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เริ่มประชุมเวลา 09.20 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์ ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายช่วยอํานวยการ
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมและเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ งที่ประชุมทราบ
ขอบคุณทีมงานกองกลางทุกท่าน และขอบคุณทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ณ โรงแรมอิมพีเรี ยล ภูแก้ ว ฮิลล์รีสอร์ ท เขาค้ อ จ.เพชรบูรณ์ และงานรักษา
ความปลอดภัย ที่จดั อบรมให้ กบั บุคลากรเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย ขอบคุณงานอื่นๆที่มีสว่ นร่วม
ช่วยเหลือมาด้ วยดี งานสวัสดิการ งานอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ที่มีการ
ดําเนินงานอยูเ่ สมอ และขอขอบคุณงานธุรการและสารบรรณที่จะจัดอบรม E-Document
ขณะนี ้มหาวิทยาลัย กําลังดําเนินการจัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศล The Impossible
คอนเสิร์ตเป็ นไปได้ ขณะนี ้จําหน่ายตัว๋ เกือบหมดแล้ ว และงานที่สองคือ การจัดงานอินโดไชน่าแฟร์ ใน
ระหว่างวันที่ 4 - 13 ธันวาคม 2553 นี ้ ซึง่ การดําเนินงานครัง้ นี ้ถือเป็ นโอกาสดีที่ทีมงาน นักศึกษา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะได้ ศกึ ษาวิธีการดําเนินงานในระดับประเทศ สําหรับการดําเนินงานนันไม่
้
มีการเรี ยนสอนแต่ให้ มาปฏิบตั งิ านตามปกติ ขอความอนุเคราะห์หวั หน้ าหน่วยงานสํารวจรายชื่อเพื่อ
ทํางานในวันหยุด วันที่ 4 – 5 – 6 และในวันที่ 10 ธันวาคม 2553 ซึง่ เป็ นหยุดจึงขอให้ ผ้ อู ํานวยการ
กองกลางและหัวหน้ าหน่วยงานทุกท่านสํารวจรายชื่อว่าจะให้ ใครอยูด่ ําเนินการบ้ าง
เนื่องจากการดําเนินงานดังกล่าวเป็ นงานที่คอ่ นข้ างหนัก และอยูใ่ นช่วงระยะเวลา
วันหยุดจึงขอความร่วมมือทุกท่านที่เสียสละทํางานเพื่อมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณอีกครัง้ หนึง่
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุม
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง รองประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมหัวหน้ าหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครัง้ ที่
6/2553 เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2553
มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 6/2553 โดยไม่มีการปรับปรุง
แก้ ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
3.1 การจัดทํารายงานประจําปี งบประมาณ ปี พ.ศ. 2553
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก
การประชุมครัง้ ที่แล้ วให้ แต่ละหน่วยงานส่งข้ อมูลรายงานประจําปี ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
ทราบจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู วบรวมข้ อมูลขณะนี ้มีเพียงหน่วยงานเดียวเท่านันที
้ ่สง่ ข้ อมูลมาให้ กองกลาง คือ
โครงการให้ บริการสระว่ายนํ ้า ถึงแม้ วา่ จะเป็ นหน่วยงานเสริมที่กองกลาง ดูแลเพิ่มเติม แต่ก็สง่ รายงาน
ให้ แก่กองกลางแล้ ว เนื่องจากข้ อมูลดังกล่าวกองกลางจะต้ องดําเนินการรวบรวม และส่งให้ กอง
นโยบายและแผนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 จึงขอความอนุเคราะห์ ทกุ หน่ วยงานจัดส่ ง
ข้ อมูลพร้ อมทั้งรู ปถ่ าย ให้ กองกลาง ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 มีความตังใจที
้ ่จะ
นําเสนอรายงานประจําปี ของกองกลาง และจัดส่งเผยแพร่ให้ มหาวิทยาลัยต่างๆ แต่เนื่องจาก
