
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

คร้ังที ่  4/2553  และคร้ังที ่1/2554 
วนัจันทร์ที ่ 8  พฤศจิกายน  2553  เวลา  9.00 น. 

ณ ห้องประชุมรพพีฒัน์ ช้ัน 3   ส านักงานอธิการบดี 
...................................................... 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี 
 2.  รศ.บุษรา สร้อยระยา้ รองอธิการบดีดา้นวางแผนและพฒันาคุณภาพ 
 3.  นายเชาวเ์ลิศ ขวญัเมือง รองอธิการบดีดา้นบริหารและกิจการสภามหาวทิยาลยั 
 4.  ผศ.สุภทัรา โกไศยกานนท ์ รองอธิการบดีดา้นวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์  
 5.  ผศ.ยทุธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีดา้นการคลงัและทรัพยสิ์น 
 6.  ผศ.ดร.นุชลี อุปภยั  รองอธิการบดีดา้นวจิยัและบริการวชิาการ 
 7.  ผศ.ฉตัรชยั เธียรหิรัญ รองอธิการบดีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและพฒันากายภาพ 
 8.  ผศ.ธานี  คงเพช็ร์  รองอธิการบดีดา้นกิจการนกัศึกษา ศิษยเ์ก่าและชุมชนสัมพนัธ์ 
 9.  ผศ.ดร.อมรา อมรแกว้ ผูช่้วยอธิการบดี 
                     10. ผศ.ศรีจนัทร์ โตเลิศมงคล ผูช่้วยอธิการบดีและผูอ้  านวยการกองคลงั 
                     11.  ผศ.วลัลภ ภูผา  ผูช่้วยอธิการบดี และคณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
                     12.  ผศ.เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร ผูช่้วยอธิการบดี 
                     13. นายชยัธวชั ตุ่มมะ   ผูช่้วยอธิการบดี                     
                     14. ผศ.เริงศกัด์ิ มานะสุนทร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
                     15.  ผศ.ชญาภทัร์ ก่ีอาริโย  คณบดีคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
                     16.  รศ.วมิลพรรณ อาภาเวท คณบดีคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 
                     17.  ผศ.วราพนัธ์ มุ่งวชิา  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
                     18.  นางสุรพร กิตติสารวณัโณ คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                     19.  ผศ.วชัระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
                     20.  ผศ.ภูวภสัส์ เอกตาแสง คณบดีคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ 
                     21.  ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 



 2  

                    22.  ผศ.จุฑา  พีรพชัระ ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา 
                    23.  ผศ.นิวตัร จารุวาระกลู ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
                    24.  ผศ.วนัสิริ ประเสริฐทรัพย ์ ผูอ้  านวยการกองกลาง 
                    25.  น.ส.สีสุข อ่วมแยม้ ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบภายใน 
                    26.  นางสาวสมจิตต ์ มหธันนัท ์ ผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล 
                    27.  ผศ.เตือนใจ หลิมตระกลู ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา 
                    28.  นางศรีสุดา อยูแ่ยม้ศรี ผูอ้  านวยการกองประชาสัมพนัธ์ 
                    29.  ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผูอ้  านวยการกองศิลปวฒันธรรม     
                    30.  ผศ.ดวงแข           สุขโข  ผูอ้  านวยการศูนยจ์ดัการความรู้ 
                    31.  นายมนตรี รัตนวจิิตร แทนผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
                    32.  น.ส.พลอยลดา    โสตะจินดา แทนผูอ้  านวยการกองวเิทศสัมพนัธ์ 
                    33.  น.ส.อรพรรณ  จนัทรเกษมจิต   แทนผูอ้  านวยการส านกัประกนัคุณภาพ  
                    34.  นางสุมิตรา สมประสงค ์ กองคลงั 
                    35.  น.ส.อรวรรณ์ ศิริพราหมณกุล กองคลงั 
                    36.  นางสาทิพย ์ เส็งลา กองคลงั 
                    37.  นางจุฬาภรณ์ ตนัติประสงค ์ ผูอ้  านวยการกองนโยบายและแผน 
                    38.  นายสุพล เชิดชูพงษ ์ กองนโยบายและแผน 
                    39.  นายวรีวุฒิ อุมานนท ์  กองนโยบายและแผน 
                    40.  นายจรัญ ถ าวาปี   กองนโยบายและแผน 
                41.  น.ส.นิสา ภู่แดง  กองนโยบายและแผน 
  42.  นางศิรินารถ ค าเจริญ   กองนโยบายและแผน 
  43.  น.ส.จิราภรณ์ พุม่ไสว   กองนโยบายและแผน 
  44.  นางพชัรี  ชุติมาโชติ  กองนโยบายและแผน 
  45.  น.ส.สงกรานต ์ เนียมจอ้ย  กองนโยบายและแผน 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1.  ผศ.ศรีศกัด์ิ นอ้ยไร่ภูมิ ติดราชการ 
 2.   น.ส.ศิรินาถ สิงหาแกว้ ติดราชการ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นางสุขาวดี ข ามา  ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
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 เร่ิมประชุมเวลา 9.10 น. 

