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รายงานการประชุม 
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/๒๕60 
 

 

วันศุกร์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ ๒๕60    

ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
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โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 2/๒๕60 
วันศุกร์ที ่24  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 

ณ  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
**************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายโยธิน   บุญเฉลย ครูช านาญการ 
๓. นางกันทนา    ใจสุวรรณ ครูช านาญการ 
๔. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยฯ (รก.) 
๕. นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ (รก.) 
๖. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT  
๗. นายประพันธ์  รักเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย 
๘. นายดุสิต   เงินใส  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ขุนยวม 
๙. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า 
๑๐. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา 
๑๑. นางสาวสิริกร  สมควร  ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
๑๒. นายธนันชัย   มุ่งจิต  นักวิชาการศึกษา 
๑๓. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ) 

1. นางเกษร   จามาลี  หัวหน้าศูนย์ความรู้กินได้ 
2. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย ์CBT ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน 
3. ว่าที่ ร.ต.มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้าศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา 
4. นายอิศรา   จันทิมางกูร ผู้อ านวยการส านักวิชาการ (รก.) 
5. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หัวหน้างานบุคลากร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. นางสาวนันทพร  โพธาบุตร หัวหน้างานพัสดุ 
๒. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  นักวิชาการศึกษา 
๓. นายสิทธิวุฒิ   โรจนรัตน์เชาวกุล นักวิชาการศึกษา  
๔. นายพรศักดิ์   ค าทอง  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
๕. น.ส.ชนาพร   จิตตวิทยาพันธ์ นักวิชาการพัสดุ 
๖. น.ส.อภิรด ี   มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๗. น.ส.วีณา   เหลาธนู  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายคมสัน  คูสินทรัพย์  เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1. เรื่อง โครงการขยะ 

       ด้วยหน่วยจัดการศึกษา อ.แม่สะเรียง ได้จัดท าโครงการแยกขยะร่วมกับทางองค์การบริหารส่วน
ต าบล เทศบาล ในอ าเภอแม่สะเรียง  จึงขอความร่วมมือกับทางส านักงานและบุคลากรให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ให้เป็นสถานที่ปลอดโฟม 
2. คัดแยกขยะ 
3. น าขยะที่สามารถใช้ต่อได้มารีไซเคิล 
4. เน้นการใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย  

1.2. เรื่อง ระบบ e-Learning 
       ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการเปิดระบบใช้ระบบ e-Learning เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน  

การสอน จึงขอให้หน่วยจัดการศึกษาทุกอ าเภอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผู้สอนทราบและน าไปปฏิบัติ 
1.3. เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 

- มอบหมายให้ส านักงานผู้อ านวยการเป็นผู้รับผิดชอบหลักหรือจัดตั้งคณะท างาน เพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 
- เน้นการก าหนดกระบวนการขั้นตอน ตัวชี้วัด ทุกฝ่ายงานให้มีความโปร่งใส่ เริ่มตั้งแต่เดือน 
เมษายน 2560 เป็นต้นไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

ครั้งที่ 2/๒๕60 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  
2/๒๕60  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕60  ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้วจ านวน 9 หน้า  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/๒๕60   
มติที่ประชุม                                        

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  
2/2560   

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 
                                 2560  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ใน

หมวดต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับจัดสรรอยู่ทั้งสิ้น 
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17,680,718.00 บาท ได้มีการด าเนินกิจกรรมโดยก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 5,687,863.99 บาท วางฎีกาเบิกจ่าย
แล้วทั้งสิ้น 8,741,696.31 บาท เบิกจ่ายรวมทั้งหมด 14,429,560.30 บาท คงเหลือ 3,251,157.70 บาท  
 ๒.  การด าเนินการ 

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 3 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

- ไม่มี - 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1 เรื่อง   การจัดท าแผนการป้องกันไฟไหม้อาคารของหน่วยจัดฯ อ.ขุนยวม 

สรุปเรื่อง 
๑.ความเป็นมา 
  ตามท่ีทาง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แจ้งให้ทางหน่วยจัดทุกแห่งจัดท าแผนการป้องกันไฟไหม้

