
 
๑ 

 

 
 
 
 
    

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 
 

วันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  

 

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชมุวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 
**************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุเทพ   นุชทรวง  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายจิระ   พานิชยานนท์ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายอัครเดช   วันไชยธนวงศ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน(ผู้แทน) 
๔. พ.ต.ท.จักร์   สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๕. นายจักรกฤษณ์  ตาฬวัฒน์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๖. นายภานุเดช  ไชยสกลู  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๗. นายบัณฑิต   นิลอุดมศักดิ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๘. นายธวัชชัย   ใจแสน  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๙. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๐. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๑๑. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๑๒. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
๑. ผศ.ดร.สุริยจรัส  เตชะตันมีนสกุล กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๒. นายแพทย์ชาญชัย  พจมานวิพุธ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๓. นายปกรณ์   จีนาค า  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม    
๑. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์ ครูช านาญการ 
๒. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี       วงษ์รีย์  คร ู
๓. นางเกษร   จามาลี  ครูช านาญการ 
๔. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล คร ู
๕. นายจตุรงค์   ดวงมณี  ครูผู้ช่วย 
๖. นางสาวดวงสมร   อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๗. นางสาวอภิรดี  มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๘. นางสาววิราวรรณ  ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๙. นางสาวมณีนาค  ศิริบุญ  เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๐.  นายสิทธิวัฒน ์  สุสมร  นักวิชาการศึกษา 



 
๓ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. โดยนายสุเทพ  นุชทรวง ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม    
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน  แสดงตนและแนะน าตัวเอง มีกรรมการผู้ เข้าประชุมทั้ งหมด            

จ านวน ๘ คน จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ๑๒ คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. นายสุเทพ        นชุทรวง 
๒. นายจิระ    พานิชยานนท์ 
๓. นายภานุเดช     ไชยสกูล 
๔. พ.ต.ท.จักร ์    สายแก้ว 
๕. นายคมสัน       คูสินทรัพย์  
๖. นายบัณฑิต    นิลอุดมศักดิ์   
๗. นายธวัชชัย     ใจแสน 
๘. นายอัครเดช   วันไชยธนวงศ์(ตัวแทน) 

๙. นายจักรกฤษณ ์ ตาฬวัฒน์ 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑.๑ เรื่อง การเลื่อนประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๓/๒๕๖๕  

สรุปเรื่อง  
ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ตามปฏิทินเดิมได้ก าหนดการประชุมสภาเป็นทุกวันพุธของสัปดาห์สุดท้ายของ

เดือนนั้น แต่เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านใหม่มีการนัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกวันพุธ      
ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมาติดต่อกันสองครั้งแล้ว ซึ่งตรงกับปฏิทินการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ท าให้กรรมการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนหลายท่านต้องเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ                  
จึงมีความเห็นขอเลื่อนการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๕ จากเดิมวันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นวันอังคาร                      
ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๑.๒ เรื่อง การตรวจเยี่ยมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง  
          นายคมสัน  คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แจ้งในที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา  โมสิกรัตน์ ได้เดินทางมาเข้าตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประเด็นส าคัญในการมาครั้งนี้  เพ่ือขับเคลื่อนเผยแพร่ธรรมชาติ โบราณคดี 
ศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ขุดค้นพบที่ถ้ าลอด 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง การอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

              (ครั้งที่ ๕)                

สรุปเรื่อง  
ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                 

พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๕) ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รวมวงเงินทั้งสิ้น       ๙๗,๓๕๐.๐๐      บาท ดังนี้  
 

 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

สรุปเรื่อง  
ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ.๒๕๖๕ ให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งตลอดปีงบประมาณ โดยพิจารณาตามเกณฑ์การจัดสรรและผ่าน
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และแจ้งกรอบจัดสรรให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมา ดังนี้ 

สรุปกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

รายการ กรอบจัดสรร 

รวมท้ังสิ้น         29,859,450.00  
 1. งบบุคลากรภาครฐั          10,670,840.00  
      - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           4,175,750.00  
      - เงินเดือนข้าราชการและส่วนควบ           6,495,090.00  
   2. งบด าเนินงาน           1,198,530.00  
      - เงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ              240,000.00  
      - ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผู้บรหิารที่มีวาระ              832,530.00  
      - ค่าประกันสังคม              126,000.00  

   3. งบลงทุน           3,010,600.00  
      - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 20 
ตู้ 

            118,000.00  

      - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซ ีหรือ
ก าลังเครื่องยนตส์ูงสดุไมต่่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ต าบล
จองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 

1,092,000.00 

      - เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแมฮ่่องสอน จังหวัดแมฮ่่องสอน 40 เครื่อง 

             880,000.00  

      - เครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล ต าบลจองค า อ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 20 เครื่อง 

             440,000.00  

      - เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) 
ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแมฮ่่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 10 เครื่อง                89,000.00  

      - เครื่องมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens ต าบลจอง
ค า อ าเภอเมืองแมฮ่่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 10 เครื่อง 

             280,000.00  

      - เครื่องมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens ต าบลจอง
ค า อ าเภอเมืองแมฮ่่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 เครื่อง 

             111,600.00  

   4. งบอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน)         11,579,280.00  
   ค่าสอนรายชั่วโมง              4,703,040.00  
   ค่าวัสดุการศึกษารายหัว              737,450.00  
   ค่าจ้างเหมาเจ้าหนา้ที่ดูแลสถานท่ีฯ              273,600.00  
   ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา              174,300.00  
   ค่าหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน              343,950.00  



 
๖ 

 

   ค่าปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ              324,000.00  
   ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน              337,920.00  
   ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน                84,880.00  
   ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ              152,820.00  
   ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ              441,520.00  
   ค่าจ้างเหมาบริการ            2,302,980.00  
   ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ              150,000.00  
   ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน              297,000.00  
   ค่าเช่าคอมพิวเตอร ์              432,000.00  
   ค่าวัสดุส านักงาน              289,440.00  
   ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น              252,200.00  
   ค่าสาธารณปูโภค               150,000.00  
   ค่าหลักสูตรประกาศนียบตัร/หลักสูตรสมัฤทธิบัตร             132,180.00  
   5. งบอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายลักษณะโครงการ)           3,400,200.00  
    โครงการพัฒนาคณุภาพการศกึษาเพื่อผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 