ระยะเวลาที่ได้ รับกระชันชิ
้ ดจึงอาจส่งข้ อมูลดังกล่าวให้ กบั กองนโยบายและแผน
นายจรัญ ชื่นใจชน หัวหน้ างานโสตทัศนูปกรณ์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า หน่วยงาน
โสตทัศนูปกรณ์ได้ จดั ส่งเอกสารแล้ ว
นางสาวสรัญญา วิชยั เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับ
รายงานที่ได้ รับจากหน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์นนั ้ เป็ นรายงานการประเมินตนเองประจําปี การศึกษา ซึง่
ในรายงานครัง้ นี ้ เป็ นรายงานประจําปี งบประมาณ 2553 ซึง่ จะแตกต่างกัน และขอชี ้แจงเพิ่มเติม
สําหรับการจัดทํารายงานในครัง้ นี ้จะแยกให้ เห็นว่าแต่ละหน่วยงานในสังกัดกองกลางมีเพราะ
มหาวิทยาลัยกําหนดให้ รายงานผลการปฏิบตั งิ านในรอบปี (จําแนกตามกลุม่ งาน) หากหน่วยงานใด
ไม่มีข้อมูลให้ อาจจะต้ องว่างไว้
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้ งต่อที่ประชุมว่า การจัดทํา
รายงานประจําปี นัน้ เป็ นนโยบายที่มหาวิทยาลัย กําหนดให้ แต่ละหน่วยงานต้ องทําซึง่ เป็ นสากลไม่
ได้ มาจากความต้ องการของตนเอง และเห็นว่าทุกหน่วยงานมีการดําเนินการอยูแ่ ล้ ว แต่อาจจะยังไม่ได้
รวบรวมหลักฐานหรื อจัดทําเป็ นรายงาน จึงขอให้ ดําเนินการ ไม่ต้องการให้ เหมือนปี ที่ผา่ นมาซึง่ มี
หน่วยงานไม่ได้ รายงานผลการดําเนินงานและต้ องว่างไว้
ดังนันจึ
้ งขอชี ้แจงและขอความร่วมมือทุก
หน่วยงานดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานการใช้ จา่ ยงบประมาณปี 2553
มติ หลังจากอภิปรายซักถามแล้ ว และชี ้แจงวิธีการดําเนินการแล้ ว ที่ประชุมมีมติ
รับทราบและให้ หวั หน้ าหน่วยงานทุกงานในกองกลาง จัดส่งข้ อมูลภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ที่
นางสาวสรัญญา วิชยั เพื่อที่จะรวบรวมข้ อมูลดังกล่าวจัดทํารูปเล่มส่งกองนโยบายและแผน ภายใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
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3.2 โครงการอบรมเจ้ าหน้ าที่ปฏิบัตงิ านธุรการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
E-Document
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้งานธุรการกําลังดําเนินการจัดทํา
โครงการจัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ดําเนินการจ้ างอาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช และขณะนี ้
โปรแกรมดังกล่าวสําเร็จแล้ ว จึงมอบหมายให้ งานธุรการและสารบรรณดําเนินการจัดทําโครงการอบรม
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั งิ านธุรการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-Document จึงขอให้ หวั หน้ าหน่วยงาน
ธุรการและสารบรรณ นําเสนอการจัดทําโครงการดังกล่าว
นางสาวเยาวนิตย์ คงชื่น หัวหน้ าหน่วยงานธุรการและสารบรรณ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า
ขณะนี ้งานธุรการและสารบรรณได้ ดําเนินการสํารวจรายชื่อผู้เข้ าร่วมโครงการอบรมเจ้ าหน้ าที่
ปฏิบตั งิ านธุรการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-Document แล้ วมีผ้ เู ข้ าร่วมประมาณ 126 ท่าน โดย
แบ่งการอบรมเป็ น 2 ช่วงคือ ช่วงเช้ าเป็ นของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน และช่วงบ่ายเป็ นการอบรมของ
ผู้บริหาร และผู้สนใจที่เข้ าร่วมอบรม ขณะนี ้งานธุรการและสารบรรณพร้ อมที่จะดําเนินการโครงการ
ดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในการจัดทําโครงการดังกล่าวนี ้ มีคาํ สัง่