อาคาร เพ่ือเป็นการป้องกันและรักษาสถานที่ราชการและสถานที่ท างานปลอดจากการถูกไฟไหม้ ในช่วงฤดูแล้ง นั้น 
๒.การด าเนินการ 
 ในการนี้  ทางวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอขุนยวมได้จัดวางแผนและท า

แผนเพ่ือให้บุคลากรร่วมกันดูแลอาคารสถานที่  ดังนี้ 
๑. เก็บกวาดขยะและเศษหญ้าแห้งรอบอาคาร 
๒. ร่วมรณรงค์การป้องกันไฟไหม้ป่า 
๓. จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ตลอด  24  ชั่วโมง 
๔. ปิดไฟฟ้าในเวลาหยุดราชการ 
๕. จัดเตรียมอุปกรณ์ดับไฟไว้ประจ าหน่วยงาน 
๖. ตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม   
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้หน่วยจัดการศึกษาทุกอ าเภอ และศูนย์
ทุกศูนย์ส ารวจอุปกรณ์ดับเพลิงว่าสามารถพร้อมใช้งานหรือไม่  หากหน่วยจัดใดหรือศูนย์ใดมีอุปกรณ์ที่ช ารุดให้
ประสานงานกับงานพัสดุ และให้งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

วาระท่ี 5.2 เรื่อง   การจัดท าแผนการป้องกันไฟไหม้อาคารของหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 



๕ 
 

  ตามท่ีทาง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แจ้งให้ทางหน่วยจัดทุกแห่งจัดท าแผนการป้องกันไฟไหม้
อาคาร เพ่ือเป็นการป้องกันและรักษาสถานที่ราชการและสถานที่ท างานปลอดจากการถูกไฟไหม้ ในช่วงฤดูแล้ง นั้น 

๒.การด าเนินการ 
 ในการนี้  ทางวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอปางมะผ้าได้จัดวางแผนและ

ท าแผนเพื่อให้บุคลากรร่วมกันดูแลอาคารสถานที่  ดังนี้ 
๑. เก็บกวาดขยะและเศษใบไม้แห้งรอบอาคารส านักงาน 
๒. ร่วมรณรงค์การป้องกันไฟไหม้ป่า 
๓. ปิดไฟฟ้าในเวลาหยุดราชการ และหลังจากเลิกงาน 
๔. จัดเตรียมอุปกรณ์ดับไฟไว้ประจ าหน่วยงาน 
๕. ตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้หน่วยจัดการศึกษาทุกอ าเภอ และศูนย์

ทุกศูนย์ส ารวจอุปกรณ์ดับเพลิงว่าสามารถพร้อมใช้งานหรือไม่  หากหน่วยจัดใดหรือศูนย์ใดมีอุปกรณ์ที่ช ารุดให้
ประสานงานกับงานพัสดุ และให้งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

วาระท่ี 5.3 เรื่อง   การจัดท าแผนการป้องกันไฟไหม้อาคารของหน่วยจัดฯ อ.ปาย 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
  ตามท่ีทาง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แจ้งให้ทางหน่วยจัดทุกแห่งจัดท าแผนการป้องกันไฟไหม้

อาคาร เพ่ือเป็นการป้องกันและรักษาสถานที่ราชการและสถานที่ท างานปลอดจากการถูกไฟไหม้ ในช่วงฤดูแล้ง นั้น 
๒.การด าเนินการ 
 ในการนี้  ทางวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอปายได้จัดวางแผนและท าแผน

เพ่ือให้บุคลากรร่วมกันดูแลอาคารสถานที่  ดังนี้ 
1. จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ตลอด  24  ชั่วโมง 
2. เก็บกวาดขยะ เศษหญ้าแห้งและใบไม้แห้งในพ้ืนที่หน่วยจัดฯ ปาย เพ่ือด าเนินการเผาและการท าปุ๋ย

หมัก 
3. เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ วชช.มส. จัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟไว้ประจ าอาคารเรียนส านักงานและ

อาคารเรียน 
4. ด าเนินการท าแนวกันไฟรอบอาคารส านักงานและอาคารเรียน 
5. ตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ 
6. เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก วชช.มส. เพื่อเปลี่ยนระบบไฟฟ้าที่เสื่อมคุณภาพและสุ่มเสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุอาคารเรียน อาคารส านักงานและบ้านพักครู 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้หน่วยจัดการศึกษาทุกอ าเภอ และศูนย์

