รายงานการประชุมหัวหน้ าหน่ วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ครั ง้ ที่ 5 / 2553
วันศุกร์ ท่ ี 15 ตุลาคม 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. นางสาวพรทิพย์
วัฒรัชนากูล หัวหน้ าหน่วยงานคลัง
กรรมการ
6. นายศุภกร
ศรี สวุ รรณ
หัวหน้ าหน่วยงานอาคารสถานที่
กรรมการ
สุเมธเทพานันท์ หัวหน้ าหน่วยงานประชาสัมพันธ์
กรรมการ
7. นางวิยะดา
8. นางธนียา
คําปิ น
หัวหน้ าหน่วยงานสวัสดิการ
กรรมการ
9. นายจรัญ
ชื่นใจชน
หัวหน้ าหน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์
กรรมการ
10. นายเฉลิม
บัวแก้ วเทศ
หัวหน้ าหน่วยงานยานพาหนะ
กรรมการ
เกษมสุข
หัวหน้ าหน่วยงานเลขานุการผู้บริ หาร
กรรมการ
11. นางสาวปราณี
12. นายอําพน
กลีบปาน
หัวหน้ าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
13. นางพจนีย์
ยกยิง่
หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กรรมการ
14. นายอนิรุทธ์
ชัยเสวก
ผู้จดั การสระว่ายนํ ้า
กรรมการ
วิชยั
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป
เลขานุการ
15. นางสาวสรัญญา
16. นางสาวชุตกิ าญจน์
ไชยบุตร
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป
เลขานุการ
ผู้ไม่ มาประชุม (ติดภารกิจ)
1. นายมนตรี

คงมา

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายพิฑรู

ประดิษฐ์ สทิ ธิกร วิศวกร

หัวหน้ าหน่วยงานออกแบบและวางผัง

กรรมการ

แทนหัวหน้ างานออกแบบและวางผัง

1
รายงานการประชุมหัวหน้ าหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครัง้ ที่ 6/2553 วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2553

เริ่มประชุมเวลา 09.40 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์ ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายช่วยอํานวยการ
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมและเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ งที่ประชุมทราบ
ขอขอบคุณผู้อํานวยการกองกลาง
และทีมงานประกันคุณภาพกองกลางที่ช่วย
ดําเนินงาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหลายภารกิจ ในระยะเวลานี ้จึงขอความอนุเคราะห์หวั หน้ า
หน่วยงานกลัน่ กรองเรื่ องการลาไม่อนุญาตให้ มีการลากิจ หรื อลาพักผ่อนในช่วงเวลานี ้จนกว่างานจะ
แล้ วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2554
การใช้ อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย ขณะนี ้มีหลายหน่วยงานมาประสานติดต่อ
ขอให้ หน่วยงานต่างๆให้ การอํานวยความสะดวกด้ วย
บางหน่วยงานมาขอใช้ สถานที่แต่ไม่ได้ แจ้ ง
ล่วงหน้ า เช่น กรณีการใช้ สนามกีฬาพระองค์ดํา จึงขอกําชับให้ ผ้ ดู แู ลดูแลให้ ทวั่ ถึงเพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ผ้ มู าใช้ บริ การ กรณีการเก็บผลมะฮอกกะนี มีหน่วยงานที่ทําหนังสือมาว่าขออนุญาตเก็บแต่
เมื่อประสานแล้ วไม่ได้ มีการทําหนังสือดังกล่าว ขอให้ รปภ.ดูแลสอบถามเอกสารการอนุญาต
ขณะนี ้มหาวิทยาลัยรับงานใหญ่ทงหมด
ั้
3 งาน คือ 1. งานอินโดไชน่าแฟร์ ระหว่าง
วันที่ 4 -13 ธันวาคม 2553 ซึง่ ขณะนี ้ได้ รับการประสานจากผู้จดั งานมาดูสถานที่บ้างแล้ ว 2. งาน
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (จันทน์แก้ วพิบลู เกมส์ 23) นักกีฬาจะเข้ าพักที่อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ตึก ฉ. และอาคารมหาวชิราลงกรณ์ ตึกม. ดังนันจึ
