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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมเอ.ซี.คาร์เตอร์ ช้ัน ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์ 

---------------------------------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
๑ นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล  ประธาน 
๒     ผศ.นิพนธ์  เฮงสมบูรณ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๓      นายอาทร  ทองสวัสดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๔      นางกันณิกา  ธนพิพัฒน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๕      นางวลินเนศวร์  ธีรการุณวงศ์  กรรมการ 
๖      นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล  กรรมการ 
๗      นายอภิชาติ  สิงห์ชัย   กรรมการ 
๘      นางบุญเพ็ญ  หงษ์ทอง  กรรมการ 
๙      นายสุวิทย์  มุดทะเล   กรรมการ 
๑๐    นายฉัตรชัย  สินจุ้ย   เลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.    นายทินภัทร   ห้วยใหญ่  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒.    นางสาวเกตุศิริ   ค าเจริญ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาวธิดาวัลย์  ศรีภา   นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น 

 นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล  ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ ค าสั่งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๘/
๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติให้ยกเลิกค าสั่งที่ ๑๙๔๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ ค าสั่งที่ ๓๒๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และได้มีมติแต่งตั้งบุคคลเป็น
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ตามค าสั่ง ที่  ๒๗๗๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
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ส านักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยในค าสั่งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
๒๕๖๕ มีแก้ไขข้อความในล าดับที่ ๑๐ จาก “กรรมการและเลขานุการ” เป็น “เลขานุการ”  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
๑.๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต

ภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บัณฑิตระหว่างวันที่ ๑ - ๑๓ 
กันยายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โดยบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
มีก าหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไป เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ จ านวนบัณฑิตที่เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร รอบเช้า จ านวน 2,437 คน รอบบ่าย จ านวน 2,461 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น  
เป็น 4,898 คน  

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๑.๓ งานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีคณาจารย์และ
บุคลากรที่อายุครบเกษียณราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นการแสดงมุทิตาจิต แด่คณาจารย์และ
บุคลากรที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย
จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจ านวน ๑๓ ท่าน โดยในขณะนี้ 
ฝ่ายเลขานุการอยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจจ านวนผู้เข้าร่วมงานต่อไป 

 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุมพิจารณาแล้ว  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
ผศ.นิพนธ์ เฮงสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะว่า วาระที่ 4.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ควรมีการใส่รายละเอียดไตรมาสในการรายงานและควรมีการใส่ข้อมูล ในรูปแบบ
ของร้อยละเพ่ือให้เข้าใจง่ายมากยิ่งข้ึน 

นายอาทร ทองสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะว่า ในการบันทึกการประชุมในส่วนของการรายงานผล
เกี่ยวกับโครงการและงบประมาณต่างๆ ให้เน้นย้ าในเรื่องของการบันทึกสาระส าคัญ รายละเอียด การจัดซื้อจัด
จ้างหรือ งบประมาณ โดยละเอียด เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากมีผลทางกฎหมาย 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑  รายงานผลภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕) 

 กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕) โดยเป็นงบประมาณรวมที่ส านักงานอธิการบดี
รับผิดชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ าแนกรายละเอียดตามหน่วยงาน ยุทธศาสตร์-กลยุทธ์-โครงการ
หลัก-โครงการรอง งบรายจ่ายและตามรายละเอียดโครงการ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควร
ด าเนินการจัดการในส่วนของงบประมาณในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามจ านวนที่ได้รับ เนื่องจากมีการเบิกจ่ายที่
ไม่เป็นไปตามยอดที่ได้รับจัดสรร อาจส่งผลต่อการถูกตัดงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป 

 นายอภิชาติ สิงห์ชัย รักษาการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ได้แจ้งว่า ตามท่ีกรมบัญชีกลางจัดให้
มีการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อ
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ขึ้นนั้น ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับรางวัลจ านวน ๒ 
รางวัล ได้แก่ รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ในระดับดี และรางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มี
การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง มิติด้านการเบิกจ่าย  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 ๔.๒  รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์  ประจ าปี ๒๕๖๕  

