๑
รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ครั้งที่ 8/๒๕๖2
วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา 13 : 3๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องชบา อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
1. นายวรัตน์
แสงเจริญ
2. นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์
3. นางช่อมาลี
นาคบรรพต
4. นายอับดลมานับ หลงหัน
5. ดร.ทวีศักดิ์
พุฒสุขขี
6. ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
7. นายวิทชัย
อรุณอร่ามศักดิ์
8. นายอุสมาน
บินตามะหงง
9. นางไพลิน
สุวรรณมาลา
10. ดร.วรรณดี
สุธาพาณิชย์
11. นางเกษร
ปะลาวัน
12. นางนิสรีน
ล่านุ้ย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานกรรมการสภา)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รองประธานกรรมการสภา)
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล กรรมการโดยตาแหน่ง
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจอื่น)
1. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ
ผู้ช่วยเลขานุการ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
ประธานสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
นายวรัตน์ แสงเจริญ
๑. จังหวัดสตูล จัดงาน “จาปะดะของดีเมืองสตูล” ครั้งที่ ๒๕ ประจาปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่
13 – 15 สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ลานจอดรถ หน้าห้าง เทสโก้ โลตัสสตูล
๒. วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖๒ เชิญชวนกรรมการสภาเข้าร่วมงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
ผู้สาเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีกรรมการที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วม ดังนี้ 1) นายวรัตน์ แสงเจริญ
๒)นายอุสมาน บินตามะหงง และ 3) ผศ.ดร. ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง

๒
ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์
๑. ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ มอบนโยบายการจัดการศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย จุดเน้นการพัฒนา 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 สร้างและพัฒนาคนไทยสาศตวรรษที่ 21
มิติที่ 2 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้
มิติที่ 3 สร้างและพัฒนานวัตกรรม
มิติที่ 4 ปฏิรูปการอุดมศึกษา
๒. การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ และเปลี่ยนแปลงหน่วยเบิกจ่ายใหม่ ภายใต้กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สานักงบประมาณจะทาการดึงงบประมาณคืนทั้งหมดเพื่อผูกรหัส
กิจกรรมหลักและรหัสกิจกรรมย่อย ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสร็จจะโอน
งบประมาณทั้งหมดคืนกลับมาให้วิทยาลัยชุมชน
๓. การปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการ สามารถดาเนินการได้เสร็จทันเวลา
จัดงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาเดือน กันยายน 2562
1. ความเป็ น มา ตามที่ ส ภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕62 วัน ที่ 17 ตุล าคม ๒๕61 ซึ่งสถาบันได้จัดสรร
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว นั้น และตามมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 เมษายน
2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้วิทยาลัยนาเสนอปฏิทินการทางานของ
เดือนถัดไป เพื่อเป็นข้อมูลให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตู ลได้รับทราบ และมีโอกาสได้ตรวจเยี่ยม ให้กาลังใจใน
การปฏิบัติงานดังกล่าว นั้น
2. การดาเนินการ งานติดตามแผนงานและงบประมาณ ได้จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖2 เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ขอเสนอปฏิทินปฏิบัติงานประจาเดือน กันยายน 2562 รายละเอียดดังตาราง
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง -

๓
ปฏิทินการจัดกิจกรรม วิทยาลัยชุมชนสตูล ประจาเดือน กันยายน 2562
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนสตูล
พ.ศ. 2563-2567 และ
แผนปฏิบัติการประจาปี 256๓

วัน เดือน ปี
วันที่ 2 – 3
กันยายน 2562

2 โครงการบูรณาการความรู้สู่
รุ่นที่ 1
วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของ วันที่ 6 – 7
ท้องถิ่น
กันยายน 2562
กิจกรรม จัดค่ายฝึกอบรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
มัคคุเทศก์น้อย
รุ่นที่ 2
วันที่ 14 – 15
กันยายน 2562

