รายงานการประชุมหัวหน้ าหน่ วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ครั ง้ ที่ 4 / 2553
วันพุธที่ 1 กันยายน 2553
ณ ห้ องประชุม 308 ชัน้ 3 อาคารทีปวิชญ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
**************************
ผู้มาประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายช่วยอํานวยการ
ประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์
วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวนิตย์
คงชื่น
หัวหน้ าหน่วยงานธุรการและสารบรรณ กรรมการ
4. นางอรทัย
ยิ ้มอํ่า
หัวหน้ าหน่วยงานพัสดุ
กรรมการ
5. นายศุภกร
ศรี สวุ รรณ
หัวหน้ าหน่วยงานอาคารสถานที่
กรรมการ
6. นางวิยะดา
สุเมธเทพานันท์ หัวหน้ าหน่วยงานประชาสัมพันธ์
กรรมการ
7. นางธนียา
คําปิ น
หัวหน้ าหน่วยงานสวัสดิการ
กรรมการ
8. นายจรัญ
ชื่นใจชน
หัวหน้ าหน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์
กรรมการ
9. นายเฉลิม
บัวแก้ วเทศ
หัวหน้ าหน่วยงานยานพาหนะ
กรรมการ
10. นางสาวปราณี
เกษมสุข
หัวหน้ าหน่วยงานเลขานุการผู้บริ หาร
กรรมการ
11. นายอําพน
กลีบปาน
หัวหน้ าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
12. นางสาวสรัญญา
วิชยั
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป
เลขานุการ
13. นางสาวชุตกิ าญจน์
ไชยบุตร
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป
เลขานุการ
ผู้ไม่ มาประชุม (ติดภารกิจ)
1. นางสาวพรทิพย์
2. นายมนตรี
3. นางพจนีย์
4. นายอนิรุทธ์

วัฒรัชนากูล
คงมา
ยกยิง่
ชัยเสวก

หัวหน้ าหน่วยงานคลัง
หัวหน้ าหน่วยงานออกแบบและวางผัง
หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผู้จดั การสระว่ายนํ ้า

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางศิริรัตน์
2. นางสาวสุภทั รา

วาทมธุรส
สุดแสง

นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์ ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายช่วยอํานวยการ
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมและเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ งที่ประชุมทราบ
เนื่องด้ วยสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยได้ จดั ทําผลสํารวจความพึงพอใจในการบริ หาร
จัดการของมหาวิทยาลัย เพื่อสํารวจความคิดเห็น และนําผลการประเมินที่ได้ รับแจ้ งให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องได้ รับ
ทราบเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ ไข ผลปรากฏว่าตึก ฉ. และตึกม. ความสะอาดของอาคารปานกลาง ได้ รับ
ข้ อเสนอแนะ คือ ถังขยะมีไม่เพียงพอ ตามระเบียงไม่คอ่ ยสะอาด หาแม่บ้านไม่คอ่ ยพบ งาน
โสตทัศนูปกรณ์เจ้ าหน้ าที่มีน้อยไม่พอกับจํานวนผู้ใช้ บริการ ซึง่ เป็ นข้ อจํากัดเรื่ องบุคคลกรที่ไม่เพียงพอ
สําหรับผลการประเมินดังกล่าวนี ้ จะส่งผลกระทบกับการต่อสัญญาว่าจ้ างหากต้ องมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับเหมา สําหรับการประมูลจะใช้ ระบบ E-Auction เพื่อความโปร่งใส
เงินเหลือจ่ายประจําปี งบประมาณ 2553 อธิการบดีมีงบประมาณจากเงินเหลือจ่าย
ดังกล่าว 10 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นค่ารถไฟฟ้าจํานวน 2 คัน ประมาณ 1,459,000 บาท ค่าแบตเตอรี่
รถไฟฟ้าจํานวน 80,000 บาท ค่าสาธารณูปโภค 2,382,600 บาท ทางเดินคนพิการ 88,000 บาท
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุม
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง รองประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมหัวหน้ าหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครัง้ ที่
3/2553 เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2553
มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 3/2553 โดยไม่มีการปรับปรุง
แก้ ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
- ไม่มี
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
- ไม่มี
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การจัดทําคําขอตัง้ งบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัย
ได้ จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ กองกลาง สํานักงานอธิ การบดี จํ านวน 23,058,000 บาท
จึงขอให้ แต่ละหน่วยงานนําเสนอการขอตังงบประมาณรายจ่
้
ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง เสนอให้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
“ร่าง” คําขอตังงบประมาณรายจ่
้
ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ซึง่ ได้ จดั ทํา ”ร่าง” คําขอตังงบประมาณรายจ่
้
ายปี งบประมาณ 2554 และประสานให้ แต่ละหน่วยงาน
พิจารณาจํานวนงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรในเบื ้องต้ นว่าเพียงพอหรื อไม่ มีแผนงานแผนเงินอย่างไร
ทังนี
้ ้ขอให้ แต่ละหน่วยงานเสนอแผนการใช้ จ่ายงบประมาณตามลําดับ เพื่อที่จะได้ ร่วมกันพิจารณา
การจัดสรรงบประมาณดังกล่าว
งานบริ ห ารงานกลาง ปี งบประมาณ 2553 ได้ รั บ จั ด สรร 1,033,800 บาท
ปี งบประมาณ 2554 จัดสรรให้ 1,084,000 บาท ในส่วนของงานบริ หารงานกลางจะขอกันไว้ เพื่อ
เพิ่มเติมให้ แต่ละหน่วยงานสําหรับขอเพิ่มเติมจากงบประมาณที่ได้ รับ
งานพัฒนาบุคลากร ปี งบประมาณ 2553 ได้ รับจัดสรร 500,000 บาท ปี งบประมาณ
2554 จัดสรรให้ 500,000 บาทโดยยึดหลักหัวหน้ างาน 10,000 บาท และผู้ใต้ บงั คับบัญชา 5,000 บาท
หากไม่พอพิจารณาเป็ นรายกรณีไป
งานพัฒ นาแผน/กลไกการประกั น คุณ ภาพ ปี งบประมาณ 2553 ได้ รั บ จัด สรร
350,000 บาท ปี งบประมาณ 2554 จัดสรรให้ 200,000 บาท
งานบริ ห ารตามภาครั ฐ แนวใหม่ ปี งบประมาณ 2553 ได้ รั บ จั ด สรร 50,000
ปี งบประมาณ 2554 จัดสรรให้ 100,000 บาท
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประชุ ม คณะกรรมการที่ รั บ ผิ ด ชอบ ประกอบด้ ว ย การประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารประจําสํานักงานอธิการบดี และคณะกรรมการประชุมสภาคณาจารย์ เป็ นงาน
ใหม่ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเพิ่มเติมให้ ได้ รับการจัดสรรในปี งบประมาณ 2554 จํานวน 61,500 บาท
นางสาวเยาวนิตย์ คงชื่น หัวหน้ างานธุรการและสารบรรณ แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ว่ า
ปี งบประมาณ 2553 ได้ รับงบประมาณ 45,000 บาท ปี งบประมาณ 2554 ได้ รับจัดสรรงบประมาณ
จํานวน 70,000 บาท หน่วยงานธุรการและสารบรรณ จะจัดดําเนินงานทัง้ สิ ้น 2 กิจกรรมรอง คือ
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นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้ งต่อที่ ประชุมว่า สําหรั บการ
ดําเนินโครงการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-documents) ขณะนี ้โปรแกรมดังกล่าวประสานอาจารย์กิตติ