แต่งตังคณะกรรมการดํ
้
าเนินงาน จึงขอความร่วมมือให้ ผ้ ทู ี่มีคําสัง่ หัวหน้ างานทุกท่านให้ ความร่วมมือ
และช่วยดําเนินโครงการดังกล่าวให้ ลลุ ว่ ง
นางสาวปราณี เกษมสุข หัวหน้ าหน่วยงานเลขานุการผู้บริหาร สอบถามต่อที่ประชุม
กรณีที่ตดิ ภารกิจไม่สามารถเข้ าร่วมอบรมได้ จะมีผลหรื อไม่อย่างไร
สําหรับผู้บริ หารจะต้ องเข้ าร่วม
อบรมด้ วยหรือไม่ ต้ องดําเนินการอย่างไร
นางสาวเยาวนิตย์ คงชื่น หัวหน้ าหน่วยงานธุรการและสารบรรณ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า
หากไม่สามารถเข้ าร่วมอบรมได้ สามารถมารับคูม่ ือเอกสารได้ ที่งานธุรการและสารบรรณ สําหรับการ
ปฏิบตั ขิ องผู้บริหารนันขอประสานกั
้
บศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศอีกครัง้ หนึง่
แล้ วจะประสานแจ้ ง
หัวหน้ างานเลขานุการผู้บริหารอีกครัง้ หนึง่
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้ งต่อที่ประชุมว่า การอบรมครัง้ นี ้จะทําวุฒิบตั รมอบแก้
ผู้เข้ าร่วมอบรมสําหรับท่านใดที่ตดิ ภารกิจก็สามารถติดตามสอบถามได้ ในภายหลัง
แต่หากไม่ตดิ
ภารกิจขอความร่วมมือให้ เข้ าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวเพราะต่อไปมหาวิทยาลัยจะนําระบบนี ้มาใช้
ในปี 2554 จึงขอความร่วมมือมา ณ ที่นี ้ด้ วย
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ กองกลาง
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามที่กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
จัดทําโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ กองกลาง เพื่อทบทวน ปรับปรุง แก้ ไข เปลี่ยนแปลง แผน
ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อ
ร่วมกันวางแผนการดําเนินงาน ร่วมกันแก้ ไข ปั ญหา อุปสรรค แลกเปลีย่ นประสบการณ์การทํางานร่วมกัน
ในระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมดิเอ็มพีเรี ยล ภูแก้ วฮิลล์ รี สอร์ ท เขาค้ อ จ. เพชรบูรณ์
ขอขอบคุณหัวหน้ างานทุกท่านที่ช่วยดําเนินการให้ โครงการดังกล่าวสําเร็จลุลว่ งไปด้ วยดี แต่เนื่องจาก
การดําเนินการดังกล่าวยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงมีอาจมีการดําเนินการต่อไป ทังนี
้ ้ขอให้ คณ
ุ สรัญญา วิชยั
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไปรายงานผลการดําเนินงานดังกล่าว
นางสาวสรัญญา วิชยั เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไปแจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับโครงการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ กองกลาง ใช้ งบประมาณทังสิ
้ ้น 100,000 บาท มีผ้ เู ข้ าร่วมทังสิ
้ ้น 34 ท่าน มี
ผู้ตอบแบบสอบถามทังสิ
้ ้น 32 ท่าน เป็ นข้ าราชการพลเรื อนร้ อยละ 12.5 อาจารย์ร้อยละ 3.1 พนักงาน
ราชการร้ อยละ 15.6 พนักงานมหาวิทยาลัยร้ อยละ 18.8 ลูกจ้ างประจําร้ อยละ 9.4 และเจ้ าหน้ าที่
ประจําตามสัญญาร้ อยละ 40.6 ผลการประเมินความพึงพอใจ ระดับคะแนน 4.06 คิดเป็ นร้ อยละ 80
และผลการประเมินโครงการตามแนวคิดของ R.W.Tyler,1950 ที่ยดึ ความสําเร็จของจุดมุง่ หมายเป็ น
หลัก ระดับคะแนน 4.12 คิดร้ อยละ 80 การดําเนินโครงการดังกล่าวนันมี
้ จดุ มุง่ หมายที่การหาจุดแข็ง
จุดอ่อน ผลกระทบ และโอกาส เพื่อนําผลดังกล่าวมาดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ปรัชญา
ปณิธาน วิสยั ทัศน์ และพันธกิจใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลง แต่เนื่องจากการดําเนินตามโครงการมีระยะเวลาจํากัดจึงทําให้ ไม่สามารถได้ ปรัชญา