  ท่านประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2553  คร้ังท่ี 4/2553  และคร้ังท่ี 1/2554    และด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม  ดงัต่อไปน้ี 
 

เร่ืองทีป่ระชุม ทีป่ระชุม/มติ 

ระเบียบวาระที ่1     เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
                       1.  รายงานผลการปฏิบติังานและการใชจ่้ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2553  ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4   ซ่ึง
ด าเนินการแลว้เสร็จไปเม่ือเดือนกนัยายน 2553   ผลเป็นอยา่งไร ท่ีผา่นมามีปัญหาและอุปสรรคอยา่งไรควรหาทาง
แกปั้ญหา                                           
                       2.  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใชจ่้ายเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2554   ส าหรับงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2554  ถือเป็นการเร่ิมตน้ท่ีดีผูบ้ริหารและหน่วยงานจะตอ้งเร่งด าเนินการในทุกเร่ือง 

ระเบียบวาระที ่2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 3/2553   เม่ือวนัศุกร์ท่ี  23  กรกฎาคม  2553 

     ตามท่ีประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2553 คร้ังท่ี 3/2553   
เม่ือวนัศุกร์ท่ี 23  กรกฎาคม 2553   ฝ่ายเลขานุการไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการฯ ทุกท่านเรียบร้อย
แลว้   มีผูข้อแกไ้ขรายงานการประชุมดงัน้ี     
     

           หน้า เดิม แก้ไขเป็น 

หนา้ 22  ขอ้ 1 ส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานตรวจสอบภายใน 

หนา้ 24 ขอ้ 1 (1) ใหค้ณะรายงานวา่ติดตามเตม็ท่ีแลว้ ใหค้ณะรายงานวา่ติดตามเตม็ท่ีแลว้อย่างไร 
หนา้ 25 บรรทดัท่ี 17 ไปรับงานประเมินผลของ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
เข้ารับการประเมิน ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

หนา้ 25 บรรทดัท่ี 17 โดยในปีน้ีจะมี โดยในปีนีม้ี 

หนา้ 26 บรรทดัท่ี 5 ชมรมท่ีเสนอผลงาน โดยได้มีการน าเสนอผลงาน 

หนา้ 26 บรรทดัท่ี 7 CCI TCI 

หนา้ 26 บรรทดัท่ี 7 สัปดาห์ท่ีแลว้ ขณะนี้ 

หนา้ 26 บรรทดัท่ี 9 CCI TCI 
 

 
 
-   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
- แกไ้ข และ
รับรอง
รายงานการ
ประชุม 
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เร่ืองทีป่ระชุม ทีป่ระชุม/มติ 
 
ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

ฝ่ายเลขานุการ  ไดน้ าเสนอตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 
3.1 ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ พ.ศ. 2553  คร้ังท่ี 4/2553    
         3.1.1  รายงานผลการปฏิบติังานตามผลผลิต/ผลลพัธ์ท่ีไดรั้บประจ าปี พ.ศ. 2553 ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4   

งบประมาณแผน่ดิน และงบประมาณเงินรายได ้  (รายละเอียดดงัเอกสารการประชุม) 

                        สรุปผลการปฏิบติังานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ตามตวัช้ีวดัผลผลิต/ตวัช้ีวดัผลลพัธ์  จ  านวน 42  
ตวัช้ีวดั  ดงัน้ี 
                        บรรลุเป้าหมายตามแผน    จ  านวน 29  ตวัช้ีวดั    คิดเป็นร้อยละ  69.04 

          อยูร่ะหวา่งรวบรวมขอ้มูล  จ  านวน  6  ตวัช้ีวดั     คิดเป็นร้อยละ 14.29 
          ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผน จ านวน 7  ตวัช้ีวดั     คิดเป็นร้อยละ 16.67 

  
 ตัวช้ีวดัทีไ่ม่บรรลุเป้าหมายตามแผน    ไดแ้ก่ 
  ผลผลติผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวช้ีวดัผลผลติ 
1. จ  านวนผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์  
2. ผูส้ าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด 
ตัวช้ีวดัผลลพัธ์ 
3. ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท าตรงสาขา  
ผลผลติผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวช้ีวดัผลผลติ 
4. จ  านวนผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. ผูส้ าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด 
ตัวช้ีวดัผลลพัธ์ 
6. ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท าตรงสาขา  
 
 

 
 
 
 
 
- รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รับทราบ 
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เร่ืองทีป่ระชุม ที่ประชุม/มต ิ

 ผลผลติผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ตัวช้ีวดัผลผลติ 
7. จ  านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม 

