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รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  8/๒๕๖๐ 
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน ๒๕๖๐ เวลา 09.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายปกรณ์     ปรีชาวุฒิเดช 
2. นายธีระ        อัครมาส 
3. ว่าที่ ร.ท.ดิลก  ศิริวัลลภ 
4. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม 
5. นายรพี         มามะ 
6. นางกรรณิกา   ด ารงวงศ์ 
7. นายกิตติ       หวังธรรมมั่ง 
8. นายสมหมาย   บุญเกลี้ยง 
9. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์ 
10. นายยุทธนา   พรหมณี 

 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
กรรมการโดยต าแหน่ง 
 

  
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

 
1. นายยูโซะ      ตาเละ 
2. นายไพศาล     ตอยิบ 

 

 
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาธิยา          บือซา 
2. นางสาวฐิตาภรณ์   อุสัยหนี 
3. นายอิบรอฮิม     แวหะมะ 

รองผู้อ านวยการ /เลขานุการสภาฯ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นักวิชาการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. 



      รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชมุชนนราธิวาส  ครั้งที่ 8/๒๕60  ประจ าเดือน  กันยายน ๒๕60                  2 
 

วาระก่อนประชุม อันเชิญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

สรุปเรื่อง 

    “…ความเจริญนั้น ต้องพร้อมด้วยเครื่องเครื่องใช้ประการหนึ่ง วิชาความรู้ประการ และจิตใจ
สูงประการหนึ่ง คือ ถ้าเราต้องการจะทะนุบ ารุง ส่งเสริมก าลังของเราให้เข้มแข็ง เมื่อเรามีเงิน ก็
จะจัดซื้อหา อาวุธยุทโธปกรณ์นานาชนิด ที่มีคุณภาพดีมาเพ่ิมพูน ให้มากยิ่งขึ้น เพียงใด ก็ย่อมจะ
ท าได้ หรือถ้าเราต้องจะส่งเสริมสมรรถภาพในทางความรู้ วิทยาการใดๆ ให้ทันเทียมกับอารยะ
ประเทศ เราก็จัดส่งคนของเรา ให้ออกไปศึกษาค้นคว้าและหาอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบวิทยาการ
แผนใหม่ๆในต่างประเทศ เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุง ส่งเสริม สมรรถภาพของเรา ให้เจริญเทียมทันเขา
ได้ ซึ่งความเจริญทางจิตใจนั้น เราจะซื้อด้วยเงินเป็นจ านวนเท่าใดๆไม่ได้ ความเจริญทางจิตใจนี้ 
จึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งนัก เพราะเป็นหน้าที่ของแต่ละคน ที่จะต้องท าตัวของตัวเองให้ดี เพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม…” 

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี    
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.1 เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการของศึกษาธิการจังหวัด  

สรุปเรื่อง 

  ได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการของศึกษาธิการจังหวัด 2 อนุกรรมการ คือ อนุกรรมการ
ด้านยุทธศาสตร์ และ อนุกรรมการด้านพัฒนาการศึกษา โดยจะมีทุกจังหวัด ซึ่ง นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช 
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับคัดเลือกในต าแหน่ง ประธานกรรมการ อนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ นายไพศาล ตอยิบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับ
คัดเลือกในต าแหน่ง อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๑.2 เรื่อง เครือข่ายสภาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 

  ได้มีการสอบถาม พูดคุย การด าเนินงาน ของแต่ละวิทยาลัยชุมชน เรื่องการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยชุมชน ว่าควรจะด าเนินการในลักษณะเชิงพ้ืนที่ และแต่ละวิทยาลัยชุมชน     
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 ควรสร้างความเป็นเลิศ ตามลักษณะเด่นของแต่ละพ้ืนที่ โดยอาจจะไม่เหมือนหรือซ้ ากันในแต่ละวิทยาลัย
ชุมชน เพื่อวิทยาลัยชุมชน จะได้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ตรงตามภารกิจของวิทยาลัยชุมชนนั้น 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระที่ ๑.๒.๑  เรื่องสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน สิงหาคม 2560 
สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอรายงานการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาสประจ าเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑. วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและบุคลากร       
ร่วมประชุมบุคลากรประจ าเดือน สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๒. วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ส านักวิชาการ เปิดโครงการสัมมนาหลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว  ณ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๓. วันที่ 5 สิงหาคม 2560   ส านักวิชาการ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 
2560 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๔. วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ส านักวิชาการ เปิดการอบรมการเพาะเห็ดฟางจากทะลาย
ปาล์ม ให้กับกลุ่มแม่บ้าน ต.ลุโบะบือซา ณ อบต.ลุโบะบือซา จ.นราธิวาส 

๕. วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ การจัดหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน จ.นราธิวาส 

๖. วันที่ 9 สิงหาคม 2560 กิจกรรมจิตอาสา มอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน          
ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส จ.นราธิวาส 