ปณิธาน วิสยั ทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ได้ ดังนันในปี
้
2554 นี ้จึงยังคงใช้
แบบเดิม สําหรับโครงการที่จะดําเนินการต่อไป อาจเป็ นการนําผู้ที่มีสว่ นได้ เสียมาช่วยกันวิเคราะห์หา
จุดแข็ง จุดอ่อน ผลกระทบ และโอกาสของกองกลาง
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับผลที่ได้ นอกเหนือจากการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ กองกลางแล้ ว สมาชิกบุคลากรในหน่วยงานได้ ทําความรู้จกั ช่วยกันระดมความคิด ทํา
กิจกรรมและใช้ เวลาร่วมกันในการจัดทําโครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึง่ เป็ นอีกทางหนึง่ ที่ช่วยเสริ มสร้ าง
ความสัมพันธ์ ความสามัคคี ในหมูค่ ณะ ทําให้ การทํางานต่างๆบรรลุผลสําเร็จด้ วยดี
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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4.2 รายงานผลโครงการอบรมเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อํานวยการกองกลาง แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามที่
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี โดยหน่วยงานรักษาความปลอดภัย ได้ จดั ทําโครงการอบรมเจ้ าหน้ าที่
รักษาความปลอดภัย ในการให้ บริการด้ านความปลอดภัยทางทรัพย์สนิ สวัสดิภาพความปลอดภัยของ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัย การอํานวยความสะดวกด้ าน
การจราจร ประชาสัมพันธ์แจ้ งข่าวสารให้ กบั ผู้มาติดต่อสอบถาม เพื่อให้ การดําเนินงานเป็ นไปตามกฎ
ระเบียบและแนวปฏิบตั เิ ดียวกัน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ณ
อาคารเวียงแก้ ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม นัน้ ขอให้ หวั หน้ างานจราจร ยานพาหนะ และ
รักษาความปลอดภัย เป็ นผู้รายงานผลการดําเนินงานโครงการดังกล่าว
นายเฉลิม บัวแก้ วเทศ หัวหน้ างานจราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย
รายงานต่อที่ประชุมว่า มีผ้ เู ข้ าร่วมทังสิ
้ ้น 32 ท่าน มีผ้ ตู อบแบบสอบถามทังสิ
้ ้น 32 ท่าน เป็ นเจ้ าหน้ าที่
รักษาความปลอดภัยชายทัง้ 32 ท่าน มีอายุน้อยกว่า 30 ปี ร้ อยละ 15.6 ระหว่าง 30 – 35 ปี ร้ อยละ
12.5 ระหว่าง 36 – 40 ปี ร้ อยละ 34.4 ระหว่าง 41-45 ปี ร้ อยละ 12.5 ระหว่าง 46-50 ปี ขึ ้นไปร้ อยละ
25 มีระยะเวลาการปฏิบตั งิ านน้ อยกว่า 1 ปี ร้ อยละ 18.8 ระหว่าง 1-2 ปี ร้ อยละ 15.6 ระหว่าง 3-4 ปี
ร้ อยละ 15.6 ระหว่าง 5-6 ปี ร้ อยละ 15.6 ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 6 ปี ขึ ้นไป ร้ อยละ 28.1 ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของโครงการร้ อยละ 4.31 คิดเป็ นร้ อยละ 80 ระดับมาก นอกจากนี ้การอบรม
ครัง้ นี ้ทําให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยทราบถึงเทคนิคการทําความเคารพ
เนื่องจากเจ้ าหน้ าที่
รักษาความปลอดภัยไม่ได้ ผ่านการอบรมตํารวจหรื อวิธีการดําเนินงานด้ านการจราจรมาก่อน ดังนัน้
การอบรมในครัง้ นี ้ทําให้ ทราบถึงเทคนิควิธีการต่างๆไม่วา่ จะเป็ นการให้ สญ
ั ญาณจราจร หรื อการทํา
ความเคารพ ผลที่ได้ อยูใ่ นระดับดี ได้ รับเทคนิคต่างๆที่เป็ นสากล
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการที่
น่าจัดทําอีกโครงการหนึง่ อย่างต่อเนื่องอาจมีการประเมินผลรอบ 6 เดือนหลังจากผ่านการอบรมแล้ ว
ว่ามีผลการปฏิบตั งิ านอย่างไร ซึง่ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยเป็ นบุคลากรที่น่าเห็นใจ บางท่าน
ไม่ได้ ผา่ นการอบรมมาก่อน ดังนันโครงการดั