พงษ์ สุวรรณราช ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในเบื ้องต้ นใกล้ แล้ วเสร็จ จึงมอบหมายให้ งาน
ธุรการและสารบรรณเป็ นแม่แบบในการดําเนินโครงการอบรมบุคลากรในการใช้ โปรแกรมดังกล่าวจึง
จัดสรรงบประมาณให้ เพิ่มเป็ น 70,000 บาท
นางสาวปราณี เกษมสุข แจ้ งต่อที่ประชุมว่า งานเลขานุการผู้บริ หาร ในปี งบประมาณ
2553 ได้ รับงบประมาณ 1,040,000 บาท ในปี งบประมาณ 2554 ได้ รับการจัดสรร 1,070,000 บาทซึง่
งบประมาณดังกล่าวจํ านวน 1,000,000 บาทเป็ นงบสําหรั บผู้บริ หารไปราชการ และงบประมาณ
70,000 บาท จะดําเนินการจัดซื ้อจัดซื ้อวัสดุประจําสํานักงานและจัดซื ้อเครื่ องถ่ายเอกสารประจํางาน
เลขานุการผู้บริ หารเนื่องจากต้ องดําเนินการถ่ายเอกสารและระยะทางในการดําเนินการค่อนข้ างไกล
หากมีประจําที่หน่วยงานจะบริ การได้ สะดวกและรวดเร็วกว่า
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง เสนอต่อที่ประชุมว่า สําหรับโครงการ
จัดซื ้อเครื่ องถ่ายเอกสารเห็นว่าควรจะดําเนินการในลักษณะจัดเช่า เพื่อประหยัดงบประมาณและการ
ดูแลรั กษาในระยะยาว จึงเสนอให้ จัดงบประมาณสําหรั บจัดซือ้ วัสดุสํานักงานและเช่าเครื่ องถ่าย
เอกสารประจํางานเลขานุการผู้บริ หารจํานวน 70,000 บาท
นางสาวปราณี เกษมสุขแจ้ งว่า มีโครงการที่ขอเสนอเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ รับ
จัดสรร ขอให้ ที่ประชุมร่ วมกันพิจารณาคือ โครงการเชิดชูเกียรติ “บุคลากรดีเด่นประจําปี 2554” โดยมี
กลุ่ม เป้ าหมายคื อ บุค ลากรภายในกองกลาง จํ า นวน 10 คน จากเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจํ า ตามสัญ ญา
พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และลูกจ้ างประจํา โดยจะมอบโล่เกียรติคณ
ุ
จํานวน 10 โล่ๆ ละ 1,200 บาท เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 12,000 บาท
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน หลังจากพิจารณาร่วมกัน
แล้ ว เห็นควรจัดทําโครงการดังกล่าว โดยมอบหมายให้ นางสาวปราณี เกษมสุข ดูแลงบประมาณ
ทังสิ
้ ้น 3 งบประมาณ คือ งานบริหารงานเลขานุการผู้บริ หาร จํานวน 70,000 บาท ดําเนินงานผู้บริ หาร
ไปราชการ จํานวน 1,000,000 บาท และโครงการเชิดชูเกียรติ”บุคลากรดีเด่นประจําปี 2554” จํานวน
12,000 บาท รวมทังสิ
้ ้นงานเลขานุการผู้บริ หารได้ รับงบประมาณ 1,082,000 บาท
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกองกลางได้ รับมอบหมายให้
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอยู่ในความดูแลเรื่ องการจัดทําคําขอตังงบประมาณ
้
จึงขอให้ นายอําพน
กลีบปาน เสนอแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณาร่วมกัน
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นายอําพน กลีบปาน แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในปี งบประมาณ 2553 ได้ รับ 1,740,000
บาท ปี งบประมาณ 2554 ได้ รับการจัดสรร 2,930,500 บาท ทังหมด
้
3 กิจกรรมรองคือ พัฒนางานสภา
มหาวิทยาลัย 180,000 บาท ค่าใช้ จ่ายในการประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบจํานวน 2,715,500
บาท และประชุมคณะกรรมการบริ หารงานกลาง 35,000 บาท ซึง่ จากการพิจารณาแล้ วขอเสนอจัดซื ้อ
ครุ ภณ
ั ฑ์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ประจําสํานักงาน 25,000 บาท และเสนอโครงการเพิ่มเติมคือโครงการ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง ระเบียบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือติดต่อราชการ และการเขียน