369,900.00 

   โครงการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 

403,600.00 

   โครงการจัดการความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

62,100.00 

   โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมนุไพรและการสร้างมลูค่าเพิ่มจากผลิตภณัฑ์สมุนไพร 100,000.00 
   โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ 700,000.00 
   โครงการสร้างผู้น าการเปลีย่นแปลงของชุมชน 100,000.00 
   โครงการจัดการความรู้เพื่อเสรมิสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน            1,274,600.00  
   โครงการบทเรียนออนไลนเ์พื่อชุมชน              100,000.00  
   โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย                65,000.00  
   โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ              225,000.00  

 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗ 

 

วาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

สรุปเรื่อง  
ผู้ช่วยเลขากรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รายงานต่อที่ประชุมว่า

จากการประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเอ้ืองแซะ วิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน แนะน าตัวเอง มีกรรมการผู้เข้าประชุมทั้งหมด 
จ านวน ๗ คน จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ๘ คน, เลขานุการ ๑ คน และผู้ช่วยเลขาฯ ๒ คน จึงถือว่าครบองค์
ประชุม และการเลือกประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยวิธีการยกมือในที่
ประชุม มติเสียงเป็นเอกฉันท์เลือกให้ นายประเสริฐ วิริยะภาพ เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ในการนี้ ฝ่ายงานเลขากรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน จึงขอแจ้งให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนทราบเพ่ือทราบ ดังนี้ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายประเสริฐ        วิริยะภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ 
2 พระปลัดจิตตพัฒน์  อัคคปัญโญ กรรมการฯ 
3 นายค าปัน            ค าประวัน กรรมการฯ 

4 นายนิติศักดิ์          โตนิติ กรรมการฯ 

5 นางอาภรณ์          แสงโชติ กรรมการฯ 

6 นายสินสมุด         พรมสุวรรณ กรรมการฯ 

7 นายสายทอง        จันทร์เต็ม กรรมการฯ 

8 นายรุ่งเรือง          ปัญญาละ กรรมการฯ 

9 นายคมสัน           คูสินทรัพย์ เลขานุการ 
10 นายทรงศักดิ์        ปัญญา ผู้ช่วยเลขานุการ 
11 นางสาวมณีนาค    ศิริบุญ  ผู้ช่วยเลขานุการ 



 
๘ 

 

วาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    ไตรมาส 1 และ 2 (เดือน ตุลาคม ถึง มีนาคม 2565) 

สรุปเรื่อง  
          ฝ่ายงานฝึกอบรม รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ไตรมาส 1 และ 2 (เดือน ตุลาคม ถึง มีนาคม 2565) ว่าในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน    
ได้ด าเนินการจัดหลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตไปแล้วจ านวน ๑๙ หลักสูตร           
จ านวนงบประมาณในการด าเนินการทั้งสิ้น ๑๖๘,๐๕๐.๐๐ บาท  มีการด าเนินการส่งเอกสารเพ่ือเบิกจ่ายแล้ว                    
จ านวน ๙ หลักสูตร คิดเป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น ๗๓,๑๕๐,.๐๐ บาท ที่เหลือยังไม่ส่งเอกสารมาเบิกและมี
บางหลักสูตรส่งหลักฐานมาแล้วแต่ตีกลับเพ่ือแก้ไข ทางฝ่ายงานฝึกอบรมได้เร่งรัดติดตามไปแล้วขณะนี้ 

 
 
 
 
 

 
 



 
๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอดังนี้ 

๑. กรรมการ : (นายภานุเดช  ไชยสกูล) จากการรายงาบพบว่ามีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรล่าช้าเป็น
เดือน มองว่าอาจส่งผลกระทบให้กับวิทยาลัยชุมชนในการที่จะเชิญบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากรในวัน
ข้างหน้า เห็นควรให้มีการติดตามเบิกจ่ายค่าตอบแทนในส่วนนี้อย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว 

 
วาระท่ี ๑.๒.๕ เรื่อง ผลการตรวจเยี่ยมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ  

    อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 สรุปเรื่อง 
นางสาวบุษกร  สืบตระกูล รายงานที่ประชุมว่า ตามที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินงานตาม

ภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้นโยบายของสภาสถาบัน โดยได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ วิจัยและบริการทางวิชาการ  เพื่อการพัฒนา
ชุมชน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิ ตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่นและชุมชน ประกอบกับตามหนังสือที่อ้างถึงคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมจะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น  

ท่านดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนและท่านพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพ่ือให้ค าแนะน าในการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน รวมทั้งร่วมกิจกรรมตามภารกิจของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เข้า
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  



 
๑๐ 

 

ในการนี้ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอรายงานผลการการตรวจเยี่ยม คณะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ให้
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ ดังนี้ 
 

 

 



 
๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

   ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 
สรุปเรื่อง 
ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน            

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 2๓ กุมภาพันธ์ 256๕ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว      
พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนหน้านี้แล้วนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

มติ 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  ๒/๒๕๖๕     

เมื่อวันที่ 2๓ กุมภาพันธ์ 256๕ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง – ไม่มี – 
 
วาระท่ี ๓.๒ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
   ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

สรุปเรื่อง  
ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 รวมทั้งสิ้น จ านวน    ๑๑,๔๓๖,๘๐0.00   บาท นั้น 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 

ผลการใช้จ่ายงปม. 
จากระบบ GFMIS 

ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ 256๕ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

๑ งบบุคลากร 2,087,900.๐๐ ๑,๗๑๓,๐๐๐.๐๐ ๓๗๔,๙๐๐.๐๐ ๘๒.๐๔ 
๒ งบด าเนินงาน 599,300.๐๐ ๔๔๔,๗๐๐.๐๐ ๑๕๔,๖๐๐.๐๐ ๗๔.๒๐ 
๓ งบลงทุน 3,010,600.๐๐ ๑,๕๖๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๔๙,600.๐๐ ๕๑.๘๕ 
๔ งบเงินอุดหนุน 5,๗๓๙,๐๐0.๐๐ ๒,๖๐๖,๑๓๑.๕๕ ๓,๑๓๒,๘๖๘.๔๕ ๔๕.๔๑ 

รวมทั้งสิ้น ๑๑,๔๓๖,๘๐๐.๐๐ ๖,๓๒๔,๘๓๑.๕๕ ๕,๑๑๑,๙๖๘.๔๕ ๕๕.๓๐ 
 
ผลการเบิกจ่ายของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ภาพรวม  ๕๕.๓๐ 
ข้อมูลการเบิกจ่าย  ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 256๕  งบรายจ่ายลงทุน  ๕๑.๘๕ 
       งบรายจ่ายประจ า ๕๖.๕๓ 