้ งขอให้ งานอาคารสถานที่และงาน
โสตทัศนูปกรณ์เตรี ยมการเรื่ องการย้ ายอุปกรณ์การเรี ยนการสอนไปเก็บไว้ ที่อื่น 3. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครัง้ ที่ 2 ในระหว่างวันที่ 14 – 17 มกราคม 2553
งบประมาณประจําปี 2554 กองนโยบายและแผนยังไม่ได้ แจ้ งรหัสการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ หน่วยงานเนื่องจากมีการปรับปรุงระบบการตัดจ่ายยอด GF ขณะนี ้มีการอบรมการใช้
งานในเบื ้องต้ นแล้ ว อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่ อง เทคนิคการเขียนและ
วิเคราะห์โครงการและการติดตามประเมินผลการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จการใช้ จา่ ยงบประมาณ
ด้ วยเครื่ องมือ PART ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ณ ห้ องประชุมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เวลา
8.30 – 16.30 น. เห็นว่าเป็ นโครงการที่มีประโยชน์จงึ ขอให้ หวั หน้ างานหรื อผู้ที่สนใจเข้ าร่วมโครงการ
ดังกล่าว ทังนี
้ ้ขอให้ แจ้ งรายชื่อที่คณ
ุ สรัญญา วิชยั เพื่อเสนอต่อกองนโยบายและแผนต่อไป
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุม
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง รองประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมหัวหน้ าหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครัง้ ที่
4/2553 เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2553
มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 4/2553 โดยไม่มีการปรับปรุง
แก้ ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
- สรุปคําขอตังงบประมาณรายจ่
้
ายของกองกลาง ประจําปี งบประมาณ 2554
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก
มหาวิ ท ยาลัย ได้ จัด สรรงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ กองกลาง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี จํ า นวน
23,058,000 บาท แต่ละหน่วยงานนําเสนอการขอตังงบประมาณรายจ่
้
ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2554 และกองกลางได้ จดั ทําคําของบประมาณตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
งานบริ หารงานกลาง ได้ รับจัดสรร 1,431,500 บาท โดยแบ่งเป็ นทังหมด
้
5 กิจกรรม
รองคือ 1.บริหารงานกองกลาง จํานวน 570,000 บาท 2.พัฒนาบุคลากร จํานวน 500,000 บาทโดยยึด
หลักหัวหน้ างาน 10,000 บาท และผู้ใต้ บงั คับบัญชา 5,000 บาท หากไม่พอพิจารณาเป็ นรายกรณีไป
งานพัฒนาแผน/กลไกการประกันคุณภาพ จํ านวน 200,000 บาทงานบริ หารตามภาครั ฐแนวใหม่
จํานวน 100,000 บาท ค่าใช้ จ่ายในการประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบ ประกอบด้ วย การประชุม
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 2554 ได้ รับจัดสรรงบประมาณจํานวน 70,000 บาท หน่วยงานธุรการและสารบรรณ
จะจัดดําเนินงานทังสิ
้ ้น 2 กิจกรรมรอง คือ จัดซื ้อจัดหาวัสดุงานธุรการและสารบรรณ จํานวน 47,000
บาท และพัฒนางานธุรการและสารบรรณ จํานวน 23,000 บาท จะดําเนินการจัดทําโครงการอบรม
บุคลากรในการใช้ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี ้โปรแกรมดังกล่าวประสานอาจารย์กิตติพงษ์
สุวรรณราช ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในเบื ้องต้ นใกล้ แล้ วเสร็ จ โดยงานธุรการและสาร