ทุกศูนย์ส ารวจอุปกรณ์ดับเพลิงว่าสามารถพร้อมใช้งานหรือไม่  หากหน่วยจัดใดหรือศูนย์ใดมีอุปกรณ์ที่ช ารุดให้
ประสานงานกับงานพัสดุ และให้งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

วาระท่ี 5.4 เรื่อง   การจัดท าแผนการป้องกันไฟไหม้อาคารของศูนย์ภาษาฯ 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
  ตามท่ีทาง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แจ้งให้ทางหน่วยจัดทุกแห่งจัดท าแผนการป้องกันไฟไหม้

อาคาร เพ่ือเป็นการป้องกันและรักษาสถานที่ราชการและสถานที่ท างานปลอดจากการถูกไฟไหม้ ในช่วงฤดูแล้ง นั้น 
๒.การด าเนินการ 
 ในการนี้  ทางวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม ได้จัด

วางแผนและท าแผนเพื่อให้บุคลากรร่วมกันดูแลอาคารสถานที่  ดังนี้ 
  1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและภายนอกศูนย์ภาษาฯ 
  2. ตรวจเช็คเครื่องตรวจจับควันให้พร้อมใช้งานภายในศูนย์ภาษาฯ 
  3. ตรวจเช็คถังดับเพลิงภายในศูนย์ภาษาฯ 
  4. เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุดภายในศูนย์ภาษาฯ 
  5. ตรวจเช็ค ต้นไม้ ใบไม้แห้งบริเวณส านักงานที่อาจเป็นเชื้อเพลิงภายนอกศูนย์ภาษาฯ 
  6. จัดเวรยามประจ าศูนย์ฯ 

  7. เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานป้องกันอัคคีภัยให้เจ้าหน้าที่สามารถประสานเครือข่ายหน่วย
ดับเพลิงทันท ี

  8. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและช่วยเหลือตัวเองแก่บุคคลภายในหน่วยงาน 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้หน่วยจัดการศึกษาทุกอ าเภอ และศูนย์
ทุกศูนย์ส ารวจอุปกรณ์ดับเพลิงว่าสามารถพร้อมใช้งานหรือไม่  หากหน่วยจัดใดหรือศูนย์ใดมีอุปกรณ์ที่ช ารุดให้
ประสานงานกับงานพัสดุ และให้งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

วาระท่ี 5.5 เรื่อง   การจัดท าแผนการป้องกันไฟไหม้อาคารของศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
  ตามท่ีทาง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แจ้งให้ทางหน่วยจัดทุกแห่งจัดท าแผนการป้องกันไฟไหม้

อาคาร เพ่ือเป็นการป้องกันและรักษาสถานที่ราชการและสถานที่ท างานปลอดจากการถูกไฟไหม้ ในช่วงฤดูแล้ง นั้น 
๒.การด าเนินการ 
 ในการนี้  ทางวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้

แม่ฮ่องสอน ได้จัดวางแผนและท าแผนเพ่ือให้บุคลากรร่วมกันดูแลอาคารสถานที่  ดังนี้ 
1. ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี ไม่มีเสียหายหรือช ารุด และ

ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังการใช้งาน 
2. จัดท าป้าย ห้ามสูบบุหรี่ติดตามจุดต่าง ๆ  ภายในอาคาร เพ่ือป้องกันอัคคีภัยจากก้นบุหรี่ 



๗ 
 

3. ตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและอยู่ในต าแหน่งที่หยิบใช้ได้สะดวก 
4. แจ้งบุคลากร เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา แม่บ้านและยามรักษาความปลอดภัย ดูแล

สอดส่องสายไฟ ปลั๊กไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะจุดรับผิดชอบของตนเอง 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้หน่วยจัดการศึกษาทุกอ าเภอ และศูนย์

ทุกศูนย์ส ารวจอุปกรณ์ดับเพลิงว่าสามารถพร้อมใช้งานหรือไม่  หากหน่วยจัดใดหรือศูนย์ใดมีอุปกรณ์ที่ช ารุดให้
ประสานงานกับงานพัสดุ และให้งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

วาระท่ี 5.6 เรื่อง   การจัดท าแผนการป้องกันไฟไหม้อาคารของหน่วยจัดฯ อ.แม่ลาน้อย 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
 ตามที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้เช่าบ้านเลขที่ ๑๑๓ หมู่ ๙ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.