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔ 

 

วาระท่ี ๓.๓ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
           ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง  
ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการนักศึกษากับการประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษานั้น 

บัดนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอรายงานการด าเนินงาน ดังนี้ 

หน่วยจัด
การศึกษาฯ 

อ าเภอ 

เป้าหมาย
นักศึกษาเข้า
ร่วมกจิกรรม 

จ านวน
นักศึกษาเข้า
ร่วมกจิกรรม 

วันด าเนินกิจกรรม สถานที่ด าเนินกิจกรรม 

ปางมะผ้า 20 คน 17 คน 12 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยจัดการศึกษาฯ อ าเภอปางมะผ้า 
ปาย 20 คน 17 คน 13 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยจัดการศึกษาฯ อ าเภอปาย 
เมือง 40 คน 35 คน 16 กุมภาพันธ์ 2565 อาคารดงรัก  
ขุนยวม 20 คน   โรงเรียนขุนยวมวิทยา 
แม่ลาน้อย 25 คน 23 คน 19 มีนาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลแมล่าน้อย 
แม่สะเรียง 35 คน   โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง 

ตามก าหนดการ งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินกิจกรรมไปแล้วในหน่วยจัดการศึกษาฯ        
3 อ า เภ อ  และจะด า เนิ น การจั ดกิ จ กรรม ให้ แก่ นั ก ศึ กษ าห น่ วยจั ดก ารศึ กษ าฯ  อ า เภ อขุ น ยวม                                
ใน วันที่  19 มี น าคม  2565 และหน่ วยจัดการศึ กษ าฯ  อ า เภ อแม่ ล าน้ อยและอ า เภอแม่ ส ะเรี ย ง                           
ในวันที่ 20 มีนาคม 2565 แต่ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและบุคลากรในหน่วยจัด
การศึกษาฯ อ าเภอขุนยวม และ อ าเภอแม่สะเรียง ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาและเฝ้าระวังโรค ส่งผลให้การด าเนิน
กิจกรรมในหน่วยจัดการศึกษาฯ ดังกล่าว อาจจะมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงก าหนดการในการจัดกิจกรรม โดยขออนุมัติยกเลิกการจัด
กิจกรรมในหน่วยจัดการศึกษาฯ อ าเภอขุนยวมและอ าเภอแม่สะเรียงออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น  

มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๕ 

 

วาระท่ี 3.๔ เรื่อง รายงานการด าเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ  
                     เบ็ดเสร็จและแม่นย าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
นายทรงศักดิ์  ปัญญา ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ

เบ็ดเสร็จและแม่นย าในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานในที่ประชุมว่า ตามที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้
ด าเนินโครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า ในพ้ืนที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยได้รับงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพ้ืนที่ (บพท.) ส านักงาน
นโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างระบบการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นย า (Precision Poverty 
Alleviation) บนแนวคิดการใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area -Based Approach) 
          ปัจจุบันข้อมูลเบื้องต้นในระบบคนจนที่โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
เบ็ดเสร็จและแม่นย าในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสอบทานและบันทึกลงในระบบมีจ านวนทั้งสิ้น ๑๔,๘๐๗ 
ครัวเรือน จากประชากร ที่มีอยู่ในระบบ ๕๗,๑๕๖ ครัวเรือน 
          โครงสร้างประชากรอ าเภอสบเมยมีประชากรที่มีอายุน้อยค่อนข้างเยอะกว่าอ าเภออ่ืน และมีผู้สูงอายุที่มี
อายุ ๙๐ ปี ขึ้นไปเยอะกว่าอ าเภออ่ืนเช่นกัน 

จ านวนสมาชิกแต่ละอ าเภอที่เก็บข้อมูลและบันทึกลงในระบบ มีดังนี้ 
      - อ าเภอเมือง      ๖,๒๖๗  คน  
      - อ าเภอขุนยวม    ๕,๑๕๙ คน 
      - อ าเภอปาย        ๕,๘๑๙ คน 
      - อ าเภอแม่สะเรียง ๙,๘๖๖ คน 
      - อ าเภอแม่ลาน้อย ๗,๙๐๑ คน 
      - อ าเภอสบเมย   ๑๗,๙๙๓ คน 
      - อ าเภอปางมะผ้า  ๔,๑๕๑ คน 

รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาพรวมครัวเรือนยากจนจะมีรายได้จากภาค
การเกษตรเป็นหลัก อ าเภอปายจะมีรายได้ครัวเรือนจากภาคการเกษตรต่อเดือนสูงกว่าอ าเภออ่ืน โดยอยู่ที่ 
๕,๕๐๐ บาทต่อเดือน อ าเภอที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่าอ าเภออ่ืน ได้แก่ อ าเภอเมืองและอ าเภอสบเมย           
คือมีรายได้จากภาคการเกษตรต่ ากว่าอ าเภออ่ืนนั่นเอง อ าเภอปายมีพืชเศรษฐกิจ เช่น กระเทียม ข้าวโพด       
ถั่วเหลือง มากกว่าอ าเภออ่ืนท าให้รายได้จากภาคการเกษตรสูง 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของแต่ละอ าเภอ มีดังนี้ 
- อ าเภอสบเมย    ๑,๗๐๐ บาทต่อเดือน 
- อ าเภอปางมะผ้า ๑,๙๐๐ บาทต่อเดือน 
- อ าเภอเมือง       ๒,๘๐๐ บาทต่อเดือน 
- อ าเภอขุนยวม    ๒,๙๐๐ บาทต่อเดือน 
- อ าเภอปาย        ๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน 
อ าเภอสบเมยและอ าเภอปางมะผ้าจะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนค่อนข้างต่ ากว่าอ าเภออ่ืน 

 
 



 
๑๖ 

 

รายได้จากภาครัฐอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันทุกอ าเภอ 
รายได้จากภาคปศุสัตว์ อ าเภอแม่ลาน้อยจะมีรายได้จากภาคนี้สูงกว่าอ าเภออ่ืน อ าเภอแม่สะเรียง 

อ าเภอเมือง อ าเภอสบเมย ตามล าดับ ส่วนอ าเภอปายและอ าเภอปางมะผ้า มีรายได้จากภาคปศุสัตว์ต่ ากว่า                  
๓ อ าเภอข้างต้น 

