รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 9/๒๕๖4
วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4
เวลา 09.๓๐ น. ถึงเวลา ๑4.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ ชั้น ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
.................................................
ผู้มาประชุม
1. ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
2. นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
3. พระชยานันทมุน,ี ผศ.ดร.
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
4. นายสมโภช ทองสุข
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. นายศุภพงษ์ เอี่ยมปราณีต
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
6. นายชนน สนหา
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7. ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายณชกมล คาศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายสุเมษ สายสูง
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
11. นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
12. นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
13. นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. เรื่องประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน แต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประกาศ
ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 แทนตาแหน่ง ที่ว่าง ดัง ต่อไปนี้ 1.นายศุภพงษ์ เอี่ยมประณีต กรรมการผู้แทน
องค์กรชุมชน 2.นายสารวย ผั ดผล กรรมการผู้แ ทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และ 3.นายชนน สนหา
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า ทั้งนี้ 1.นายสารวย ผัดผล กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมดวาระใน
ตาแหน่งนายกองค์กรบริหารส่วนตาบลเมืองจัง จึงไม่ขอเข้าร่วมประชุมฯ 2.นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน่าน กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษียณอายุราชการ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดน่าน จึงมอบหมาย นายสมโภช ทองสุข รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจัง หวัดน่าน
เข้าร่วมประชุมแทน
2. เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน แทนตาแหน่ง นายปาณะพงษ์ เลาหวฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยาลัยชุมชนอยู่ระหว่างการแต่ง ตั้ง คณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนน่าน หากดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
3. เรื่อง การประชุมหารือ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารชมรมกานัน ผู้ใหญ่ อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นาในพื้นที่อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
4. เรื่อ ง หนัง สือ สถาบั นวิทยาลัยชุมชนน่าน ที่ อว 0610(4)/188 เรื่อง โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ครั้งที่ 1 ให้วิทยาลัยชุมชนน่าน รวมวงเงินทั้งสิ้น
/5,287,780 บาท …
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5,287,780 บาท (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. นายสมโภช ทองสุข กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งในที่ประชุมว่าให้หารือเรื่อง
ด้านการศึกษาร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจัง หวัดน่าน ทางองค์การบริหารส่วนจัง หวัดน่านพร้อมเป็นที ม
สนับสนุน
2. คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านได้มอบหมายนโยบายและหนุนเสริมการดาเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชนน่านอย่างเต็มที่ ส่วนการขับเคลื่อนการทางานภายในนั้นโดยผู้อานวยการ ทีมบริหาร และบุคคลากร
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มติ ที่ประชุมรับทราบ มอบหมายผู้อานวยการขับเคลื่อนต่อร่วมกับชมรมกานัน ผู้ใหญ่ อาเภอ
เชี ย งกลาง จั ง หวัด น่ าน เพื่ อพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ นาในพื้น ที่ อ าเภอเชี ย งกลาง จั ง หวัด น่ า น เพื่ อเป็ น ต้น แบบ
การบริการวิชาการ การนาร่องกับผู้นาท้องถิ่นเป็นสิ่งสาคัญ
วาระที่ ๑.๒.๑ รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน ณ
วันที่ 30 กันยายน 2564
สรุปเรื่อง
วิทยาลัยชุมชนน่าน
รายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายการ
เดือนนี้
ยอดคงเหลือยกมา จากปีงบประมาณ 2563
1. เงินรายได้แบบไม่มีวัตถุประสงค์
2. เงินรายได้บริจาคแบบมีวัตถุประสงค์
รวมยอดคงเหลือยกมา จากปีงบประมาณ 2563
บวกรายรับ ระหว่างปีงบประมาณปัจจุบัน 2564
1. รายได้แบบไม่มีวัตถุประสงค์
1.1 หลักสูตรอนุปริญญา
14,930.00
หลักสูตรฝึกอบรม/ระยะสั้น
4,600.00
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส.)
1.2 เงินรับบริจาค/สนับสนุน (แบบไม่มีวัตถุประสงค์)
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
1.4 รายได้อื่น
ค่าบารุงสถานที่
ค่าเยี่ยมชมหออัตลักษณ์
1.5 รายได้ระหว่างกัน (รายได้จากการจัดสรร)
2. รายได้จากการบริจาค/สนับสนุน (แบบมีวัตถุประสงค์)
รวมรายรับ
19,530.00

