
 
รายงานการประชุม 

สภาวิทยาลัยชุมชนตราด 

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.   

ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด    

---------------------------------------------------------- 

รายนามกรรมการผู้มาประชุม 
๑. นายอมฤทธิ์   พูลสวัสดิ์  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 
๒. นายประเสริฐ  ศิร ิ   รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 
๓. นางอัณณ์จันททร์  เพ็ชรัตน์   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
๔. นายประหยัด   พรหมพะเนาว์  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
๕. พระครูวิเศษธรรมวาที  อภิวาท   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายบัณฑิต  กูลพฤกษี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ดร.กรรณิกา  สุภาภา   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 

กรรมการโดยตำแหน่ง 
๘. นายณัฐวุฒ ิ  โพธิ์ทักษิณ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 

เลขานุการ 

 

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. ผศ.ไวกูณฑ์  ทองอร่าม  กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
๒. นายวิเชียร   ทรัพย์เจริญ  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. นายสมบูรณ์  ชัชวาลย ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นางสมเสน่ห์  พ่วงพี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายพิพัฒน์  ฤกษ์สหกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมการประชุม 

๑. นางสาวนิพัทธา เอ่ียมใบพฤกษ์  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. นางศิริรักษ์  วรรณรัตน์  นักวิชาการศึกษา ๓ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

       - ไม่มี - 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 วาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  

สรุปเรื่อง  

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดยวิทยาลัยชุมชนตราดได้รับผิดชอบพื้นที่ดำเนินการ จำนวน     

๓ ตำบล ได้แก่ 

๑. ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๒. ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

๓. ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

 จึงเรียนเสนอต่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
    วาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง การรับทราบรายงานการใช้จ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

                                  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

  สรุปเรื่อง 

  วิทยาลัยชุมชนตราด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการใช้งบประมาณและเงินคงเหลือของวิทยาลัย

ชุมชนตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จึงขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำ            

และเงินคงเหลือ เสนอต่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 2563 
ได้รับจัดสรร 

14,447,296.00 
ใช้จ่ายไป 

14,440,985.11 

 

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

7,422,351.11 (7,422,360.00) 
 

2.1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 
7,135,851.41 (7,135,860.00) 

งบเงินอุดหนุน 
6,530,151.41 (6,530,160.00) 

1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                     6,058,401.41 (6,058,440.00) 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                         463,750.00 (463,750.00) 
    2.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา                        363,750.00 (363,750.00) 
ประกันคุณภาพ  43,750.00 (43,750.00) พัฒนาหลักสูตร 67,660.00 (67,660.00)  
พัฒนาผู้เรียน     50,000.00 (50,000.00)  พัฒนาผู้สอน        102,340.00 (102,340.00) 
ตำราเรียน     100,000.00 (100,000.00)    
    2.2 การพัฒนางานวิจัย                         100,000.00 (100,000.00) 
การพัฒนาผู้สูงอายุ                                         35,000.00 (35,000.00) 
การประเมินผลกระทบฯจากกลุ่มท่องเที่ยวฯ                         30,000.00 (30,000.00) 
การสังเคราะห์ความสำเร็จเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์           35,000.00 (35,000.00) 
3. โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ                                 8,000.00 (8,000.00) 
 
 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
(รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ) 

5,170,054.00 (5,176,354.00)  

งบบุคลากร           3,665,820.00 (3,665,820.00) 
งบดำเนินงาน        1,510,234.00 (1,510,534.00)                  

 

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคฯ 

(โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย) 
39,800.00 (39,800.00) 

 

2.2 ผลงานการให้บริการวิชาการ 
(หลักสูตรฝึกอบรม) 

211,499.70 (211,500.00) 
 

2.3 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
75,000.00 (75,000.00) 

4. แผนงานบูรณาการ 
1,780,580.00 (1,780,582.00) 

4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
548,880.00 (548,882.00) 