หนังสือลักษณะอื่นเฉพาะกิจ จํานวน 50,000 บาท
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับประชุม
คณะกรรมการบริ หารกองกลาง จํานวน 35,000 บาท ตังไว้
้ สําหรับการประชุมหัวหน้ าหน่วยงานใน
สังกัดกองกลาง แต่หากงานประชุมและพิธีการ(สํานักงานสภามหาวิทยาลัย) จะจัดซื ้อครุ ภณ
ั ฑ์และ
จัดทําโครงการเพิ่มเติมเสนอว่าสามารถรวมงบประมาณ 35,000 บาท ได้ แต่ขอความอนุเคราะห์ในการ
ถ่ายเอกสารที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
หลังจากพิจารณาร่ วมกันแล้ ว ที่ประชุมมีมติจดั สรรงบประมาณให้ หน่วยงานประชุม
และพิธีการทังสิ
้ ้น 2,945,500 บาท โดยมอบหมายให้ นายอําพน กลีบปาน หัวหน้ างานประชุมและพิธี
การดูแลงบประมาณทังสิ
้ ้น 4 กิจกรรม คือ งานบริ หารงานสภามหาวิทยาลัยฯ จํานวน 155,00 บาท
ค่าใช้ จ่ายในการประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบ จํานวน 2,715,500 บาท โครงการจัดซื ้อครุ ภณ
ั ฑ์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบตังโต๊
้ ะ จํานวน 25,000 บาท โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ อง ระเบียบงาน
สารบรรณ การเขียนหนังสือติดต่อราชการ และการเขียนหนังสือลักษณะอื่นเฉพาะกิจ จํานวน 50,000
นางศิริรัตน์ วาทมธุรส นักวิชาการเงินและบัญชี (แทนหัวหน้ าหน่วยงานคลัง) งาน
คลังได้ รับงบประมาณปี 2553 จํานวน 340,000 บาท ปี 2554 ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ 250,000
บาท ซึ่งหน่วยงานคลังเห็นว่างบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและของบประมาณปี 2554 จํานวน
330,000 บาท เนื่ อ งจากปั จ จุ บัน ต้ อ งดํ า เนิ น การซื อ้ เช็ ค และเห็ น ควรจัด โครงการจัด ทํ า ใบเสร็ จ
มหาวิ ทยาลัยฯ เนื่ องจากผู้ใช้ บริ การเสนอว่าเงินเดือน ควรมีการปกปิ ดและให้ เห็ นเฉพาะเจ้ าของ
รายบุค คล มากกว่า เปิ ดเผยให้ ทุก คนสามารถดูไ ด้ จึง เห็ น ควรจัด ทํ า โครงการจัด ทํ า ใบเสร็ จ ของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 80,000 บาทเป็ นโครงการใหม่ในปี 2554
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา สอบถามถึงวิธีการจัดทําโครงการดังกล่าว และพิจารณา
ร่ วมกันในที่ประชุม หลังจากพิจารณาร่ วมกันแล้ วเห็นว่าการจัดทําดังกล่าวถือว่าเป็ นงานปกติที่เพิ่ม
ขึน้ มาไม่น่าจะเป็ นโครงการใหม่ที่มีจุดเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดโครงการที่แน่ชัด จึงเห็นควรรวมโครงการ
ดังกล่าวให้ อยู่ในงานจัดซื ้อจัดหาวัสดุงานคลังเดิม 120,000 บาท ปรับเปลี่ยนเป็ น 200,000 บาท
งานพัฒนางานคลังเปลี่ยนเป็ นงานบริ หารงานคลังงบประมาณ 120,000 บาท และโครงการจัดทํา
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นางอรทัย ยิ ้มอํ่า หัวหน้ างานพัสดุ แจ้ งต่อที่ประชุม ในปี งบประมาณ 2553 ได้ รับ
การจัดสรร 700,000 บาท ปี งบประมาณ 2554 ได้ รับการจัดสรรเท่าเดิมซึง่ แบ่งเป็ น 3 กิจกรรมรองคือ
พัฒนางานพัสดุ 50,000 บาท จัดซื ้อจัดหาวัสดุงานพัสดุซงึ่ ในการดําเนินงานจัดซื ้อจัดหาวัสดุนี ้รวมถึง
การจัดซือ้ จัด หาให้ กับมหาวิ ท ยาลัย และหน่ ว ยงานในสัง กัดกองกลางด้ ว ยจํ า นวน 350,000 บาท
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ของมหาวิทยาลัยจํานวน 300,000 บาท
