รายงานการประชุมหัวหน้ าหน่ วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิ การบดี
ครัง้ ที่ ๑ / ๒๕๕๓
วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุม ๓๐๘ ชัน้ ๓ อาคารทีปวิ ชญ์
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏพิ บลู สงคราม
**************************
ผูม้ าประชุม
๑. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์มงคล
๒. นายสุรนิ ทร์
๓. นางธนียา
๔. นายศุภกร
๕. นางสาวเยาวนิตย์
๖. นายจรัญ
๗. นายเฉลิม
๘. นางสุนทร
๙. นางสาวปราณี
๑๐. นายมนตรี
๑๑. นางอรทัย
๑๒.นางนิ่มนวล
๑๓. นางพจนีย์
๑๔.นายอําพน

อักษรดิษฐ์
วิจติ รพงษา
คําปิ น
ศรีสวุ รรณ
คงชื่น
ชื่นใจชน
บัวแก้วเทศ
ฉิมนาค
เกษมสุข
คงมา
ยิม้ อํ่า
พ่วงเฟื่อง
ยกยิง่
กลีบปาน

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี ประธานกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
รองประธานกรรมการ
หัวหน้างานสวัสดิการ
กรรมการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
กรรมการ
หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ
กรรมการ
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
กรรมการ
หัวหน้างานยานพาหนะ
กรรมการ
หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล
กรรมการ
หัวหน้างานเลขานุ การ
กรรมการ
หัวหน้างานออกแบบและวางผัง
กรรมการ
แทนหัวหน้างานพัสดุ
กรรมการ
แทนหัวหน้างานคลัง
กรรมการ
งานตรวจสอบภายใน
กรรมการ
หัวหน้างานประชุมและพิธกี าร กรรมการและเลขานุ การ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวโชติกา
๒. นางสาวสรัญญา
๓. นางสาวชัชฎาพันธ์

ส้มส้า
วิชยั
สุขแจ่ม

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผูไ้ ม่มาประชุม (ติ ดภารกิ จ)
๑. นางวิยะดา

สุเมธเทพานันท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

กรรมการ

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครัง้ ที่ ๑ / ๒๕๕๓ วันจันทร์ท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

๑

เริ่ มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ น.
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี ประธานที่
ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมและเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิ ญเสด็จพระราชดําเนิ นทรงเปิ ดอาคาร
หอประชุมศรีวชิ รโชติ และอาคารทีปวิ ชญ์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏพิ บลู สงคราม ขอให้บุคลากรทุก
หน่วยงานเตรียมความพร้อมในการต้อนรับเสด็จพระราชดําเนินเปิดอาคารฯ ส่วนการขอพระราชทานกราบ
บังคมทูลเชิญเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะนําความกราบบังคมทูลเชิญในภายหลัง ทัง้ นี้
ในการเสด็จพระราชดําเนินขอให้รอฟงั หมายกําหนดการอย่างเป็ นทางการอีกครัง้
๑.๒ งบประมาณประจําปี ๒๕๕๓
 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปจั จุบน
ั ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันประหยัด
งบประมาณในการดําเนินการเบิกจ่ายภายในงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรร
 การพิจารณางบยุทธศาสตร์ กองกลางได้นําเสนอโครงการทัง้ สิน
้ ๑๓
โครงการ มีความพร้อมจํานวน ๗ โครงการ แต่เนื่องจากการนําเสนอโครงการมีเวลาจํากัดจึงไม่สามารถ
นําเสนอได้ครบทุกโครงการ แต่อธิการบดีได้แจ้งว่า งบครุภณ
ั ฑ์ งบสิง่ ก่อสร้าง และงบปรับปรุง จะพิจารณา
จัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน
๑.๓ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ นผลประจํากระทรวงศึกษาธิ การ (กตป.)
ได้เข้าตรวจประเมินการใช้จา่ ยงบประมาณในส่วนของงบลงทุนของมหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ ๑๐ กันยายน
๒๕๕๒ พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ มหาวิทยาลัยของรัฐทัง้ ๗๘
แห่ง และติดอันดับ ๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่ง เป็ นเวลา ๓ ปีตดิ ต่อกัน ทีม่ กี ารจัดทํา
งบประมาณเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามกําหนดเวลา โดยคณะกรรมการฯ ได้นํา
ข้อเสนอแนะต่างๆ ทีไ่ ด้จากมหาวิทยาลัย
แจ้งให้มหาวิทยาลัยอื่นทราบเพือ่ เป็ นแนวในการปฏิบตั ติ ่อไป
๑.๔ การร้องเรียนคุณสมบัติครุภณ
ั ฑ์ เพือ่ ป้องกันการร้องเรียนในกรณีต่างๆ จึงต้องมี
การกําหนดคุณสมบัตคิ รุภณ
ั ฑ์อย่างชัดเจน เพือ่ เป็ นคุณสมบัตกิ ลางและมีบริษทั อย่างน้อย ๓ แห่ง สามารถ
เข้ายืน่ ซองสอบราคา
๑.๕ งบประมาณไทยเข้มแข็ง ๒ จํานวนประมาณ ๑๕๖ ล้านบาท ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม ขณะนี้ ยังไม่ได้รบั การจัดสรรซึง่ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาดําเนินการ จึงต้องมีการ
ติดตามผลการพิจารณาอย่างใกล้ชดิ ต่อไป
๑.๖ การกํากับดูแลทรัพย์สินของมหาวิ ทยาลัย ขณะนี้ ทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย
เกิดการสูญหายบ่อยครัง้ จึงขอเน้นยํา้ ให้หวั หน้าหน่วยงานช่วยกันสอดส่องดูแลทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยให้
มากในระยะนี้และเน้นยํา้ บุคลากรภายในหน่วยงานอย่างจริงจัง ซึง่ จะมีผลเกีย่ วเนื่องต่อความผิดละเมิดที่
ต้องรับผิดชอบร่วมกัน
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครัง้ ที่ ๑ / ๒๕๕๓ วันจันทร์ท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

