รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 1 / 2555
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554
ณ ห้องประชุม 308 ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
**************************
ผู้มาประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายช่วยอํานวยการ ประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์
วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวนิตย์
คงชื่น
หัวหน้าหน่วยงานธุรการและสารบรรณ กรรมการ
4. นางอรทัย
ยิ้มอ่ํา
หัวหน้าหน่วยงานพัสดุ
กรรมการ
5. นายศุภกร
ศรีสุวรรณ
หัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่
กรรมการ
6. นางวิยะดา
สุเมธเทพานันท์ หัวหน้าหน่วยงานประชาสัมพันธ์
กรรมการ
7. นางธนียา
คําปิน
หัวหน้าหน่วยงานสวัสดิการ
กรรมการ
8. นายเฉลิม
บัวแก้วเทศ หัวหน้าหน่วยงานยานพาหนะ
กรรมการ
9. นางสาวปราณี
เกษมสุข
หัวหน้าหน่วยงานเลขานุการผู้บริหาร กรรมการ
10. นางพจนีย์
ยกยิ่ง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กรรมการ
11. นายอนิรุทธ์
ชัยเสวก
ผู้จัดการสระว่ายน้ํา
กรรมการ
12. นางสาวสรัญญา
วิชัย
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เลขานุการ
13. นางสาวชุติกาญจน์
ไชยบุตร
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
1. นางสาวพรทิพย์
2. นายจรัญ
3. นายมนตรี

วัฒรัชนากูล
ชื่นใจชน
คงมา

หัวหน้าหน่วยงานคลัง
กรรมการ
หัวหน้าหน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์
กรรมการ
หัวหน้าหน่วยงานออกแบบและวางผัง กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางศิริรัตน์
2. นายขันแก้ว

วาทมธุรส
สมบูรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชี
นายกสโมสรพนักงานฯ

แทนหัวหน้างานการเงิน

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายช่วยอํานวยการ
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์ เรื่องการปรับปรุงอาคารสถานที่ เนื่องจาก
บางห้องเรียน บางอาคารมีระยะเวลาการใช้งานมานานกว่า 20 ปี ทําให้ถึงเวลาที่ต้องซ่อมแซมฝ้า
ใหม่ และปัญหาที่พบมากในขณะนี้คือ เรื่องความสะอาด เนื่องจากขี้นกพิราบ ซึ่งขณะนี้
มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการปรับปรุงแก้ไขในหลายส่วน เช่น หอประชุมศรีวชิรโชติ กองพัฒนา
นักศึกษา อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารทีปวิชญ์ ขอขอบคุณทีมงานที่ช่วยปรับปรุงแก้ไข
อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ นอกจากนี้ งานทีม่ หาวิทยาลัยกําลังดําเนินการคืองานลอยกระทง จาก
การที่ผ้อู ํานวยการกองกลาง นายสุรินทร์ วิจติ รพงษา ได้ประชุมร่วมกับจังหวัด เรื่องการจัดงาน
ดังกล่าว โดยจังหวัดมีนโยบายให้แต่ละหน่วยงานจัดงานลอยกระทงร่วมกัน ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ต้องขอแรงทุกท่านในการดําเนินการดังกล่าว ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
มติ ทีป่ ระชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง รองประธานทีป่ ระชุม เสนอให้ที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองกลางสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3
/ 2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554
มติ ทีป่ ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2554 โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เวปไซต์กองกลาง
นายสุรินทร์ วิจติ รพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง นําเสนอต่อที่ประชุมขณะนี้
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้ทําการปรับปรุงเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย จึงขอมอบหมายให้
คุณสรัญญา วิชัย ผู้ดูแลชี้แจงในทีป่ ระชุม
นางสาวสรัญญา วิชัย แจ้งต่อทีป่ ระชุมสืบเนือ่ งจากการประชุมหัวหน้างานใน
กองกลาง ได้มีมติจัดปรับปรุงเวปไซต์กองกลาง ขณะนี้ได้ติดต่อให้คุณพรรณภัทรา สุดแสง เป็น
ผู้จัดทําเวปไซต์ของกองกลาง ขณะนี้เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละท่าน