นางวิ ย ะดา สุเ มธเทพานัน ท์ หัว หน้ า งานประชาสัม พัน ธ์ แจ้ ง จ่ อ ที่ ป ระชุม ว่า ใน
ปี งบประมาณ 2553 ได้ รับ 376,000 บาท ปี งบประมาณ 2554 ได้ รับการจัดสรรในเบื ้องต้ นจํานวน
496,000 บาท แต่พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า งบประมาณดัง กล่า วไม่เ พี ย งพอต่อ การบริ ห ารจัด การใน
หน่วยงานเนื่องจากต้ องดําเนินการจัดทําหัวข่าวอีกทังมี
้ โครงการจัดทําวารสารเพื่อเผยแพร่ขา่ วสารของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี ้ยังได้ รับการประสานขอความอนุเคราะห์ลงข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนอยู่เสมอ
แต่ไม่สามารถให้ ความอนุเคราะห์ได้ เนื่องจากงบประมาณที่ได้ รับมีข้อจํากัดจากเหตุผลดังกล่าวจึงขอ
งบประมาณเพิ่มเติม
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา เสนอให้ ที่ประชุมร่ วมกันพิจารณาเพื่อจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมให้ กับงานประชาสัมพันธ์ หลังจากประชุมร่ วมกันแล้ วเห็นควรเพิ่มงบประมาณให้ กับงาน
ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเป็ นหน่วยงานสําคัญ ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารต่างๆให้ กบั กอง
และมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ จํานวน 848,000 บาท 4 กิจกรรมรอง คือ
งานจัดซื ้อจัดหาวัสดุงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 652,000 บาท โครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัด
พิ ษ ณุโ ลกจํ า นวน 70,000 บาท โครงการพัฒ นาสื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ เ ชิ ง รุ ก จํ า นวน 96,000 บาท
โครงการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.และ 12 ส.ค. จํานวน 30,000
บาท ทังนี
้ ้มอบหมายให้ นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์ เป็ นผู้รับผิดชอบงบประมาณดังกล่าว
นายจรัญ ชื่นใจชน หัวหน้ างานโสตทัศนูปกรณ์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในปี งบประมาณ
2553 ได้ รั บ งบประมาณจํ า นวน 60,000 บาท ในปี 2554 ได้ รั บ การจัด สรรงบประมาณจํ า นวน
170,700 บาท ซึง่ เพียงพอต่อการบริ หารจัดการโดยจะดําเนินการจัดซื ้อจัดหาวัสดุงานโสตทัศนูปกรณ์
จํานวน 100,000 บาท และมีโครงการใหม่ที่เห็นควรจัดทําคือ โครงการจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ระบบเสียงพร้ อม
ติดตังบริ
้ เวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดงานให้ แก่บคุ ลากร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวน 70,700 บาท
นายศุภกร ศรี สวุ รรณ หัวหน้ างานอาคารสถานที่และบริ การ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ใน
ปี งบประมาณ 2553 ได้ รับงบประมาณจํานวน 1,320,000 บาท ในปี งบประมาณ 2554 ได้ รับการ
จัดสรรงบประมาณในเบื ้องต้ นจํานวน 12,250,300 บาท
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นายสุรินทร์ วิ จิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้ งต่อที่ ประชุม ว่า สํ าหรั บงาน
อาคารสถานที่และบริ การ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มจํานวน 10,930,300 บาท นันเนื
้ ่องจาก
มหาวิทยาลัยมอบงบประมาณขันตํ
้ ่า ซึง่ เดิมอยูใ่ นความดูแลของมหาวิทยาลัย จํานวน1,500,000 บาท
แบ่งเป็ น ค่าเช่าเหมากําจัดปลวก จํานวน 100,000 บาท ค่าเช่าเหมาดูแลเครื่ องปั๊ มนํ ้า สูบนํ ้า จํานวน