้
งกล่าว จึงเป็ นโครงการที่ดีสมควรสนับสนุนต่อไป
ขอขอบคุณหัวหน้ างานยานพาหนะ จราจร และรักษาความปลอดภัยที่ได้ จดั ทําโครงการดังกล่าว
สําหรับหน่วยงานอื่นๆ ในปี งบประมาณ 2554 หากมีโครงการใดที่จะดําเนินการเห็นควรให้ รายงาน
ความก้ าวหน้ าให้ ที่ประชุมรับทราบ และรายงานผลการดําเนินงานหลังจากจบโครงการ ถือเป็ นการ
เรี ยนรู้ร่วมกัน
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี พ.ศ. 2554
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้มหาวิทยาลัยออกรหัสแล้ วแต่ไม่
สามารถใช้ จา่ ยงบประมาณปี 2554 ได้ เนื่องจากต้ องดําเนินการจัดส่งแผนปฏิบตั กิ ารส่งกองนโยบาย
และแผนก่อน
ทางมหาวิทยาลัยจึงจะดําเนินการให้ ใช้ จ่ายงบประมาณ
ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานเนื่องจากหลายกิจกรรมจําเป็ นต้ องใช้ จ่าย
สําหรับรายละเอียดการจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
ขอให้ คณ
ุ สรัญญา วิชยั เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป เป็ นผู้ชี ้แจง
นางสาวสรัญญา วิชยั เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าสําหรับใน
ปี งบประมาณ 2554 กองนโยบายและแผนเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายงานผลในระบบสารสนเทศ
PIS ซึง่ จากเดิมการจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ต้องจัดทําเป็ นโครงการและรายงานผลการดําเนินงานในระบบ PIS
แต่เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่ดําเนินการจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์หลายรายการ การติดตามผลดังกล่าวเป็ นแค่
การจัดซื ้อแล้ วดําเนินการแล้ วเสร็จไม่ได้ วดั ผลความสําเร็จของโครงการ ดังนันในปี
้ งบประมาณ 2554
นี ้ การจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์จงึ ไม่ต้องจัดทําโครงการ และในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 กองนโยบายและแผน
กําหนดรหัสโครงการไว้ 2 ประเภท เริ่มต้ นด้ วย P หมายถึง โครงการที่อยูใ่ นแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
ของหน่วยงาน ซึง่ เป็ นโครงการที่จดั ทําในระบบ PIS ระหว่างวันที่ 5 - 20 พฤศจิกายน 2553 และ N
หมายถึง โครงการที่ไม่อยูใ่ นแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ของหน่วยงาน ซึง่ เป็ นโครงการที่จดั ทําในระบบ
PIS เกินระยะเวลาที่กําหนดไว้
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับหน่วยงานใดมีโครงการที่จะต้ อง
รายงานในระบบ PIS ให้ ดําเนินการกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มที่แนบมานี ้ และจัดส่งที่คณ
ุ สรัญญา วิชยั
ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เพื่อที่จะรวบรวมจัดทํารูปเล่มส่งมหาวิทยาลัยต่อไป ขอขอบคุณใน
ความร่วมมือมา ณ ที่นี ้
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องอื่นๆ
6.1 แจ้ งกําหนดการประชุมหัวหน้ าหน่ วยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี
ประธานที่ประชุม แจ้ งต่อที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมหัวหน้ าหน่วยงานในสังกัด
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครัง้ ต่อไป จะแจ้ งให้ ทราบภายหลัง
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.
(นางสาวสรัญญา วิชยั )
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

(นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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