รวมตั้งแต่ต้นปี
832,423.93
502,879.78
329,544.15
832,423.93

465,930.00
43,312.00
613.25
42,500.00
2,000.00
830,818.00
1,385,173.25

/รายจ่าย ระหว่าง…
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รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณปัจจุบัน 2564
1. รายจ่ายแบบไม่มีวัตถุประสงค์
1.1 ค่าตอบแทน
1.2 ค่าใช้สอย
1.3 ค่าสาธารณูปโภค
1.4 ค่าวัสดุ
1.5 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.6 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน (จัดซื้อ Sim Internet)
1.7 โอนเงินรายได้ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 %
2. รายจ่ายแบบมีวัตถุประสงค์
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าครุภัณฑ์
2.5 ค่าใช้จ่ายเพื่อทุนการศึกษา
2.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าดาเนินการโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้
ภูเขาหัวโล้น
รวมรายจ่าย
รายรับสูงกว่า (ต่ากว่า) รายจ่าย
เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนคงเหลือยกไป

-

85,900.00
2,450.00
12,967.03

137,820.00
60,004.00
3,300.00
-

137,820.00
423,436.00
17,750.00
-

201,124.00
-181,594.00
-181,594.00

230,510.00
910,833.03
474,340.22
1,306,764.15

มติ ที่ประชุมรับทราบ กาชับให้ใช้จ่ายเป็นไปตามแผนฯอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขอชื่นชม
การบริหารกิจการวิทยาลัยชุมชนน่านที่มีการแสวงหาแหล่งงบประมาณนอกจากงบประมาณแผ่นดินประจาปี
เพื่อมาขับเคลื่อนกิจการวิทยาลัยชุมชนน่านให้สาเร็จตามวิสัยทัศน์ร่วมกัน
วาระที่ ๑.๒.2 การใช้ เงิ นรายได้ ตามวั ตถุป ระสงค์ข องผู้ส นับ สนุน โครงการภู มิทั ศน์ ชีวิ ต
(RECOFTC THailand)
สรุปเรื่อง
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ดาเนินงานร่วมกับ
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่าประเทศไทย (RECOFTC Thailand) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน
บุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ปี 2562 จานวน 41,820.15 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ปี 2563 จ านวน 130,818 บาท (หนึ่ ง แสนสามหมื่ น แปดร้ อยสิ บ แปดบาทถ้ ว น) (คงเหลื อ เบิ ก จ่ า ย
37,546.15 บาท) (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทสิบห้าสตางค์ ) แก่บุคลากรตามรายชื่อในสัญ ญา
จานวน 3 คน นั้น ทั้งนี้เงิ นงบประมาณดัง กล่ าว อยู่ในหมวดเงิ นรายได้ตามวัตถุประสงค์ ของผู้ส นับสนุ น
โครงการภูมิทัศน์ชีวิต (RECOFTC THailand) ซึ่ง ทางทีมคณะทางานโครงการฯจะขอใช้เงินสนับสนุนการ
ดาเนินงาน
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และมอบผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ก ากั บ ติ ด ตาม
การดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณตามข้อตกลงของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน รวมถึง รายงานผลการ
ดาเนินงานให้รายงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบในวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป
/วาระที่ 1.2.3 …
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วาระที่ 1.2.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมนิทรรศการเรือแข่งอัตลักษณ์น่าน
สรุปเรื่อง
ศูนย์น่านศึกษา (หออัตลักษณ์นครน่าน) วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ดาเนินการจัดนิทรรศการ
“จุมสล่าเรือน่าน”EXHIBITOIN 2021 ในระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2564 – 9 พฤศจิกายน 2564
ณ หอศิลป์ริมน่าน ตาบลบ่อ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ
“จุมสล่าเรือน่าน” EXHIBITION 2021 ในโครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผ่านรูปแบบเชิงช่าง
ศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน 2. เพื่อพัฒนาการตัวเรือแข่งเมืองน่าน ผ่านรูปแบบเชิงช่างขุดเรือในตัวเรือแข่ง มิติ
ด้านหัตถศิลป์จากอดีตถึงปัจจุบัน 3. เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ในการที่จะเป็นต้นทุนของเมืองน่าน สามารถปกป้อง
รักษาคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4. เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดการ
อนุรัก ษ์รักษาจิตวิญญาณ ประเพณี วัฒนธรรมแห่งสายน้า กลุ่มเป้าหมายจานวนทั้ง สิ้น 150 คน ได้แก่
กลุ่มเยาวชน ประชาชน ภาคีเครือข่าย ผู้ที่ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และปราชญ์ชุมชนท้องถิ่น
เลขานุการสภาวิท ยาลัยชุม ชนน่าน แจ้ง ในที่ป ระชุมว่า สถาบันวิ ทยาลัยชุ มชน ไ ด้ มอบหมาย
วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดส่งผลิตภัณฑ์/ผลงานของวิทยาลัยชุมชนน่าน จานวน 2 ผลงาน ดังนี้ 1.เรือแข่ง และ
2.จักสาน ในการจัดนิทรรศการ “ชุมชน BCG นวัตกรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญา สร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก”