150,000 บาท ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษารถไถ รถดัมเพื
้ ่อการเกษตร จํานวน 400,000 บาท ค่าซ่อมแซม
บํารุ งรักษารถไฟฟ้าจํานวน 700,000 บาท ค่าสุขาภิบาล ถังขยะ ตู้เย็น สําหรับบริ การนักศึกษาตาม
อาคารต่างๆจํานวน 100,000 บาท จากการพิจารณากับหัวหน้ าหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการใน
เบื ้องต้ นแล้ วมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณรายจ่ายขันตํ
้ ่า
นายศุภกร ศรี สวุ วรณ หัวหน้ างานอาคารสถานที่และบริการ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า จาก
การพิจารณาร่วมกันในเบื ้องต้ น เห็นควรปรับงบประมาณปี พ.ศ. 2554 ประจําหน่วยงานอาคาร
สถานที่และบริ การ จํานวน 20 กิจกรรมรอง ดังนี ้ ค่าเช่าเหมากําจัดปลวก จํานวน 120,000 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่ องสูบนํ ้าและระบบปั๊ มนํ ้า จํานวน 200,000 บาท ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวิทยุสอื่ สาร
จํานวน 50,000 บาท ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษารถไถ รถดัมเพื
้ ่อการเกษตร จํานวน 400,000 บาท
ค่าซ่อมบํารุงรักษาไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท ค่าสุขาภิบาล ถังขยะ ตู้เย็น สําหรับบริการนักศึกษา
ตามอาคารต่างๆ จํานวน 100,000 บาท ลิฟต์ประจํากลุม่ งานอาคารศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมจํานวน
7,500,000 บาท รถกระเช้ าไฟฟ้าอเนกประสงค์ จํานวน 450,000 บาท รถฟาร์ มแทรกเตอร์ ขนาด 50
แรงม้ า จํานวน 851,000 บาท สําหรับพัฒนางานอาคารสถานที่และบริการ จํานวน 110,000 บาท
จัดซื ้อจัดหาวัสดุงานอาคารสถานที่และบริ การ จํานวน 130,000 บาท งานปรับปรุงประดับตกแต่งภูมิ
ทัศน์ จํานวน 350,000 บาท จัดซื ้อจัดหาวัสดุซอ่ มบํารุงและปรับปรุงสิง่ ก่อสร้ าง จํานวน 849,800 บาท
จัดซื ้อวัสดุอปุ กรณ์สําหรับห้ องนํ ้าหอม จํานวน 150,000 บาท โครงการจัดซื ้อเครื่ องตัดหญ้ ารวมทังสิ
้ ้น
5 โครงการเป็ นเงิน 271,500 บาท โครงการจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์เครื่ องดูดฝุ่ น+ดูดนํ ้าจํานวน 2 เครื่ อง
18,000 บาท
นางอรทัย ยิ ้มอํ่า เสนอต่อที่ประชุมว่า สําหรับงบประมาณจัดซื ้อจัดหาวัสดุซอ่ มบํารุง
และปรับปรุงสิง่ ก่อสร้ าง งานอาคารสถานที่และบริการเห็นว่าเป็ นงานที่มีการดําเนินงานโดยงานพัสดุ
ดังนันน่
้ าจะมอบงบประมาณดังกล่าวให้ งานพัสดุ และเสนอให้ ยบุ กิจกรรมรองย่อยรวมกันเพื่อความ
สะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณ
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้ งต่อที่ประชุมว่า กองกลางได้ รับนโยบาย แนวทางการ
จัดทําคําขอตังงบประมาณ
้
และจากประสบการณ์ในปี งบประมาณ 2553 เห็นได้ วา่ หากกิจกรรมรองมี
หลายกิจกรรม จํามีหลายรหัส ซึง่ ค่อนข้ างยุง่ ยากในการเบิกจ่ายงบประมาณ หากงบประมาณใน
กิจกรรมรองนันๆไม่
้ เพียงพอ จึงเสนอให้ หน่วยงานใดมีกิจกรรมรองคล้ ายคลึงกัน ควรจัดทําเป็ น
งบประมาณยอดรวมเพื่อให้ ง่ายต่อการบริหารจัดการ
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นายศุภกร ศรี สวุ รรณ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า หลังจากพิจารณาแล้ ว งานอาคารสถานที่
และบริการขอเปลี่ยนแปลงการตังคํ
้ าของบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 ใหม่ โดยรวมค่าซ่อมแซม