ศักยภาพด้านทุนมนุษย์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
- ด้านสุขภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป ทุกอ าเภอใกล้เคียงกัน 
- ด้านสวัสดิการ ภาพรวมอยู่ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
- ด้านที่อยู่อาศัย การเข้าถึงสาธารณูปโภคของครัวเรือนยากจนมีสัดส่วนแตกต่างกันในแต่ละอ าเภอ 
- ด้านเศรษฐกิจและธรรมชาติ ภาระหนี้สินอ าเภอขุนยวมและอ าเภอปาย เป็นอ าเภอที่มีค่า เฉลี่ยภาวะหนี้สิน
ค่อนข้างเยอะกว่าอ าเภออ่ืน รองลงมาเป็นอ าเภอแม่สะเรียงกับอ าเภอแม่ลาน้อย ส าหรับอ าเภอเมืองและอ าเภอ
สบเมยอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ด้านการออมพบว่าอ าเภอปายมีการออมมากกว่าอ าเภออ่ืน อ าเภอที่มีการออม
น้อยที่สุด คืออ าเภอแม่ลาน้อยและอ าเภอแม่สะเรียง 
- ด้านสังคม การให้ความช่วยเหลือ กฎกติกาที่อยู่ร่วมกัน การปฏิบัติตามกฎระเบียบชุมชน อยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป 
คะแนนที่ค่อนข้างต่ า คือ การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนกับการบริหารชุมชน ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ระดับรับฟัง รับทราบเท่านั้น 
 นายธวัชชัย  ใจแสน กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน กล่าวในที่ประชุมว่า จากความร่วมมือใน
พ้ืนที่แม่สวดกับโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย าในพ้ืนที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มกีารด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

๑) การท าเรื่องบุกในพื้นที่ต าบลแม่สวดซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนควบคู่กับ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพืชบุกสามารถทดแทนพืชเชิงเดี่ยวที่เข้ามาในพ้ืนที่และอาจท าลาย
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากต้องใช้สารเคมีค่อนข้างเยอะ เช่น การปลูกข้าวโพด พืชบุกที่ผ่านมามีศักยภาพ
สามารถสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่แม่สวดมีตัวเลขอยู่ที่ ๑๕๐ ล้านบาทต่อฤดูกาล แต่การปลูกพืชบุกยังเจอ
ข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย เช่น เรื่องของป่าไม้และแปลงปลูกไม่มีโฉนด 

๒) จากการส ารวจในพ้ืนที่ต าบลแม่สวดพบมีโรงเรียนขนาดใหญ่ประมาณ ๑๐ โรงเรียนและมีโรงเรียน
นักเรียนกินนอน ทั้งยังมีงบประมาณค่าอาหารกลางวันที่ผ่าน อบต.ประมาณ ๕.๙ ล้านบาท และที่ไม่
ผ่าน อบต.อีก โรงเรียนเหล่านี้ได้จัดซื้อวัตถุดิบในการท าอาหารให้กับนักเรียนในโรงเรียนจากนอกพ้ืนที่
ต าบลแม่สวดทั้งหมด ท าให้ได้รับวัตถุดิบในการท าอาหารที่ไม่ปลอดภัย มีสารพิษตกค้าง ที่ส าคัญท าให้
งบประมาณไหลออกนอกพ้ืนที่อย่างน่าเสียดาย จึงได้ส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่โดยจัดตั้งกลุ่ม เพ่ือเลี้ยง
หมู ไก่ ปลา และปลูกผัก ส่งให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลแม่สวด โดยให้ “มหาวิทยาลัยในเงา”         
เป็นพี่เลี้ยงและจัดระบบ 

มติ 
ที่ประชุมรับทราบ และเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑) ประธาน : สรุปเป็นนโยบายของวิทยาลัยชุมชนที่จะให้งานวิจัย “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา

พ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย าในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน”
เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัด 

  



 
๑๗ 

 

วาระที่ 3.๕ เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและทุนการศึกษาระดับ 
     อนุปริญญาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

สรุปเรื่อง 
นายสุรินทร์  มหาวรรณ์ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและ

ทุนการศึกษาระดับ อนุปริญญาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดังนี้ 
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรและการส่งต่อผู้เรียนระดับปริญญาตรี กับ มสธ และ มทร ล้านนา 

ส าหรับนักศึกษาทุนรุ่น 2563 เน้น นศ เรียนในพื้นที่ และไม่ซ้ าสาขากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๘ 

 

2 . ก ารล งพื้ น ที่ คั ด ก รอง น ศ  ทุ น  2 5 6 5  2 8  ค น  แล ะ  ห ลุ ด เกณ ฑ์  5  คน  และ ใน                                    
วันที่ 18 เม.ย. ๒๕๖๕ จะมีกระบวนการคัดเลือก ตามเกณฑ์ 2 ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
มติ 
 ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑) กรรมการ : (นายคมสัน  คูสินทรัพย์) การลงพ้ืนที่เพ่ือคัดกรองเด็กเข้ารับทุน ขอให้มุ่งเป้าไปที่นักเรียน
ใกล้จบในโรงเรียนขยายโอกาส ๓๓ แห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อน ถึงไปที่โรงเรียนใกล้เคียงต่อ               
โดยความร่วมมือของหน่วยจัดการศึกษาทุกอ าเภอที่มีโรงเรียนขยายโอกาสตั้งอยู่ในพ้ืนที่ตน 

 



 
๑๙ 

 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเหน็ชอบรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  
          จากบคุคลภายนอกสถาบัน 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีรองศาสตราจารย์นินนาท โอฬารวรวุฒิ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ขอลาออกจากการเป็น

กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เนื่องด้วยปัญหาสุขภาพส่วนตัว นั้น  
 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบ
ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
แทนต าแหน่งที่ว่าง ๑ ต าแหน่ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอกสถาบัน ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและผ่านความเห็นชอบของสภาวิทยาลัย เสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบันวิทยาลัยละ ๑ รายชื่อ พร้อมความสมัครใจของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
ข้อมูลประวัติ ผลงานและความเหมาะสม รวมทั้งความเห็นสนับสนุนว่าเป็นผู้เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว  
 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ ท ร งคุ ณ วุฒิ จ ากบุ ค ค ล ภ าย น อก ส ถาบั น  โด ยก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ขอ งบุ ค ล าก ร  ใน ที่ ป ระชุ ม เมื่ อ                               
วันที่ 25 มีนาคม 2565 มีมติเสนอชื่อ 1 รายชื่อ คือ นายแพทย์อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล       