ร่วมกันพิจารณา ในหน่วยงานของท่านว่าต้องการให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร

สําหรับงานประชุมและพิธีการเนื่องจากแยกตัวออกไปเป็นสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และขณะนี้
ยังไม่มีบุคลากรในการดําเนินการดังกล่าว ผู้อํานวยการกองกลางให้ใส่นางสาวสรัญญา วิชัย และ
นางชุติกาญจน์ นิลกําแหง ไปพลางก่อน งานพัสดุ และงานการเงินขอประสานรูปถ่ายเพิ่มเติม
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้งต่อที่ประชุม สําหรับงานอาคารสถานที่และบริการ
เนื่องจากข้อมูลในเวปไซต์มีแต่เพียงหัวหน้างานจึงได้ประสานกับนายศุภกร ศรีสวุ รรณ หัวหน้างาน
อาคารสถานที่และบริการแล้ว ให้จัดทําเป็นกลุ่มงาน ส่วนงานเลขานุการผู้บริหารอาจเพิ่มภาระงาน
ในหน่วยงานของท่าน หากหน่วยงานใดต้องการจะจัดทําเวปไซต์ของหน่วยงานสามารถทําได้เลย
เนื่องจากแต่ละงานมีงบประมาณประจําหน่วยงานอยู่แล้ว และถือเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ของท่านอีกทางหนึง่
มติ ทีป่ ระชุมมีมติรับทราบ
3.2 ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านกองกลาง Facebook
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้งต่อที่ประชุม ขณะนี้กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี มีช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านกองกลางเพิม่ อีกหนึ่งช่องทางคือ การจัดทํา
Facebook ใน Facebook ของกองกลางมีเนื้อหาหลากหลายทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การ
รายงานผลการดําเนินงาน การเชิญประชุม รายละเอียดมอบหมายให้คุณสรัญญา วิชัยชี้แจง
นางสาวสรัญญา วิชัย ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า สืบเนื่องจากการจัดทําประกันคุณภาพ
การศึกษา การจัดทําตามคํารับรองปฏิบัติราชการ มีตัวชี้วัดหนึ่งเรื่องช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงาน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จึงจัดทํา Facebook ของกลางขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่ม
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกเหนือจากการจัดทําเว็ปไซต์ ซึ่ง
สามารถสรุปผลจากข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ดังนี้
1) รายการเชิญประชุม ติดตามผลการดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงาน
จํานวน 18 เรื่อง
2) รายการประชาสัมพันธ์ จํานวน 20 เรือ่ ง
3) รายการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ KM จํานวน 14 เรื่อง
นายอนิรุทธิ์ ชัยเสวก ผู้จดั การสระว่ายน้ํา แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบว่า สระว่ายน้าํ มี
การจัดทํา Facebook ของหน่วยงานเช่นเดียวกัน โดยจะประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ค่าธรรมเนียมการ
ใช้บริการ และอื่นๆ ถือเป็นหนึ่งช่องทางการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
มติ ที่ประชุมมีมติรบั ทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 สรุปงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ 2554
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้งต่อที่ประชุมว่า กองกลาง
โครงการทีท่ ําเรื่องกันเงินทั้งสิ้น รวม 13 โครงการเป็นจํานวนเงินทีม่ ีการกันเงินทั้งสิ้น 15,159,338
บาท (สิบห้าล้านหนึง่ แสนห้าหมืน่ เก้าพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งบางโครงการต้องจัดทํา
แผนปฏิบตั ิการในปีงบประมาณ 2555 และบางโครงการไม่ต้องจัดทําแผนเนือ่ งจากเป็นโครงการ
ต่อเนื่องโดยโครงการทีต่ ้องจัดทําแผนปฏิบัติการ มี 5 โครงการดังนี้
1) โครงการบริหารงานกลาง จํานวน
2) โครงการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ
3) โครงการสานสัมพันธ์ มรพส.กับสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ประจําปี 2554
4) โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานอธิการบดี
5) โครงการเชื่อมต่อระบบน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเข้ามายังมหาวิทยาลัย
โครงการที่ทาํ เรื่องกันเงินเหลื่อมปีแต่ไม่ต้องจัดทําแผนปฏิบัติการปี 2555 มี 8 โครงการดังนี้
