รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 2 / 2555
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555
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. นายจรัญ
ชื่นใจชน
หัวหน้าหน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์
กรรมการ
8. นางธนียา
คําปิน
หัวหน้าหน่วยงานสวัสดิการ
กรรมการ
9. นายเฉลิม
บัวแก้วเทศ หัวหน้าหน่วยงานยานพาหนะ
กรรมการ
10. นางสาวปวริศา
เกษมสุข
หัวหน้าหน่วยงานเลขานุการผู้บริหาร กรรมการ
11. นางพจนีย์
ยกยิ่ง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กรรมการ
12. นายอนิรทุ ธ์
ชัยเสวก
ผู้จัดการสระว่ายน้ํา
กรรมการ
13. นางสาวสรัญญา
วิชัย
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เลขานุการ
14. นางชุติกาญจน์
นิลกําแหง
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
1. นางสาวพรทิพย์
2. นายมนตรี
3. นายขันแก้ว

วัฒรัชนากูล
คงมา
สมบูรณ์

หัวหน้าหน่วยงานคลัง
กรรมการ
หัวหน้าหน่วยงานออกแบบและวางผัง กรรมการ
นายกสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าทีป่ ระจําตามสัญญา

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางศิริรัตน์
2. นางสาวสุกัลยา
3. นางชัชฏาพันธ์

วาทมธุรส
ประสิทธิผล
อยู่เพชร

นักวิชาการเงินและบัญชี
แทนหัวหน้างานการเงิน
นักตรวจสอบภายใน
แทนนายกสโมสรพนักงานฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายช่วยอํานวยการ
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิบดี แจ้งต่อที่
ประชุมว่า เรือ่ งที่ 1 ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ให้ความอนุเคราะห์สถานทีถ่ ่ายทําภาพยนตร์ของบริษทั
บาแรมยู รักนี้อยู่ทไี่ หน Where is love? ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีกทางหนึง่
เรื่องที่ 2 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 อธิการบดีจะขอบคุณเจ้าหน้าทีท่ ุกส่วน ทุกฝ่าย ทุกกลอง
ที่ช่วยดําเนินการนเรศวร ซึ่งมอบหมายให้คุณธนียา คําปิน เป็นต้นเรื่องจัดทําคําของบประมาณเพื่อ
ดําเนินงานดังกล่าว เรื่องที่ 3 คือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เกือบทั่วประเทศจะเดินทางมาเยี่ยมชม เยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถานทีค่ ือ
บ้านพักรับรองอธิการบดี ขอให้ทกุ หน่วยงานเตรียมความพร้อมดังกล่าว ฝากงานเลขานุการ
ผู้บริหารประสานงานว่ามีผ้บู ริหาร ผู้เข้าร่วมงานเท่าไหร่ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป เรื่องที่ 4 ใน
ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้บริหารหลายท่านจะไม่อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวจะแต่งตั้งผู้
รักษาการแทน เรื่องที่ 5 คืองานพระราชทานปริญญาบัตรภาคเหนือเปลี่ยนแปลงสถานที่จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประมาณเดือนเมษายน เรื่องที่
6 ซึ่งถือเป็นข่าวดีสําหรับทุกท่านเพราะทางมหาวิทยาลัยพิจารณาขึ้นค่าตอบแทนเสาร์-อาทิตย์ให้
โดยจะพิจารณาในวันเสาร์ 28 มกราคม 2555 สําหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป ในส่วน
ของการปรับเงินเดือน อธิการบดีแจ้งให้ทราบว่าคงจะขึ้นเป็นค่าคงชีพมากกว่าฐานเงินเดือน เรือ่ งที่
7 ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สอบและปิดภาคเรียน ดังนั้นงานใดที่มีงานคัง่ ค้างให้รีบตรวจสอบ เตรียมความ
พร้อม เรื่องที่ 8 สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้ามาตรวจเป็นวันสุดท้าย ซึ่งงานพัสดุเป็นผู้ดูแล
อํานวยความสะดวก เรื่องที่ 9 ขณะนี้สระว่ายน้ํามีบริการซาวน่าให้บริการจึงเชิญชวนให้ไปใช้
บริการดังกล่าว
มติ ทีป่ ระชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง รองประธานทีป่ ระชุม เสนอให้ที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองกลางสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1
/ 2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554
มติ ทีป่ ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานประจําปีงบประมาณ 2554 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้งต่อที่ประชุม สําหรับรายงานประจําปีงบประมาณ
2554 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขณะนี้ได้จัดทําเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว สําหรับข้อมูลในการจัดทําได้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานในสังกัด
กองกลาง ซึ่งได้รายงานมหาวิทยาลัย และส่งมอบให้แต่ละหน่วยงานในกองกลางแล้ว
มติ ทีป่ ระชุมมีมติรับทราบ
3.2
รายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2554 กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี (ผลจากคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า สืบเนื่องจากการรายงานผลการ
ดําเนินโครงการของแต่ละหน่วยงานในกองกลาง ตามแบบติดตามประเมินผลโครงการตาม
แผนปฏิบตั ิการประจําปีงบประมาณ 2554 และแต่ละหน่วยงานที่จดั ทําโครงการ (นอกเหนือจาก
งานประจํา) นําเสนอผลการดําเนินโครงการให้แก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย
2. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
3. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานธุรการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-Document
4. โครงการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเงินและรายงานงบประมาณบัญชี
5. โครงการเชิดชูเกียรติ “บุคลากรดีเด่นประจําปี 2554”
6. งานจัดเลี้ยงมุทิตาจิต
7. งานเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
8. โครงการสานสัมพันธ์มรพส.กับสื่อมวลชนพิษณุโลก
9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
10. โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก
11. โครงการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาและ 12 สิงหา
นางสาวสรัญญา วิชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า สําหรับการรายงานผลการดําเนิน
โครงการของแต่ละหน่วยงานในกองกลาง
ได้ประสานให้แต่ละหน่วยงานที่จัดทําโครงการให้
สัมภาษณ์กบั คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแล้ว โดยสรุปกองกลางมี
โครงการทีไ่ ด้รับการประเมินทั้งสิ้น 11 โครงการ ดําเนินการตามแผน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ

90.91 ไม่ดําเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 โครงการที่บรรจุไว้ในแผนแต่ยงั ไม่ได้
ดําเนินการคือ โครงการสานสัมพันธ์มรพส.กับสื่อมวลชนพิษณุโลก จึงขอให้ผ้รู บั ผิดชอบชี้แจง
นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
สําหรับโครงการสานสัมพันธ์มรพส.กับสือ่ มวลชนพิษณุโลก เนื่องจากกําหนดจัดงานไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ 2554 เป็นช่วงภาวะน้ําท่วม กลุ่มเป้าหมายคือสื่อมวลชนติดภารกิจในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับสถานการณ์น้ําท่วม และสถานการณ์วิกฤตการณ์ดังกล่าวไม่เหมาะในการจัดงานสังสรรค์
รื่นเริง จึงทําเรื่องกันเงินเหลื่อมปีเพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2555 ซึ่งคาดว่าจะจัดในเดือนกุมภาพันธ์
นางสาวสรัญญา วิชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาโครงการจะพิจารณา 10
โครงการเนื่องจากไม่ผ่านตามแผนแล้ว 1 โครงการ สําหรับผลการประเมินประสิทธิผลด้านปริมาณ
ผ่านเกณฑ์ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.00 ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10
โครงการทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์ คือ โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นประจําปี 2554
นางสาวปวริศา เกษมสุข หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
สําหรับโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นประจําปี 2554 ตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณที่ 10 ท่าน แต่มี
ผู้ได้รับรางวัลจํานวน 6 ท่าน จึงทําให้งบประมาณที่ใช้น้อยกว่าที่ต้งั ไว้ และไม่ได้ดําเนินการ
ประเมินผลโครงการในเชิงคุณภาพ (ทําแบบประเมิน หรือสอบถาม) งบประมาณเพียงพอแต่ไม่ถึง
ตามที่ต้งั เป้าหมายไว้
นางสาวสรัญญา วิชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประเมินผลด้านคุณภาพมีท้งั หมด 10
โครงการ ผ่านเกณฑ์ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.00 ไม่ประเมินคุณภาพ 7 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
70.00
เนื่องจากแต่ละหน่วยงานได้เข้าชี้แจงการดําเนินการจัดทําโครงการกับ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบของมหาวิทยาลัยด้วยตนเองแล้ว จึงขอให้เจ้าของโครงการเล่า
ประสบการณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
นายเฉลิม บัวแก้วเทศ หัวหน้างานยานพาหนะ จราจร และรักษาความปลอดภัย
ชี้แจงโครงการลําดับที่1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยต่อทีป่ ระชุมว่า
การอบรมดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการทํางานทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
การประเมินผลด้าน
ปริมาณคิดเป็นร้อยละ 88.89 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านคุณภาพมีค่าเฉลี่ย 3.96 อยู่ในระดับมาก
งบประมาณทีต่ ้งั ไว้ 23,500บาท ใช้จ่ายจริง 23,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.15 อยู่ในระดับมากที่สุด
นางสาวสรัญญา วิชัย ชี้แจงโครงการลําดับที่ 2 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ซึ่งปีทผี่ ่านมาได้ดําเนินการ อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ การ
ประเมินผลด้านปริมาณคิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านคุณภาพมีค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่
ในระดับมาก งบประมาณทีต่ ้งั ไว้ 100,000 บาท ใช้จ่ายจริง 71,284 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.28 อยู่
ในระดับมาก

นางสาวเยาวนิตย์ คงชืน่ หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ ชี้แจงโครงการลําดับที่ 3
โครงการอบรมเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิงานธุรการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์E-Documentคณะกรรมการ
สอบถามเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 สอบถามว่าตั้งงบประมาณเท่าไหร่ จํานวนผู้เข้าอบรม
เท่าไหร่ และมีการจัดทําแบบประเมินหรือไม่ ซึ่งงานธุรการมีการจัดทําแบบประเมินโดยมีผลการ
ประเมินด้านปริมาณคิดเป็นร้อยละ 107.50 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านคุณภาพมีค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่
ในระดับมาก งบประมาณตั้งไว้ 23,000 บาท ใช้จ่ายจริง 22,718 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.77 อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ
นางศิริรตั น์ วาทมธุรส นักวิชาการเงินและบัญชี ชี้แจงโครงการลําดับที่ 4
โครงการจัดทําเอกสารเกีย่ วกับการเงินและรายงานงบประมาณบัญชี ซึ่งการจัดทําเอกสารดังกล่าว
งานการเงินจัดทําเป็นประจําทุกปี ตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณไว้ที่ 10 เล่ม ผลทีไ่ ด้ 18 เล่ม คิดเป็นร้อย
ละ 180.00 มากที่สุด ไม่มีการประเมินผลด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพตั้งงบประมาณไว้ที่
10,000 บาท ใช้จ่ายจริง 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับมากที่สดุ
นางสาวปวริศา เกษมสุข หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร ชี้แจงโครงการลําดับที่ 5
โครงการเชิดชูเกียรติ “บุคลากรดีเด่นประจําปี 2554” การจัดทําโครงการดังกล่าวเป็นการจัดทําปี
แรกซึ่งกองกลาง เห็นว่าเป็นโครงการทีด่ ี จึงจะจัดทําต่อเนื่องในปี 2555 แต่ว่าการดําเนินงานที่
ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่มีการประเมินผู้ประเมินคือหัวหน้างานประเมินลูกน้อง ข้อมูลในการประเมินมี
ค่อนข้างจํากัดจึงทําให้ผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตามจากการสอบถามผู้
ที่ได้รับรางวัลส่วนใหญ่จะพึงพอใจกับผลที่ได้รับ
เนื่องจากเป็นครั้งแรกจึงไม่มีการประเมินเป็น
เอกสาร เป็นลายลักษณ์อักษร สําหรับงบประมาณตั้งไว้ทจี่ ํานวน 10 รางวัลเมือ่ มีแค่ 6 การใช้
งบประมาณจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายด้วย โดยผลการประเมินด้านปริมาณคิดเป็นร้อยละ 60.00
อยู่ในระดับมากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ด้านคุณภาพไม่มีการประเมิน งบประมาณตั้งไว้ 12,000
บาท ใช้จ่ายจริง 9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.00 อยู่ในระดับมาก ในปีงบประมาณ 2555
นางธนียา คําปิน หัวหน้างานสวัสดิการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านมาเป็น
นายกสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าทีป่ ระจําตามสัญญา และเป็นเจ้าของโครงการลําดับที่ 6 งานจัด
เลี้ยงมุทิตาจิต และโครงการลําดับที่ 7 งานเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ทั้งสองโครงการประสบผลสําเร็จ
ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ เพียงแต่ไม่มีการประเมินผล ซึ่งโครงการลําดับที่ 6 งานจัดเลี้ยง
มุทิตาจิต ตั้งเป้าหมายการจัดงานจํานวน 1 ครั้ง ทําได้ตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ งบประมาณ 50,000 บาท ใช้จ่ายจริง 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ โครงการลําดับที่ 7 งานเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 100 ท่าน มีผ้เู ข้าร่วม
103 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 103.00 อยู่ในระดับมากที่สดุ งบประมาณทีต่ ้งั ไว้ 150,000 บาท ใช้จ่าย
จริง 135,570 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.38 อยู่ในระดับมากที่สุด