๒

๑.๗ อัตราเกษี ยณ ๔ อัตรา มหาวิทยาลัยแจ้งว่า ขณะนี้ ยังไม่คนื อัตราเกษียณ
ให้แก่หน่วยงาน จึงขอแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดของลูกจ้างประจําทีเ่ กษียณ ได้รบั ทราบ
๑.๘ การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์การพิจารณามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลู สงคราม มหาวิทยาลัยจะมุง่ เน้นเป็ นมหาวิทยาลัยทีม่ คี วามหลากหลาย Comprehensive University
โดยได้ตงั ้ เป้าหมาย สัดส่วนคุณวุฒแิ ละตําแหน่งวิชาการอาจารย์ประจํา ร้อยละของอาจารย์วุฒปิ ริญญาเอก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และร้อยละของอาจารย์ประจําทีม่ ตี ําแหน่งทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๑.๙ ผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน มรพส. ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๑
ระดับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินได้คะแนน ๒.๕๓ อยูใ่ นระดับดีมาก ระดับสํานัก / สถาบัน ศูนย์และ
กอง ผลการประเมินกองกลางได้คะแนน ๒.๓๑ อยูใ่ นระดับดี
๑.๑๐ คณะกรรมการพิ จารณาจัดบ้านพักของทางราชการ ตามทีม่ หาวิทยาลัยได้รบั
เรือ่ งร้องเรียนจากอาจารย์ใหม่ ๓ ประการ และมอบสํานักงานอธิการบดีพจิ ารณาดําเนินการอย่าง
เร่งด่วน ขณะนี้ ได้ทาํ หนังสือแจ้งบุคลากรทีใ่ ช้สทิ ธิอาศัยบ้านพักของทางราชการ แต่ไม่เข้าอาศัย เร่ง
ส่งคืนบ้านพักให้แก่มหาวิทยาลัย เพือ่ ทีจ่ ะนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
๑.๑๑ กิ จกรรมของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏพิ บลู สงคราม ขอเชิญชวนหัวหน้าหน่วยงาน
และบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย ดังนี้
 การฟงั เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ท่ี ๑๑ มหาราช ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๐
กันยายน ๒๕๕๒ ณ วัดจุฬามณี ตําบลท่าทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มอบนางสาวสรัญญา วิชยั
ทําหนังสือเชิญหัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมการฟงั เทศน์ฯ
 การทําบุญเลีย
้ งเพลพระเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (สํานักงานอธิการบดี)
ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ ตัง้ แต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณชัน้ ๑ อาคารทีปวิชญ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
 ทําบุญทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ วัดหลวงพ่อโต
ตําบลบ้านคลอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
๑.๑๒ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู
สงคราม ทางด้านการบริหารงานของสํานักงานอธิการบดี โดยเฉพาะงานคลังและงานพัสดุ ในวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๕๒ ตัง้ แต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา ชัน้ ๔ อาคารทีปวิญช์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
จึงขอให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดเตรียมแผนการต้อนรับและขอเชิญ
หัวหน้าหน่วยงาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตามวัน เวลาและสถานทีด่ งั กล่าว
มติ ทีป่ ระชุมมีมติรบั ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
กรรมการและเลขานุ การ เสนอให้ทป่ี ระชุมรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานใน
สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๒ เมือ่ วันศุกร์ท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
มติ ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๒ โดยไม่มกี ารปรับปรุงแก้ไข
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครัง้ ที่ ๑ / ๒๕๕๓ วันจันทร์ท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่ อง
๓.๑ การปรับปรุงคําสังการมอบหมายงาน
่
นางสาวปราณี เกษมสุข หัวหน้างานเลขานุการ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามทีก่ องกลางได้
จัดทําคําสังการมอบหมายงานของกองกลาง
่
นําเสนอให้อธิการบดีลงนามนัน้ ท่านได้ให้ขอ้ สังเกตว่า
หัวหน้าหน่วยงานควรจะเป็ นผูล้ งชื่อในคําสังฯ
่
เนื่องจากตามคําสังจะคล้
่
ายกับเป็ นลักษณะของภาระงาน
ของแต่ละคนเท่านัน้ ซึง่ มิใช่หน้าทีห่ ลักๆ ทีไ่ ด้รบั การมอบหมาย
นายสุรนิ ทร์ วิจติ รพงษา ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า เนื่องจากกองกลาง
ยังไม่มคี าํ สังการมอบหมายงานของแต่
่
ละหน่วยงานในสังกัดกองกลาง
ผนวกกับเกีย่ วข้องกับการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเพือ่ ใช้ประกอบตัวชีว้ ดั และยังรวมไปถึงบุคลากรทุกท่านต้องจัดทํา IDP แผนพัฒนา
ตนเอง ดังนัน้ จึงได้จดั ทําคําสังการมอบหมายงาน
่
นําเสนออธิการบดีลงนาม
มติ ทีป่ ระชุมมีมติรบั ทราบ
๓.๒ โครงสร้างการแบ่งส่วนหน่ วยงานในกองกลาง สํานักงานอธิ การบดี
นายจรัญ ชื่นใจชน หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่า ตามที่
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงานภายในกองกลาง แยก
งานโสตทัศนูปกรณ์ ออกจากงานประชาสัมพันธ์ รวมถึงงบประมาณทีใ่ ช้ในการดําเนินงานต่างๆ กองกลาง
ได้พจิ ารณาดําเนินการไปอย่างไรแล้วบ้าง
นายสุรนิ ทร์ วิจติ รพงษา ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า การพิจารณา
ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงานฯ ได้นําเสนอกองบริหารงานบุคคล ซึง่ ขณะนี้ ยังอยูร่ ะหว่าง
นําเสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาดําเนินการต่อไป ส่วนแผนงานและโครงการ
การดําเนินกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมรองต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงบประมาณ กองนโยบายและแผน ได้แยก
รหัสการใช้จา่ ยงบประมาณให้แต่ละหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
มติ ทีป่ ระชุมมีมติรบั ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิ ทยาลัยราชภัฏพิ บลู สงคราม
นางสาวสรัญญา วิชยั เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า กองนโยบายและแผน
ได้แจ้ง โครงสร้างของแผนงาน – ผลผลิต – งาน/โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่ งาน
บริหารงานกลาง จะประกอบด้วย ๑๑ งาน ๗ กิจกรรมหลัก โดยแต่ละหน่วยงานจะมีรหัสการเบิกจ่าย
งบประมาณของตนเอง (รายละเอียดขอให้กรรมการศึกษาจากเอกสารประกอบวาระการประชุม)
นางสาวชัชฎาพันธ์ สุขแจ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตาม
แผนงาน งาน/โครงการ ของกองกลาง กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย งาน เป็ นส่วนใหญ่ และในกิจกรรม
หลัก จะมีเพียง ๙ โครงการเท่านัน้ ซึง่ เมือ่ เทียบศักยภาพกองกลางและงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรร การ
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครัง้ ที่ ๑ / ๒๕๕๓ วันจันทร์ท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