1) โครงการสนับสนุนงานสโมสรอาจารย์และข้าราชการ
2) โครงการถมดินปรับภูมทิ ัศน์ลานกิจกรรม
3) โครงการจัดกิจการศึกษาร่วมกับสถาบันพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย
4) โครงการก่อสร้างอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
5) งานปรับปรุงซ่อมแซมลิฟต์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6) งานจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี
7) งานสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ “เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา”
8) โครงการจัดทําห้องอบเซาว์น่า ณ อาคารสระว่ายน้าํ ทะเลแก้ว
นางอรทัย ยิ้มอ่ํา ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า โครงการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ
โครงการถมดินปรับภูมทิ ัศน์ลานกิจกรรม โครงการก่อสร้างอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดทํา
ห้องอบเซาว์น่า ณ อาคารสระว่ายน้ําทะเลแก้ว ดําเนินการแล้ว
นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
สําหรับโครงการสานสัมพันธ์ มรพส.กับสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ประจําปี 2554 เนื่องจากโดย
ปกติแล้วจะจัดในต้นปีกนั ยายนแต่เนื่องจากปีนี้มีหลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย จึงเห็นควร
เลื่อนการจัดงานต่อไปอย่างไม่มีกําหนด
มติ ที่ประชุมมีมติรบั ทราบ

4.2 สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ กองกลาง ประจําปีงบประมาณ 2555
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า กองกลาง
ได้รบั งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปี 2555 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเป็นเงินแผ่นดินจํานวน 500,000 บาท เงินรายได้จํานวน 12,735,600 บาท
โดยเงินรายได้แบ่งเป็น ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ จํานวน 12,407,600 บาท ค่าครุภัณฑ์ 323,000
บาท เงินทุนอุดหนุน 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 13,235,600 บาท (สิบสามล้านสองแสนสามหมืน่ ห้า
พันหกร้อยบาทถ้วน)
นางสาวสรัญญา วิชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในกองกลางมีหนึง่ หน่วยงานทีใ่ ช้
งบประมาณแผ่นดินคือ งานยานพาหนะ สําหรับเป็นค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ จํานวน 500,000
บาท งานในกองกลางแบ่งเป็น 5 งานหลักได้แก่ 1.งานบริหารงานกลาง 2.งานตรวจสอบภายใน 3.
โครงการสนับสนุนงานสโมสรอาจารย์และข้าราชการ 4. โครงการสนับสนุนงานสโมสรพนักงานเจ้าหน้าทีป่ ระจําตามสัญญา 5. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยของกองกลาง โดยงานบริหารงานกลาง
ได้รบั การจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 2,096,600 บาท แบ่งเป็น 2 งานรองคือ งานบริหารงานกลาง
จํานวน 2,081,000 บาท งานประชุมคณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบ (คณะกรรมการบริหารงาน
สํานักงานอธิการบดี) จํานวน 15,600 บาท สําหรับปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยให้แยก
โครงการทีน่ อกเหนือจากงานประจําออกไปให้เห็นเด่นชัด โดยให้แต่ละโครงการที่จัดทําสอดรับกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยกองกลางดําเนินการจัดทําโครงการทั้งสิ้น 23 โครงการ (รวม
โครงการที่กนั เงินเหลื่อมปี ) รวมเป็นเงิน 3,132,538 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมืน่ สองพันห้า
ร้อยสิบแปดบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
โครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 2 โครงการ
1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2. โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
โครงการเสริมศักยภาพบุคลากร จํานวน 7 โครงการ
3. โครงการอบรม “กลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่”
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “เลขานุการมืออาชีพ”
5. โครงการเชิดชูเกียรติบคุ ลากรดีเด่น กองกลาง ประจําปี 2555
6. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