บรรณเป็ นแม่ แ บบในการดํ า เนิ น โครงการอบรมบุค ลากรในการใช้ โ ปรแกรมดัง กล่ า วจึ ง จัด สรร
งบประมาณให้ เพิ่มเป็ น 70,000 บาท
นางสาวปราณี เกษมสุข แจ้ งต่อที่ประชุมว่า งานเลขานุการผู้บริ หาร ในปี งบประมาณ
2554 ได้ รับการจัดสรร 1,070,000 บาทซึง่ งบประมาณดังกล่าวจํานวน 1,000,000 บาทเป็ นงบสําหรับ
3
รายงานการประชุมหัวหน้ าหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครัง้ ที่ 6/2553 วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2553

นายอํ า พน กลี บ ปาน แจ้ ง ต่อที่ ประชุม ว่า ปี งบประมาณ 2554 ได้ รั บ การจัด สรร
2,945,500 บาท ทังหมด
้
4 กิจกรรมรองคือ งานบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 155,000 บาท ค่าใช้ จ่าย
ในการประชุม คณะกรรมการที่ รั บ ผิ ด ชอบจํ า นวน 2,715,500 บาท และประชุม คณะกรรมการ
บริ ห ารงานกลาง 35,000 บาท ซึ่ง จากการพิ จ ารณา จัดซื อ้ ครุ ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ป ระจํ า
สํานักงาน 25,000 บาท โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง ระเบียบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือ
ติดต่อราชการ และการเขียนหนังสือลักษณะอื่นเฉพาะกิจ จํานวน 50,000 บาท
นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล หัวหน้ าหน่วยงานคลัง แจ้ งต่อที่ประชุมว่างานคลัง ปี
2554 ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ 330,000 บาท มี 3 กิจกรรมรองได้ แก่จัดซื ้อจัดหาวัสดุงานคลัง
จํานวน 200,000 บาท งานบริ หารงานคลังจํานวน 120,000 บาท โครงการจัดทํ าเอกสารเกี่ ยวกับ
การเงินและรายงานประมาณบัญชีจํานวน 10,000 บาท
นางอรทัย ยิ ้มอํ่า หัวหน้ างานพัสดุ แจ้ งต่อที่ประชุม ปี งบประมาณ 2554 ได้ รับการ
จัดสรร 700,000 บาทซึ่งแบ่งเป็ น 3 กิจกรรมรองคือ พัฒนางานพัสดุ 50,000 บาท จัดซื ้อจัดหาวัสดุ
งานพัส ดุซึ่ง ในการดํ า เนิ น งานจัด ซื อ้ จัด หาวัส ดุนี ร้ วมถึ ง การจัด ซื อ้ จัด หาให้ กับ มหาวิ ท ยาลัย และ
หน่วยงานในสังกัดกองกลางด้ วยจํานวน 350,000 บาท ซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ ของมหาวิทยาลัยจํานวน
300,000 บาท
นางวิ ย ะดา สุเ มธเทพานัน ท์ หัว หน้ า งานประชาสัม พัน ธ์ แจ้ ง ต่อ ที่ ป ระชุม ว่า ใน
ปี งบประมาณ 2554 ได้ รับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 848,000 บาท 4 กิจกรรมรอง คือ งานจัดซื ้อ
จัดหาวัสดุงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 652,000 บาท โครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 70,000 บาท โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ เชิงรุ ก จํานวน 96,000 บาท โครงการถวาย
พระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.และ 12 ส.ค. จํานวน 30,000 บาท
นายจรัญ ชื่นใจชน หัวหน้ างานโสตทัศนูปกรณ์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในปี งบประมาณ
2554 ได้ รับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 170,700 บาท ซึ่งเพียงพอต่อการบริ หารจัดการโดยจะ
ดําเนินการจัดซื ้อจัดหาวัสดุงานโสตทัศนูปกรณ์ จํานวน 100,000 บาท และโครงการจัดซื ้อครุ ภณ
ั ฑ์
ระบบเสียงพร้ อมติดตังบริ
้ เวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัด
งานให้ แก่บคุ ลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวน 70,700 บาท
