
 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙       ๑ 

รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

ครั้งที่  ๖/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารส านักงานบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส 
........................................................................ 

ผู้เข้าประชุม  
๑. นายอชิพล   พชรพงศ์พลิน  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

      ๒. ร้อยต ารวจเอก นริศ  สายแก้ว  รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. นายกิตติ   หวังธรรมมั่ง      กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
๔. ว่าที่ร้อยโท ดิลก  ศิริวัลลภ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๕. นายธีระ   อัครมาส   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 ๖. นางศิรินุช   อังสุพานิช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
       ๗. นายศุภชัย   รุ่งอารยะทรัพย ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๘. นายแสงทอง   ปรีชาวุฒิเดช  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 ๙. นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๑๐. นางพิชชาภา   พูนไพโรจน์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
         ๑๑. นางสาธิยา    บือซา   กรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ  

๑. ผ.ศ.ประทีป  หมวกสกุล     กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๒. นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๓. นายบรรยง  ผาติวิทยาภรณ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๔. นางกรรณิกา ด ารงวงศ ์  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายบูรฮัน    หะยีดือราแม  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
๒. นางสาวสมร   แดงเอียด  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการสภา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙       ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    - ไม่มี - 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น งานเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๖ หน้า จึง
น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครั้งดังกล่าว ในการประชุมครั้ง
นี้ (เอกสารแนบ) 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดพิจารณารับรอง 
มติ 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

   -ไม่มี- 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระที่ ๔.๑ เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  เรื่องเดิม 
  ตามหนังสือจากส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น 
 

  ข้อเท็จจริง 
  งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ได้รับจัดสรร        ๔๙,๐๗๘,๐๐๕.๐๐ บาท (สีส่ิบเก้าล้านเจด็หมื่นแปดพันห้าบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม        ๓๒,๑๔๒,๘๐๒.๖๐ บาท (สามสิบสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยสองบาทหกสิบสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๒,๓๔๗,๐๘๖.๓๙ บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดสิบหกบาทสามสิบเก้าสตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๓๔,๔๘๙,๘๘๘.๙๙ บาท (สามสิบสี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) 
เงินคงเหลือ        ๑๔,๕๘๘,๑๑๖.๐๑ บาท (สบิสี่ล้านหา้แสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทหนึ่งสตางค)์ 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙       ๓ 

แยกเป็นประเภทรายจ่ายดังนี้ 
๑. แผนการจัดการศึกษา  
ได้รับจัดสรร        ๑๖,๑๙๖,๐๑๕.๐๐  บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสิบห้าบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม          ๖,๔๐๑,๔๑๐.๐๐  บาท (หกล้านสี่แสนหนึ่งพันสีร่้อยสิบบาท)  
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน            ๙๐๒,๘๙๒.๐๐  บาท (เก้าแสนสองพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น   ๗,๓๐๔,๓๐๒.๐๐  บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่พันสามร้อยสองบาทถ้วน)  
เงินคงเหลือ                   ๘,๘๙๑,๗๑๓.๐๐  บาท (แปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน) 

๒. แผนวิจัย 
 ไม่ได้รับการจัดสรร 

๓. แผนการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน 
 ไม่ได้รับการจัดสรร 

๔. แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ไม่ได้รับการจัดสรร 

๕. แผนบริหารจัดการ 
ได้รับจัดสรร        ๑๕,๓๙๗,๙๙๐.๐๐  บาท (สิบห้าลา้นสามแสนเกา้หมื่นเจ็ดพนัเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม        ๑๑,๔๒๕,๖๐๒.๖๐  บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสองบาทหกสบิสตางค์) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน         ๑,๓๙๔,๖๘๔.๓๙  บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบสีร่้อยสามสิบเกา้สตางค์) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๑๒,๘๒๐,๒๘๖.๙๙  บาท (สิบสองลา้นแปดแสนสองหมื่นสองร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค)์ 
เงินคงเหลือ          ๒,๕๗๗,๗๐๓.๐๑  บาท (สองล้านห้าแสนเจด็หมื่นเจ็ดพันเจด็ร้อยสามบาทหนึ่งสตางค)์ 

๖. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ไม่ได้รับการจัดสรร 

๗. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับจัดสรร               ๑๗,๔๘๔,๐๐๐.๐๐   บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายสะสม              ๑๔,๓๑๕,๗๙๐.๐๐   บาท (สิบสีล่้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสบิบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเฉพาะเดือน              ๔๙,๕๑๐.๐๐   บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) 
รวมเบิกจ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ๑๔,๓๖๕,๓๐๐.๐๐   บาท (สิบสีล่้านสามแสนหกหมื่นหา้พันสามร้อยบาทถว้น) 
เงินคงเหลือ          ๓,๑๑๘,๗๐๐.๐๐   บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพนัเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