๔

ทัง้ นี้ หากมีการปรับเปลีย่ นงานเป็ นโครงการ สามารถดําเนินการได้ในภายหลัง โดยกอง
นโยบายและแผน จะแจ้งให้หน่วยงานทราบอีกครัง้ หนึ่ง เช่น งานบริหารตามภาครัฐแนวใหม่ ปรับเป็ น
โครงการถ่ายทอดตัวชีว้ ดั ให้บุคลากร รวมถึง งานอาคารสถานทีแ่ ละบริการ ควรแตกกิจกรรมรอง เช่น
งานปรับปรุงภูมทิ ศั น์ หรือ สิง่ ก่อสร้าง และโครงการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ ควรระบุชอ่ื ครุภณ
ั ฑ์ และรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ / มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น ซึง่ หากงบประมาณในงานนัน้ ๆ ไม่เพียงพอ สามารถ
ดําเนินการโยกย้ายงบประมาณได้
นายอําพน กลีบปาน หัวหน้างานประชุมและพิธกี าร แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า จะดําเนินการ
จัดทํา โครงการจัดทําเว็บไซต์สาํ นักงานสภามหาวิทยาลัย เพือ่ ตอบสนองตัวชีว้ ดั ของ ก.พ.ร. ด้วย โดยไม่
ใช้งบประมาณ
นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า งาน
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรอง งานบริหารงานประชาสัมพันธ์ และงานเผยแพร่ขา่ วสารของมหาวิทยาลัย
จะรวมเป็ นงานเดียวกัน และเพิม่ โครงการสือ่ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทัง้ นี้ ในส่วนของโครงการสานสัมพันธ์
มรพส. กับสือ่ มวลชน จ.พิษณุโลก จะพิจารณาปรับเปลีย่ นเป็ น งานสานสัมพันธ์ มรพส. กับสือ่ มวลชน
จ.พิษณุโลก ได้หรือไม่ เนื่องจากเป็ นกิจกรรมทีด่ าํ เนินการตลอดทัง้ ปี หรือเป็ นงานประจําแล้ว
นางสาวชัชฎาพันธ์ สุขแจ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า การ
พิจารณาปรับเปลีย่ นโครงการสานสัมพันธ์ มรพส. กับสือ่ มวลชน จ.พิษณุโลก เป็ นงานนัน้ จะนําเสนอกอง
นโยบายและแผน เพือ่ ร่วมกันพิจารณาและจะแจ้งให้ประชาสัมพันธ์ได้รบั ทราบต่อไป
มติ ทีป่ ระชุมมีมติรบั ทราบ
๔.๒ ผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิ ทยาลัย ระหว่างวันที่
๓ – ๔ กันยายน ๒๕๕๒
นางสาวสรัญญา วิชยั เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่
แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ขอให้กรรมการ
ศึกษารายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการดําเนินงานและผลการ
ประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ซึง่ สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
และแนวทางพัฒนาปรับปรุงในปี งบประมาณ ๒๕๕๓ ทัง้ นี้ ขอให้แต่ละหน่วยงานศึกษาจากข้อเสนอแนะที่
ได้รบั ว่า หน่วยงานมีแนวทางในการพัฒนางานอย่างไรบ้าง เพือ่ นําเสนอเข้าทีป่ ระชุมในวันที่ ๑๘ กันยายน
๒๕๕๒ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)
นายสุรนิ ทร์ วิจติ รพงษา ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หน่วยงานทีไ่ ด้
พิจารณาจัดเตรียมโครงการเพือ่ พัฒนางานของตนเอง ขอให้ใช้งบโครงการพัฒนาบุคลากร โดยได้จดั สรร
โดยเฉลีย่ ให้ระดับหัวหน้าหน่วยงาน ท่านละ ๑๐,๐๐๐ บาท และระดับผูป้ ฏิบตั งิ าน (เจ้าหน้าทีป่ ระจํา
สํานักงาน) ท่านละ ๕,๐๐๐ บาท ทัง้ นี้ เพือ่ ช่วยในการตอบสนองตัวชีว้ ดั การประกันคุณภาพฯ ได้
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครัง้ ที่ ๑ / ๒๕๕๓ วันจันทร์ท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