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์
วิทยาลัยชุมชนสตูล พ.ศ.
2563 -2567 และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มเป้าหมาย
Stakeholder วิทยาลัย
ชุมชนสตูล จานวน 50 คน
ประกอบด้วย กรรมการสภา
ผู้บริหาร บุคลากร วชช.
ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์
เก่า ตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน
หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
เพื่อการเรียนรู้
นักเรียนจานวน 100 คน
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม จาก 4 โรงเรียน คือ
มัคคุเทศก์น้อยของชุมชน โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล,
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐
(บ้านควนโพธิ์), โรงเรียน
บ้านใหม่ และโรงเรียนบ้าน
ทุ่งวิมาน
นักเรียนจานวน 100 คน
จาก 4 โรงเรียน คือ
โรงเรียนบ้านควนสตอ,
โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง,
โรงเรียนบ้านวังประจัน และ
โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

สถานที่
ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์
ห้องประชุมกาหลงอาคาร นางนิสรีน ล่านุ้ย
ศูนย์วิทยบริการ
088-3987491
วิทยาลัยชุมชนสตูล
271 หมู่ 4 ต.เกตรี
อ.เมืองสตูล จ.สตูล

ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หนองปลักพระยาและเขา
ระยาบังสา หมู่ที่ 8 ตาบล
ฉลุง อาเภอเมือง จังหวัด
สตูล
ณ อุทยานแห่งชาติทะเล
บัน ตาบลวังประจัน
อาเภอควนโดน จังหวัด
สตูล

นายอัศวยุช เทศอาเส็น
08-5080-8816
นางสาวภูญดา เพชรรัตน์
064-3564142

๔
รุ่นที่ 3
วันที่ 18 – 19
กันยายน 2562

3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ

นักเรียนจานวน 60 คน
จาก 3 โรงเรียน คือ
โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย
ชัยพัฒนา, โรงเรียนบ้าน
ตันหยงอุมาชัยพัฒนา และ
โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตด
นุ้ย

ณ โรงเรียนตันหยงอุมาชัย
พัฒนา ตาบลเจ๊ะบิลัง
อาเภอเมืองสตูล จังหวัด
สตูลสตูล
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วาระที่ 1.2.2 เรื่ อ ง รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล
ประจาเดือน กรกฎาคม 2562
สรุปเรื่อง
1. ความเป็ น มา ตามที่ ส ภาวิ ท ยาลั ยชุ ม ชนสตู ล ได้ มี ม ติเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ และตามมติที่
ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้วิทยาลัยนาเสนอผลการดาเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมานั้น
2. การด าเนิ น การ งานประชาสั ม พั น ธ์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าวิ ดิ ทั ศ น์ สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน
ตามแผนงาน/โครงการ ประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดังวีดิทัศน์ ที่นาเสนอ
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.3 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาเดือน
กรกฎาคม 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา ตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่วิทยาลัยชุมชนสตูลได้รับจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน วงเงินทั้งสิ้น 19,201,950.00 บาท (สิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบ
บาทถ้ ว น) นั้ น ณ วั น ที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๖2 สถาบั น วิท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ โอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ให้วิทยาลัยชุมชนสตูลแล้วจานวน 18,965,560.00 บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนหก
หมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ในภาพรวม ร้อยละ 100 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.61 ธ.ค.61) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓2 ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. 62– มี.ค.62) ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๕4 ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.62 มิ.ย.62) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗7 และไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.62-ก.ย.62) ร้อยละ 1๐๐
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ประจาเดือน กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ดังตารางที่ 1-2
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ