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นายศุภ กร ศรี สุว รรณ หัว หน้ า งานอาคารสถานที่ แ ละบริ ก าร แจ้ ง ต่อที่ ป ระชุม ว่า
ปี งบประมาณ 2554 ได้ รับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 12,250,300 บาท มีทงหมด
ั้
13 กิจกรรมรอง
ดังนี ้ ค่าเช่าเหมากํ าจัดปลวก จํ านวน 120,000 บาท ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาครุ ภัณฑ์ งาน
อาคารสถานที่จํานวน 650,000 บาท ค่าซ่อมบํารุ งรักษาไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท ค่าจัดซื ้อวัสดุ
อุปกรณ์ สําหรับห้ องนํ ้าหอทและงานสุขาภิบาลตามอาคารต่างๆ จํานวน 250,000 บาท ลิฟต์ประจํา
กลุ่มงานอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจํานวน 7,500,000 บาท รถกระเช้ าไฟฟ้าอเนกประสงค์ จํานวน
450,000 บาท รถฟาร์ มแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงม้ า จํานวน 851,000 บาท สําหรับงานบริ หารงาน
อาคารสถานที่และบริ การ จํานวน 100,000 บาท จัดซื ้อจัดหาวัสดุงานอาคารสถานที่และบริ การและ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้ าง จํานวน 968,700 บาท งานปรับปรุ งประดับตกแต่งภูมิทศั น์ โครงการจัดซื ้อเครื่ อง
ตัดหญ้ าเป็ นเงิน 271,500 บาทดครงการจัดซื ้อครุ ภณ
ั ฑ์ท่อสูบนํ ้าพญานาคพร้ อมเครื่ องยนต์จํานวน
11,100 บาท โครงการจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์เครื่ องดูดฝุ่ น+ดูดนํ ้าจํานวน 2 เครื่ อง 18,000 บาท
นายเฉลิม บัวแก้ วเทศ หัวหน้ างานยานพาหนะ จราจร และรักษาความปลอดภัย แจ้ ง
ต่อที่ประชุมว่า ในปี งบประมาณ 2554 ได้ รับ 1,700,000 บาท ซึง่ ในปี 2554 นี ้ จัดให้ งานจราจรและ
รักษาความปลอดภัยจํานวน 100,000 บาท เพื่อดําเนินการจัดซื ้อวัสดุ และเพื่อการบริ หารจัดการงาน
จราจรรักษาความปลอดภัย สําหรับค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิงจํานวน 900,000 บาท สําหรับงานต่อภาษี พรบ.
รถยนต์ จํานวน 200,000 บาท งานซ่อมบํารุงรักษางานยานพาหนะจํานวน 500,000 บาท รวมทังสิ
้ ้น 4
กิจกรรมรอง 1,700,000 บาท
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับงานออกแบบและวางผัง ได้ รับ
งบประมาณปี 2554 จํานวน 100,000 บาท มี 2 กิจกรรมรองคือ จัดซื ้อจัดหาวัสดุงานออกแบบและวาง
ผังจํานวน 75,000 บาท และโครงการจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์เครื่ องพิมพ์ จํานวน 25,000 บาท
นางธนียา คําปิ น หัวหน้ างานสวัสดิการ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในปี งบประมาณ 2554
ได้ รับการจัดสรร 600,000 บาท มี 3 กิจกรรมรองคือ งานบริหารงานสวัสดิการและการจัดเลี ้ยง จํานวน
534,600 บาท งานจัดซื ้อจัดหาของที่ระลึก จํานวน 50,000 บาท โครงการจัดซื ้อครุ ภณ
ั ฑ์คลู เลอร์ ต้ม
นํ ้าร้ อนจํานวน 15,400 บาท
นางพจนีย์ ยกยิ่ง แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในปี 2554 ได้ รับงบประมาณทังสิ
้ ้น 80,000 บาท
ใช้ สําหรับพัฒนางานตรวจสอบภายในจํานวน 80,000 บาท
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้ งต่อที่ประชุมว่า 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
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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 โครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กองกลางเสนอขอทังสิ