แม่ฮ่องสอน เพ่ือเป็นส านักงานหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอแม่ลาน้อย ส าหรับประสานงานจัดการศึกษาตามพันธกิจ
ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนในพ้ืนอ าเภอแม่ลาน้อย 

๒.การด าเนินการ 
 ในการนี้จึงมีการจัดท าแผนป้องกันความเสี่ยงจากไฟไหม้อาคาร หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอ 

แม่ลาน้อยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ดังนี้ 
1. การท าแนวกันไฟป่าร่วมกับชุมชนใกล้เคียง 
2. การชิงเผาตามแผนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3. การจัดซื้ออุปกรณ์ถังดับเพลิง จ านวน ๒ ถัง 
4. การตรวจสอบระบบไฟฟ้า การเปลี่ยนสายไฟในขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า

และจ านวนอุปการณ์ 
5. การอยู่เวรยาม โดย มีเวรยาม จ านวน ๒ คน 
6. การแจ้งเหตุไฟไหม้ผ่านสายด่วนฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลแม่ลา

น้อย 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม                     

ที่ประชุมมีมติรับทราบ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้หน่วยจัดการศึกษาทุกอ าเภอ และศูนย์
ทุกศูนย์ส ารวจอุปกรณ์ดับเพลิงว่าสามารถพร้อมใช้งานหรือไม่  หากหน่วยจัดใดหรือศูนย์ใดมีอุปกรณ์ที่ช ารุดให้
ประสานงานกับงานพัสดุ และให้งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

วาระท่ี 5.7 เรื่อง   การจัดท าแผนการป้องกันไฟไหม้อาคารของสถาบันไทใหญ่ศึกษา 
สรุปเรื่อง 

๑.ความเป็นมา 
  ตามท่ีทาง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แจ้งให้ทางหน่วยจัดทุกแห่งจัดท าแผนการป้องกันไฟไหม้

อาคาร เพ่ือเป็นการป้องกันและรักษาสถานที่ราชการและสถานที่ท างานปลอดจากการถูกไฟไหม้ ในช่วงฤดูแล้ง นั้น 
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๒.การด าเนินการ 
 ในการนี้  ทางวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  สถาบันไทใหญ่ศึกษา ได้จัดวางแผนและท าแผนเพื่อให้

บุคลากรร่วมกันดูแลอาคารสถานที่  ดังนี้ 
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ถังดับเพลิงทุก ๆ 1 อาทิตย์ 
2. จัดเวรวันหยุด – เวรยามกลางคืน เฝ้าระวัง 
3. ท าแนวกันไฟรอบบริเวณศูนย์ฯ 
4. ก าจัดเศษวัสดุเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาก่อนประกาศห้ามเผาของจังหวัด 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้หน่วยจัดการศึกษาทุกอ าเภอ และศูนย์
ทุกศูนย์ส ารวจอุปกรณ์ดับเพลิงว่าสามารถพร้อมใช้งานหรือไม่  หากหน่วยจัดใดหรือศูนย์ใดมีอุปกรณ์ที่ช ารุดให้
ประสานงานกับงานพัสดุ และให้งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระที่   ๖.๑   เรื่ องการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน  
    ครั้งที่ 3/๒๕60 
สรุปเรื่อง 
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนด าเนินการจัดประชุมเป็น
ประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 

 ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/๒๕60  ในวันพฤหัสบดทีี่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป                                                   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที ่3/๒๕60 ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕60 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 
3/๒๕60 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
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ปิดการประชุม เวลา 12.30 น. 
 
 

ลงชื่อ     ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ)  
                                   หัวหน้างานบุคลากร                   

  
 
 

    ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                    (นายสุบัณกร  กวีวัฒน์) 

                                  ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ (รก.) 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


