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รายงานการประชุม 
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/๒๕65 
 

  

วันพฤหัสบดีท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2565  

ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

  

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 1/๒๕65 
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕65 

โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference 
**************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักงานผู้อ านวยการ 
๔. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักวิชาการ 
๕. นายจตุรงค์   ดวงมณี  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า 
๖. นายประพันธ์  รักเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย  
๗. นางเกษร   จามาลี  หัวหน้างานฝึกอบรม 
๘. นายอิศรา   จันทิมางกูร หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT  
๑๐. นางสาววัชร ี  วีระแก้ว  หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
๑๑. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา  
๑๒. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม  
๑๓. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  หัวหน้างานงบประมาณ 
๑๔. นางสาวสิริกร  สมควร  หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทใหญ่ฯ 
๑๕. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หัวหน้างานบุคลากร 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ) 
1. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
2. ว่าที่ร้อยตรี มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
3. นายโยธิน   บุญเฉลย ครูช านาญการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางกันทนา   ใจสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
๒. นายนพรัตน์   สิทธิโชคธนารักษ์ ครูช านาญการ 
๓. น.ส.ดวงสมร  อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๔. น.ส.สมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
๕. น.ส.นันทพร   โพธาบุตร นักวิชาการพัสดุ 
๖. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี นักวิชาการพัสดุ 
๗. นายวิทิต   พิชญสถิต นักวิชาการศึกษา 
๘. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๙. น.ส.ณัฏฐ์ฌนันท ์  ศิริน้อย  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๐. นายนัธทวัฒน์  ชนิตร์นันท์ นักวิชาการศึกษา 
๑๑. นายพรศักดิ์   ค าทอง  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
๑๒. น.ส.มณีนาค   ศิริบุญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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๑๓. นายสิทธิวัฒน์  สุสมร  นักวิชาการศึกษา 
๑๔. น.ส.กนกวรรณ  จอมป้อ  นักวิชาการศึกษา 
๑๕. น.ส.จันทร์เพ็ญ  ไชยโย  นักวิชาการศึกษา 
๑๖. นายวิรชณร์   ศรีธิหล้า  นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นายวรกานต์  จินาจันทร์ นักวิชาการศึกษา                      
๑๘. นางธนพร   เนตรนภากร นักวิชาการศึกษา 
๑๙. น.ส.ธนิดา     วงษ์รีย์  นักวิชาการศึกษา 
๒๐. น.ส.อภิรด ี   มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๑. น.ส.นิตยา   หอมเที่ยงแท้ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๒๒. นายณัฐพล   วงแวงน้อย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น.   โดย นายคมสัน  คูสินทรัพย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน   
เป็นประธานในการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ผู้อ านวยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนขอให้บุคลากรมีความสามัคคีภายในองค์กร รักในองค์กร 

เพ่ือให้บรรลุตามพันธกิจ   

 ผู้อ านวยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนแจ้งให้บุคลกรเข้าไปศึกษาพระราชบัญญัติของกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และช่องทางการขอทุน 

 ผู้อ านวยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนแจ้งให้ผู้ที่รับผิดชองเรื่อง แผนงานการปลูกพืชสมุนไพร ให้
น ามาจัดท าแผนและขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ และขอให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการติดต่อวิทยากร
ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรเพื่อเข้าถึงระบบและได้มาตรฐานของ อย. 

 ผู้อ านวยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แจ้งทางฝ่ายงานส านักวิชาการเร่งประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา 
ลงพ้ืนที่ ในทุกอ าเภอนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่  3 มัธยมศึกษาปีที่  6 และให้ท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาให้ทางฝ่ายงานพัสดุจัดท าแล้วส่งไปหน่วยจัดการศึกษาทุก
อ าเภอให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565 และให้ทางส านักวิชาการจัดท าแผนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ผู้อ านวยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนแจ้งให้ศูนย์ไทใหญ่ศึกษาจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการในวันเสาร์  
วันอาทิตย์ และน าเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไทใหญ่ไว้บริการนักท่องเที่ยว ผู้มาเยี่ยมชม 
และให้ด าเนินการซ่อมแซมเก้าอ้ีเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 

 อ.จินตนา เรียงไรสวัสดิ์ : สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เปลี่ยนก าหนดการอนุมัติใบอนุปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชนเป็นปีละ  2 ครั้ง จากเดิมปีละ 4 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 1 แล้วให้ส่งรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน กรกฎาคม 2565และขอ
เร่งหน่วยจัดการศึกษาทุกอ าเภอด าเนินการส่งผลการเรียนนักศึกษาที่จะจบ ส่งให้ส านักวิชาการ 
ภายในวันจันทร์ที่  17 มกราคม 2565 เพ่ือจะน าเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ก่อนที่จะส่ง
สถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป 