6
ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
ประเภทงบประมาณ
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
เงินคงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่าย
รวมทั้งหมด
18,965,560.00 15,600,286.71 3,365,273.29
82.26
งบบุคลากร
3,626,400.00 2,993,100.00 633,300.00
82.54
งบดาเนินงาน
11,529,850.00 9,508,385.71 2,021,464.29
82.47
งบรายจ่ายอื่น
3,692,310.00 2,981,801.00 710,509.00
80.76
งบลงทุน
117,000.00
117,000.00
0.00
100.00
หมายเหตุ :
เนื่ อ งจากการปรั บ เปลี่ ย นไปสั ง กั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
ตามพระราชบั ญ ญั ติก ารบริ ห ารส่ ว นงานภายในของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ 2) มี ผ ลบั งคั บ ใช้เมื่ อวั น ที่ 2
พฤษภาคม 2562 ซึ่งสถาบั น วิท ยาลั ย ชุมชนจาเป็ น ต้องเปลี่ ยนรหั ส หน่ว ยเบิ กจ่ายใหม่ ดั งนั้น ณ วัน ที่ 31
กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดึงคืนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คงเหลือ
ทั้งหมด และจะโอนงบประมาณจานวนดังกล่าวกลับให้วิทยาลัยภายในต้นเดือนสิงหาคม 2562
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ตารางที่ 2
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
ประเภทงบประมาณ
รวมทั้งหมด
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
1. เงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารแบบมีวาระ
2. ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
4. ค่าบริหารจัดการและจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
งบรายจ่ายอื่น
(1) โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชน
(2) โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
(2.1) หลักสูตรพัฒนาอาชีพ 45 ชั่วโมงขึ้นไป
(2.2) หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรองมาตรฐาน
(3) โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

เงินคงเหลือ

18,965,560.00
3,626,400.00
11,529,850.00
374,400.00
934,920.00
130,200.00
10,090,330.00
3,692,310.00
571,800.00

15,600,286.71
2,993,100.00
9,508,385.71
200,000.00
748,800.00
109,074.00
8,450,511.71
2,981,801.00
521,078.00

3,365,273.29
633,300.00
2,021,464.29
174,400.00
186,120.00
21,126.00
1,639,818.29
710,509.00
50,722.00

381,800.00
281,800.00
100,000.00
32,000.00

346,531.00
255,510.00
91,021.00
32,000.00

35,269.00
26,290.00
8,979.00
0.00

ร้อยละ
การเบิกจ่าย
82.26
82.54
82.47
53.42
80.09
83.77
83.75
80.76
91.13
90.76
90.67
91.02
100.00
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
ประเภทงบประมาณ
(4) โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
(4.1) หลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพ / พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ที่มีจานวนชั่วโมงไม่ถึง 45 ชั่วโมง
(4.2) โครงการวิจัยชุมชน
(4.3) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
(5.1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
(5.2) โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล
(6) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
(7) โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
(8) โครงการการประชุมหารือความร่วมมือกับ Langkawi
Tourism Academe @ kolej komunity Langkawi กิจกรรมการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
งบลงทุน

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

ร้อยละ
การเบิกจ่าย
39,608.00
91.46
8.00
99.99

เงินคงเหลือ

464,000.00
354,000.00

424,392.00
353,992.00

80,000.00
30,000.00
1,940,000.00
600,000.00
1,340,000.00

40,400.00
30,000.00
1,471,389.00
582,417.00
888,972.00

39,600.00
0.00
468,611.00
17,583.00
451,028.00

50.50
100.00
75.84
97.07
66.34

48,000.00
222,210.00

45,856.00
108,055.00

2,144.00
114,155.00

95.53
48.63

32,500.00

32,500.00

0.00

100.00

117,000.00

117,000.00

0.00

100.00
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วาระที่ 1.2.4 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ประจาเดือน กรกฎาคม 2562
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็ น มา การประชุมสภาสถาบั นวิทยาลั ยชุมชนครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 22
มกราคม 2562 มี มติอนุ มัติ แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้ วิทยาลั ยชุมชนสตูล ครั้งที่
1/2562 วงเงิน 1,618,150.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และการสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้วิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 2/2562 วงเงิน 1,889,267.07 บาท (หนึ่งล้านแปด
แสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงิน 3,507,417.07 บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ด
พันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์)
๒. การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ได้จัดทารายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖2 ดังตารางที่ 1-3
๓. กฎหมาย ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั งคั บ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ระเบี ย บการใช้ จ่ายเงิน รายได้ ข องสถาบั น
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕62)
รายการ
จานวนเงิน
รายรับ ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4,414,819.67
รายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
970,842.18
รวมรายรับสะสม
5,385,661.85
รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2,120,100.44
เงินคงเหลือยกไป
3,265,561.41
ตารางที่ 2 รายละเอียดรายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕62)
ที่
1
2
3
4
5