7. โครงการเสริมทักษะด้านจราจร และการรักษาความปลอดภัย
8. โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ
9. โครงการบริหารงานกลาง (เงินกันเหลือ่ มปี)
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์การ จํานวน 1 โครงการ
10. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยของกองกลาง

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามภาครัฐ PMQA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการ จํานวน 8 โครงการ
11. โครงการบริหารงานตามภาครัฐแนวใหม่
12. โครงการเสริมทักษะบุคลากรและผู้บริหารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชียน
13. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานอธิการบดี (เงินกันเหลื่อมปี)
14. โครงการพัฒนาบุคลากรงานตรวจสอบภายใน
15. งานเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการ
16. งานมุทิตาจิต สโมสรอาจารย์และข้าราชการ
17.งานเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีเจ้าหน้าทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ “อันดามันเกมส์”
18. งานมุทิตาจิต สโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 โครงการ
19. โครงการสานสัมพันธ์ มรพส.กับสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก (เงินกันเหลื่อมปี)
20. โครงการสานสัมพันธ์ มรพส.กับสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จํานวน 3 โครงการ
21. โครงการเชื่อมต่อน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (เงินกันเหลื่อมปี)
22. โครงการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ (เงินกันเหลื่อมปี)
23. โครงการปรับปรุงประดับตกแต่งภูมทิ ัศน์
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สําหรับโครงการเสริมทักษะ
บุคลากรและผู้บริหารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชียน มีวัตถุประสงค์ให้หัวหน้างานในกองกลางได้รบั
ทุนสนับสนุนการอบรมจํานวน 10,000 บาท และบุคลากรภายในหน่วยงานแต่ละท่าน จํานวน
5,000 บาท และอาจทําโครงการ 1 โครงการเป็นกิจกรรมในโครงการนี้ สําหรับการตั้งชื่อเพือ่ ให้
สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสู่ประชาคมอาเชียน ฝากให้
แต่ละงานที่สนใจจะฝึกอบรมพัฒนาตนเองใช้งบประมาณตรงนี้ ในการดําเนินการ
นางสาวเยาวนิตย์ คงชื่น หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ ชี้แจงการจัดทํา
โครงการอบรม “กลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่” เพื่อพัฒนาฝึกอบรมงานธุรการ ใช้
งบประมาณ 25,000 บาท
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สําหรับการบริหารงานธุรการยุค
ใหม่เป็นโครงการที่ดีน่าสนใจ ขอฝากให้แต่ละท่านใช้ E-document เพื่อดําเนินการใช้โปรแกรม
นางสาวเยาวนิตย์ คงชืน่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สําหรับ E-document มีปัญหาการ
ใช้งานค่อนข้างสูง จึงทําให้แต่ละงานไม่ต้องการใช้ การปฏิบตั ิงานซับซ้อน ควรแยกภายนอกภายใน นอกจากนี้บุคลากรในหน่วยงานมีจํากัด ทําให้ไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการใช้

นางสาวปวริศา เกษมสุข หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า
สําหรับโครงการในความดูแลของงานเลขานุการผู้บริหารมี 2 โครงการคือ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เลขานุการมืออาชีพ” และ โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น กองกลาง ประจําปี
2555 ในเบื้องต้นสําหรับการจัดทําโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “เลขานุการมืออาชีพ” จะ
ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 แต่ขอพิจารณาเรื่องกําหนดการอบรมอีกครั้งหนึ่ง งานทีจ่ ะจัดอบรม
จะเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณ งานด้านบุคลิกภาพของบุคลากรประจํางานเลขานุการ
ประจําหน่วยงาน ลักษณะการประสานงานที่ดี การให้ข้อมูลที่ดีที่ถกู ต้อง การเป็นมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และอีกด้านหนึ่งจะเป็นการฝึกทักษะด้านการใช้ภาษาทีส่ าม ลักษณะการดําเนินการจะประมาณ 3