  อ.อิศรา จันทิมางกูร : ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู มีก าไร ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 จ านวนเงิน 96 ล้านกว่าบาท ซึ่งถือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการลด
ดอกเบี้ยลงในช่วงโควิด และมีผู้กู้น้อยลง จึงท าให้ก าไรลดลง เฉลี่ยคืน 5.40 และสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูได้โอนเงินปันผลให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
      ครั้งที่ 10/๒๕64 
สรุปเรื่อง 

ตามที่  รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
ครั้งที่ 10/๒๕64  ในพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุม
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน 29 หน้า พร้อมทั้งได้แจ้งเวียนให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ จึงเสนอที่
ประชุมเ พ่ือรับรองรายงานการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุ มชนแม่ ฮ่องสอน  
ครั้งที ่10/๒๕64 
มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 10/๒๕64 โดยไม่มีการแก้ไข          

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565  
      (งบประมาณ/งบเงินอุดหนุนนอก) 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
 ตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น จ านวน  ๑๑,๓๓๙,๔๕๐.๐๐ บาท  

- ผูกพันงบประมาณ   จ านวน        ๙๔,๒๑๖.๐๐  บาท  
- ตัดยอดงบประมาณแล้ว   จ านวน    ๒,๘๘๘,๗๓๗.๗๓  บาท 
- รวมก่อหนี้ผูกพันและตัดยอดงบประมาณ จ านวน    ๒,๙๘๒,๙๕๓.๗๓  บาท 
- คงเหลือเงินงบประมาณ    จ านวน    ๘,๓๕๖,๔๙๖.๒๗  บาท  
ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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ข้อมูล ณ วัน จันทร์ ที่ 10 
มกราคม 2565 ภาพรวม 

  โครงการ งาน กิจกรรม 
 งบประมาณท่ีเกิดข้ึนจริงของ

วชช.มส. 
 ตัดยอด 

งบประมาณแล้ว 
 ผูกพัน 

 ตัดยอด 
+ 

ผูกพัน 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
ปัจจุบัน 

    11,339,450.00 2,888,737.73 94,216.00 
 

8,356,496.27 

1 งบบุคลากร 2,687,200.00 1,287,300.00 - 1,287,300.00 1,399,900.00 

2 งบลงทุน 3,010,600.00 - - - 3,010,600.00 

3 งบเงินอุดหนุน(งบด าเนินงาน) 3,973,050.00 1,446,937.73 56,136.00 1,503,073.73 2,469,976.27 

4 งบเงินอุดหนุน(งบรายจ่ายอื่น) 1,668,600.00 154,500.00 38,080.00 192,580.00 1,476,020.00 

 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 1. ขอให้ทุกหน่วยจัดการศึกษาฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้เบิกจ่ายตามแผน หากมีความจ าเป็นที่ต้องปรับ
แผน สามารถปรับแผนได้ และให้ท าบันทึกข้อความถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ  
 2. ให้งานงบประมาณก ากับติดตาม และรายงานในที่ประชุมประจ าเดือนทุกเดือน 
 3. การเบิกจ่ายเงิน ให้ปฏิบัติดังนี้  

 การเบิกจ่าย ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาสตามที่ก าหนดไว้ 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนไม่มีนโยบายให้ส ารองจ่ายเงินด้วยตนเอง หาก

บุคคลใดมีความจ าเป็นที่ต้องส ารองจ่ายให้บันทึกเสนอผู้อ านวยการอนุญาตก่อน 
 วาระท่ี 3.2 เรื่อง รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 2565  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
   ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ณ 
ปัจจุบัน จ านวน ๑๕๐,๐๐0 บาท และได้ขอใช้เงินรายได้ จ านวน ๒๔๐,000 บาท รวมทั้งสิ้น ๓๙๐,๐๐0 บาท เพ่ือ
ใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคส าหรับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น  
 ๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอนจึงขอรายงานการใช้จ่ ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ  
256๕ ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔  ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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งบ
ด าเนินงาน 

           
396,203.73    

*** น้อยกว่า
ปี 64 

     
106,168.12  

  
งบเงิน
รายได้ 

                        
-              

              396,203.73            
                  

ธ.ค. 64 งบ
ด าเนินงาน 

           
384,315.38    

ธ.ค. 
63 

งบ
ด าเนินงาน 

                          
-    

งบเงิน
รายได้ 

                        
-      

งบเงิน
รายได้ 

              
33,090.59  

            384,315.38  
 

           33,090.59  
 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 วาระท่ี 3.3  เรื่อง การด าเนินโครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์  
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
  ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562 -