แผนงาน / โครงการ
รายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
หลักสูตรอนุปริญญา
หลักสูตรฝึกอบรม / ระยะสั้น
บริจาค/สนับสนุนแบบมีวัตถุประสงค์
ดอกเบี้ยเงินฝาก
ค่าบารุงอาคารสถานที่

รายรับเดือนนี้
รายรับรวมแต่ต้นปี
152,015.00
970,842.18
44,545.00
589,255.00
1,470.00
175,970.00
75,000.00
75000.00
0.00
1,117.18
31,000.00
129,500.00
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ตารางที่ 3
รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕62)
ที่

แผนงาน / โครงการ
รวม

1

งบรายจ่ายประจา
1.1 โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1.2 โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาหลักสูตรอนุปริญญา
1.3 โครงการจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญาผู้สาเร็จ
การศึกษาประจาปีการศึกษา 2561
1.4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด
1.5 โครงการส่งเสริมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
1.6 โครงการส่งเสริม กิจกรรมทะนุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
1.7 โครงการราลึกพระคุณครู
1.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกัน
คุณภาพในวิทยาลัยชุมชนสตูล
1.9 งานขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าอาคาร
ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสตูล
1.10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผน
กลยุทธ์ วิทยาลัยชุมชนสตูล

แผนการใช้จ่าย
3,507,417.07
2,288,644.00
244,000.00

ผลการใช้จ่าย

เงินคงเหลือ

2,120,100.44 1,387,316.63
993,977.37 1,294,666.63
211,740.00
32,260.00

ร้อยละ
หมายเหตุ
การเบิกจ่าย
60.45
43.43
86.38
-

50,000.00

49,987.00

13.00

99.97

-

150,000.00

76,000.00

74,000.00

50.67

-

40,000.00
80,000.00
10,000.00

12,500.00
0.00
0.00

27,500.00
80,000.00
10,000.00

31.25
0.00
0.00

-

20,000.00
90,000.00

16,000.00
90,000.00

4,000.00
0.00

80.00
100.00

-

445,150.00

445,077.52

72.48

99.98

-

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

-
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕62)
ที่

2

แผนงาน / โครงการ
1.11 โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์และนาเสนอผล
การดาเนินงานวิทยาลัยชุมชนสตูล
1.12 ค่าติดตัง้ เครือ่ งมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ภายใน
ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์
1.13 ชดเชยค่าสาธารณูปโภค
งบรายจ่ายลงทุน
2.1 เก้าอี้ Lecture 60 ตัว
2.2 พัดลมฝาผนัง 18 นิ้ว 10 ตัว
2.3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์
2.4 เก้าอี้ Lecture โครงเหล็กชุบโครเมียม บุนวม
2.5 พัดลมโคจร ติดเพดาน
2.6 เครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติแรงดันคงที่ 300 วัตต์
2.7 เตียงปฐมพยาบาลแบบเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต
2.8 เครื่องทาน้าเย็น รุ่น SB-C9 SW
2.9 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3800
ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง

แผนการใช้จ่าย

ผลการใช้จ่าย

เงินคงเหลือ

ร้อยละ
หมายเหตุ
การเบิกจ่าย
46.00
-

50,000.00

23,000.00

27,000.00

60,000.00

57,750.00

2,250.00

96.25

-

11,922.85 1,007,571.15
1,115,323.07
3,450.00
78,000.00
3,000.00
17,900.00
100.00

1.17
99.69
96.30
99.44

-

1,019,494.00
1,118,773.07
81,000.00
18,000.00
240,000.00

240,000.00

0.00

100.00

-

117,000.00
129,970.00
10,389.00
3,300.00
8,980.00

117,000.00
129,970.00
10,389.00
3,300.00
8,980.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

-

235,000.00

235,000.00

0.00

100.00

-
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายละเอียดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕62)
ที่

3

แผนงาน / โครงการ
2.10 เครื่องรับจอชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
2.11 ลาโพง MUSIC DJ SPEAKER BLUETOOTH
FM USB SD CARD
2.12 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ (เครื่องยนต์)
2.13 งานจ้างทาบันได ปูกระเบื้องและทาทางลาด
เอียง สาหรับผู้พิการ
2.14 งานจ้างเทพื้นถนนคอนกรีต
งบสารองกรณีเหตุฉุกเฉิน