ด้าน ส่วนโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น กองกลาง ประจําปี 2555 จะดําเนินการเช่นเดียวกับ
ปี 2554 ที่ผ่านมาแต่จะลดจํานวนลงจาก 10 รางวัล ซึ่งผลการคัดเลือกไม่เป็นไปตามเป้าหมายจาก
10 ได้ 6 มีข้อดีและข้อเสีย โดยมีข้อดีคือคนทีไ่ ด้รบั ก็ภาคภูมิใจ ข้อเสียคือมีคําถามข้อสงสัยเรื่อง
การคัดเลือก ดังนั้นในปี 2555 จะลดลงเหลือ 5 รางวัล โดยอาจจะมีเกณฑ์การคัดเลือกที่ละเอียด
มากขึ้น อาจเพิ่มกลุ่มมากขึ้นอาจเพิ่มในกลุ่มหัวหน้างานบ้าง
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า สําหรับโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร
ดีเด่น กองกลาง ถือว่าเป็นโครงการทีใ่ ห้กาํ ลังใจ จึงเห็นว่าควรมีต่อไป ขอขอบคุณที่จัดโครงการนี้
ให้ ทําให้บุคลากรมีขวัญกําลังใจในการทํางาน ในปี 2555 อาจมีการคัดเลือกในรายละเอียดเพิ่ม
มากขึ้น สําหรับโครงการอบรมเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและพัสดุ ในปีที่ผ่านๆมามอบหมายให้คณ
ุ สรัญญา
ดําเนินการทั้งหมดและปีที่ผ่านมาคุณศิริรตั น์ เป็นผู้ดําเนินการ ในปีนี้จึงขอมอบหมายให้งานพัสดุ
คุณอรทัย ยิม้ อ่ํา จัดทําโครงการอบรมเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน-พัสดุด้วย
นายเฉลิม บัวแก้วเทศ หัวหน้างานยานพาหนะ จราจร และรักษาความปลอดภัย
ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สําหรับการดําเนินโครงการเสริมทักษะด้านจราจร และการรักษาความ
ปลอดภัย จะเห็นได้ว่างานจราจร และรักษาความปลอดภัยเป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่สําคัญ
เนื่องจากต้องดูแลความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มองว่างาน
รักษาความปลอดภัยต้องเป็นมากกว่างานด้านการรักษาความปลอดภัย ต้องทําหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย ต้องรู้วิธีการพูดการประชาสัมพันธ์ ในการจัดทํา
โครงการในปี 2555 นี้จะเชิญวิทยากรมาพูดเรื่องการป้องกันอัคคีภัยตามตึก การใช้ถังดับเพลิง
ตามอาคารต่างๆ และเสริมทักษะการจราจรเหมือนเช่นปีที่แล้ว ที่ได้รับความร่วมมือจากงาน
เลขานุการผู้บริหาร งานอาคารสถานที่และผู้อํานวยการกองกลาง จึงคิดจัดทําโครงการขึ้น
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณงานรักษาความปลอดภัย
ที่ช่วยดูแลทรัพย์สินความปลอดภัย อํานวยความสะดวกการจราจร สําหรับการฝึกทักษะให้แก่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มอบหมายให้นายเฉลิม บัวแก้วเทศช่วยดูแล

นางธนียา คําปิน หัวหน้างานสวัสดิการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สําหรับปี 2555 จะ
จัดทําโครงการอาหารเพื่อสุขภาพประมาณไตรมาสที่ 3 เพื่อให้ร้านค้าผู้ประกอบการภายใน
มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงมาตรฐานในการประกอบอาหาร รับทราบความรู้ใหม่ๆจากกระทรวง
สาธารณสุข นอกจากนี้จะมีการสุ่มตรวจ เป้าหมายคือให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้
รับประทานอาหารทีถ่ ูกสุขลักษณะ ภายในงบประมาณ 20,000 บาท
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา กล่าวขอบคุณที่จัดทําโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้การ
ดําเนินการด้านอาหาร ถูกสุขลักษณะ ร้านค้าจะได้ตระหนักในการดําเนินงาน หากไม่ผ่านการ
ตรวจบ่อยครั้งอาจทําให้ไม่ได้รบั การต่อสัญญา
นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์ หัวหน้าหน่วยงานประชาสัมพันธ์ กล่าวต่อที่ประชุม
งานประชาสัมพันธ์จะจัดทําโครงการสานสัมพันธ์ มรพส.กับสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก จะเป็น
การจัดเลี้ยงสือ่ ในจังหวัดพิษณุโลกในจังหวัดและบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และ
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ทีด่ ี งานสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเป็นรายการโทรทัศน์ตลอดปีการศึกษา
งานถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม และ 12 สิงหาคม เพื่อเป็นการถวายพระพร
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา กล่าวขอบคุณ สําหรับการดําเนินงานตามโครงการทีเ่ ป็น
