่องจากประสงค์
จะลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นั้น
๒. สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้เสนอตามความในข้อ ๔ (๑) แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามความในข้อ ๑ (๒) และ
(๓) แห่ งประกาศสถาบั นวิท ยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิ บั ติในการสรรหาผู้อํานวยการวิท ยาลัยชุ มชน พ.ศ.
๒๕๕๙ คือ
ลําดับ
ความในข้อบังคับฯและแนวปฏิบตั ิฯ
๑ ข้อ ๔ (๑) ฯ เสนอคุ ณ สมบั ติอื่ น ที่ เหมาะสมของ
ผู้ ส มควรดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย
ตามข้ อ บั ง คั บ สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ย
คุณ สมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๘
2 ข้อ ๑ ฯ
(๒) กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหนึ่งคน
(๓) กรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนซึ่ ง เป็ น ผู้ แ ทน
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน

สภาวิทยาลัยชุมชนพิจติ ร
มีค วามเข้าใจเกี่ ยวกั บ บริบทของวิท ยาลั ย
ชุมชนพิจิตร

(๑) นายไพศาล นุ่มนาค
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร เมฆไตรรัตน์

การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ดังนี้
๑. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
ประธานกรรมการ
๒. นายไพศาล นุ่มนาค
กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร เมฆไตรรัตน์
กรรมการ
๔. แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข
กรรมการ
๕. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการและเลขานุการ
และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ดังนี้
(๑) นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
ประธาน
(๒) นายไพศาล นุ่มนาค
กรรมการ
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร เมฆไตรรัตน์
กรรมการ
(๔) แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข
กรรมการ
(๕) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการและเลขานุการ
และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคําสั่งต่อไป
๒. เห็ นชอบคุณ สมบั ติอื่นที่ เหมาะสมของผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเสนอ คือ “มีความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร”

วาระที่ 4.7

เรื่อง การเลื่ อนค่ าตอบแทนและการได้ รับเงินประจําตําแหน่ งของผู้ อํานวยการสถาบั น
วิทยาลัยชุมชน
1. ตามคําสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๕๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ
โดยมี นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการกําหนด
ค่าตอบแทนเริ่มต้น และการเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และเรื่องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ นั้น
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ดังกล่าว
ได้พิจารณาจากกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ไม่เป็นข้าราชการ ดังนี้
(1) ให้ ส ภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ ๓ - 5 คน จาก
คณะกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดําเนินการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อเลื่อนอัตราค่าตอบแทนตามเครื่องมือและตัวชี้วัดที่กําหนด
(2) การเลื่อนค่าตอบแทนให้กระทําปีละ ๑ ครั้ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี
(3) วงเงินรวมที่ใช้เลื่อนต้องไม่เกินร้อยละ ๖ ของค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็น
ข้าราชการ ณ วันที่ ๑ กันยายน และเลื่อนแต่ละคนในแต่ละครั้งได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐

(4) ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน หรือผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งไม่เป็นราชการ (ซึ่งมีภาระงานและอํานาจหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุม ชนตัวจริง) จะได้ รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี ต้ องมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่แล้วมา ไม่น้อยกว่า ๘ เดือน
(5) ในกรณี ที่ มีการคํ านวณเพื่ อเลื่อ นค่ าตอบแทนหากคํ านวณแล้ วมีเศษไม่ถึง
สิบบาท ให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท
(6) องค์ ป ระกอบในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ อํ า นวยการสถาบั น
วิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ ประกอบด้วย
(6.1) ความประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(6.2) ความสามารถทางการบริหาร ในด้านอํานวยการ บุคลากร การเงินและ
พัสดุ แผนงานและงบประมาณ วิชาการ และการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
(6.3) ภาวะผู้นํา
(7) กรณีต่อไปนี้จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
(7.1) มีผลคะแนนความประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ต่ํากว่าร้อยละ 65
(7.2) มีผลคะแนนการประเมินรวม ต่ํากว่าร้อยละ 65
(8) แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.2 เงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2549 กําหนดว่าให้ผู้ได้รับ
การแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนได้รับเงินประจําตําแหน่งตั้งแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้รักษาราชการ หรือให้รักษาการในตําแหน่งแล้วแต่กรณีเป็นต้นไปจนถึงวันที่พ้นจากหน้าที่ดังกล่าว แต่ต้องไม่
เกินหกเดือน แต่เนื่องจากการรักษาราชการแทนในตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีภาระงานและ
อํานาจหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนตัวจริง และนายวีระชัย
กวีธีระวัฒ น์ ได้รับการพิ จารณาให้ ดํารงตํ าแหน่งผู้ อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนั้นจึงเห็นควรให้พิจารณา
ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง เดือนละ 30,000 บาท ในช่วงรักษาราชการแทนนับตั้งแต่วันที่รักษาราชการแทน
ครบหกเดือนต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดํารงผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารเลื่ อ นค่ าตอบแทนและการได้ รั บ เงิ น ประจํ า
ตําแหน่งของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการได้รับเงินประจําตําแหน่งตาม
พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ
พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2549 กําหนดไว้ว่า การได้รับเงินประจําตําแหน่งของผู้ที่อยู่
ระหว่างรักษาราชการแทนจะได้รับเงินเป็นเวลาไม่เกินหกเดือน ดังนั้น การเสนอให้ นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน สามารถรับเงินประจําตําแหน่งจากเงินรายได้ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนได้หรือไม่ อย่างไร ควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้การดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ที่ประชุมจึงชะลอการพิจารณาในประเด็นดังกล่าว และขอให้สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสนอต่อที่ประชุมประกอบการพิจารณา ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการการจ่ายเงินของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารผู้ที่ ไม่เป็นข้าราชการ
พ.ศ. 2539 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา ข้อบังคับและระเบียบการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
และหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของผู้อํานวยการสถาบันวิท ยาลัย

ชุมชน
2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของ
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ
3. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสนอต่อที่ประชุม
ประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินประจําตําแหน่งของผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่น ๆ
วาระที่ 5.1
เรื่อง แนวทางการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
ตามที่ ส ถาบั น วิท ยาลั ยชุม ชนมี แ ผนการประชุม วิ ชาการประจํ าปี ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จารณา
เห็ น สมควรให้ ช ะลอโครงการดั งกล่ า วและนํ างบประมาณที่ จ ะใช้ ในการดํ าเนิ น การ (วงเงิน 7 ล้ านบาท)
มาจัดทําข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามที่ประชุมเสนอแนะไว้แล้ว
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5.2

เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประธานกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 9
มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 9
กระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑7.๐๐ น.
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้จดรายงานการประชุม

นายเจริญชัย วงษ์จินดา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