้ ้น 4,307,038 บาท จํานวน 6 โครงการคือ 1. โครงการจ้ างเหมาปรับปรุ งถนน
แฮสฟั ทส์ติกคอนกรี ต จํานวน 1,093,000 บาท 2.โครงการจ้ างเหมาปรับปรุ งพื ้นชันที
้ ่ 1 อาคารศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ เป็ นลานกิจกรรม จํานวน 374,000 บาท 3.โครงการจ้ างเหมาติดตังกล้
้ องวงจร
ปิ ดประจําประตูที่ 1 ประตูที่ 2 และประตูที่ 3 จํานวน 300,000 บาท 4. โครงการจ้ างเหมาติดตังเครื
้ ่ อง
ไล่นกพิราบระบบไฟฟ้า Bird Protect อาคารเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 1,500,000 บาท 5.โครงการ
ติดตังระบบเครื
้
่ องฉายภาพหอประชุมศรี วชิรโชติจํานวน 800,000 บาท 6. โครงการเชื่อมต่อระบบนํ ้า
ของการประปาภูมิภาคเข้ ามายังมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 240,038 บาท
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณตามไตรมาส (ไตรมาสที่ 4)
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับผลการใช้
จ่ายงบประมาณประจําปี 2553 ส่วนใหญ่แล้ วสามารถดําเนินการได้ 100% มีบางหน่วยงานที่ยงั มีเงิน
คงเหลือ สําหรับการจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ไม่สามารถนําเงินที่เหลือไปซื ้อหรื อตังเป็
้ นงบประมาณใหม่ได้ จึง
ขอให้ แต่ละหน่วยงานสืบราคาก่อนการจัดซื ้อทุกครัง้
นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนกูล หัวหน้ าหน่วยงานคลัง แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับเงิน
เหลือจ่ายหากสามารถดําเนินการได้ ตามที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ แล้ วมีเงินคงเหลือก็ถือว่าสําเร็จ ไม่จําเป็ นต้ อ
ใช้ เงินให้ หมดตามที่ได้ รับจัดสรร
นางอรทัย ยิ ้มอํ่า หัวหน้ าหน่วยงานพัสดุ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับผู้รับผิดชอบใน
การดูแลเรื่ องงบประมาณนัน้ นางสาวพิมพ์พิชญาณ์ โฉมสุข รับผิดชอบเรื่ องครุภณ
ั ฑ์ทงหมด
ั้
นางสาวกฤษณา บุญมัติ รับผิดชอบเรื่ องการบริหารสัญญา นางจิราภรณ์ สัมปุรณะพันธ์ รับผิดชอบ
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มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
4.2 การจัดทํารายงานประจําปี งบประมาณ 2553 ของกองกลาง
(ข้ อมูลระหว่ างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ทราบว่า
มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนจะให้ แต่ละหน่วยงานจัดทํารายงานประจําปี ซึง่ ในปี นี ้ยังไม่ได้
รับการประสานรูปแบบจากมหาวิทยาลัย แต่ขอให้ แต่ละหน่วยงาน จัดเตรี ยมข้ อมูลเพื่อถึงเวลาจะได้
พร้ อมดําเนินการจัดส่ง
นางสาวสรัญญา วิชยั เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับ
รายงานประจําปี 2552 ที่ผา่ นมานันบางหน่
้
วยงานไม่ได้ จดั ส่งข้ อมูลให้ กองกลาง ดังนันจึ
้ งขาดข้ อมูล
บางหน่วยงานไป สําหรับปี นี ้ขอให้ แต่ละหน่วยงานจัดเตรี ยมข้ อมูลพื ้นฐาน เช่น โครงการผลงานที่
หน่วยงานของตนได้ ทําในปี ที่ผา่ นมา การศึกษาดูงาน วุฒิบตั ร
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ แต่ละหน่วยงาน จัดส่งข้ อมูล
ดังกล่าวให้ กบั นางสาวสรัญญา วิชยั ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เพื่อที่จะได้ ดําเนินการต่อไป
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ กองกลาง