เครื่ องสูบนํ ้าและระบบปั๊ มนํ ้า จํานวน 200,000 บาท ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวิทยุสื่อสาร จํานวน
50,000 บาท ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษารถไถ รถดัมเพื
้ ่อการเกษตร จํานวน 400,000 บาท ให้ อยูใ่ น
กิจกรรมเดียวกันใช้ ชื่อว่า ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ งานอาคารสถานที ่ งบประมาณจํ านวน
650,000 บาท ค่าสุขาภิบาล ถังขยะ ตู้เย็น สําหรับบริการนักศึกษาตามอาคารต่างๆ จํานวน 100,000
บาท จัดซื ้อวัสดุอปุ กรณ์สําหรับห้ องนํ ้าหอม จํานวน 150,000 บาท ปรับเปลี่ยนเป็ น ค่าจัดซื ้อวัสดุ
อุปกรณ์หอ้ งนํ้าหอม และงานสุขาภิ บาลตามอาคารต่างๆ จํ านวน 250,000 บาท จัดซื ้อจัดหาวัสดุงาน
อาคารสถานที่และบริ การ จํานวน 130,000 บาท จัดซื ้อจัดหาวัสดุซอ่ มบํารุงและปรับปรุงสิง่ ก่อสร้ าง
จํานวน 849,800 บาท ปรับเปลี่ยนเป็ น จัดซื ้อจัดหาวัสดุงานอาคารสถานทีแ่ ละบริ การและปรับปรุง
สิ่ งก่อสร้าง จํ านวน 968,700 บาท
หลังจากประชุมร่วมกันแล้ ว ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ โดยงานอาคารสถานที่และ
บริ การมีกิจกรรมรองทังสิ
้ ้น 13 กิจกรรมรอง รวมงบประมาณทังสิ
้ ้น 12,250,300 บาท
นายเฉลิม บัวแก้ วเทศ หัวหน้ างานยานพาหนะ จราจร และรักษาความปลอดภัย แจ้ ง
ต่อที่ประชุมว่าปี งบประมาณ 2553 ได้ รับ 1,700,000 บาท ในปี งบประมาณ 2554 ได้ รับ 1,700,000
บาท ซึง่ ในปี 2554 นี ้ จัดให้ งานจราจรและรักษาความปลอดภัยจํานวน 100,000 บาท เพื่อดําเนินการ
จัดซื ้อวัสดุ และเพื่อการบริหารจัดการงานจราจรรักษาความปลอดภัย สําหรับค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิง
จํานวน 900,000 บาท สําหรับงานต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จํานวน 200,000 บาท งานซ่อมบํารุงรักษา
งานยานพาหนะจํานวน 500,000 บาท รวมทังสิ
้ ้น 4 กิจกรรมรอง 1,700,000 บาท
นายสุรินทร์
วิจิตรพงษา แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับงานออกแบบและวางผัง
เนื่องจากหัวหน้ าหน่วยงานติดภารกิจแต่เสนองบประมาณทังสิ
้ น 348,000 บาท จากที่เคยได้ รับใน
ปี งบประมาณ 2553 จํานวน 45,000 บาท โดยเสนอทังสิ
้ ้น 5 กิจกรรมรอง คือ พัฒนาบุคลากรงาน
ออกแบบและวางผังจํานวน 100,000 บาท จัดซื ้อจัดหาวัสดุงานออกแบบและวางผัง จํานวน 170,000
บาท โครงการจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์เครื่ องพิมพ์ จํานวน 25,000 บาท โครงการจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แบบตังโต๊
้ ะจํานวน 25,000 บาท โครงการจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา
จํานวน 28,000 บาท จึงขอให้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณางบประมาณที่งานออกแบบและวางผังเสนอ
หลังจากประชุมร่วมกันแล้ ว ที่ประชุมเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรงานออกแบบและวาง
ผัง นัน้ ได้ จัดงบประมาณไว้ ที่งานกลางให้ แต่ละหน่วยงานใช้ งบนัน้ เพื่อให้ การดําเนินงานเป็ นไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกัน จึง ขอตัด กิ จ กรรมดัง กล่า วออกและให้ ง านออกแบบใช้ ง บประมาณกลาง สํ า หรั บ
โครงการจัดซื ้อคอมพิวเตอร์ แบบตังโต๊
้ ะและแบบพกพาเห็นว่าบุคลากรประจําหน่วยงานมีครบแล้ วจึง
ขอตัดโครงการดังกล่าวออก สรุ ปงบประมาณที่จัดสรรให้ งานออกแบบและวางผังจํานวน 100,000