นางสาวสรัญญา วิชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่าสําหรับโครงการลําดับที่ 8 โครงการสาน
สัมพันธ์ มรพส. กับสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลกได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้ว จึงขอชี้แจงโครงการ
ลําดับที่ 9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือติดต่อ
ราชการ ซึ่งเป็นโครงการของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากในปีงบประมาณ 2554 ยังอยู่ใน
ความดูแลของกองกลาง ผลการประเมิน ติดตามตรวจสอบ จึงปรากฏที่กองกลาง ด้วย สําหรับ
โครงการดังกล่าวนี้ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 40 ท่าน มีผ้เู ข้าร่วม 73 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 182.50 อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ ไม่มีการประเมินด้านคุณภาพ งบประมาณที่ต้งั ไว้ 50,000 บาท ใช้จ่ายจริง 18,539
บาท คิดเป็นร้อยละ 37.08 บาท อยู่ในระดับน้อย โดยกันเป็นเงินเหลื่อมปี 31,400 บาท สําหรับ
การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ คณะกรรมการไม่ได้ดูผลการประหยัดการใช้จ่ายหากแต่ดูที่
การใช้จ่ายว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการใช้เงินน้อยกว่าที่วางแผนไว้
นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการลําดับที่ 10
โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก และโครงการลําดับที่ 11 โครงการถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และ 12 สิงหาคม โดยทั้ง 2 โครงการ การ
ประเมินด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยโครงการพัฒนาพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณไว้ที่ 24 ครั้ง ทําได้จริง 24 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
100.00 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด งบประมาณตั้งไว้ที่ 96,000 บาท ใช้จ่ายจริง 96,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับมากที่สุด และโครงการลําดับที่ 11 โครงการถวายพระพรชัยมงคลเนื่อง
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และ 12 สิงหาคม ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 2 ครั้งทําได้
จริง 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับมากที่สุด งบประมาณตั้งไว้ที่ 30,000 บาท ใช้จ่าย
จริง 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับมากที่สุด สําหรับจุดทีต่ ้องแก้ไขใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมือ คือการประเมินผลเนื่องจากมีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจจริงแต่ขาดการ
ประเมินผล
รายงานผลโครงการซึ่งคณะกรรมการก็แนะนําให้มีการประเมินผลโครงการเชิง
คุณภาพให้เห็นเด่นชัด
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้งต่อที่ประชุมว่า สําหรับอีก
หนึ่งโครงการที่อยู่ในความดูแลของกองกลาง คือ โครงการสระว่ายน้ํามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม มีโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ มีการดําเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00 ไม่
ดําเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00
นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก ผู้จัดการสระว่ายน้ํา ชี้แจงรายละเอียดโครงการ โดย
โครงการทีไ่ ม่มีการจัดทําคือ โครงการขยับกายสบายจิต เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
บุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยให้ออกกําลังกายในเวลา 15.00 – 15.30 น. ซึ่งได้
สํารวจผู้เข้าร่วมว่าพร้อมไหมในช่วงเวลาดังกล่าว
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่พร้อมเพราะยังอยู่ใน
ระยะเวลาการให้บริการหน่วยงานอื่นๆ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ผ้จู ัดโครงการก็ติดภาระด้วยเช่นกันจึง

ยกเลิกเนื่องจากผู้จะเข้าร่วม มีเวลาว่างไม่ตรงกับเวลาที่โครงการเสนอ โดยนําเงินงบประมาณไป
จัดซื้อสารเคมีแทน ใช้งบประมาณ 2,300 บาท ตามทีต่ ้งั งบประมาณไว้ สําหรับโครงการที่ได้ไม่
ผ่านการประเมินผลเชิงปริมาณ คือ โครงการออกกําลังกายในรูปแบบโยคะและลีลาแอโรบิค
ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1,000 คน มีผ้เู ข้าร่วมโครงการ 292 คน คิดเป็นร้อยละ 29.20 อยู่ในระดับน้อย
การประเมินคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก สาเหตุทไี่ ม่ผ่านการประเมินเนื่องจากปีที่
ผ่านมามีการสํารวจกลุ่มคนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีประมาณ 1,000 คน ปีงบประมาณ 2554
จึงตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1,000 คน แต่เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการลงชือ่ เพียงครั้งเดียวที่เคาน์เตอร์ไม่ได้
ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการทีร่ วบรวมได้จึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สําหรับอีก
3 โครงการได้แก่ โครงการพิบูลสงครามว่ายน้ําเป็น เป็นโครงการที่สอนฟรี แก่บุคลากรและ
นักศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพที่ 4.71 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านประสิทธิผล ตั้งงบประมาณไว้
ที่ 10,000 บาท ใช้จ่ายจริง 10,000 บาท อยู่ในระดับมากที่สุด โครงการสอนว่ายน้ําขั้นพื้นฐาน เป็น
โครงการที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยได้ท้งั หมด 144,000 บาท ผลการประเมิน
ด้านประสิทธิผลคุณภาพมีค่าเฉลี่ยที่ 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด งบประมาณทีต่ ้งั ไว้ 3,200 บาท มี
การใช้จ่ายจริง 3,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับมากที่สุด โครงการศึกษาดูงานสระ
ว่ายน้ําและฟิตเนส มีค่าเฉลี่ยที่ 4.77 อยู่ในระดับมากที่สุด งบประมาณ 26,790 บาท ใช้จ่ายจริง
26,790 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับมากที่สุด
นางสาวสรัญญา วิชัย ชี้แจงเพิ่มเติม โครงการทีน่ อกเหนือจากแผน ไม่ได้รบั การ
ประเมินเนื่องจากเป็นโครงการทีไ่ ม่มีในแผนงาน มีท้งั สิ้น 7 โครงการ 1. โครงการคอนเสิร์ตคีต
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษามหาราชา “The Earth String Band” งบประมาณ 55,000 บาท
กองกลาง รับผิดชอบ 2. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างภูมิค้มุ กันและพัฒนาทักษาการทํางาน
เป็นทีม งบประมาณ 40,780 บาท งานคลัง รับผิดชอบ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยงบประมาณ 24,820 บาท สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รบั ผิดชอบ
4. โครงการอบรมการตกแต่งสถานทีท่ ํางานและห้องประชุม งบประมาณ 47,900 บาท งานอาคาร
สถานทีแ่ ละบริการ เป็นผู้รับผิดชอบ 5. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ
25,454 บาท คณะกรรมการจัดการด้านพลังงาน เป็นผู้รับผิดชอบ 6. โครงการอนุรกั ษ์ พัฒนา
ทํานุบํารุง และเสริมสร้างศิลปะและวัฒนธรรม “การฝึกอบรมการจับจีบผ้า” งบประมาณ 25,515
บาท กองกลาง เป็นผู้รับผิดชอบ 7. โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง T5 แทนหลอดฟลูออเรส
เซนต์ งบประมาณ 44,200 บาท คณะกรรมการจัดการพลังงาน เป็นผู้รับผิดชอบ
มติ ที่ประชุมมีมติรบั ทราบ