๕

ทัง้ นี้ ในส่วนของการจัดทําเว็บไซต์ของกองกลาง อยูร่ ะหว่างการพิจารณาดําเนินการจัดทํา
ให้เป็ นปจั จุบนั รวมถึง จะมีการพัฒนาการจัดส่งเอกสาร (e-Document ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์)
นางพจนีย์ ยกยิง่ งานตรวจสอบภายใน แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ในการจัดการอบรมแต่ละครัง้
ควรมีการผลักดันเจ้าหน้าทีใ่ นแต่ละหน่วยงานได้เข้ารับการอบรมอย่างทัวถึ
่ ง มิใช่เพียงหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่งทีไ่ ด้เข้ารับการอบรมตลอด
มติ ทีป่ ระชุมมีมติรบั ทราบ
๔.๓ การเร่งรัดการเบิ กจ่ายเงิ นงบประมาณ ประจําปี ๒๕๕๒
นางนิ่มนวล พ่วงเฟื่อง นักวิชาการเงินและบัญชี แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ขอให้แต่ละ
หน่วยงานทีค่ า้ งส่งเอกสารการเบิกจ่ายต่างๆ เร่งดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาที่
กําหนด ไม่เกินวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒
นายสุรนิ ทร์ วิจติ รพงษา ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ในส่วนของงบประมาณ
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๓ ขอให้หวั หน้าหน่วยงานช่วยเน้นยํา้ เจ้าหน้าทีภ่ ายในหน่วยงาน ควรดําเนินการ
จัดซือ้ การจัดจ้างให้เป็ นไปตามระเบียบ โดยมอบแนวทางการดําเนินการให้แต่ละหน่วยงาน ดังนี้ แต่ละ
หน่วยงานต้องมีการวางแผนการจัดซือ้ วัสดุเป็ นรายไตรมาส เว้นกรณีเร่งด่วน โดยผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุ มตั เิ ป็ นครัง้ ๆ ไป ทัง้ นี้ มอบงานพัสดุ จัดทําแบบสํารวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์
สํานักงาน รายไตรมาสส่งแต่ละหน่วยงาน โดยขอให้ระบุลกั ษณะหรือยีห่ อ้ วัสดุทห่ี น่วยงานต้องการ เพื่องาน
พัสดุจะได้พจิ ารณาดําเนินการติดต่อกับห้างร้านต่อไป
มติ ทีป่ ระชุมมีมติรบั ทราบ
๔.๔ แนวทางการปรับโครงสร้างของกองกลาง
ประธานทีป่ ระชุม แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ขอให้ยดึ โครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงานใน
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม เดิมไปพลางก่อน ซึง่ ได้แจ้งให้ท่ี
ประชุมได้รบั ทราบแล้วในวาระสืบเนื่อง
มติ ทีป่ ระชุมมีมติรบั ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิ จารณา
๕.๑ การทบทวนวิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ ของกองกลาง
นายสุรนิ ทร์ วิจติ รพงษา ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ในปี ๒๕๕๓ การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้กาํ หนดให้กองกลางต้องดําเนินการทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ซึง่ แต่
ละหน่วยงานเห็นควรจะให้มกี ารพิจารณาทบทวนหรือแก้ไขวิสยั ทัศน์ พันธกิจ หรือไม่
ทีป่ ระชุมร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดงั นี้
๑) แต่ละหน่วยงานควรพิจารณากําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ให้สอดคล้องกับกองกลาง

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครัง้ ที่ ๑ / ๒๕๕๓ วันจันทร์ท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

๖

แต่ทงั ้ นี้ การทีห่ น่วยงานกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจของตนเองนัน้ เพราะแต่ละหน่วยงานจะมีพนั ธกิจ หรือ
ลักษณะงานทีม่ คี วามแตกต่างกัน เพียงแต่การกําหนดนัน้ ต้องให้มคี วามสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจของ
กองกลาง
๒) สํานักงานอธิการบดี ควรพิจารณากําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจใหม่ เนื่องจาก
เหมือนกับกองกลาง ซึง่ สํานักงานอธิการบดี จะประกอบด้วย กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน
กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และกองกลาง และในอนาคตสํานักงานอธิการบดี จะต้องเข้ารับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา จึงควรมีการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจของตนเอง
มติ ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบการทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจของกองกลาง โดยยังไม่มี
การแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ขอเชิ ญร่วมพิ ธีสวดพระอภิ ธรรมศพ
ประธานทีป่ ระชุม แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ขอเชิญหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานและบุคลากร
ร่วมฟงั สวดพระอภิธรรมศพ นางนิภา เมี้ยนเทศ คนงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู
สงคราม ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ ณ บ้านเลขที่ ๑๓๒/๒ หมู่ ๒ ตําบลปากโทก อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
มติ ทีป่ ระชุมมีมติรบั ทราบ
๖.๒ แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้ าหน่ วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงาน
อธิ การบดี
ประธานทีป่ ระชุม แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า กําหนดการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองกลาง
สํานักงานอธิการบดี ครัง้ ต่อไป จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
มติ ทีป่ ระชุมมีมติรบั ทราบ
เลิ กประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

(นางสาวโชติกา ส้มส้า)
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

(นายอําพน กลีบปาน)
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

(นายสุรนิ ทร์ วิจติ รพงษา)
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครัง้ ที่ ๑ / ๒๕๕๓ วันจันทร์ท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

๗