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นางธนียา คําปิ น หัวหน้ างานสวัสดิการ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในปี งบประมาณ 2553
ได้ รับการจัดสรร 600,000 บาท และในปี งบประมาณ 2554 ได้ รับการจัดสรร 600,000 บาท สามารถ
บริ หารจัดการครบประมาณดังกล่าวได้ จึงไม่ของบประมาณเพิ่มเติม โดยในปี งบประมาณ 2554 มี 3
กิจกรรมรองคือ งานบริ หารงานสวัสดิการและการจัดเลี ้ยง จํานวน 534,600 บาท งานจัดซื ้อจัดหาของ
ที่ระลึก จํานวน 50,000 บาท โครงการจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์คลู เลอร์ ต้มนํ ้าร้ อนจํานวน 15,400 บาท
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้ าหน่วยงานติดภารกิจแต่เสนอของบประมาณทังสิ
้ ้น 80,000 บาท มี 2 กิจกรรมรองคือ พัฒนา
งานตรวจสอบภายในจํานวน 60,000 บาท และจัดซื ้อจัดหาวัสดุจํานวน 20,000 บาท สําหรับโครงการ
สนับสนุนงานสภาคณาจารย์ นนั ้ เป็ นโครงการที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ กองกลางดูแลได้ รับการ
จัดสรรงบประมาณ ปี 2554 จํานวน 150,000 บาท มี 1 กิจกรรมรองคือ งานบริ หารงานสภาคณาจารย์
และข้ าราชการ จํานวน 150,000 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายช่วยอํานวยการ แจ้ งต่อที่
ประชุมว่า สําหรับโครงการสนับสนุนงานสโมสรอาจารย์และข้ าราชการในฐานะประธานโครงการได้ รับ
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2554 จํานวน 400,000 บาท มี 2 กิจกรรมรองคือ จัดเลี ้ยงมุทิตาจิต จํานวน
100,000 บาท จัดแข่งขันกีฬา จํานวน 300,000 บาท
นางธนียา คําปิ น ประธานสโมสรพนักงาน – เจ้ าหน้ าที่ประจําตามสัญญา แจ้ งต่อที่
ประชุมว่า สําหรับโครงการสนับสนุนพนักงานเจ้ าหน้ าที่ได้ รับการจัดสรร จํานวน 200,000 บาท มี 2
กิจกรรมรองคือจัดเลี ้ยงมุทิตาจิต จํานวน 50,000 บาท และเข้ าร่ วมการแข่งขันกีฬาจํานวน 150,000
บาท ทังนี
้ ้นางธนียา คําปิ น เป็ นผู้ดแู ลงบประมาณดังกล่าว
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้ งต่อที่ประชุมว่า หลังจากประชุมร่ วมกันแล้ วเห็ นควร
เปลี่ยนแปลงงบประมาณบริ หารงานกลางจาก 1,084,000 เป็ น 500,000 บาท เนื่ องจากจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมให้ หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกองกลาง
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอและมอบหมายให้ นางสาวสรัญญา วิชยั จัดทํา
คําขอตังงบประมาณรายจ่
้
ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 กองกลาง เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
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6.1
อธิการบดี

แจ้ งกําหนดการประชุมหัวหน้ าหน่ วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงาน

ประธานที่ประชุม แจ้ งต่อที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมหัวหน้ าหน่วยงานในสังกัด
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครัง้ ต่อไป จะแจ้ งให้ ทราบภายหลัง
มติ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

(นางสาวชุตกิ าญจน์ ไชยบุตร)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสรัญญา วิชยั )
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

(นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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