3.3 รายงานผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ 2554
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง ชี้แจงว่า สําหรับรายงานผลการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน กองกลาง ประจําปีงบประมาณ 2554 กองกลางได้
รวบรวมผลและรายงานต่อมหาวิทยาลัยทราบแล้ว
นางสาวสรัญญา วิชัย แจ้งต่อที่ประชุมสืบเนื่องจากกองกลางดําเนินการขอผลการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละหน่วยงาน และแต่ละหน่วยงานดําเนินการส่งผล
การพัฒนาตนเองของบุคลากรในสังกัดเพื่อรวบรวมนําเสนอในภาพกองนั้น ในการนี้กองกลางได้
นําเสนอรายงานผลดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการรายงานผลดังกล่าวมีการ
จัดทําทุกปี แต่ปที ี่ผ่านมาๆอาจไม่เห็นภาพที่ชัดเจนมากนักปีงบประมาณ 2554 จึงจัดทําการ
เปรียบเทียบผลการพัฒนาตนเองระหว่างปี 2553 และปี 2554 เพื่อให้เห็นพัฒนาการ ความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งกราฟแท่งแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสําหรับการ
พัฒนาตนเอง
ผู้บริหารเห็นว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิง่
จึงขอให้หัวหน้างานชี้แจงให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่าแต่ละท่านได้รบั การจัดสรรงบประมาณท่านละ 5,000 บาท เช่นใน
ปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านมา
มติ ที่ประชุมมีมติรบั ทราบ
3.4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2555 ประจําไตรมาสที่ 1 กองกลาง
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2555 ประจําไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2555) โดยกองกลางได้
รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณแล้วจึงขอให้แต่ละท่านตรวจสอบผลดังกล่าว
นายอนิรุทธิ์ ชัยเสวก ผู้จดั การสระว่ายน้ํา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สําหรับโครงการใน
ไตรมาสที่ 4 ไม่มีโครงการของสระว่ายน้ําจึงขอเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า สระว่ายน้ําจะจัดทําโครงการ
แข่งว่ายน้ําแชมเปีย้ นชิพ โดยใช้งบประมาณ 30,000 บาท สําหรับรายละเอียดจะขอประสานขอความ
อนุเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง
นางสาวสรัญญา วิชัย ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมเพิ่มเติมว่า กองกลางได้ดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานในกองกลางโดยดูจากการตัดยอดเงินใน
ระบบ GFMIS และรายงานให้แต่ละหน่วยงานรับทราบพร้อมทั้งนําเสนอมหาวิทยาลัยเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว (การรายงานผลจะรายงานตามไตรมาส ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2554 – 31 ธันวาคม 2555) ซึ่งกองกลางรายงานทุกปีต่อเนื่องกันมา

3.5 รายงานผลโครงการสวมใส่หมวกนิรภัยปลอดภัย 100% Zer0 Accident
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กองกลางได้จัดทําโครงการสวมใส่
หมวกนิรภัยปลอดภัย 100% Zer0 Accident โดยลงนามความร่วมมือกับบริษทั กิจชัยฮอนด้าจึง
ขอให้คุณสรัญญา วิชัย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
นางสาวสรัญญา วิชัย ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่าสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามได้จัดโครงการ “อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ ZerO Accident ” ระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม กับ ห้างหุ้นส่วนจํากัดกิจชัยฮอนด้า และร่วมขับขี่รณรงค์เปิดโครงการ Zero
Accident ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม ท. 209 อาคารทีปวิชญ์ ซึง่ กองกลางได้
จัดทําเล่มรายงานผลเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ซึ่งงานจราจรและรักษาความปลอดภัย กองกลาง ได้
ดําเนินการรณรงค์เรื่องดังกล่าวเป็นการต่อเนื่อง
นายเฉลิม บัวแก้วเทศ หัวหน้างานยานพาหนะ จราจรและรักษาความปลอดภัย
ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า สืบเนื่องจากการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กับ ห้างหุ้นส่วนกิจชัยฮอนด้า เรื่องการสวมใส่หมวกนิรภัยปลอดภัย 100% โดยผู้บริหารเห็น
ความสําคัญ และเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด งานจราจรและรักษาความปลอดภัยจึง
เห็นสมควรจัดทําโครงการอย่างเข้มงวด โดยเริม่ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จึงขอแจ้งให้หวั หน้างาน
ทุกท่านแจ้งผู้ใต้บงั คับบัญชาทราบ เริม่ แรกจะย้ําเตือนก่อน ต่อไปจึงจะดูว่าควรใช้มาตรการใด
มติ ที่ประชุมมีมติรบั ทราบ
3.6 รายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากร (หน่วยงานตรวจสอบภายใน)
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า สืบเนื่องจาก
การเสนอโครงการในแผนปฏิบตั ิการประจําปีงบประมาณ 2555 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ง
เป็นหนึง่ ในหน่วยงานในความดูแลของกองกลาง นําเสนอโครงการพัฒนาบุคลากร (หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน) การดําเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นตามแผนแล้ว จึงขอให้หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางพจนีย์ ยกยิ่ง หัวหน้าสํานักงานตรวจสอบภายใน รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า
สืบเนื่องจากการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปีงบประมาณ 2555 ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบจะจัดทํา
โครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้ดําเนินการเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลในแบบ กนผ. 02
ตามแบบฟอร์ม วิธกี ารดําเนินการ ผลการดําเนินทั้งหมด 5 รายการ มีแผนเชิงปริมาณทั้งหมด 7
คน เป็นไปตามแผน ความพึงพอใจตามแผนร้อยละ 80 ได้ผลความพึงพอใจร้อยละ 91.60 การนํา
ความรู้ไปใช้ 97.29 ระยะเวลา 3 วัน งบประมาณที่ต้งั ไว้ 45,000 ผลใช้จ่ายจริง 36,083 บาท

นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง ขอขอบคุณหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และขอให้แต่ละหน่วยงานจัดทํารูปเล่มและส่งมหาวิทยาลัย และการดําเนินการทุกครั้ง
ขอให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือ ถ้าหากต้องคลาดเคลื่อนก็ขอให้น้อยที่สุด
มติ ที่ประชุมมีมติรบั ทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การขออนุมัติจัดโครงการ รายงานผลโครงการ และการเปลีย่ นแปลง
โครงการ เพือ่ เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปีงบประมาณ 2555
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง เนื่องจากกองกลาง มีหลายหน่วย
งานในความดูแล ดังนั้นการจัดทําโครงการ รายงานผลโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ
อาจจะยังไม่ชดั เจนมากนัก จึงได้เชิญตัวแทนจากกองนโยบายและแผน คุณชัชฏาพันธ์ อยู่เพชร
มาเป็นวิทยากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการจัดทําโครงการในปีงบประมาณ 2555 นี้
นางชัชฏาพันธ์ สุขแจ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน ชี้แจง
ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเป็นผู้รบั ผิดชอบหลักในการจัดทําแผนของมหาวิทยาลัยแต่จริงๆ แล้ว
นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ เป็นผู้รบั ผิดชอบกองกลาง แต่เนื่องจากติดภารกิจ สําหรับการขอ
อนุมัติจัดโครงการ บางโครงการบางโครงการไม่จําเป็นต้องขออนุมตั ิ สามารถทําการเบิกจ่ายได้
ตามปกติเนื่องจากมีต้นเรื่องอยู่แล้วเช่น โครงการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ บางโครงการไม่มี
ต้นเรื่องจึงต้องทําการขออนุมตั ิจัดโครงการ เช่น โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สําหรับบาง
โครงการทีไ่ ม่มีในแผนตั้งแต่ต้น สามารถจัดทําได้โดยใช้แบบ กนผ.01 เช่นเดียวกัน แต่ผ้ดู ูแล
หน่วยงานจะต้องเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะว่าไม่มีในแผน
ในการขออนุมัติขอให้เขียนให้ชัดเจนว่าใช้
งบประมาณ จากส่วนไหน และจัดทําอะไร อย่างไร ขณะนี้ที่พบมากคือ หลายหน่วยงานต้องการ
จัดทํางบประมาณที่ไม่มีบรรจุไว้ในแผน ซึ่งไม่ค่อยผ่านการอนุมตั ิจากอธิการบดี อย่างไรก็ดีหาก
เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงานอยู่แล้ว อธิการบดีก็จะ
อนุมัติ ดังนั้นจึงขอให้ระบุถึงแหล่งงบประมาณให้ชัดเจน
นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์ หัวหน้าประชาสัมพันธ์ สอบถามเพิม่ เติมว่า สําหรับ
โครงการสานสัมพันธ์ มรพส. สื่อมวลชน มีต้นเรื่องจากปีงบประมาณ 2554 และกันเงินเหลื่อมปีไว้
สําหรับปี 2555 วางแผนทีจ่ ะจัดโครงการในไตรมาสที่ 1 แต่ขณะนี้จาํ เป็นต้องเลื่อนเป็นไตรมาสที่ 2
ต้องทําอย่างไร
นางชัชฏาพันธ์ อยู่เพชร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สําหรับกองกลาง มีโครงการที่จะ
จัดทําในไตรมาสที่ 1 อยู่ 10 โครงการ ดังนั้นทั้ง 10 โครงการนี้ต้องรายงานผลกับมหาวิทยาลัยว่า
ดําเนินการถึงไหนแล้ว โดยกองนโยบายและแผน จะมีแบบฟอร์มติดตามรายงานผลให้ชี้แจง
มหาวิทยาลัย หากหน่วยงานใดแจ้งว่าจะทําไตรมาสใดบ้างก็ต้องชี้แจงตามแผน เช่น แจ้งว่าจะขอ