2564 จ านวน 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์
ที่ 2 : ผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสรรค์นวัตกรรมและการบริการ
ทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน นั้น 
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๒.  การด าเนินการ 
   ในการนี้ งานเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯและโครงการระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้  
   1. การสอนออนไลน์แบบเปิด ด้วยระบบ Thai MOOC  
    2. ระบบสนับสนุนการจัดห้องเรียนออนไลน์ Moodle และ Google Classroom  
ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 วาระท่ี 3.4  เรื่อง การรายงานข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
  ด้วย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้วางแผนจะด าเนินการการศึกษาข้อมูลการออกกลางคันของ
นักศึกษา ภายใต้โครงการส ารวจข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 
2564 ซ่ึงโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการ นั้น   

๒.  การด าเนินการ 
  ในการนี้ ส านักวิชาการ จะขอน าเสนอแผนการส ารวจข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา 2564   
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ขอจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนของแต่ละรายวิชา (ทุกสาขา) 
  2. ให้ส านักวิชาการด าเนินการ เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับมาตรการ 
โควิด – 19 แล้วแจ้งเวียนหน่วยจัดการศึกษาทุกอ าเภอทราบ และน าเข้าสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 
26 มกราคม 2565  
  3. ส านักวิชาการ ขอแจ้งการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในวันที่ 20 มกราคม 2565  
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 วาระท่ี 3.5  เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา   
      2564 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 

 ตามที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้รับการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา และจากการประชุม
ประจ าเดือนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 10/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 มีมติให้
ผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทุกท่าน ตามประกาศวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564 ลงวันที่  
13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่งานประกันคุณภาพ
การศึกษาได้จัดส่งให้ทาง  เฟสบุ๊คกลุ่ม : งานวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, อาจาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน (ระดับหลักสูตร) และทางไลน์กลุ่ม : MCC ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เช่นกัน 

๒.  การด าเนินการ 
  ในการนี้  งานประกันคุณภาพการศึกษา ใคร่ขอน าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ ( Quality 
Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564 ทั้งในระดับวิทยาลัยและระดับหลักสูตร ซึ่งเป็นการน าผลจากการ
ข้อเสนอแนะของคณะ ผู้ประเมินมาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
วาระท่ี ๔   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี 4.1  เรื่อง การอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
      (ครั้งที่ ๒) 
สรุปเรื่อง 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                 

พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รวมวงเงินทั้งสิ้น ๒,๑๙๖,๔๐๐.๐๐ บาท นั้น 
 ๒. การด าเนินการ 
 ในการนี้  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอแจ้งการอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้  
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ครั้งที่ 2 

รายการ รวม 
 งบประมาณ

จัดสรร 
ครั้งที่ 1   

 งบประมาณ
จัดสรร 
ครั้งที่ 2  

รวมทั้งสิ้น   11,339,450.00    9,143,050.00   2,196,400.00  

   1. งบบุคลากรภาครัฐ            2,087,900.00  
                      
-    

      - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           2,087,900.00    

   2. งบด าเนินงาน   
           
599,300.00  

                       
-    

      - เงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ   120,000.00   

      - ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผู้บรหิารที่มีวาระ   416,300.00   

      - ค่าประกันสังคม   63,000.00   

   3. งบลงทุน   
         
3,010,600.00  

                       
-    

      - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 20 ตู ้

  
118,000.00 

  



16 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ครั้งที่ 2 

รายการ รวม 
 งบประมาณ

จัดสรร 
ครั้งที่ 1   

 งบประมาณ
จัดสรร 
ครั้งที่ 2  

      - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 
2,400 ซีซ ีหรือก าลังเครื่องยนตส์งูสุดไมต่่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 4 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ ต าบลจองค า อ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแมฮ่่องสอน 1 คัน 

  

1,092,000.00 

  
      - เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 40 เครื่อง 

  
880,000.00 

  
      - เครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล ต าบลจอง
ค า อ าเภอเมืองแมฮ่่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 20 เครื่อง 

  
440,000.00 

  
      - เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 
(28 หน้า/นาที) ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 10 เครื่อง 

  
89,000.00 

  
      - เครื่องมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จังหวัดแมฮ่่องสอน 
10 เครื่อง 

  
280,000.00 

  
      - เครื่องมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI 
Lumens ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จังหวัดแมฮ่่องสอน 2 
เครื่อง 

  
111,600.00 

  

   4. งบอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน)           3,064,850.00  
          
908,200.00  

   ค่าสอนรายชั่วโมง     

1,091,200.00   
   ค่าวัสดุการศึกษารายหัว   160,600.00   
   ค่าจ้างเหมาเจ้าหนา้ที่ดูแลสถานท่ีฯ   72,000.00   
   ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา   41,700.00   