การพิจารณา  
จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  
 
วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งด าเนินการเกี่ยวกับเงินรายได้ ดังนี้  
๑) จัดท าข้อมูลรายงานการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ และ  
๒) จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ แล้วผ่านความเห็นชอบ

ของสภาวิทยาลัยชุมชน และน าส่งข้อมูลไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอรายงานการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

ไตรมาส ๒ และน าเสนอแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ต่อคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ดังนี้ 

 
 
 
 



 
๒๐ 

 

 
สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรายได้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายการ จ านวนเงิน 

เงินรายได้ของวชช.แม่ฮ่องสอนคงเหลือยกไป 2565         503,953.11 

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2565                      600,000.๐๐ 

แผนรายจ่ายปีงบประมาณ 2565 ครั้งท่ี 1 
- ค่าสาธารณูปโภค  
- ค่าตอบแทนผู้ประเมินประกันคุณภาพฯ  
- ค่าเช่าอาคารหน่วยจัดการศึกษา 
- โครงการประสาทอนุปริญญาบัตร                                                                                                                         

 
240,000.๐๐ 
๒๑,๐๐๐.๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๒๗,๑๕๐.๐๐ 

ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ 2565 ครั้งที่ 1(ต.ค.64-มี.ค.65) 
- ค่าตอบแทนผู้ประเมินประกันคุณภาพฯ    
- ค่าเช่าอาคารหน่วยจัดการศึกษา                                   

 
๒๑,๐๐๐.๐๐ 
๘๖,๐๐๐.๐๐ 

แผนรายจ่ายปีงบประมาณ 2565 ครั้งท่ี 2 
- ค่าจัดจ้างท าสื่อวีดีทัศน์น าเสนอผลการด าเนินงานวชช.มส.      

 
๑๐,๐๐๐.๐๐ 

 
การพิจารณา  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้
รอบ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
มติ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้รอบ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน ตามเสนอ 
 
วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง เพื่อพิจารณาร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนกับ 
                     องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีความประสงค์สร้างความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แม่ฮ่องสอน เพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาและด าเนินงานตามพันธกิจ ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๘ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา ให้
สถาบัน เป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา วิจัย ให้บริการ ทาง
วิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ของท้องถิ่น
และชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการ และการ
ประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนด าเนินการ
ตามมาตรา ๙ (๔) ความร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา 



 
๒๑ 

 

องค์กรที่ด าเนินงานวัฒนธรรม หน่วยงานอื่นของรัฐ สถานศึกษาชั้นสูง สถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ใน
การจัดการศึกษา (๖) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในการจัด
การศึกษา (๗) การบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล (๙) การประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐที่เก่ียวข้อง  

ในการนี้จึงได้จัดท าร่างบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างยั่งยืนระหว่างวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาและลงนามความร่วมมือต่อไป ดังนี้ 

 
 
 

 

 
 
 

บันทึกความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างยั่งยืน 

ระหว่าง 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

และ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
……………………………………………………… 

บักทึกความร่วมมือฉบับนี้ จัดท าขึ้น ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อ
วันที่ ...... เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง ๒ ฝ่าย ประกอบด้วย 

๑. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าบันทึกความร่วมมือกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   

ข้อ ๑ หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนชุมชน ได้ด าเนินงานในด้านการจัดศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ 

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการยกระดับทักษะ ความรู้ในการประกอบอาชีพของประชากรกลุ่มยากจน 
ผู้ด้อยโอกาส และมีความเหลื่อมล้ าสูงทางเศรษฐกิจหรือสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและสนับสนุนการพัฒนาจัง หวัด
แม่ฮ่องสอนอย่างยั่งยืน ซึ่งจ าเป็นจะต้องสร้างความร่วมมือในการท างานและการสนับสนุนทรัพยากรในการ
ด าเนินงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายแม่ฮ่องสอน
ก้าวหน้า พัฒนา ดิน น้ า ป่า คน อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ และการด าเนินงานตามยุทศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา 
สาธารณสุข และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี   

 



 
๒๒ 

 

การบูรณาการการท างานร่วมระหว่างองค์กรจะท าให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการร่วมและ
สร้างแนวทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนในรูปแบบ “แม่ฮ่องสอนเมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม” 
บนฐานการระบบนิเวศทางปัญญา (Ecosystems) การเป็นพ้ืนที่กลางแห่งการเรียนรู้และผสานพลังการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน (แม่ฮ่องสอนฟอรั่ม) ตามแนวทางการกระจายอ านาจที่ให้ชุมชนท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่ ได้เข้า
มามีส่วนบริหารจัดการตนเอง  

ดังนั้นเพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนา   
จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างยั่งยืนบรรลุเป้าหมายและสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้ร่วมกันจัดท าบันทึกความร่วมมือฉบับ
นี้ขึ้น 

ข้อ ๒ วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและองค์การบริหารส่วน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและขับเคลื่อนการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนในรูปแบบ “แม่ฮ่องสอนเมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม”  

๒.๒ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือ
การพัฒนาต าบลท้องถิ่น รวมทั้งร่วมผลักดันให้เป็นแผนยุทธศาสตร์และข้อบัญญัติของจังหวัด  

๒.๓ เพ่ือบูรณาการฐานข้อมูล องค์ความรู้ แผนงาน กิจกรรม แบบองค์รวมในงานพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ร่วมกัน โดยใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า PPP CONNEXTและ
ฐานข้อมูลดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  (Book of Mae Hong Son Development)  

๒.๔ เพ่ือสนับสนุนและร่วมมือกันในด้านการเป็นพ้ืนที่เรียนรู้ ด้านอาคารสถานที่ บุคลากร งาน
ข้อมูล งานวิจัยและงานวิชาการ 

ข้อ ๓ ขอบเขตความร่วมมือ  
 ๓.๑  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จะส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือเพ่ือปฏิบัติภารกิจตามความ

เหมาะสม ดังนี้ 
๓.๑.๑ การสนับสนุนอาคารสถานที่ในการประชุม อบรมและจัดกิจกรรมในการพัฒนา

การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
     ๓.๑.๒ สนับสนุนบุคลากรเพ่ือเป็นพี่เลี้ยง วิทยากร ที่ปรึกษา ให้กับองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๓.๑.๓ สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
๓.๑.๔ สนับสนุนระบบฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า 