อนุมัติโครงการในไตรมาสที่ 1 ประชาสัมพันธ์ ไตรมาสที่ 2 จัดทําโครงการไตรมาสที่ 3 และ
รายงานผลโครงการไตรมาสที่ 4 ก็ต้องดําเนินการรายงานต่อมหาวิทยาลัยตามแผนทีแ่ จ้งไว้ใน
แผนปฏิบตั ิการ 2555 และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดก็ต้องดําเนินการจัดทําเป็นรูปเล่มเสนอ
มหาวิทยาลัยทราบด้วย สําหรับไตรมาสที่ 1 มหาวิทยาลัยให้รายงานผลภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2555 โครงการที่นอกเหนือจากแผนก็ต้องมีการรายงานผลและให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปี 2555 นี้การรายงานผลจะแตกต่างจากปี 2554 เพราะในปี 2555 จะดู
ความคืบหน้าการจัดทําโครงการด้วย และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดก็ต้องรายงานเป็นเล่ม
เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ให้จัดทําเป็นรูปเล่ม
สําหรับงานประจํา ไม่ต้องรายงานผล
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง ชี้แจงเพิม่ เติมต่อที่ประชุมว่า
ดังนั้นการทําจัดทําแผนจึงต้องดําเนินการตามแผน ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้
เนื่องจากต้อง
รายงานความคืบหน้าให้มหาวิทยาลัยรับทราบ
นางชัชฏาพันธ์ อยู่เพชร ชี้แจงต่อทีป่ ระชุม แบบกนผ. 02 เป็นรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สําหรับโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว แบบกนผ. 03 เป็นรายงานชี้แจงเหตุผลของการดําเนินงานโครงการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 มีให้เลือก ว่าอยู่ระหว่างดําเนินการ ยังไม่ดําเนินการ ยกเลิกโครงการ ชื่อ
โครงการ ให้เขียนชื่อโครงการว่าโครงการอะไรทีร่ ายงาน เลือกกรณีทรี่ ายงานพร้อมทั้งให้เหตุผล จึง
ได้จัดทํารายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมัติปรับแผนปฏิบตั ิการประจําปีงบประมาณ
(แบบปป.) เพือ่ : ….…………...ให้เลือกว่าเพื่ออะไร 1. เปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายเฉพาะงบประมาณ
เงินรายได้ (ปป.01) 2. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ปป.02) 3. ยกเลิกโครงการ
(ปป.03) (*การขออนุมัติ แบบปป. สามารถทําได้ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ของปีเท่านั้น)
ส่วนสุดท้ายจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เห็นชอบโครงการ (คณบดี/ผู้อํานวยการ) ในไตรมาส
ที่ 1 ให้รายงานผลภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
นางพจนีย์ ยกยิ่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบถามต่อที่ประชุมว่า ใน
กรณีดําเนินการตามแผนแล้วแต่ตัดยอดหลังจากแผนที่วางไว้ จะมีผลหรือไม่อย่างไร
นางชัชฏาพันธ์ อยู่เพชร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สําหรับการตัดยอดหากดําเนินการ
หลังจากแผนแล้วไม่เป็นไร เพราะจะดูผลการดําเนินโครงการว่าดําเนินการตามแผนหรือไม่ เช่น การ
ไปศึกษาดูงาน มีการไปตามแผนที่วางไว้เสร็จสิ้นแล้ว แต่มาตัดยอดทีหลังไม่เป็นไร เนื่องจากเราได้
ดําเนินการไปดูงานตามแผนที่วางไว้ ชี้แจงแบบปป.01 รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ (การเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายเฉพาะงบประมาณเงิน
รายได้) แบบปป.02 รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมตั ิปรับแผนปฏิบัติการประจําปี

งบประมาณ (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม) และแบบปป.03 รายละเอียด
ประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมัติปรับแผนปฏิบตั ิการประจําปีงบประมาณ (กรณียกเลิกโครงการ)
นายอนิรุทธิ์ ชัยเสวก แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าสําหรับแบบฟอร์มบันทึกข้อความการขอ
อนุมัติโครงการสามารถเพิม่ เติมในรายละเอียดได้ใช่หรือไม่ เช่น ระยะเวลาการจัดโครงการ
นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สอบถามว่าสําหรับ
โครงการสานสัมพันธ์ เป็นเงินกันเหลื่อมปี สามารถยกเลิกแล้วโอนเงินกันเหลื่อมปีไปทําอย่างอื่นได้
หรือไม่
นางชัชฏาพันธ์ อยู่เพชร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สําหรับแบบฟอร์มบันทึกข้อ
ความสามารถเพิ่มเติมเปลีย่ นแปลงได้ และโครงการสานสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับว่าจะทํากันเงินเหลื่อมปี
ทันหรือไม่ หากทันก็กันได้เพราะหมวดใช้จ่ายเดียวกัน สําหรับเงินกันเหลื่อมปีต้องดําเนินการ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม หากไม่ดําเนินการมหาวิทยาลัยจะเรียกคืนเข้ามหาวิทยาลัย
นางอรทัย ยิ้มอ่ํา หัวหน้างานพัสดุ สอบถามว่าสําหรับบางหน่วยงาน ต้องการ
เปลี่ยนแปลงการใช้เงิน สามารถทําได้หรือไม่
นางชัชฏาพันธ์ อยู่เพชร ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า สามารถทําได้แต่ต้องรอในช่วง
ระยะเวลาทีม่ หาวิทยาลัยให้มีการเปลี่ยนแปลง สําหรับการกันเงินบางโครงการเป็นโครงการทีใ่ ช้เงิน
กันเหลื่อมปีแต่ยังไม่มีการดําเนินการสามารถแลกเปลี่ยนยอดกันภายในหน่วยงาน
หากเป็น
หน่วยงานเดียวกันสามารถแลกยอดกันได้ เช่น โครงการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบสามารถแลก
ยอดกับหน่วยงานภายในเพือ่ เร่งการใช้เงินกันเหลื่อมปีให้เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง กล่าวขอบคุณ นางชัชฏาพันธ์ อยู่
เพชร ที่ให้ช่วยชี้แจง ตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยแก่คณะกรรมการบริหารงานกองกลาง หัวหน้างานใน
กองกลางทุกท่าน หากมีปัญหาหรือมีการประชุมเกีย่ วกับเรื่องงบประมาณ แผนงาน จะขอความ
อนุเคราะห์ต่อไป ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
มติ ที่ประชุมมีมติรบั ทราบ
4.2 โครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการประจําปีงบประมาณ 2555 ไตรมาสที่ 2
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้งต่อที่ประชุม สําหรับไตรมาส
ที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2555 มีโครงการทีจ่ ะดําเนินการทั้งสิ้น 3 โครงการคือ 1) โครงการ
อบรม กลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่ 2)โครงการเสริมทักษะบุคลากรและผู้บริหารเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเชียน 3) โครงการเสริมทักษะด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัย
มติ ที่ประชุมมีมติรบั ทราบ