เงินกันเหลื่อมปี หากเป็นไปได้ก็ขอให้ดําเนินการ อาจติดภาระกิจการจัดงานรืน่ เริงเนื่องจาก
วิกฤตการณ์น้าํ ท่วมทัว่ ประเทศ
นางสาวสรัญญา วิชัย ชี้แจงต่อประชุม เรือ่ งการจัดทําโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์กองกลาง ดําเนินการไป 2 โครงการ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ : การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ และ
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัทส์ติกคอนกรีตด้านหลังอาคารทีปวิชญ์ ไม่ได้รบั การอนุมตั ิ
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ชี้แจงต่อที่ประชุม เรื่องการจัดทําโครงการเสนอในแผน
ยุทธศาสตร์ จากการพิจารณามหาวิทยาลัยให้มาใช้งบประมาณ แต่ทที่ ราบมาคืองบประจําก็ถูกตัด
ไป 10% เพื่อเข้าช่วยเหลือน้าํ ท่วม สําหรับโครงการปรับปรุงตกแต่งภูมิทศั น์ หากมหาวิทยาลัยเป็น
ที่รบั พระราชทานปริญญาบัตรอีกจึงจัดเตรียมสําหรับการดําเนินการดังกล่าว ถึงอย่างไรก็ตามการ
จัดทําโครงการดังกล่าวเป็นงานประจําของกองกลางอยู่แล้ว
จึงจัดทําโครงการดังกล่าวโดย
มอบหมายให้ นายศุภกร ศรีสุวรรณเป็นผู้รับผิดชอบ
นางสาวสรัญญา วิชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สําหรับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
จากทีท่ ําแผนไปในครั้งแรกจะอยู่แยกจากงานกองกลาง
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ชี้แจงเพิม่ เติมต่อที่ประชุมว่า สําหรับหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและสํานักงานสภามหาวิทยาลัย จะอยู่แยกจากกองกลาง แต่ในท้ายสุดไม่ทราบว่าเกิดความ
ผิดพลาดอย่างไร หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงอยู่ในกองกลาง ถึงอย่างไรก็ตามหากมีการจัดทํา

งบประมาณหน่วยงานตรวจสอบก็ดําเนินการในงบทีไ่ ด้รับจัดสรร หากไม่พออย่างไรก็สามารถขอ
เพิ่มเติมได้ที่กองกลาง เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
นางพจนีย์ ยกยิ่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จัดทําโครงการพัฒนา
บุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้ไปดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอืน่ เพือ่ นํามาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในหน่วยงานของตน
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ขอขอบคุณหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ช่วยดําเนินการ
ติดตามตรวจสอบการดําเนินเงิน
หากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินมาตรวจจะไม่ตรวจซ้ํางานที่
ตรวจสอบภายในดําเนินการไปแล้ว จึงขอขอบคุณมา ณ ทีน่ ี้
นายขันแก้ว สมบูรณ์ นายกสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา ชี้แจง
ต่อที่ประชุมว่า สําหรับกิจกรรมของสโมสรพนักงานมีกิจกรรมรอง 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมมุทติ า
จิต มีสมาชิกเกษียณอายุ 2 ท่าน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทีจ่ ังหวัดภูเก็ต คาดว่างบประมาณไม่
เพียงพอเนื่องจากสถานที่จดั งานค่อนข้างไกล และการซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์เนื่องจาก
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ชํารุด งบประมาณทั้งหมดทีไ่ ด้รบั จํานวน 300,000 บาท
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ขอขอบคุณและชื่นชมงานสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่
ประจําตามสัญญาเป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง อธิการบดีให้การสนับสนุนตลอด
หลังจากการประชุมชี้แจงรายงานผลร่วมกันแล้วทีป่ ระชุมมีมติ
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
4.3 ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
นางสาวสรัญญา วิชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสําหรับการดําเนินการขออนุมัติ
โครงการ การรายงานผลโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการในปี 2555 นี้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดําเนินงาน
นางสาวเยาวนิตย์ คงชืน่ หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ ชี้แจงขั้นตอนการขอ