 กองอาคารสถานที่ฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยแบ่งเป็น งบที่ดินสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๒ รายการ (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง ๑ รายการ และ อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง ๑ รายการ) งบครุภัณฑ์ จ านวน ๘ รายการ 
(ด าเนินการเสร็จสิ้น ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายแล้ว ๕ รายการ ตรวจรับงาน/เรื่องเข้าการเงินแล้ว ๑ รายการ ตรวจ
รับงานงวดสุดท้าย เรียบร้อย ๑ รายการ อยู่ระหว่างด าเนินการติดตั้งระบบ ๑ รายการ) งบ บกศ.คงคลัง ปี๖๕ 
จ านวน ๔ รายการ (ด าเนินการเสร็จสิ้น ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายแล้ว ๓ รายการ อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง          
๑ รายการ) และงานที่ไม่ได้อยู่ในแผนการด าเนินการ งบปี๖๕ จ านวน ๖ รายการ (ด าเนินการเรียบร้อย ๑ 
รายการ อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง ๓ รายการ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา ๑ รายการ อยู่ระหว่างของบ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ๑ รายการ) 
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มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 ๔.๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๕ 

 กองคลัง ได้จัดท ารายงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วันที่ 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยเงินงบประมาณแผ่นดินจ านวน 157 รายการ เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๓๘ รายการ 
เป็นเงิน ๔๓,๗๖๙,๕๘๑.๑๖ บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ/รอส่งมอบ จ านวน ๑๙ รายการ เป็นเงิน 
๔๐ ,๙๘๐ ,๗๔๐ บาท เงินรายได้  จ านวน  8  รายการ เบิกจ่ ายแล้ว จ านวน ๒  รายการ เป็ น เงิน  
๔,๗๔๖,๐๕๒.๗7 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ/รอส่งมอบ จ านวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๘,๘๑๒,๘๕๐ บาท 
ประกวดราคายังไม่ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จ านวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๗,๑๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้
ข้อเสนอแนะในเรื่องของการขยายสัญญาว่า ผู้รับจ้างควรระบุเหตุผลความจ าเป็นในการขอขยายสัญญา 
เนื่องจากเมื่อท าการตรวจสอบย้อนหลังแล้วอาจเกิดความเข้าใจผิดและอาจส่งผลกระทบกับมหาวิทยาลัยได้ ใน
การพิจารณาขอให้ และเน้นย้ าให้งานพัสดุขอรายละเอียดประกอบการพิจารณา เช่น รายงานประจ าวัน ให้
ครบถ้วนตามก าหนด เพ่ือป้องกันความผิดพลาด 

มติที่ประชุม รับทราบ มอบให้กองคลัง น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไป เป็น
แนวทางปฏิบัติ 

๔.๔  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรทุกประเภท รอบการ
ประเมินที่ ๒/๒๕๖๔ และรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๕  

กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของ
บุคลากรทุกประเภทรอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๔ ณ วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และรอบการประเมินที่          
๑/๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ได้น ารายงานผลดังกล่าว รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทราบเรียบร้อยแล้ว 

นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งว่า ในการปรับเลื่อนเงินเดือน
ของบุคลากรในแต่ละรอบมีความล่าช้าเนื่องจาก การส่งผลประเมินของแต่ละหน่วยงานล่าช้า ผลการประเมิน
ตนเอง (peer assessment) ต้องขยายระยะเวลาออกไปเนื่องจากมีบุคลากรประเมินไม่ทันเวลาจ านวนมาก ท า
ให้การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรเกิด
ความล่าช้า  

มติที่ประชุม รับทราบ  

๔.๕  รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
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กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท ารายงานผลการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๕ โครงการ ได้แก่  

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากร ระยะสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566-2569  

2.โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

4. โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2565 

5. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ประชุม รับทราบ  

๔.๖  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี ๒๕๖๕ 

กองกลาง ได้จัดท ารายงานรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยจากการสรุปภาพรวมส านักงานอธิการบดี พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ส านักงานอธิการบดีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  

นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เสนอแนะว่า เนื่องจากการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนี้เป็นตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ ดังนั้นในรอบของการประเมินรอบต่อไป การ
จัดท าแบบประเมิน ควรให้ผู้ใช้บริการตอบแบบประเมินอย่างสม่ าเสมอ มีการกระจายกลุ่มตัวอย่างให้
หลากหลาย และในส่วนของการรายงานผลการประเมิน ให้รายงานเป็นรายไตรมาสหรือรายภาคเรียน เพ่ือจะ
ได้ทราบผลการประเมินทีม่ีความแม่นย าและถูกต้อง 

ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑  (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 กองนโยบายและแผน ได้จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยมีสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 - 2570) การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) รวมถึง รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
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 นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี แจ้งว่า หาก (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิง
ยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)มหาวิทยาลัย ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีนี้ จะน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือบรรจุเป็นยุทธศาสตร์ของ 
ส านักงานอธิการบดี ในภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมหาวิทยาลัยได้มีการตรวจติดตามการด าเนินงานตาม
แผนฯ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม  

 นางสาวธิดาวัลย์ ศรีภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเป็น
เรื่องของการบริหารจัดการ ส านักงานอธิการบดีในฐานะผู้ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานหลัก ได้น ามา
พิจารณาตั้งเป็นยุทธศาสตร์หลัก  โดยในส่วนของภาพรวมของมหาวิทยาลัยมี 11 ตัวชี้วัด และส านักงาน
อธิการบดีได้เพ่ิมตัวชี้วัดเป็น 16 ตัวชี้วัด เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของแต่ละกองและมีการใช้ SOAR 
แทน SWAT เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 

 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะปรับแก้ไขดังนี้ 

 ผศ.นิพนธ์ เฮงสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะว่า  

 บทน า บรรทัดที่ 3 และ 5 “ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” แก้ไขเป็น “ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” 

หลักการและเหตุผล ค าว่า “เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง” ควรอธิบายด้วยว่า
เปลี่ยนแปลงอย่างไรและสัมพันธ์กับ(ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๖-๒๕๗๐) อย่างไร  

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ มอบให้กองนโยบายและแผน น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับแก้  

 ๕.๒  (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 กองนโยบายและแผน ได้จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเป็นการดึงรายละเอียดต่างๆในส่วนของ ข้อมูลงบประมาณ  ตัวชี้วัดออกมาจาก (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ือให้คณะกรรมการ
ร่วมพิจารณา 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ  

 ๕.๓  (ร่าง) แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

        กองนโยบายและแผน ได้จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสรุปค าของบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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จ าแนกเป็น 5 ส่วนได้แก่ 1. หน่วยงานและผลผลิต 2. หน่วยงานและยุทธศาสตร์  3. หน่วยงานและผลผลิต 
(ไตรมาสที่ 1-4) 4. หน่วยงานและยุทธศาสตร์ (ไตรมาสที่ 1-4) และ ๕. กิจกรรมต้นทุนและงบรายจ่าย (ไตร
มาสที่ 1-4)  

 นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี แจ้งว่า งบประมาณที่รายงานคือ
งบประมาณส าหรับใช้ด าเนินงานภายในกองต่างๆ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน แต่ในการด าเนินงาน
ของแต่ละกอง จะได้เงินงบประมาณด้านอ่ืนๆมาสนับสนุน โดยในปีที่ผ่านมา ส านักงานอธิการบดีได้รับ
งบประมาณจากโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้น าไปจัดสรรให้แต่ละกอง
บริหารจัดการท าโครงการพัฒนาบุคลากร โดยในปีต่อๆไป หากส านักงานอธิการบดีได้รับจัดสรรงบประมาณมา 
จะน าไปวางแผนจัดสรรงบประมาณโดยมุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญมากข้ึนต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

 ๖.๑ ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งต่อไป           

  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งต่อไป ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้
ทราบต่อไป      

ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 

นายฉัตรชัย สินจุ้ย      ผู้จดรายงานการประชุม 
นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