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลีย่ นยุทธศาสตร์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย เห็นว่าเป็ นการดีที่จะทําการ
ทบทวนเพื่อปรับเปลี่ยนแก้ ไขวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของกองกลาง ให้
สอดคล้ องกับมหาวิทยาลัยและสภาวะแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นควรจัดทําโครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ กองกลาง ในระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมดิเอ็มพิเรี ยล ภูแก้ วฮิลล์
รี สอร์ ท เขาค้ อ จ.เพชรบูรณ์ ซึง่ เอกสารกําหนดการได้ แจ้ งให้ หวั หน้ าทุกท่านทราบล่วงหน้ าแล้ ว สําหรับ
เอกสารที่จะใช้ ในการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารคณะทํางานได้ เตรี ยมร่างดังกล่าวเพื่อให้ สะดวกรวดเร็วใน
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ จึงขอให้ ทกุ ท่านร่วมกันพิจารณา เพื่อทีมงานจะได้ ดําเนินการต่อไป
นางสาวสรัญญา วิชยั เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป ชี ้แจงเอกสาร สําหรับ (ร่าง)
วิสยั ทัศน์กองกลาง , (ร่าง) พันธกิจกองกลาง , (ร่าง) ค่านิยมองค์กรกองกลาง , (ร่าง) ประเด็น
7
รายงานการประชุมหัวหน้ าหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครัง้ ที่ 6/2553 วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2553

นายอําพน กลีบปาน เสนอต่อที่ประชุมว่า เอกสารที่ได้ รับเนื่องจากเพิง่ ได้ รับในการ
ประชุมจึงเสนอให้ หวั หน้ าหน่วยงานแต่ละท่านนําไปพิจารณาแล้ วนําเสนอในการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ในระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2553
นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์ หัวหน้ าหน่วยงานประชาสัมพันธ์ และนางสาวปราณี
เกษมสุข หัวหน้ าหน่วยงานเลขานุการผู้บริ หาร เสนอต่อที่ประชุมว่าควรรวมข้ อต่างๆในร่ างวิสยั ทัศน์
ให้ เป็ นวิสยั ทัศน์ เดียวของกองกลาง
นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก ผู้จดั การสระว่ายนํ ้าแจ้ งต่อที่ประชุมว่า เห็นควรให้ แต่ละท่าน
เสนอความคิด เห็ น ให้ ม ากที่ สุด จึ ง นํ า แต่ล ะความคิ ด มาหลอมหลวมกัน ซึ่ง ขัน้ ตอนการรวมแต่ล ะ
ความคิดน่าจะดําเนินการโดยวิทยากรเป็ นผู้นําให้ ดําเนินการ ในการประชุมครัง้ นี ้จึงเห็นควรให้ แต่ละ
ท่านเสนอความคิดเห็นให้ มากที่สดุ
นางธนียา คําปิ น หัวหน้ าหน่วยงานสวัสดิการ เสนอต่อที่ ประชุม (ร่ าง) วิสยั ทัศน์
กองกลาง ข้ อที่ 12. กองกลางเป็ นหน่ วยงานที่ ส นั บ สนุ น ภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย โดย
สร้ างสรรค์ งานใหม่ ด้วยระบบเทคโนโลยีทท่ี ันสมัยพร้ อมก้ าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนํา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายช่วยอํานวยการ เสนอต่อ
ที่ประชุมให้ หวั หน้ าหน่วยงานแต่ละท่าน (ร่ าง) วิสยั ทัศน์กองกลาง , (ร่ าง) พันธกิจกองกลาง , (ร่ าง)
ค่านิยมองค์กรกองกลาง , (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์ กองกลาง , (ร่าง) กลยุทธ์ กองกลาง แล้ วนําเสนอ
ต่ อ การประชุ ม ครั ง้ ต่ อ ไปเนื่ อ งจากเรื่ อ งดัง กล่ า วต้ อ งใช้ ระยะเวลาในการคิ ด ให้ สอดคล้ อ งกั บ
มหาวิทยาลัย ทัง้ นี ท้ ี มงานคณะกรรมการประกันคุณภาพกองกลางได้ จัดทํ าร่ าง พร้ อมทัง้ แจ้ งของ