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2564 ในระหว่าง
วันที่ 9-19 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ชื่น ชมวิทยาลัยชุมชนน่าน ที่ไ ด้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานเชิง นวัตกรรมและการ
สร้ า งสรรค์ ที่ ดี ไปสู่ สาธารณะชน ให้ ด าเนิ นการรายงานผลการดาเนิน งานให้แ หล่ง ทุ นที่ ไ ด้ก ารสนั บสนุ น
งบประมาณ
2. ให้จัดทากองทุนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ
3. เรื่องการจัดนิทรรศการ/การนาชุดความรู้ไปเผยแพร่ อาศัยบุคคลที่มีความรู้ในการนาเสนอ
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบสานักวิชาการและศูนย์ ส่ง เสริมการเรียนรู้ฯ วิทยาลัยชุมชน
น่านดาเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของที่ประชุม ได้แก่ 1. พัฒนาตาบลตัวอย่าง 2. ศูนย์เรียนรู้วิทยาลัย
ชุมชนน่าน 3.กองทุนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ และ 4.ต้องมีการรายงานผลการดาเนินงานให้แหล่งทุนที่
ได้การสนับสนุนงบประมาณ โดยมอบให้รายงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบในวาระสืบเนื่องในการประชุม
ครั้งต่อไป
วาระที่ ๑.3 เรื่องที่ผู้อานวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
นายสุ เ มษ สายสู ง ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น/กรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น
รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. วันที่ 28 ตุลาคม 2564 กิจกรรมโครงการจัดทาหลักสูตรมรดกวัฒนธรรม “งานหัตถกรรม
พื้นถิ่นน่าน” เพื่อขับเคลื่อนเมืองน่าน สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO กิจกรรมเผยแพร่
หลัก สูต ร/ชุ ดองค์ ความรู้ ในรูปแบบ “จักสาน โหล่ง วัฒ นธรรม” ณ เฮือ นฮั ง ต่อ กาแฟน่า น ตาบลในเวีย ง
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
2. วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสา 5 ส (สะสาง-สะดวก-สะอาด-สุขลักษณะสร้างนิสัย)
/- ประกอบพิธี…
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 9/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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- ประกอบพิ ธี ว างพวงมาลา หน้ า พระบรมฉายาลั ก ษณ์ ฯ เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคต
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารสิริเบญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน
3. วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
ประธาน ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ และภาคีฯกัลยาณมิตร พิชิต โควิด น่าน ได้มอบน้าดื่ม แก่โรงพยาบาลเวียงสา
เพื่อนาไปใช้และแจกจ่ายแก่ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ โควิด 19 ณ จุดฉีดวัคซีน โรงพยาบาลเวียงสา
จังหวัดน่าน
4. วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ น่าน กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน
ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
5. วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ กิจกรรมสรุปผลการดาเนินงานและเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาพิ้นถิ่นน่าน การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในเขตให้บริการของหออัตลักษณ์นครน่าน
วิทยาลัยชุมชนน่าน ตลอดปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) และดาเนินการจัดเวที
เสาวนาจากชุดองค์ความรู้พื้นถิ่นน่าน เรื่อง วิถีน่าน อัตลักษณ์นครน่าน ผู้ร่วมเวทีเสวนา นายแพทย์คณิต
ตันติสิริวิทย์ นายแพทย์ชาตรี เจริญศิริ นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์ และแขกผู้มีเกียรติ
6. วั น ที่ 21 กั น ยายน 2564 ประชุ ม บุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ ชั้น ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
7. วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม
สิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน
ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การออกแบบสื่อและข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนน่าน ที่โดดเด่นและน่าสนใจ สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์การดาเนินกิจการวิทยาลัยชุมชนไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อเนื่อง
2. ติดตามเรื่องเสนอจัดทาหลักสูตรฝึกอบรม รายวิชา นักผลิตสื่อในชุมชน
3. ให้จัดทาการถอดบทเรียนโครงการ/หลักสูตร ที่ดาเนินการแล้วไม่ประสบผลสาเร็จ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพิจารณาโครงการ/หลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4. ติดตามกลุ่มหมายที่มีความสนใจหลักสูตรฝึกอบรม พื้นที่อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
5. ติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์
มติ ที่ป ระชุม รั บ ทราบ และ1.มอบผู้อ านวยการวิ ทยาลัย ชุ ม ชนน่ าน กากั บ ติด ตามการ
ดาเนินงาน ตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะของสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทราบใน
วาระการประชุม สภาวิท ยาลั ยชุ ม ชนน่า นทุ ก ครั้ ง 2.มอบส่ วนงานที่เ กี่ ย วข้อ งด าเนิ น การตามข้ อคิ ด เห็ น /
เสนอแนะของที่ประชุม ได้แก่ 1.ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนน่าน 2.หลักสูตรฝึกอบรม รายวิชา นักผลิต
สื่อในชุ มชน 3.ถอดบทเรี ยนโครงการ/หลั กสูต ร ที่ดาเนิ นการแล้วไม่ป ระสบผลสาเร็ จเพื่ อประกอบการ
พิจารณา/พัฒนาโครงการในปีต่อไป 4.ติดตามกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจหลักสูตรฝึกอบรม พื้นที่อาเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน และ 5.การขับเคลื่อนการดาเนินงาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ให้รายงานสภาวิทยาลัย
ชุมชนน่านทราบในวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 8/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 17 กันยายน ๒๕๖4
ฝ่ายเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านได้จัดทารายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 8/๒๕๖4
/ที่ประชุม…
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 9/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. มอบผู้อานวยการสานัก/ศูนย์ฯ วิทยาลัยชุมชนน่าน ศึกษารายงานการประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนน่านทุกครั้ง โดยดาเนินการตามมติการประชุมฯ และรายงานในวาระสืบเนื่องในการประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนน่านครั้งต่อไป
2. มอบผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน กากับติดตามการดาเนินการตามมติก ารประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนน่าน และรายงานในวาระสืบเนื่องในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่านครั้งต่อไป
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 8/๒๕๖4 เมื่อวันที่
17 กั นยายน 2564 โดยไม่มี ก ารแก้ ไข และมอบผู้ อานวยการวิท ยาลัย ชุ มชนน่ า น ผู้อ านวยการส านั ก /
ศูนย์ฯ ดาเนินการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะจากที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3 แผนการพัฒนาโครงการ/ทบทวนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ตามติการประชุมฯ งานนโยบายแผนยุทธศาสตร์
และงบประมาณ สานักงานผู้อานวยการ วิทยาลัยชุมชนน่าน จึงได้จัดรายงานแผนการพัฒนาโครงการ/ทบทวน
โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้ 1.ความเชื่อมโยงการจัดทาข้อเสนอโครงการประจาปี
งบประมาณ 2565 และ 2.หลั กเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2564
(งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรในลั ก ษณะโครงการ) จึ ง ขอเสนอรายงานมาเพื่ อ ทราบ รายละเอี ย ดตาม
เอกสารแนบท้ายวาระที่นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานแผนฯที่จะนาเข้าวาระการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
ให้คณะกรรมการรับทราบ ล่วงหน้าประมาณ 3-7 วัน เพื่อคณะกรรมการจะได้ศึกษาข้อมูล ได้ครบถ้วนและได้
ให้ข้อคิดเห็นในวันประชุมฯ
2. ทบทวนตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นาอันดับ 1 ของภาคเหนือภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565”
3. เสนอ ผศ.ดร.วิไ ลพร จั นทร์ ไ ชย กรรมการผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ เป็ นวิ ท ยากรบรรยายให้ ความรู้
การเขียนโครงการให้แก่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน
4. เสนอ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายธรรม
“การบริหารและการทางานให้สาเร็จด้วยหลักธรรมมะ”
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบงานนโยบายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ วิทยาลัยชุมชน
น่าน ดาเนิ นการตามข้อคิดเห็น /เสนอแนะของที่ประชุม โดยมี พระชยานั นทมุนี ,ผศ.ดร. กรรมการผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษา ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านการเขียนโครงการและประเมินโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 2-3
พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
สรุปเรื่อง
งานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ จัดประชุม จานวน 15 ครั้ง โดยมีเรื่องเข้าสู่วาระการ
ประชุม จานวน 210 เรื่อง โดยมีเรื่องพิจารณา 46 เรื่อง ปัจจุบันมีกรรมการสภาทั้งหมด 8 คน
/ข้อมูล ณ วันที่...
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 9/๒๕๖๔ : งานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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