4.1.1 โครงการจัดการความรู้ฯ   508,880.00 (508,882.00)               
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                     49,998.00 (50,000.00) 
แหล่งเรียนรู้                                75,000.00 (75,000.00) 
การบริหารจัดการขยะ                    35,000.00 (35,000.00) 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ            110,000.00 (110,000.00) 
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว        238,882.00 (238,882.00) 
4.1.2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์      
                                           40,000.00 (40,000.00) 
บทเรียนออนไลน ์                       15,200.00 (150,000.00) 
 
 
 
 

 

งบลงทุน 
605,700.00 (605,700.00) 

4.2 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค 
(โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร) 

1,231,700.00 (1,231,700.00) 
 
 
 
 

 

5. งบเบิกแทนกันจากหน่วยงานอ่ืน 
โครงการยาเสพติด 

28,200.00 (28,200.00) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 2563 
ได้รับจัดสรร 

14,447,296.00 
คงเหลือ 

6,310.89 

 

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
8.89 (7,422,360.00) 

 
2.1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 

8.59 (7,135,860.00) 

งบเงินอุดหนุน 
8.59 (6,530,160.00) 

1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                8.59 (6,058,440.00) 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                       0 (463,750.00) 
    2.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                     0 (363,750.00) 
ประกันคุณภาพ             0 (43,750.00) พัฒนาหลักสูตร             0 (67,660.00)  
พัฒนาผู้เรียน                0 (50,000.00)  พัฒนาผู้สอน                     0 (102,340.00) 
ตำราเรียน                  0 (100,000.00)    
    2.2 การพัฒนางานวิจัย                                      0 (100,000.00) 
การพัฒนาผู้สูงอายุ                                                    0 (35,000.00) 
การประเมินผลกระทบฯจากกลุ่มท่องเที่ยวฯ                                     0 (30,000.00) 
การสังเคราะห์ความสำเร็จเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์                      0 (35,000.00) 
3. โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ                                           0 (8,000.00) 
 
 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
(รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ) 

6,300.00 (5,176,354.00)  

งบบุคลากร                           0 (3,665,820.00) 
งบดำเนินงาน              6,300.00 (1,510,534.00)                  

 

สรุปรายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2563 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคฯ 

(โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย) 
0 (39,800.00) 

 

2.2 ผลงานการให้บริการวิชาการ 
(หลักสูตรฝึกอบรม) 
0.30 (211,500.00) 

 

2.3 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
0 (75,000.00) 

4. แผนงานบูรณาการ 
2.00 (1,780,582.00) 

4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
2.00 (548,882.00) 

4.1.1 โครงการจัดการความรู้ฯ            2.00 (508,882.00)               
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                             2.00 (50,000.00) 
แหล่งเรียนรู้                                           0 (75,000.00) 
การบริหารจัดการขยะ                               0 (35,000.00) 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                         0 (110,000.00) 
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว                     0 (238,882.00) 
4.1.2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์      
                                                      0 (40,000.00) 
บทเรียนออนไลน ์                       15,200.00 (150,000.00) 
 
 
 
 

 

งบลงทุน 
0 (605,700.00) 

4.2 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค 
(โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร) 

0 (1,231,700.00) 
 
 
 
 

 

5. งบเบิกแทนกันจากหน่วยงานอ่ืน 
โครงการยาเสพติด 
0 (28,200.00) 



 
วาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่อง การรับทราบรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง  

วิทยาลัยชุมชนตราด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ณ วันที ่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จึงขอรายงานเงินรายได้สถานศึกษา เสนอต่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด         

เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบ 

 

 

 

 

 

 

 
 

********************************************************************* 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินรายได้สถานศึกษา 
1,034,176.57 

 

เงินสดในมือ 
41,390.50 

 

เงินฝากคลังจังหวัดตราด 
91,355.46 

 

เงินฝากธนาคารกรุงไทย 
901,430.61 

 

ลูกหนี้เงินยมื 
0 

 