มหาวิทยาลัยในเอกสารประกอบวาระการประชุมแล้ ว ขอให้ ทกุ ท่านยึดหลักที่ว่า ความคิดเห็นที่ต่าง
ไม่ ใช่ ความคิดเห็นทีผ่ ิด
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับการจัดเตรี ยมงานโครงการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ กองกลางนัน้ วิทยากรจะมาประชุมร่วมกับทีมงานอีกครัง้ หนึ่ง
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2553
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นางสาวสรั ญ ญา วิ ชัย เสนอต่อที่ ป ระชุม ว่า ขอให้ ทุก ท่า นช่ว ยพิ จารณา ผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมของกองกลาง (SWOT Analysis) ซึง่ เป็ นการระดมความคิดเห็นจากตัวแทน
ของแต่ละหน่วยงานในระดับผู้ปฏิบตั งิ านจึงขอให้ หวั หน้ างานทุกท่านร่วมกันพิจารณา เพื่อที่ทีมงานจะ
ได้ นําข้ อมูลดังกล่าวไปจัดทําแผนบริ หารความเสี่ยงต่อไป
มติ หลังจากพิจารณาร่ วมกันแล้ ว ที่ประชุมมีมติเห็นความแก้ ไข ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร จุดอ่อน (Weakness) ดังนี ้
ข้อที ่ 3. บุคลากรทีม่ ี ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมีไม่เพียงพอ
ข้อที ่ 4. สวัสดิ การยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร
ข้อที ่ 5. ขาดความเท่าเทียมจึงเกิ ดการแบ่งแยกทําให้เกิ ดความกดดันและขาด
แรงจูงใจในการทํางาน
ข้ อที่ 7. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้ าใจเรื่ องกฎระเบียบและไม่ปฏิ บตั ิ
ตามกฎ ระบบ ระเบียบ ข้ อบังคับทีว่ างไว้
ข้ อที่ 8. ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ไม่ถ่ายทอดงานให้ บคุ ลากรภายในรับทราบ
ขาดการเขียนแผนผัง ขันตอนการทํ
้
างาน การสอนหน้ างานมีไม่เพียงพอ
ข้ อที่ 9. บุคลากรบางส่วนไม่พร้ อมรับการเปลี่ยนแปลง/รับทราบ งานด้ านอื่นๆ
ข้ อที่ 10. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้ าใจในการวางแผนการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม
ข้ อที่ 11. การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรทุกภาคส่วนยังมีน้อย
ข้ อที่ 12. กองกลางมีหน่วยงานย่อยหลายหน่วยงาน การดูแลไม่ทวั่ ถึง
ข้ อที่ 13. ระบบการบริ หารจัดการมีหลายขันตอนทํ
้
าให้ การบริ การล่าช้ า
ข้ อที่ 15. ไม่มีการกําหนดบทลงโทษ ขาดการนําบทลงโทษมาใช้ อย่างจริ งจัง
ข้ อที่ 22. การรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจไม่ครบทุกกิจกรรม/โครงการ
ข้ อที่ 23. ความชัดเจนในการจัดทํารายงานทางการเงินทุกกิจกรรมของโครงการ ให้
ครบถ้ วนทุกไตรมาสและสรุปถึงปั ญหา อุปสรรคไม่เด่นชัด
ข้ อที่ 26. วัสดุและครุภณ
ั ฑ์เฉพาะทางมีไม่เพียงพอและขาดประสิทธิภาพ
ข้ อที่ 29. ความรู้ความสามารถ ความกระตือรื อร้ นในการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร /
หัวหน้ างาน
แก้ ไข ข้ อที่ 17. ระบบเทคโนโลยีอปุ กรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ ในการปฏิบตั งิ านไม่มี
ประสิทธิภาพตามความต้ องการของแต่ละหน่วยงาน เปลี่ยนเป็ น อุปกรณ์ เทคโนโลยีทใ่ี ช้ ในการ
ปฏิบัตงิ านไม่ เพียงพอ 19. ระบบการควบคุมภายในยังไม่ครบทุกด้ าน เพียงพอ ข้ อที่ 28 ระบบช่ วย
ในการรักษาความปลอดภัยยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องอื่นๆ
6.1 เชิญร่ วมงานทําบุญเข้ าพรรษาในวันที่ 20 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น.