PPP CONNEXT 
๓.๑.๕ สนับสนุนและร่วมสร้างกลไกการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
๓.๑.๖ สนับสนุนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาต าบล 

 ท้องถิ่นและจังหวัด 
 
 
 
 



 
๒๓ 

 

๓.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือเพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

๓.๒.๑ การสนับสนุนอาคารสถานที่ในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่บ้านดงสงัด ต าบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื้อ
ที่ ...ไร่ อาคารจ านวน......หลัง และวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพ่ือการจัดการศึกษาและฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ
แก่ประชาชน หรือพ้ืนที่อ าเภออ่ืนตามความเหมาะสมของพันธกิจของทั้งสองหน่วยงาน 

๓.๒.๒ สนับสนุนและร่วมสร้างกลไกการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
๓.๒.๓ สนับสนุนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาต าบล

ท้องถิ่นและจังหวัด 
๓.๓ พัฒนาความร่วมมือและแนวทางการด าเนินงานร่วมระหว่างวิทยาลัยชุมชนจังหวัด 

แม่ฮ่องสอนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้ 
๓.๓.๑ ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนในรูปแบบ “แม่ฮ่องสอนเมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม”  
๓.๓.๒ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือจัดท าแผนยุทธศาสตร์และข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือ 

การพัฒนาต าบลท้องถิ่นและจังหวัด 
     ๓.๒.๓ สนับสนุน สร้างระบบนิเวศทางปัญญา (Ecosystems) และส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่

ที่ด าเนินการร่วมระหว่างทั้งสองหน่วยงานให้เป็นต าบล อ าเภอหรือจังหวัดต้นแบบ น าร่องเป็นพ้ืนที่กลางแห่งการ
เรียนรู้และผสานพลังการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (แม่ฮ่องสอนฟอรั่ม)เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

๓.๒.๔ การบูรณาการชุดข้อมูล องค์ความรู้ แผนงาน กิจกรรม แบบองค์รวมในงานพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ร่วมกันโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า  PPP CONNEXT 
และฐานข้อมูลดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  (Book of Mae Hong Son Development)  

ข้อ ๔ เงื่อนไขความร่วมมือ 
ความร่วมมือต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายที่ทั้งสองฝ่ายถือ

ปฏิบัติกรณีท่ีมีปัญหาการด าเนินการตามบันทึกความร่วมมือนี้ ขอให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาท าความตกลงร่วมกัน  
ข้อ ๕ ระยะเวลาความร่วมมือ 
บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ มีก าหนดระยะเวลา ๔ (สี่)ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกความร่วมมือฉบับ

นี้ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ ให้กระท าได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบ

ร่วมกันทั้งสองฝ่าย และจัดท าบันทึกความร่วมมือเพ่ิมเติมแนบท้ายบันทึกความร่วมมือฉบับนี ้
การยกเลิกบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ ให้กระท าได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้

ฝ่ายอ่ืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วันและให้มีการประชุมเพื่อท าความตกลงและมีมติร่วมกัน 
ในกรณีที่มีการยกเลิกบันทึกความร่วมมือ ให้การด าเนินการใด ๆ ตามบันทึกความร่วมมือฉบับนี้มีผล

ต่อเนื่องต่อไปจนกระทั่งการนั้นเสร็จสมบูรณ์ เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันเป็นอย่างอ่ืน 
บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ จัดท าข้ึนเป็น ๒(สอง) ฉบับ โดยมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกประการ ทั้งสอง

ฝ่าย ได้อ่านและท าความเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ 

 
 



 
๒๔ 

 

  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
 

 
(ลงนาม)....................................    (ลงนาม) ...............................................   

   (นายคมสัน คูสินทรัพย์)                 (นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

สักขีพยาน 
 

(ลงนาม)....................................    (ลงนาม)....................................................... 
           (นายสุเทพ  นุชทรวง)              (................................................) 
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน         องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 
(ลงนาม)..........................................   (ลงนาม) .................................... ...................  

                    (.....................................)        (................................................) 
                  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน              องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน    

    

การพิจารณา  
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ พร้อมทั้งให้นัดทุกฝ่ายเพ่ือลงนามต่อไป และให้ตัดข้อความวรรคแรกของข้อ ๕ 
ออก ไม่ต้องมีเง่ือนไขก าหนดระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงในฉบับนี้ 
  
วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง เพื่อพิจารณารา่งข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนกับเครือข่าย 

 สภาองค์กรชุมชนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
ด้วยเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์สร้างความร่วมมือกับวิทยาลัย

ชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือขับเคลื่อนงานงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตในชุมชน เช่น พัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนาที่ดินที่อยู่อาศัย (บ้านพอเพียง/บ้านมั่นคงชนบท) สวัสดิการชุมชนต าบล การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯลฯ ภายใต้การพัฒนาและผลักดันสู่”การจัดการร่วม” และสร้างแนว
ทางการจัดการในรูปแบบ “แม่ฮ่องสอนเมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม” และจัดท าข้อเสนอแผนงาน
และนโยบายหลักในการพัฒนาระดับชุมชนท้องถิ่นและจังหวัด ตามแนวทางการกระจายอ านาจที่ให้ชุมชน
ท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนบริหารจัดการตนเอง จึงได้จัดท าร่างบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนระหว่างเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาและลงนามความร่วมมือ  

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน     
เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 



 
๒๕ 

 

 
บันทึกความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนต าบล 

ระหว่าง 
เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

และ 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

……………………………………………………… 
บักทึกความร่วมมือฉบับนี้ จัดท าขึ้น ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อ

วันที่ ...... เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง ๒ ฝ่าย ประกอบด้วย 
๑. เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๒. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าบันทึกความร่วมมือกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑ หลักการและเหตุผล 
ด้วย สภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รวมตัวกันเสริมสร้างความเข้มแข็งในงาน

พัฒนาและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตในชุมชน เช่น พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาที่ดินที่อยู่อาศัย (บ้าน
พอเพียง/บ้านมั่นคงชนบท) สวัสดิการชุมชนต าบล การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯลฯ ภายใต้
การพัฒนาและผลักดันสู่”การจัดการร่วม” และสร้างแนวทางการจัดการในรูปแบบ “แม่ฮ่องสอนเมืองพิเศษทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม” ได้เกิดกลไกเครือข่ายที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงประสานภาคี หน่วยงานและภาคประชา
สังคมอ่ืนและเป็นพื้นที่กลางของผู้แทนเครือข่ายที่ได้เข้ามาร่วมคิดร่วมพัฒนา ปรึกษาแก้ไขปัญหา สนับสนุนให้อง
กรชุมชน/ท้องถิ่น ด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใต้การสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งจัดท าข้อเสนอแผนงานและนโยบายหลักในการพัฒนาระดับชุมชนท้องถิ่นและจังหวัด ตามแนวทางการ
กระจายอ านาจที่ให้ชุมชนท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนบริหารจัดการตนเอง  

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เครือข่ายสภาองค์กร
ชุมชนต าบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงได้ร่วมกันจัดท าบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ขึ้น 

ข้อ ๒ วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

และ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ในการก าหนดทิศทางการ “จัดการร่วม” สร้างแม่ฮ่องสอนสู่เมืองพิเศษทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม 

๒.๒ เพ่ือพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนต าบลและเครือข่ายระดับจังหวัด ที่อยู่ ในความ
รับผิดชอบของเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความเข้มแข็ง 



 
๒๖ 

 

๒.๓ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลท้องถิ่น 
ทุกมิติ รวมทั้งร่วมผลักดันให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด  

๒.๔ เพ่ือบูรณาการชุดข้อมูล องค์ความรู้ แผนงาน กิจกรรม แบบองค์รวมในงานพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ร่วมกัน โดยใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า PPP CONNEXT 

๒.๕ เพ่ือสนับสนุนและร่วมมือกันในด้านการเป็นพ้ืนที่เรียนรู้ ด้านอาคารสถานที่ บุคลากร และ
งานข้อมูล งานวิจัยและวิชาการ 

ข้อ ๓ ขอบเขตความร่วมมือ  
 ๓.๑  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จะส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือเพ่ือปฏิบัติภารกิจตามความ

เหมาะสม ดังนี้ 
      ๓.๑.๑ การสนับสนุนอาคารสถานที่ในการปฏิบัติงาน การประชุม อบรมและกิจกรรมใน

การพัฒนาเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๓.๑.๒ สนับสนุนบุคลากรเพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยง วิทยากร ที่ปรึกษา ให้กับเครือข่ายสภาองค์กร

ชุมชนต าบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๓.๑.๓ สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
๓.๑.๔ สนับสนุนระบบฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า 

PPP CONNEXT 
๓.๑.๕ สนับสนุนและร่วมสร้างกลไกการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
๓.๑.๖ การเชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับต าบล และเครือข่ายระดับจังหวัด 

๓.๒ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือเพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจตามความเหมาะสม ดังนี้ 

๓.๒.๑ สนับสนุน ประสานงานความร่วมมือชุมชนและแหล่งเรียนรู้เพ่ือการจัดการศึกษา 
วิจัยและบริการวิชาการชุมชน 

๓.๒.๒ สนับสนุนและร่วมสร้างกลไกการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
๓.๒.๓ การเชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับต าบล และเครือข่ายระดับจังหวัด 

๓.๓ พัฒนาความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและวิทยาลัยชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๓.๓.๑ ร่วมกันก าหนดทิศทาง “การจัดการร่วม”เพ่ือสร้างแม่ฮ่องสอนสู่เมืองพิเศษทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม 

๓.๓.๒  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลท้องถิ่นทุกมิติ 
รวมทั้งร่วมผลักดันให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด  
   ๓.๓.๓  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนระดับต าบล และ
เครือข่ายระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการ
สนับสนุนพื้นที่ครอบคลุมสภาองค์กรชุมชนต าบล ๔๙ ต าบล (รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย) 

     ๓.๒.๔ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ที่ด าเนินการเป็นต าบลต้นแบบ น าร่อง แหล่ง
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

๓.๒.๕ การบูรณาการชุดข้อมูล องค์ความรู้ แผนงาน กิจกรรม แบบองค์รวมในงานพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ร่วมกันโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า PPP CONNEXT 

 



 
๒๗ 

 

ข้อ ๔ เงื่อนไขความร่วมมือ 
ความร่วมมือต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายที่ทั้งสองฝ่ายถือ

ปฏิบัติกรณีท่ีมีปัญหาการด าเนินการตามบันทึกความร่วมมือนี้ ขอให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาท าความตกลงร่วมกัน  
ข้อ ๕ ระยะเวลาความร่วมมือ 
บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ มีก าหนดระยะเวลา ๑๐ (สิบ)ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกความร่วมมือ

ฉบับนี้ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ ให้กระท าได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบ

ร่วมกันทั้งสองฝ่าย และจัดท าบันทึกความร่วมมือเพ่ิมเติมแนบท้ายบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ 
การยกเลิกบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ ให้กระท าได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้

ฝ่ายอ่ืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วันและให้มีการประชุมเพื่อท าความตกลงและมีมติร่วมกัน 
ในกรณีที่มีการยกเลิกบันทึกความร่วมมือ ให้การด าเนินการใด ๆ ตามบันทึกความร่วมมือฉบับนี้มีผล

ต่อเนื่องต่อไปจนกระทั่งการนั้นเสร็จสมบูรณ์ เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันเป็นอย่างอ่ืน 
บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ จัดท าข้ึนเป็น ๒(สอง) ฉบับ โดยมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกประการ ทั้งสอง

ฝ่าย ได้อ่านและท าความเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ 
 

  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                  เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
   

(ลงนาม)..............................................              (ลงนาม) ร้อยตรี...............................................   
   (นายคมสัน คูสินทรัพย์)             ( สะหะวิจารณ์ เรืองเดชฤทธิไกร) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน     ประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนต าบล 
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

(ลงนาม)...............................................   (ลงนาม)............................................................ 
       ( นายวชิัย  นะสุวรรณโน )                    (นายสุเทพ  นุชทรวง) 
 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)                        เครือข่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน 

       จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

สักขีพยาน 
 
   (ลงนาม)....................................................    (ลงนาม) ...............................................................  