ใบสำคัญรอเบิกคืน 
0 

เชคที่ยังไม่เบิกเงิน 
0 

 

เงินรายได้สถานศึกษา 
1,034,176.57 

ประเภท การจัดการศึกษา 
549,270.57 

 

ประเภท เงินรับบริจาค/สนับสนุน – แบบมีวัตถุประสงค์ 
288,656.00 

 

เชครอจ่ายข้ามเดือน 
196,250.00 

 



 
รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประเภท การจัดการศึกษา ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

ยอดเงินรายได้ ณ เดือนสิงหาคม 2563 ยกมา                                                 611,510.57 บาท 

รายรับเดือนกันยายน 2563                                                                43,260.00 บาท 

 - เงินลงทะเบียนอนุปริญญา     28,700.00 บาท 

 - เงินลงทะเบียนหลักสูตรระยะสั้น     2,560.00 บาท 

- ค่าเช่าห้องประชุม     12,000.00 บาท 

รายจ่ายเดือนกันยายน 2563                                                              105,500.00 บาท 

 - ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเพ่ือเป็นห้องพักหญิงให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 

   105,500.00 บาท 

คงเหลือ  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563                                                                     549,270.57 บาท    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประเภท เงินรับบริจาค/สนับสนุน – แบบมีวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

โครงการ งบประมาณที่ได้รับ รายจ่าย เงินคงเหลือ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

โครงการภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี แผนงานการบริการให้คำปรึกษา และข้อมูลเทคโนโลยี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

236,250.00 101,250.00 135,000.00 

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 548,100.00 409,534.00 138,566.00 

เงินบริจาค 

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือซื้อตู้เอกสาร และโต๊ะเหล็กทำงาน จำนวน 3 ตัว 38,000.00 38,000.00 0 

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือซื้อที่นอนให้นักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 50,500.00 50,500.00 0 

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 6,000.00 910 5,090.00 

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด 70,000.00 60,000.00 10,000.00 

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) 

เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดซื้อ Sim Internet ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนที่ขาดแคลน 6,000.00 6,000.00 0 

รวมทั้งสิ้น 954,850.00 666,194.00 288,656.00 



 
วาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่อง การรับทราบรายงานการใช้หลักสูตรฝึกอบรม ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง  

งานหลักสูตรฝึกอบรม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการใช้หลักสูตรฝึกอบรม ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม

๒๕๖๓ จึงขอรายงานการใช้หลักสูตรฯ เสนอต่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด เพื่อโปรดทราบ รายละเอียด         

ดังแนบ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ



 
รายงานการใช้หลักสูตรฝึกอบรม ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

โครงการบริการวิชาการ 

หลักสูตร จำนวนชั่วโมง วันที่จัดฝึกอบรม จำนวนผู้เรียน ผู้ขอใช้หลักสูตร/สถานที่ 

การทำเค้ก ๒ ๓๐ ๒๓ - ๒๗ ก.ย. ๖๓ ๑๖ วิทยาลัยชุมชนตราด/ 

วิทยาลัยชุมชนตราด 

 

 

 

 

 

 



 
วาระท่ี ๑.๒.๕ เรื่อง การครบวาระการดำรงตำแหน่งของสภาวิทยาลัยชุมชนตราด 

สรุปเรื่อง  

ด้วยสภาวิทยาลัยชุมชนตราดจะครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้งคณะ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

และให้วิทยาลัยชุมชนแจ้งสภาวิทยาลัยชุมชนทราบว่า ในระหว่างนี้หากสภาวิทยาลัยชุมชนครบวาระการดำรงตำแหน่ง 

ขอให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่ าจะได้มีสภาวิทยาลัยชุมชน

ใหม่ จึงเรียนเสนอต่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดดังแนบ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓  
สรุปเรื่อง 
ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ประจำเดือนกันยายน วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓  

          โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง 

     - ไม่มี - 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

วาระที่ ๔.๑ เรื่อง การเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 

สรุปเรื่อง  

ด้วยในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติ

เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัย

ชุมชน สำหรับใช้ในการประเมินความสามารถและผลการดำเนินงานในรอบปี โดยให้วิทยาลัยชุมชนดำเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว 

ทั้งนี้ให้สภาวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการจากกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๓ คน เป็นผู้ประเมินผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน จึงเรียนเสนอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ

ชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน ๓ คน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

ตราด 



 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสนอรายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดจำนวน ๓ คน เป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ดังนี้ 
   ๑. นายอมฤทธิ์  พูลสวัสดิ์ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราด 
   ๒. นายประเสริฐ  ศิร ิ  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราด 
   ๓. นายบัณฑิต  กูลพฤกษ ี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 

สรุปเรื่อง  

ด้วยในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ได้มีมติ

เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัย

ชุมชน สำหรับใช้ในการประเมินความสามารถและผลการดำเนินงานในรอบปี  โดยให้วิทยาลัยชุมชนดำเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว  

ทั้งนี้ให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน เป็น

ประธาน และจากกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของรอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน จึงเรียนเสนอกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเพื่อโปรดพิจารณาเสนอชื่อกรรมการสภา

วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน ๒ คน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสนอรายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน ๒ คน เป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ดังนี้ 
   ๑. นางอัณณ์จันททร์  เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
   ๒. นายประหยัด  พรหมพะเนาว์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
 
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง การเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง  

ด้วยงานนโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖๑๔,๒๐๐ บาท จึงเรียนเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนตราด เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ  

แผนฯ รายละเอียดดังแนบ 

 

 

 

 

 

 



 
แผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 

         - ไม่มี - 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑. งบรายจ่ายประจำ ๓๒๖,๒๐๐.๐๐ 

     ๑.๑ ค่าตอบแทนผู้ประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๑๗,๐๐๐.๐๐ 

     ๑.๒ ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติการสอบวัดความรู้รายวิชาปรับพื้นฐาน 

การสอบปลายภาคการศ ึกษาในหลักส ูตรอนุปร ิญญา และหลักส ูตร

ประกาศนียบัตร 

๑๙,๒๐๐.๐๐ 

     ๑.๓ พิธีประสาทอนุปริญญา ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ 

     ๑.๔ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

     ๑.๕ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ๑๔,๐๐๐.๐๐ 

     ๑.๖ ไหว้ครูและรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ๒๑,๐๐๐.๐๐ 

     ๑.๗ ชดเชยค่าสาธารณูปโภค ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒. งบครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ๒๘๘,๐๐๐.๐๐ 

     ๒.๑ ครุภัณฑ์ 

          (๑) เตาอบแก๊สคุมไฟฟ้า ขนาด ๒ ถาด     ๔๕,๐๐๐ บาท 

          (๒) หัวเตาแก๊สแรงดันสูง     ๕,๐๐๐ บาท  

          (๓) ตู้เซฟนิรภัย     ๒๐,๐๐๐ บาท 

          (๔) เก้าอ้ีตัดผมชาย     ๘,๐๐๐ บาท 

๗๘,๐๐๐.๐๐ 

     ๒.๒ ค่าจ้างออกแบบรูปรายอาคารปฏิบัติการด้านอาหารและการแปรรูป ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๖๑๔,๒๐๐.๐๐ 



 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

วาระท่ี ๖.๑     กำหนดการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง  

ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดวันประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด  

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมกำหนดวันประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

วาระท่ี ๖.๒   เรื่องอ่ืนๆ 

         - ไม่มี - 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

นิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์                       ณัฐวุฒิ โพธิ์ทกัษิณ  
    (นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์)                        (นายณัฐวุฒิ โพธิท์ักษิณ) 
             ผู้ช่วยเลขานุการ                  เลขานุการ 
        ผู้บันทึกรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