แผนการใช้จ่าย

ผลการใช้จ่าย

เงินคงเหลือ

ร้อยละ
หมายเหตุ
การเบิกจ่าย
100.00
-

129,000.00

129,000.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

100.00

-

17,950.00

17,600.00

350.00

98.05

-

47,673.37

47,673.37

0.00

100.00

-

60,510.70
100,000.00

60,510.70
10,800.00

0.00
89,200.00

100.00
10.80

-

๑๓
วาระที่ 1.2.5 เรื่อง รายงานผลการประเมินพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล
ประจาปีการศึกษา 2561
สรุปเรื่อง
1. ความเป็น มา ตามที่ วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้ จัดพิธีประสาทอนุปริญ ญาบัตร เมื่อวันที่ 19
กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) มอบอนุปริญ ญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจาปี การศึกษา
2561 2) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สาเร็จการศึกษา 3) แสดงออกถึงความผูกพันระหว่างนักศึกษาที่กาลังศึกษา
และนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและ 4) ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสตูล นั้น
2. การดาเนิน การ ฝ่ ายประเมินผลการดาเนินงานโครงการ ได้จัดทาเอกสารรายงานผลการ
ประเมิน พิธีป ระสาทอนุ ป ริญ ญาบั ตรนักศึกษาวิทยาลั ยชุมชนสตูล ประจาปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ ว
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ พร้อมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
1. ให้จัดเตรียมสถานที่และน้าดื่มเพื่อรับรองผู้ปกครอง
2. การเดินผ่านหน้าแขกผู้ใหญ่ของผู้สาเร็จการศึกษาไม่ควรให้นักศึกษาก้ม เพราะดูไม่สง่างาม
3. การประชาสัมพันธ์และเชิญแขกเข้าร่วมงานยังไม่กว้างขวาง/ทั่วถึง
4. ระยะห่างระหว่างที่นั่งแขกผู้มีเกียรติ กับนักศึกษาแคบเกินไป
5. การจัดลาดับการถ่ายรูป ต้องแจ้งให้แขกที่เชิญถ่ายรูปทราบด้วย
6. ควรแจกหรือแจ้งลาดับขั้นตอนในงานพิธีการแก่แขกผู้มีเกียรติด้วย
7. ควรให้นักศึกษาเข้ามาช่วยทุก ๆ งาน เช่น งานต้อนรับ งานจัดเลี้ยงอาหาร อาหารว่าง ทั้งนี้
เพื่อฝึกทักษะแก่นักศึกษา
8. ควรให้คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ควรให้นั่งแถวหน้าโซนเดียวกับแขก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สวมชุดครุยควรนั่งด้านหลังประธานในพิธี
9. ควรให้กรรมการสภาทุกคนสวมครุยของวิทยาลัยชุมชนสตูล ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่
ผู้สาเร็จ การศึกษา
10. เนื่องจากห้องประชุมซึ่งเป็นสถานที่จัดงานพิธีการมอบอนุปริญญาบัตรมีความคับแคบ
จึงเสนอให้ใช้ห้องโถงใต้อาคารศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการ เป็นสถานที่จัดงานพิธีการในปีต่อไป
11. ควรให้ผู้รับโล่เชิดชูเกียรติ พูดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทามา คนละ 1 นาที และควรทาป้ายไวนิลผู้
ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ และผู้ได้รับเกียรติบัตรติดบริเวณหน้าวิทยาลัยชุมชนสตูลด้วย
12. ควรนาศักยภาพของผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ มาเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาลัยชุมชน
เช่น เป็นวิทยากร หรือเชิญ นายอนุรักษ์ สรรฤทัย มาช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์วิทยาลัย
ชุมชนสตูล เป็นต้น