             (นายทรงศักดิ์  ปัญญา)                          (นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์) 
           รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                                      รองประธานสภาองค์กรชุมชนต าบล  
                                                                                                                จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
            (ลงนาม) ...................................................                          (ลงนาม) .............................................................       
                        (.......................................)                                       (นางเทพินท์  พงษ์วดี) 

      (ต าแหน่ง.............................................)                            ประธานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 



 
๒๘ 

 

บัญชีแนบท้าย 
ล าดับ ชื่อสภาองค์กรชุมชน อ าเภอ จังหวัด 

1 สภาองค์กรชุมชนต าบลเวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 
2 สภาองค์กรชุมชนต าบลแม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 
3 สภาองค์กรชุมชนต าบลโป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 
4 สภาองค์กรชุมชนต าบลเมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน 
5 สภาองค์กรชุมชนต าบลแม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 
6 สภาองค์กรชุมชนต าบลทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน 
7 สภาองค์กรชุมชนต าบลเวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน 
8 สภาองค์กรชุมชนเทศบาลต าบลปาย ปาย แม่ฮ่องสอน 
9 สภาองค์กรชุมชนต าบลนาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 

10 สภาองค์กรชุมชนต าบลปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 
11 สภาองค์กรชุมชนต าบลสบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 
12 สภาองค์กรชุมชนต าบลถ้ าลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 
13 สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมือง แม่ฮ่องสอน 
14 สภาองค์กรชุมชนต าบลปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน 
15 สภาองค์กรชุมชนต าบลหมอกจ าแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน 
16 สภาองค์กรชุมชนต าบลห้วยปูลิง เมือง แม่ฮ่องสอน 
17 สภาองค์กรชุมชนต าบลห้วยผา เมือง แม่ฮ่องสอน 
18 สภาองค์กรชุมชนต าบลห้วยโป่ง เมือง แม่ฮ่องสอน 
19 สภาองค์กรชุมชนต าบลผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 
20 สภาองค์กรชุมชนต าบลแม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 
21 สภาองค์กรชุมชนต าบลเมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 
22 สภาองค์กรชุมชนต าบลแม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 
23 สภาองค์กรชุมชนต าบลแม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 
24 สภาองค์กรชุมชนต าบลแม่ก๊ิ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 
25 สภาองค์กรชุมชนต าบลขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 
26 สภาองค์กรชุมชนเทศบาลต าบลขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 
27 สภาองค์กรชุมชนต าบลท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 
28 สภาองค์กรชุมชนต าบลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 
29 สภาองค์กรชุมชนต าบลแม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 
30 สภาองค์กรชุมชนเทศบาลต าบลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 
31 สภาองค์กรชุมชนต าบลแม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 
32 สภาองค์กรชุมชนต าบลห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 
33 สภาองคก์รชุมชนต าบลแม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 
34 สภาองค์กรชุมชนต าบลสันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 



 
๒๙ 

 

ล าดับ ชื่อสภาองค์กรชุมชน อ าเภอ จังหวัด 
35 สภาองค์กรชุมชนต าบลขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 
36 สภาองค์กรชุมชนต าบลแม่ลามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน 
37 สภาองค์กรชุมชนต าบลแม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน 
38 สภาองค์กรชุมชนต าบลป่าโป่ง สบเมย แม่ฮ่องสอน 
39 สภาองค์กรชุมชนต าบลสบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 
40 สภาองค์กรชุมชนต าบลแม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน 
41 สภาองค์กรชุมชนต าบลกองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน 
42 สภาองค์กรชุมชนต าบลแม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 
43 สภาองค์กรชุมชนต าบลป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 
44 สภาองค์กรชุมชนต าบลเสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 
45 สภาองค์กรชุมชนต าบลแม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 
46 สภาองค์กรชุมชนต าบลแม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 
47 สภาองค์กรชุมชนต าบลเมืองยวมใต้ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 
48 สภาองค์กรชุมชนต าบลบ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 
49 สภาองค์กรชุมชนเทศบาลต าบลแม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 

 
การพิจารณา  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
มติ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ พร้อมทั้งให้นัดทุกฝ่ายเพื่อลงนามต่อไป 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

วาระท่ี ๕.๑   เรื่อง เสนอเพื่อทักท้วง 
- ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๐ 

 

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี  ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 

สรุปเรื่อง  
ตามปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ได้ก าหนด

จัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนไว้ ดังนี้ 

ปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หมายเหต ุ
1/256๕ วันพุธ 26 มกราคม ๒๕๖๕  ด าเนินการแล้ว 
2/256๕ วันพุธ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ด าเนินการแล้ว 
3/256๕ วันพุธ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕   
4/256๕ วันพุธ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕   
5/256๕ วันพุธ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕   
6/256๕ วันพุธ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕   
7/256๕ วันพุธ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕   
8/256๕ วันพุธ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕   
9/256๕ วันพุธ 28 กันยายน ๒๕๖๕   

10/256๕ วันพุธ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕   
11/256๕ วันพุธ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   
12/256๕ วันพุธ 28 ธันวาคม ๒๕๖๕   

 
การพิจารณา  

เพ่ือพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕      
ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมต ิดังนี้ 
๑) เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านใหม่มีการนัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกวันพุธ    

ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมาติดต่อกันสองครั้งแล้ว ซึ่งตรงกับปฏิทินการประชุมกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ท าให้กรรมการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนหลายท่านต้องเข้าร่วมประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ จึงให้ปรับปฏิทินการประชุมจากทุกวันพุธ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน มาเป็นทุก
วันอังคาร สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ดังนี้ 
 

 



 
๓๑ 

 

ปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หมายเหต ุ
1/256๕ วันพุธ 26 มกราคม ๒๕๖๕  ด าเนินการแล้ว 
2/256๕ วันพุธ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ด าเนินการแล้ว 
3/256๕ วันพุธ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕  ก าลังด าเนินการ 
4/256๕ วันอังคาร ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕   
5/256๕ วันอังคาร ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕   
6/256๕ วันอังคาร ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕   
7/256๕ วันอังคาร ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕   
8/256๕ วันอังคาร ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕   
9/256๕ วันอังคาร 2๗ กันยายน ๒๕๖๕   

10/256๕ วันอังคาร ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕   
11/256๕ วันอังคาร ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   
12/256๕ วันอังคาร 2๗ ธันวาคม ๒๕๖๕   

 
๒) ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ประจ าเดือน 

เมษายน ๒๕๖๕ ในวันอังคาร ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

เลิกประชุม วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๑๐ น. 

นางพิมพกานต์ เชาวลิต  บันทึกการประชุม  

นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๒ 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๓ 

 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