๗. วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ จัดโครงการศึกษา
ศักยภาพชุมชนเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง        
จ.นราธิวาส 

๘. วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกระจูด สืบสานแนวพระราชด าริ   
ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ณ กรมทหารราบ
ที่ 151 ค่ายกัลยาณีวัฒนา จ.นราธิวาส
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๙. วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล       
เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9          
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6รอบ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส จ.นราธิวาส 

๑๐. วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ส านักวิชาการ จัดโครงการปลูกต้นไม้เพ่ือพ่อ และ 
กิจกรรมรับขวัญสู่สถาบันใหม่ ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๑๑. วันที่ 12 สิงหาคม 2560 หน่วยจัดการศึกษาสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมรวมพลังจิต
อาสาท าความดีเพ่ือแผ่นดิน ณ หน่วยจัดการศึกษาสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

๑๒. วันที่ 12 สิงหาคม 2560 หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ  จัดกิจกรรมรวมพลัง
จิตอาสาท าความดีเพ่ือแผ่นดิน ณ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส 

๑๓. วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ จัดกิจกรรมฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินงานห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้อง
ประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๑๔. วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ จัดโครงการรณรงค์
สร้างจิตส านึกการคัดแยกขยะ ในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ ห้องประชุมผกากรอง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

๑๕. วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ จัดโครงการพัฒนา
โจทย์วิจัยเพื่อการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กระจูด ณ โรงแรมตันหยง        
จ.นราธิวาส 

๑๖. วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ส านักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ จัดโครงการจัดท า
ชุมชนปลอดภัย กิจกรรมการท าน้ ายาล้างจาน ณ  ต.กะลุวอ จ.นราธิวาส 

๑๗. วันที่ 27 สิงหาคม 2560 บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ
ปลุกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน ณ หน้าอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส            
จ.นราธิวาส 

๑๘. วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชมชนนราธิวาส ปิดโครงการจิต
อาสาปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้  จริยธรรม อิสลาม ประจ ามัสยิด ณ อ .ยี่งอ           
จ.นราธิวาส 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ คณะกรรมการมีความเห็นว่า การประชาสัมพันธ์ที่ทางวิทยาลัย 
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ด าเนินการดีอยู่แล้ว และมีข้อเสนอแนะ ควรจะเพ่ิมในเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ที่สื่อไปยังทุกภาคส่วนให้
ทราบถึงการด าเนินงานของวิทยาลัย น่าจะให้ครอบคลุมมากกว่านี้  และเพ่ิมสื่อที่หลากหลายให้มากขึ้น  
 

วาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน     
สิงหาคม ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

  ตามหนังสือจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ สรุปดังนี้ 

ได้รับจัดสรร          34,204,840.๐๐  บาท  
เบิกจ่ายสะสม          23,414,795.05 บาท  
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน            3,721,537.71   บาท  
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น            ๒7,136,332.76 บาท  
เงินคงเหลือ                         7,068,507.24   บาท  
 

๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
ได้รับจัดสรร 4,512,520.๐๐   บาท 
เบิกจ่ายสะสม 3,310,688.35 บาท 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน             ๓41,960.0๐ บาท 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๓,652,648.35 บาท 
เงินคงเหลือ      859,817.65  บาท 

 
๒. แผนงานพื้นฐาน 

ได้รับจัดสรร ๒6,112,320.๐๐ บาท 
เบิกจ่ายสะสม ๑7,866,260.20 บาท 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน            2,654,506.71 บาท 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 20,520,766.91 บาท 
เงินคงเหลือ     5,591,553.09 บาท 
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๓. แผนงานบูรณาการ 

ได้รับจัดสรร   ๓,๕8๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
เบิกจ่ายสะสม   1,261,656.๐๐ บาท 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน               502,906.๐๐ บาท 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น   1,764,562.๐๐ บาท 
เงินคงเหลือ        1,815,438.๐๐ บาท 

 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ ผู้อ านวยการรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2560  

คงเหลือ ยอด ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 รวมเงินคงเหลือประมาณ 9แสนบาท คณะกรรมการมีข้อ
อยากให้เร่งรัด เนื่องจาก จะมีผลของการขอใช้เงินงบประมาณปี 2562 ต่อไป 

 

วาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
   

ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุ่มงานการเงินฯ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานสรุปยอดรายได้
สถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ สรุปดังนี้ 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน ส.ค                         2,295,565.63 บาท 
บวก   ๑. ยอดรายรับเดือน ส.ค                 655,635.00 บาท 
        ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม             120,530.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน ส.ค               202,40๐.๐๐ บาท 
        ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน ส.ค            408,120.๐๐ บาท 

 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                         2,295,565.63 บาท 

 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๒.4    เรื่องมอบอ านาจให้สภาวิทยาลัยชุมชน  