4.2.1 โครงการอบรมกลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้งต่อที่ประชุมว่า โครงการ
อบรมกลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่ เป็นโครงการที่จะดําเนินการในไตรมาสที่ 2 ซึ่ง
โครงการนี้เดิมทีจะจัดในไตรมาสที่1แต่ขณะนั้นมหาวิทยาลัยจะเตรียมการรับเสด็จงานพระราชทาน
ปริญญาบัตร จึงขอให้เลือ่ นการจัดโครงการเป็นไตรมาสที่ 2 ซึ่งงานธุรการและสารบรรณ เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเยาวนิตย์ คงชืน่ หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
สําหรับโครงการอบรมกลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่ ได้ดําเนินการติดต่อวิทยากรเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมตั ิโครงการ สําหรับกลุ่มเป้าหมายทีต่ ้งั ไว้ประมาณ 50 คน
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม
ท 410 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มติ ที่ประชุมมีมติรบั ทราบ
4.2.2 โครงการเสริมทักษะบุคลากรและผู้บริหารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นางสาวสรัญญา วิชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สําหรับโครงการเสริมทักษะบุคลากร
และผู้บริหารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สืบเนื่องมาจากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทย
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรและผู้บริหารให้มี
ความพร้อมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล กองกลางจึงจัดทําโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมี 2 กิจกรรมรองในโครงการนี้คือ การจัด
ฝึกอบรมให้แก่บุคลากร และผู้ที่สนใจ จํานวน 2 หลักสูตร 2 วัน ได้แก่ ภาวะผู้นํา และการสร้าง
ทีมงาน ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม ท 410 อาคารทีปวิชญ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และอีกหนึ่งกิจกรรมคือ การจัดสรรงบประมาณให้ผ้บู ริหารและ
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกองกลาง ได้พัฒนาตนเอง โดยการเข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรม ต่างๆ ซึ่ง
การเข้าร่วมอบรมนั้นขอให้ผ้ทู ี่ไปฝึกอบรมรายงานผลการเข้าร่วมอบรม สัมมนา หรือฝึกอบรมให้แก่
กองกลาง หากมีวุฒบิ ตั รให้แนบวุฒบิ ัตรด้วย เพื่อที่สิ้นปีงบประมาณ กองกลาง จะได้นําข้อมูลจัดทํา
เป็นรูปเล่มรายงานมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งกองกลางได้จัดทําทุกปี เพียงแต่ปที ี่ผ่านมาอาจไม่เห็นภาพ
ที่ชัดเจนมากนักว่าผู้ที่ของบประมาณในการพัฒนาตนเองได้รบั ผลสะท้อนกลับและนําความรูท้ ี่ได้รับ
มาใช้ประโยชน์อย่างไร ในปีงบประมาณ 2555 นี้จึงจะดําเนินการให้เห็นภาพที่ชดั เจนมากขึ้น
มติ ที่ประชุมมีมติรบั ทราบ

4.2.3 โครงการเสริมทักษะด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัย
นายเฉลิม บัวแก้วเทศ หัวหน้างานยานพาหนะ จราจร และรักษาความปลอดภัย ชี้แจง
ต่อที่ประชุมว่า สําหรับโครงการเสริมทักษะด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัย สืบเนื่องจาก
งานจราจรและการรักษาความปลอดภัย
มีหน้าที่หลักในการดูแลให้บริการด้านความปลอดภัยทาง
ทรัพย์สิน สวัสดิภาพความปลอดภัยของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยและอํานวยความสะดวกด้านการจราจร
ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้กบั ผู้มาติดต่อ
สอบถาม แก่นักศึกษาและบุลากร ในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
อย่างมีความสุขและปลอดภัย ดังนั้นเพือ่ ให้การดําเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบและแนวปฏิบัติเดียวกัน
งานรักษาความปลอดภัย กองกลาง จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยจะเสริมความรู้เรื่องการป้องกัน
อัคคีภัยโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างถูกวิธี
กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวนอย่างน้อย 30 ท่าน โดยจะจัดอบรม 2 รุ่น คือในวันที่ 9
มีนาคม 2555 และ วันที่ 16 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมเวียงแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มติ ที่ประชุมมีมติรบั ทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การจัดทําโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่
มหาวิทยาลัยให้แต่ละหน่วยงานจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการประจําปีงบประมาณ 2555 และนําเสนอ
โครงการ/งานที่ แต่ละหน่วยงานจะดําเนินงานในปีงบประมาณ 2555 นั้น ผลจากการประชุม
ร่วมกัน กองกลางจะดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี โดยใช้เงินกันเหลื่อมปี
จากงบประมาณปี 2554 จึงเสนอเพื่อพิจารณาการจัดทําโครงการดังกล่าว
นางสาวสรัญญา วิชัย ชี้แจงเพิม่ เติมต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการวางแผน
ปฏิบัติการกองกลาง ปีงบประมาณ 2555 ได้จัดทําโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักงาน
อธิการบดีขึ้น โดยใช้เงินกันเหลื่อมปี 2554 ในการดําเนินการโครงการ ซึ่งต้องดําเนินการใช้เงินให้
เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2555 จึงขอให้คณะกรรมการบริหารงานกองกลาง ทุกท่านพิจารณา
ร่วมกันว่าจะเปลี่ยนจากการทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี เป็น แผนยุทธศาสตร์
กองกลางแทนหรือไม่อย่างไร จะกําหนดสถานทีแ่ ละวันที่จัดโครงการทีไ่ หนอย่างไร
นายอนิรุทธิ์ ชัยเสวก ผู้จดั การสระว่ายน้ํา ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ควรดูที่
ความต้องการของมหาวิทยาลัยเป็นหลักว่าต้องการแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี หรือแผน
ยุทธศาสตร์ กองกลาง เป็นอันดับแรก แล้วจึงจัดทําเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
มหาวิทยาลัย