๑๔
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลครั้งที่ 7/2562
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ครั้งที่ 8/๒๕62 วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม
2562 เวลา 13 : 3๐ – 17 : 00 น. ณ ห้องชบา อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล ฝ่ายเลขานุการ
ได้เสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/2562 เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕62
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่อง ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนสตูล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2562
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา วิทยาลัยชุมชนสตูล มี ความต้องการให้นักศึกษาเป็นนักศึกษาที่ดี มีความรู้ คู่
คุณธรรม สามารถเป็นผู้นา และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และดารงตนอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความรัก
สามัคคี และมีสานึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม วินัยนักศึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้าง
คุณสมบัติดังกล่าว ตลอดจนดารงไว้ซึ่งความถูกต้อง ดีงาม และความสงบสุขของส่ วนรวม ซึ่งปัจจุบันวิทยาลั ย
ชุมชนสตูลยังไม่มีข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนสตูลว่าด้วยวินัยยักศึกษา นั้น
2. การดาเนินการ งานกิจการนักศึกษา ได้ดาเนินการจัดทาร่างข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนสตูล ว่า
ด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษาให้เป็นนักศึกษาที่ดี มีความรู้
คู่คุณธรรม สามารถเป็นผู้นา และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และดารงตนอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความรัก
สามัคคี และมีสานึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ได้นาเสนอต่อที่ประชุมอนุก รรมการวิชาการเรียบร้อย
แล้ ว มติที่ป ระชุมให้ แก้ไขบางส่ วน ซึ่งฝ่ ายเลขานุ การอนุกรรมการสภาวิช าการได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อนุกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
3. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.
2558 มาตรา 37(5) ออกระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
กรรมการสภาได้แสดงความคิดเห็นดังนี้
๑. ให้สภาวิทยาลัยชุมชน เห็นชอบให้มีการออกระเบียบข้อบังคับ โดยอ้างถึงสภาพปัญหาที่เกิด
และความจาเป็นในการออกข้อบังคับดังกล่าว แล้วเสนอไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อขอให้สภาสถาบันให้ความ
เห็นชอบมอบอานาจแก่ สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ในการออกข้อบังคับดังกล่าว
๒. สถาบันควรเป็นผู้ออกระเบียบนี้เพื่อนาไปบังคับใช้แก่วิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง
๓. ข้อบังคับดังกล่าวไม่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ วิทยาลัยชุมชนในต่างประเทศ
๔. การออกข้อบังคับไม่ควรมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงโทษนักศึกษา
๕. การมีระเบียบ ข้อบังคับ เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องไม่ลิดรอนสิทธิ์
๖. หารือสถาบันเรื่องการออกข้อบังคับ

๑๕
๗. วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดทาร่างข้อบังคับฯ เสนอไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อขอความ
เห็นชอบให้มอบอานาจ
มติ ที่ ป ระชุมสภาวิท ยาลั ย ชุมชนสตูล มอบหมายให้ วิทยาลั ยชุ มชนสตูล ด าเนิน การแจ้งไปยังสถาบั น
วิทยาลัยชุมชนเพื่อขอปรึกษาเรื่องการออกข้อบังคับของวิทยาลัยชุมชน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 หมวดที่ 3 การดาเนินการของวิทยาลัยมาตรา 37 สภาวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่ (5)
ออกระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง – ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
สรุปเรื่อง
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมขนสตูลได้เสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. นายวรัตน์ แสงเจริญ แจ้งว่า นายนาชัย กฤษณาสกุล เสนอแนวคิดว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 วิทยาลัยชุมชนสตูล ควรเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ
๒. นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ แจ้งว่า กรมอาชีวะ จานวน 84 แห่ง กาหนดจัดงาน อาชีวะวิชาการ
ประมาณเดือน สิงหาคม 2563
๓. ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง แนะนาให้วิทยาลัยชุมชนสตูลประสานความร่วมมือเรื่องการ
จัดระบบสาธารณูปโภค และออกมาตรการประหยัดพลังงาน ประกาศใช้โดยทั่วกัน
๔. นัดประชุมครั้งต่อไป 18 ก.ย.62 เวลา 13.30 น.
มติ ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
ลงชื่อ

นิสรีน ล่านุ้ย
(นางนิสรีน ล่านุย้ )
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ลงชื่อ

วรัตน์ แสงเจริญ
(นายวรัตน์ แสงเจริญ)
ผู้รับรองรายงานกรประชุม

เกษร ปะลาวัน
(นางเกษร ปะลาวัน)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