อนุมัติโครงการ ผู้รบั ผิดชอบโครงการเสนอโครงการ Æ คณบดี/ผู้อํานวยการ พิจารณา/เสนอ
ความเห็นชอบ Æ งานธุรการ Æกองนโยบายและแผน Æรองอธิการบดีพิจารณา/เสนอความ
เห็นชอบ Æ อธิการบดีพิจารณา/สั่งการ Æ
นางสาวสรัญญา วิชัย ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมสําหรับรายละเอียดบันทึกข้อความเรื่อง
ขออนุมัติจัดโครงการในปี 2555 กองนโยบายและแผนให้ทาํ แบบฟอร์มเดียวกันสามารถดาวน์
โหลดได้ที่เวปไซต์กองนโยบายและแผน โดยแนบแบบกนผ.01 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบตั ิ
การประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในชื่อผู้รบั ผิดชอบข้อที่ 3 ขอให้ระบุเป็นชื่อคนที่รบั ผิดชอบ
โครงการนั้นๆไปเลยเนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานไม่ระบุชื่อที่แน่ชัดทําให้เวลาเกิดปัญหาหรือ
ต้องการประสานงานจะไม่ทาบว่าต้องประสานที่ใคร เกิดความล่าช้าในการทํางาน ในข้อที่ 4 ความ

สอดคล้องของโครงการให้ดูจากเล่มแผนปฏิบิตราชการ (เล่มส้ม) ส่วนใหญ่กองกลางจะสอดคล้อง
จะสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในข้อที่ 8 เรื่องระยะเวลา
ดําเนินการหากระบุได้ขอให้ระบุวนั ทีแ่ น่ชดั ในข้อที่ 11 งบประมาณ รายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ระบุให้
มากที่สุดว่าใช่จ่ายอะไร อย่างไรบ้าง ส่วนที่เพิม่ คือข้อที่ 12 , 13 และ 16 ข้อที่ 12 เรื่องความเสี่ยงที่
สําคัญ ที่คาดว่าจะทําให้โครงการ/กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย และแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยง ข้อที่ 13 ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ : ประเมินว่าการปฏิบตั ิภารกิจ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดผลประโยชน์มากกว่าหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายและผลเสียที่
เกิดขึ้นเพียงใด ข้อที่ 16 แนวทางการประเมินให้แนบด้วยว่ามีวิธีการประเมินโครงการอย่างไร
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปีที่มาผู้รับผิดชอบโครงการอาจไม่ชี้
ชัดมากนักดังนั้นในปีนี้ผ้ใู ดเป็นผู้ดําเนินโครงการก็ให้ใส่ชื่อระบุผ้รู บั ผิดชอบมาเลยถือเป็นการแสดง
ศักยภาพในการดําเนินงานอีกทางหนึ่ง
หลังจากการประชุมชี้แจงรายงานผลร่วมกันแล้วทีป่ ระชุมมีมติ
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
4.4 ขั้นตอนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายกงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี
นางสาวเยาวนิตย์ คงชืน่ หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ ชี้แจงขั้นตอนการขอ
เปลี่ยนแปลงรายการโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี หน่วยงานเสนอขอการเปลีย่ นแปลง
โครงการ Æ งานธุรการ Æ กองนโยบายและแผนÆคณะกรรมการติดตามฯพิจารณา/เสนอ
ความเห็นชอบ Æ อธิการบดีพิจารณา/สั่งการ Æ กองนโยบายและแผน Æ งานธุรการ
นางสาวสรัญญา วิชัย เสนอต่อทีป่ ระชุม บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในปี 2555
มหาวิทยาลัยให้ใช้แบบฟอร์มเดียวกัน โดยที่ แบบ ปป.01 (การเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย) แบบ
ปป.02 (การเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม) แบบ ปป.03 (การยกเลิกโครงการ) ในปี 2555 หาก
ต้องการจัดซ้อครุภัณฑ์ทไี่ ม่มีในแผนสามารถทําได้โดยใช้แบบ ปป.01 ไม่มีการดําเนินการโครงการ
สามารถโอนเงินให้งาน/โครงการของหน่วยงานได้โดยใช้แบบ ปป.02
นางอรทัย ยิม้ อ่ํา หัวหน้างานพัสดุ ชี้แจงแบบ ปป.01 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จัดซื้อครุภัณฑ์ โดยให้นํารายละเอียดครุภัณฑ์มาให้ที่งานพัสดุตรวจสอบก่อนดําเนินการ
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้งต่อที่ประชุมว่า สําหรับการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ขอให้ผ่านหัวหน้างาน และผู้อํานวยการกองกลาง เพือ่ จะดูงบประมาณในการเปลี่ยนแปลง อาจหา
วิธีการอืน่ ให้นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลง ช่วยกลัน่ กรองในขั้นต้น

นายเฉลิม บัวแก้วเทศ หัวหน้างานยานพาหนะ จราจรและรักษาความปลอดภัย