หลังจากพิจารณาร่วมกันแล้ว มีมติ ดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดชื่อโครงการ โดยปรับเปลี่ยนจากโครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี เป็น โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ กองกลาง
2. กําหนดระยะเวลาการจัดทําโครงการในเดือนมีนาคม 2555
3. วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จมุ พฏ พงษ์ศกั ดิ์ศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. รูปแบบการจัดทําโครงการจะจัดภายในจังหวัดพิษณุโลก
5. รายละเอียดโครงการ นายสุรินทร์ วิจติ รพงษา ผู้อํานวยการกองกลางเป็นผู้รบั ผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจ้งการทํางานของบุคลากรสระว่ายน้ํา และขอขอบคุณ
นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก ผู้จัดการสระว่ายน้าํ แจ้งต่อทีป่ ระชุมเนื่องจากโครงการสระ
ว่ายน้ํา ยังมีประสบการณ์ในการทํางานไม่มากนัก โดยเฉพาะงานเอกสาร หากผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือกับโครงการสระว่ายน้ํา หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รบั ความอนุเคราะห์ต่อไป
และแจ้งให้ทราบเรื่องระยะเวลาการทํางานของ
บุคลากรประจําสระว่ายน้ํามีการทํางานเป็นกะคือเวลา 08.30 - 20.00 น. (มีการทํางานล่วงเวลา)
และเวลา 13.00 – 20.00 น. (ไม่มีการทํางานล่วงเวลา) ดังนั้นอาจเห็นบุคลากรสระว่ายน้ํา
นอกเหนือทีท่ าํ งานในเวลาราชการ
จึงขอแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ประจําสระว่ายน้ํา ซึ่งจะแตกต่างจากบุคลากรอื่นในมหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุมมีมติรบั ทราบ
6.2 แจ้งการจอดรถ การจราจร ขอความอนุเคราะห์และขอบคุณ
นายเฉลิม บัวแก้วเทศ หัวหน้างานยานพาหนะ จราจร และรักษาความปลอดภัย
ขอความร่วมมือในการจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และขออภัยในความไม่สะดวก ขอความ
อนุเคราะห์ หน่วยงานต่างๆช่วยให้ความอนุเคราะห์การจัดโครงการฯของงานจราจรด้วย
มติ ที่ประชุมมีมติรบั ทราบ
6.3 สอบถามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
นางสาวปวริศา เกษมสุข หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร สอบถามที่ประชุม ถึง
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ 8 เดือนซึ่งหัวหน้างานแต่ละงานจะต้องประเมินผู้ใต้บงั คับบัญชา
ของตน ว่าจะประเมินแบบไหน อย่างไร และเวลาส่งเมือ่ ใด

นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้งต่อที่ประชุมว่าสําหรับการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ
8
เดือนนั้น
ในส่วนของกองบริหารงานบุคคลได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน ดังนั้นจึงแจ้งให้หัวหน้างานทุกท่านแจ้งให้ผ้ใู ต้บังคับบัญชาจัดทําแฟ้ม
สะสมผลงาน (Portfolio) จํานวน 2 เล่ม โดยส่งที่เลขานุการ 1 เล่ม และ เก็บไว้ที่ตนเอง 1 เล่มเพื่อ
เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ซึ่งเป็นส่วนที่ทําเพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากสมรรถนะ
ในส่วนของ
รายละเอียดจะจัดประชุมคณะกรรมการประเมินอีกครั้งหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่ง คือ การประเมินผล
ของพนักงานราชการที่จะต้องมีการทําข้อตกลงและประเมินในส่วนของผลงานและการทําภาระ
งาน ซึ่งจะต้องส่งปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งในปีนี้การประเมินพนักงานราชการจะแตกต่าง
จากพนักงานมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ดีในปีต่อไป พนักงานมหาวิทยาลัยก็ต้องทําการประเมิน
เช่นเดียวกับพนักงานราชการ จึงขอให้เตรียมความพร้อมในส่วนของตัวชี้วัดต่างๆ
นางสาวสรัญญา วิชัย สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่า สําหรับการประเมินผลว่าจะได้รบั
การประเมินสะท้อนกลับมาหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากปีที่ผ่านๆมาไม่เคยได้รับผลสะท้อนกลับว่า
ตนเองได้รับผลการประเมินเป็นเช่นไร อย่างไร ต้องปรับปรุงตัวเองอย่างไรให้ได้รับการประเมิน
ตนเองที่ดีข้ึน
จะได้เกิดการปรับปรุงตนเองในส่วนที่บกพร่องและเป็นการปรับปรุงตนที่ดีข้ึน
เนื่องจากการประเมินไม่ว่าจะเป็นการประเมินผ่านงานหรือการประเมินเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่งเป็น
แบบฟอร์มเดียวกัน จึงขอสอบถามว่าการประเมินจะมีการแจ้งผลสะท้อนกลับหรือไม่อย่างไร
นางวิยะดา สุเมทเธพานันท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติมว่าในแบบประเมิน
ตนเองนั้น ให้ผ้ถู ูกประเมินลงนามว่ารับทราบการประเมินว่าผลเป็นเช่นไร แต่ในทางปฏิบตั ิต้องลง
นามก่อนทีจ่ ะทราบผล ดังนั้นผลการประเมินจึงไม่ได้สะท้อนกลับมายังผู้ที่ถกู ประเมินอย่างแท้จริง
นายสุรินทร์ วิจติ รพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง รับเรื่องว่าจะประสานกับกอง
บริหารงานบุคคล ว่าหลังจากคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านประเมินผลทั้งหมดแล้วจะแจ้งให้
กองบริหารงานบุคคลส่งผลการประเมินกลับมาที่ผ้ถู ูกประเมินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการทราบผล
การทํางาน นําไปใช้ในการปรับปรุงตนเองต่อไป
มติ ที่ประชุมมีมติรบั ทราบ
6.4 แจ้งขอให้ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อาํ นวยการกองกลาง แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้หัวหน้า
งานทุกท่านช่วยดูแลกวดขันให้ผ้ใู ต้บงั คับบัญชาทํางานด้วยความเข้มแข็ง หากมีปัญหา ข้อเสนอแนะ
ประการใด ขอให้ร่วมกันแก้ไขปัญหา สําหรับการทํางานนั้นบางครั้งอาจดูแลมากจนเกินไปก็ขออภัย
มา ณ ทีน่ ี้ด้วย ตั้งใจทํางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่ได้ต้องการก้าวก่ายหน้าทีก่ ารทํางานแต่อย่างใด
มติ ที่ประชุมมีมติรบั ทราบ

6.5 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประธานที่ประชุม แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า กําหนดการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครั้งต่อไป จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นางชุติกาญจน์ นิลกําแหง)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสรัญญา วิชัย)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