เป็ นต้ นไป ณ ศาลาพิบูลภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่ วนทะเลแก้ ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในวันที่ 20 ตุลาคม 2553
นี ้ สํานักงานอธิการบดี เป็ นเจ้ าภาพทําบุญวันเข้ าพรรษาจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
6.2 เชิญร่ วมงานคอนเสิร์ตการกุศล เป็ นไปได้ The Possibles ร่ วมกับพิบูล
สงครามออเครสตร้ า
นางสาวปราณี เกษมสุข หัวหน้ างานเลขานุการผู้บริ หาร แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล เป็ นไปได้ The Possibles ร่ วมกับพิบลู สงคราม
ออเครสตร้ า ในวัน ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2553 เวลา 17.00 น.เป็ นต้ น ไป ณ หอประชุม ศรี ว ชิ ร โชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ส่วนทะเลแก้ ว
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
6.3 โครงการเชิดชูเกียรติ “บุคลากรดีเด่ นประจําปี 2554”
นางสาวปราณี เกษมสุข หัวหน้ างานเลขานุการผู้บริหาร แจ้ งความก้ าวหน้ าต่อที่
ประชุมว่า ขณะนี ้ได้ ดําเนินการออกคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการพร้
้
อมทังหลั
้ กเกณฑ์การพิจารณาแล้ ว
คาดว่าจะประกาศผลปลายปี 2554
นายจรั ญ ชื่ น ใจชน หัว หน้ า งานโสตทัศ นูป กรณ์ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า สํ า หรั บ
คณะกรรมการในการพิ จารณาให้ รางวัลเห็ นควรให้ ผ้ ูบริ หารระดับสูงกว่า หัวหน้ างานเป็ นผู้ตัดสิน
เนื่องจากอาจเกิดความลําเอียงเพราะหัวหน้ างานอาจเสนอผู้ใต้ บงั คับบัญชาของตนเอง และผู้อื่นที่ไม่มี
หัวหน้ างานสนับสนุนอาจพลาดรางวัลดังกล่าว จึงเสนอให้ ผ้ บู ริหารระดับสูงขึ ้นไปเป็ นผู้ตดั สิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายช่วยอํานวยการเสนอต่อที่
ประชุมว่า สําหรับโครงการดังกล่าวเป็ นงานระดับกองเห็นว่าหัวหน้ างานสามารถร่วมกันตัดสินว่าผู้ใด
เหมาะสม จึงเห็นควรให้ พิจารณาร่วมกันในระดับกอง
นางสาวปราณี เกษมสุข หัวหน้ างานเลขานุการผู้บริ หาร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าหัวหน้ า
งานสามารถเสนอบุคลากรนอกหน่วยงานของตนเองได้ และการพิจารณามีหลักเกณฑ์พร้ อมทังเป็
้ น
การพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการจึงเห็นว่าเหมาะสมแล้ ว
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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6.4 แจ้ งกําหนดการประชุมหัวหน้ าหน่ วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี
ประธานที่ประชุม แจ้ งต่อที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมหัวหน้ าหน่วยงานในสังกัด
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครัง้ ต่อไป จะแจ้ งให้ ทราบภายหลัง
มติ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.

(นางสาวชุตกิ าญจน์ ไชยบุตร)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสรัญญา วิชยั )
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

(นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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