   ค่าจ้างเหมาบริการ   
1,151,490.00   

   ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน   148,500.00   
   ค่าเช่าคอมพิวเตอร ์   216,000.00   
   ค่าวัสดุส านักงาน   

33,360.00 
            
75,000.00  
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สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ครั้งที่ 2 

รายการ รวม 
 งบประมาณ

จัดสรร 
ครั้งที่ 1   

 งบประมาณ
จัดสรร 
ครั้งที่ 2  

   ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   
              -    

          
100,000.00  

   ค่าสาธารณปูโภค    150,000.00   
   ค่าอาหารท าการนอกเวลา      162,000.00  
   ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน   

  
          
148,200.00  

   ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการวิชาการ   
  

            
76,600.00  

   ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน   

  
            
42,600.00  

   ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ   
  

          
205,400.00  

   ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ตดิตามการจัดการศึกษา   
  

            
23,400.00  

   ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ   
  

            
75,000.00  

   5. งบอุดหนุน(ค่าใช้จ่ายลกัษณะโครงการ)   
           
380,400.00  

       
1,288,200.00  

   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 และ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0     

          
147,900.00  

   หลักสูตรฝึกอบรม     
          
161,500.00  

   โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมนุไพรและการสร้างมลูค่าเพิ่มจาก
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร     

            
50,000.00  

   โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
ภาคเหนือ                90,000.00  

          
260,000.00  

   โครงการสร้างผู้น าการเปลีย่นแปลงของชุมชน     
            
50,000.00  

   โครงการบทเรียนออนไลนเ์พื่อชุมชน     
            
60,000.00  
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สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ครั้งที่ 2 

รายการ รวม 
 งบประมาณ

จัดสรร 
ครั้งที่ 1   

 งบประมาณ
จัดสรร 
ครั้งที่ 2  

 
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย     

            
65,000.00  

โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 1.   การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผลติตุ๊กตาไทใหญสู่่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์
บนฐานศิลปวัฒนธรรมของชุมชนบ้านแม่ของ 

  
20,000.00  

   2.   กิจกรรมยกระดับรายได้ประชาชนด้วยบรรจภุณัฑ์จาก
ธรรมชาติและภูมิปัญญาจากชุมชนพ้ืนท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน     

            
21,050.00  

   3.   โครงการพัฒนาผลิตภัณฑผ์า้ทอย้อมสีธรรมชาติเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ในผลิตภณัฑ์อัตลักษณ์ชุมชน     

            
21,050.00  

โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ 

   1.   การสร้างอาชีพและรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ของที่ระลึก(เตหน่า)
กลุ่มผูสู้งอายุชาวกะเหรี่ยงบ้านแมป่ิง     

            
30,000.00  

   2.   โครงการส่งเสรมิการใช้แพตฟอร์มดิจิทลัเพื่อสร้างรายได้และ
อาชีพเสริมแก่กลุ่มผูสู้งอายุในพ้ืนที่อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน     

            
37,500.00  

   3.  โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพของ
ผู้สูงอายุอ าเภอเมืองแมฮ่่องสอน     

            
45,000.00  

โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุข และความเขม้แขง็
ของชุมชน       

   1.   โครงการไทใหญ ่
  

             90,000.00  
            
42,190.00  

   2.   โครงการอุทยานการเรียนรูฯ้ 
  

           200,400.00  
          
136,200.00  

   3.  การจัดการความรู้อ้อยเพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานรากชุมชนบ้านน้ าฮ ู     

            
22,720.00  
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สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ครั้งที่ 2 

รายการ รวม 
 งบประมาณ

จัดสรร 
ครั้งที่ 1   

 งบประมาณ
จัดสรร 
ครั้งที่ 2  

   4.  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่พ้ืนท่ี
จังหวัดแม่ฮ่องสอน     

            
66,154.00  

   5.   โครงการพัฒนาสื่อการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษตามอัธยาศยัส าหรับ
ผู้ประกอบการรายย่อย(SME) รุ่นใหม่ในจังหวัดแมฮ่่องสอน 

  

 
 
  25,968.00  

   6.   โครงการจัดท าชุดความรู้กนิได ้   25,968.00              
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 - ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระที่   ๖.๑   เรื่ องการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน  

    ครั้งที่ 2/๒๕65 
สรุปเรื่อง  
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 2/๒๕65  ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้น
ไป โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Conference                                                
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนครั้งท่ี 2/๒๕65 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
มติที่ประชุม    
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

เลิกประชุม วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.0๐ น. 

นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ บันทึกการประชุม  

นายสุบัณกร  กวีวัฒน์  ตรวจรายงานการประชุม 
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