   

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 

 

 

 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙       ๔ 

วาระท่ี ๔.๒ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 
  ตามที่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการรับเงินและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง นั้น 
 

  ข้อเท็จจริง 
  ในการนี้ งานการเงิน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้น าเสนอสรุปยอดรายได้สถานศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 

ยอดเงินรายได้คงเหลือยกมาต้นเดือน พ.ค.                   ๕๐๘,๐๑๘.๔๔ บาท  
บวก  ๑. ยอดรายรับเดือน พ.ค.                     ๑๙๕,๐๘๐.๐๐ บาท 

                              ๒. ยอดลูกหนี้ช าระคืนเงินยืม      ๓๓,๑๒๔.๐๐ บาท 
หัก    ๑. รายจ่ายเดือน พ.ค.                       ๑,๔๐๐.๐๐ บาท 

                                ๒. ยอดลูกหนี้เงินยืมคงค้างเดือน พ.ค.              ๑๙๐,๙๕๐.๐๐ บาท 
ยอดเงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือสุทธิ                  ๕๔๓,๘๗๒.๔๔ บาท 

   

ข้อเสนอ 

  เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
วาระท่ี ๔.๓ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  

สรุปเรื่อง 

  เรื่องเดิม 

 ตามมติที่ประชุมสภาครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ ก าหนดให้งานบุคลากรสรุปผลการเดินทางไปราชการ
ของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประจ าทุกเดือน  
 ข้อเท็จจริง 
 รายงานการเดินทางไปราชการของ นางสาธิยา บือซา ต าแหน่ง รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีดังนี ้

 

ที ่ เรื่อง วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่เข้าร่วม 

๑ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับ
ก า ร ศึ ก ษ า ส า ห รั บ ค น

เพ่ือเข้าโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ เกี่ ยวข้องกับ
การศึกษาส าหรับคนพิการ

ไ ด้ ท ร า บ ถึ ง ผ ล ก า ร
ด าเนินงานของโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร ที่

๒๔ – ๒๖ 

พฤษภาคม 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙       ๕ 

พิการในระดับอุดมศึกษา 
( ห ลั ก สู ต ร ส า ห รั บ
ผู้บริหาร) ณ โรงแรมเซ็นจู
รี่ พาร์ค ถนนราชปรารถ 
กรุงเทพมหานคร 

ใ น ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า 
(หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร) 

เกี่ ยวข้องกับการศึกษา
ส า ห รั บ ค น พิ ก า ร ใ น
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า 
(หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร) 
แ ล ะ ไ ด้ แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ความคิดร่วมกัน 

๒๕๕๙ 

 

ข้อเสนอ 
  เพ่ือโปรดทราบ 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

วาระที่ ๕.๑ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม รายการตามแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
เรื่องเดิม 

ตามที่ วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง ได้ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา

ผ่านมา ๕ เดือนแล้ว พบว่ามีวิทยาลัยชุมชนหลายแห่ง เสนอขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม รายการตามแผนงาน/

โครงการ หรือวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘ โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับอนุมัติวงเงิน จ านวน ๒,๔๗๓,๐๖๐ บาท  ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงาน

ลุล่วง สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงขอให้แต่ละวิทยาลัยชุมชนเสนอขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม รายการตามแผนงาน/

โครงการ การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น (เอกสารแนบ หน้า ๓๒) 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสขอเปลี่ยนแปลงรายการตามแผนงาน/โครงการ การใช้

จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๕ รายการ ดังนี้ 
๑. งานจัดซื้อถังเก็บน้้าพร้อมอุปกรณ์ จ้านวนเงิน ๒๔,๗๗๐.๕๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย

เจ็ดสิบบาทห้าสิบสตางค์) เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าไม่ไหลส าหรับอาคารส านักบริหารงานกลาง ชั้น ๒ เพราะ
แรงดันของการส่งน้ าของประปาลดลง ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นมา 

๒. งานจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตามใบสั่ง ๑๘๒/๒๕๕๙ จ านวน ๓๐ 
ตัว ๆ ละ ๑,๙๐๐ บาท จ านวนเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
  ๓. งานจัดจ้างเช่าคอมพิวเตอร์ ตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๕๗ จ านวน ๒๐ เครื่อง จ านวน ๑ 
งวด จ านวนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙       ๖ 

  ๔. งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามใบสั่ง ๑๙๗/๒๕๕๙ เพ่ือติดตั้งระบบอินเตอร์ในส านักงาน
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอสุไหงโก-ลก จ านวนเงิน ๕๒,๕๑๕ บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)  
  ๕. งานจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้าในส านักงานหน่วยจัดการศึกษา
อ าเภอสุไหงโก-ลก ตามใบสั่ง ๑๘๕/๒๕๕๙ จ านวนเงิน ๑๖,๐๘๑ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ   

อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภาสถาบัน
มอบหมาย  

ข้อเสนอ   
พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายการตามแผนงาน การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามจ านวน ๕ รายการดังกล่าว 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายการตามแผนงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเสนอจ านวน ๕ รายการ ดังนี้ 
  ส่วนที่ ๑ 

รายการที่ ๑ งานจัดซื้อถังเก็บน้้าพร้อมอุปกรณ์ จ้านวนเงิน ๒๔,๗๗๐.๕๐ บาท  ให้เปลี่ยนกับ
โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชน ซึ่ง
ได้รับอนุมัติวงเงินไว้ ๓๓๓,๐๐๐ บาท 
  ส่วนที่ ๒ 

รายการที่ ๒ งานจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวนเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท  
  รายการที่ ๓ งานจัดจ้างเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท 
  รายการที่ ๔ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวนเงิน ๕๒,๕๑๕ บาท 
  รายการที่ ๕ งานจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวนเงิน ๑๖,๐๘๑ บาท 
  ทั้ง ๔ รายการ ให้เปลี่ยนกับโครงการจัดบริหารหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงินไว้ ๑๔๗,๑๕๐ บาท 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙       ๗ 

วาระท่ี ๕.๒ เรื่อง การสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 
 เรื่องเดิม 

ตาม (๑) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  (๒) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจ านวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ      
(๓) ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอให้
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสด าเนินการ ดังนี้ 

๑. จัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมควรด ารงกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน โดยให้วิทยาลัยชุมชนเสนอ
บัญชีรายชื่อต่อสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือทราบ เพ่ือเสนอสภาสถาบันให้การรับรองต่อไป 

๒. สภาวิทยาลัยชุมชนพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่าง
ดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคม จ านวนสองคน เพ่ือเป็นกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน  

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ เพ่ือให้การสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นไปตามข้อบังคับฯ และประกาศฯ 

ดังกล่าว งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ด าเนินการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเรียบร้อย ดังนี้ 
         ๑) บัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในภูมิล้าเนาเดียวกันกับวิทยาลัยชุมชน  
จ้านวน ๑๐ รายชื่อ 

         ๒) บัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน ๑๐ รายชื่อ 

         ๓) บัญชีรายชื่อผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง จ้านวน ๓ รายชื่อ 

         ๔) บัญชีรายชื่อผู้แทนศิษย์เก่า  จ้านวน ๑๐ รายชื่อ 

       ๕) บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  จ้านวน ๒๑ รายชื่อ 

       (เอกสารแนบ) 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
๑. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ

ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘   
๒. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ

ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙    
๓. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
๔. อ านาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๗ (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภาสถาบัน

มอบหมาย 
 
 



 

 

            รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙       ๘ 

  ข้อเสนอ 
  ๑. พิจารณาเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สมควรด ารงกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จ านวน ๕๔ 
รายชื่อ 
  ๒. เสนอรายชื่อบุคคลจ านวนสองคน เพ่ือเป็นกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน 
 

มติ 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

๑. บัญชีรายชื่อผู้สมควรด ารงกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จ านวน ๕๔ รายชื่อ 
  ๒. เสนอรายชื่อบุคคลจ านวนสองคน เพ่ือเป็นกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน ได้แก่ 
   ๑) นายศิริศักดิ์ หวังธรรมมั่ง 
   ๒) นายจ าเป็น ปิยรัตน์ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
 

วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตัดเย็บเสื้อผ้า 

สรุปเรื่อง 

  นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม ฝากประชาสัมพันธ์การให้บริการตัดเย็บเสื้อผ้า ประเภทชุดกีฬา ของ
โรงงานผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป HAND IN HAND อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
มติ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี ๖.๒ เรื่อง การรับสมัครงานคนพิการเข้าร่วมงานกับสภากาชาดจังหวัดนราธิวาส 

สรุปเรื่อง 

 นางศิรินุช อังสุพานิช ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคนพิการเข้าร่วมท างานกับสภากาชาด

จังหวัดนราธิวาส จ านวน ๒ ต าแหน่ง ได้แก่ นักคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา และนักบัญชี ๑ อัตรา  ได้รับเงินเดือน

อัตรา เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 

                      
      (นางสาวสมร  แดงเอียด)                           (นางสาธิยา  บือซา)   
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                      