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ด้วยการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2560 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีมติมอบอ านาจให้สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ เฉพาะกรณีเป็นรายได้ท่ีมีการสนับสนุนหรือบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์  โดยไม่ต้องจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี เสนอให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาอนุมัติก่อนใช้ และเมื่อสภาวิทยาลัย
ชุมชนด าเนินการอนุมัติแล้ว  ให้รายงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือทราบปีละ 2 ครั้ง ตามค าสั่งสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ที่ 49/2560 เรื่องมอบอ านาจให้สภาวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติราชการแทนสภา สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560 นั้น 

ข้อเท็จจริง 
  งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส แจ้งรายละเอียด ดังแนบ 
 

  ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 7/2560  

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน  37 หน้า จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 8/2560  
 

มติที่ประชุม 
ทีป่ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.1  เรื่อง พิจารณาแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และ แผนการใช้เงินรายได้ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเตรียมจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ของ
สถาบัน วิทยาลัยชุมชน ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ผู้เข้าร่วมประชุมจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การ ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประกอบด้วย กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รองผู้อ านวยการผู้รับผิดชอบแต่ละส านัก และผู้รับผิดชอบงานแผนและ
งบประมาณ ซึ่งที่ประชุมไดก าหนดทิศทางการด าเนินงาน/โครงการ ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส           
ในปงีบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น   

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายละเอียดของแผนปฏิบัติการวิทยาลัย 

ชุมชนนราธิวาส และแผนการใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2 

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (2)ให้ความเห็นชอบแผนการจัด 

การศึกษาและแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน เพ่ือสนองต่อความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และแผนการใช้ 

เงินรายได้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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มติที่ประชุม 
มติที่ประชุมเห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและแผนการใช้เงิน 

รายได้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยคณะกรรมการสภา มีความเห็นและข้อเสนอ
ให้ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  หาจุดเด่นที่เป็นจุดขาย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสควรนึกถึงจุดเด่นในด้านนี้  
และเน้นเรื่องการต่อยอดให้มีรายได้ของชุมชนที่ยั่งยืนมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นด้านอนุปริญญาหรือด้านอาชีพ     
โดยสรุปคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีความเห็นตรงกัน โดยเน้นเรื่องของกระจูด เรื่องการ
จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรการตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมแฮนด์อินแฮนด์ เป็นจุดเด่นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนทางด้านเรื่องอ่ืนๆให้เน้นตามท่ีวิทยาลัยวางแผนไว้ 
 

วาระท่ี ๔.2  เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสมุดบัญชีธนาคารมีหน้าที่เปิดบัญชี 
 เงินฝากและถอนเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 

เรื่องเดิม 
ตามค าสั่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ที่ 162/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรม 

บริหารกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัยชุมชน
ในพันธกิจรวมทั้งหมด นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ คณะอนุกรรมการสมุดบัญชีธนาคารมีหน้าที่เปิดบัญชีเงินฝากและถอนเงิน 

กองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสชุดเดิมหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่  จึงขอพิจารณาแต่งตั้ง          
คณะอนุกรรมบริหารกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสชุดใหม่ โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

1. นายศุภชัย     รุ่งอารยะทรัพย์  เป็นประธานอนุกรรมการ 
2. ว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ   อนุกรรมการ 
3. นายยุทธนา   พรหมณี   อนุกรรมการและเลขานุการ 
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (10) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคลใด 

เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการสมุดบัญชีธนาคารมีหน้าที่เปิดบัญชีเงินฝาก

และถอนเงินกองทุนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

มติที่ประชุม 
 มติที่ประชุม ยังไม่พิจารณา ให้เลื่อนไปพิจารณาในครั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสภาแต่ละ
ท่านมีข้อคิดเห็นหลายประเด็น เช่น เงินกองทุนบริจาคในจ านวน 74,000 บาท เป็นเงินที่บริจาคโดยมี
วัตถุประสงค์ เพราะฉะนั้นจะน าไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืนไม่ได้ หรือแม้แต่เงินบริจาคอ่ืนๆก็ตาม ถ้าจะใช้ต้อง
ผ่านการเห็นชอบและใช้ตามจุดประสงค์ เท่านั้น  และ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส                 



      รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนนราธิวาส   ครั้งที่ 8/๒๕60  ประจ าเดือน  กันยายน ๒๕60                  า 12 
 

น าเรียนชี้แจงว่า แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระไป ส่วนเงินบริจาคที่
เดิมมีอยู่ 3 บัญชีให้เหลือเพียงบัญชี 1 บัญชี และการใช้เงินบริจาคก็ให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของการบริจาค 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่อง นัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่9/2561 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปี 2560 โดยก าหนดจัดประชุมในวันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือน  
ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ 9/2560 ตรงกับวันจันทร์ที่  9 ตุลาคม 
2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ส านักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 6.๒ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ณ จังหวัดพังงา กระบี่ ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 
 มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบและคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว 
 

ปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

                               
(นางสาวฐิตาภรณ์  อุสัยหนี)                  (นางสาธิยา  บือซา) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ 