สอบถามว่าหากไม่ทํายกเลิกได้ไหม เช่นไม่จัดโครงการแต่เปลี่ยนไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แทน
นางสาวสรัญญา วิชัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สําหรับการเปลี่ยนแปลงโครงการทาง
มหาวิทยาลัยยังไม่ให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงในไตรมาสที่ 1 สามารถดําเนินการได้ในปลายไตรมาส
ที่ 2 ต้นไตรมาสที่ 3 สําหรับการยกเลิกโครงการสามารถทําได้โดยใช้ แบบ ปป.03 ยกเลิกโครงการ
ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ในแบบ ปป.02 หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดโครงการต้ อ งดํ า เนิ น การ
เปลี่ยนแปลงด้วยเพราะจะส่งผลต่อการรายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่
หลังจากการประชุมชี้แจงรายงานผลร่วมกันแล้วทีป่ ระชุมมีมติ
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
4.5 ขั้นตอนการขอรายงานผลการดําเนินโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
นางสาวเยาวนิตย์ คงชืน่ หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ ชี้แจงขั้นตอนการขอ
รายการผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทํารายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินงาน Æ กอง
นโยบายและแผนÆคณะกรรมการติดตามฯ Æ อธิการบดีพิจารณา/สั่งการ Æ กองนโยบาย
และแผน Æ คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นางสาวสรัญญา วิชัย ชี้แจงบันทึกข้อความขอรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามแบบ กนผ.02 ในภาคผนวกให้แนบ 1. รูปภาพประกอบ
โครงการ 2. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน (ถ้ามี) 3. แบบประเมิน เช่น ความพึงพอใจ การนําไปใช้
ประโยชน์ 4. บันทึกข้อความทีไ่ ด้รบั การอนุมัติแบบโครงการ
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ชี้แจงต่อที่ประชุม สําหรับการติดตาม การรายงานผล
ขอให้ทุกหน่วยงานศึกษาวิธีการติดตามผลการดําเนินงาน ว่าดําเนินการแล้วหรือไม่อย่างไร อาจ
เป็นการเพิ่มภาระการทํางานแต่เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย รัฐบาลเราเป็นข้าราชการจึงต้องทํา
ตามให้เป็นข้าราชการยุคใหม่
หลังจากการประชุมชี้แจงรายงานผลร่วมกันแล้วทีป่ ระชุมมีมติ
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า มหาวิทยาลัยให้แต่ละหน่วยงาน
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2555 เพือ่ เสนอมหาวิทยาลัย

นางสาวสรัญญา วิชัย ชี้แจงต่อที่ประชุม ในส่วนที่ 1 บทนํา สําหรับประวัติโดยย่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร (ถ้ามี) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ / กล
ยุทธ์กองกลาง
ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับ
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของหน่วยงาน ขอมติที่ประชุมว่าจะใช้แบบเดิมหรือไม่อย่างไร
มติ หลังจากพิจารณาร่วมกันทีป่ ระชุมมีมติให้ใช้บทนําตามเดิมและขอให้แต่ละ
หน่วยงานจัดส่งแผน กนผ. 02 ที่กองกลาง ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2554
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การจัดซื้อจัดจ้าง
นางอรทัย ยิ้มอ่ํา หัวหน้างานพัสดุ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสําหรับการจัดซื้อจัดจ้างให้
ดําเนินการสํารวจความต้องการแล้วมาส่งที่งานพัสดุ เนื่องจากที่ผ่านมาจะประสบปัญหาบิลหาย หรือ
การตัดยอดล่าช้าเนื่องจากหน่วยงานไปนําของมาก่อน จึงขอความอนุเคราะห์ให้แต่ละงานดําเนินการ
ตามขั้นตอนของงานพัสดุ
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
6.2 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี
ประธานที่ประชุม แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า กําหนดการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครั้งต่อไป จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางสาวชุติกาญจน์ ไชยบุตร)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสรัญญา วิชัย)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