 ตัวช้ีวดัทีอ่ยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 
 ผลผลติผลงานวจัิยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ตัวช้ีวดัผลลพัธ์ 
1. จ  านวนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
2. จ  านวนผลงานวจิยั/นวตักรรมท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย/์ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน 
3. จ  านวนผลงานวจิยั/นวตักรรมท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี 
ผลผลติผลงานวจัิยเพือ่สร้างองค์ความรู้ 
ตัวช้ีวดัผลลพัธ์ 
1. จ  านวนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
2. จ  านวนผลงานวจิยั/นวตักรรมท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย/์ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน 
3. จ  านวนผลงานวจิยั/นวตักรรมท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี 
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เร่ืองทีป่ระชุม ที่ประชุม/มต ิ

           สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 2553  ณ ส้ินไตรมาสที ่4 * 

รายการ 

ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

จดัสรรปี 
2553 

งปม.ได้รับ
อนุมตัโิอน 

 รวมเมือ่ปรับ
โอนแล้ว  

การเบกิจ่ายจริงปี 
2553 

% การ
เบิกจ่าย 

เงินกนัเหลือ่มปี คงเหลอื % การ
เบิกจ่าย 

เพิม่-ลด% 
จากปี 2553 

% การ
เบิกจ่าย 

เพิม่-ลด% 
จากปี 2553 

  

(1) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  = (5)-
(8) 

(10) (11)=(5)-
(10) 

รวมทั้งส้ิน 639,402,100 8,946,960.00 648,349,060.00 527,431,398.17 81.35 129,127,900.31 -8,210,238.48 72.49 8.86 83.20 -1.85 

งบบุคลากร 232,761,300 3,890,640.00 236,651,940.00 244,862,178.48 103.47  -     8,210,238.48 99.99 3.48 100.33 3.14 

งบด าเนินงาน 110,489,300 -3,403,839.56 107,085,460.44 107,085,460.44 100.00   100.00 0.00 100.00 0.00 

งบลงทุน 144,076,000 8,815,068.50 152,891,068.50 44,266,548.50 28.95 108,624,520.00  34.32 -5.37 58.12 -29.16 

งบอุดหนุน 42,923,300 5,669,236.31 48,592,536.31 48,592,536.31 100.00   100.00 0.00 100.00 0.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 109,152,200 -6,024,145.25 103,128,054.75 82,624,674.44 80.12 20,503,380.31  80.67 -0.55 86.67 -6.55 

                          
                         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลยัฯ  ไดรั้บงบประมาณทั้งส้ิน  639,402,100 บาท  ไดรั้บเงิน
งบประมาณโอนจากกรมบญัชีกลางเพื่อสมทบงบบุคลากร จ านวน 8,946,960  บาท  รวมเงินงบประมาณหลงัโอน
เปล่ียนแปลงเป็นเงินทั้งส้ิน 648,349,060  บาท  มหาวทิยาลยัฯ  ใช้เงินงบประมาณไปทั้งส้ิน 527,427,385.48  บาท  คิด
เป็นร้อยละ 81.35  เป็นรายการเงินกนัเหล่ือมปี 2553  จ  านวน 129,127,900.31  คิดเป็นร้อยละ 19.92  มีเงินเบิกเกิน
งบประมาณท่ีได้รับ 8,210,238.48   บาท  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯ ได้ท าเร่ืองขอวงเงินงบบุคลากรเพิ่มเติมจาก
กรมบญัชีกลาง จ านวน 24,000,000 บาท  แต่กรมบญัชีกลางโอนมาใหเ้พียง จ านวน 8,946,960 บาท    

        อยา่งไรก็ดีเม่ือเปรียบเทียบกบัปีงบประมาณ พ.ศ.  2551  และปีงบประมาณ พ.ศ.  2552  ในช่วงเวลา
เดียวกนั ปีงบประมาณ พ.ศ.  2553   การเบิกจ่ายต ่ากวา่ปี  2551  คิดเป็นร้อยละ 1.85  การเบิกจ่ายสูงกวา่ปี 2552             
คิดเป็นร้อยละ 8.86   

 

 
 
 
- รับทราบ 
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เร่ืองทีป่ระชุม ที่ประชุม/มต ิ

     ส าหรับการใชจ่้ายเงินงบประมาณ (งบลงทุน)   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไดรั้บงบประมาณ 
144,076,000 บาท มีการโอนเปล่ียนแปลงจ านวน 8,815,068.50  รวมงบประมาณทั้งส้ิน 152,891,068.50 บาท   เบิกจ่าย
44,266,548.50 บาท  คิดเป็นร้อยละ 28.95  คงเหลือเป็นเงินกนัเหล่ือมปี  2553  จ  านวน 108,624,520  บาท  เป็นรายการ
ครุภณัฑ ์จ านวน 5,438,520  บาท  ส่ิงก่อสร้าง  จ  านวน 103,186,000  บาท  โดยมีรายละเอียดเงินกนัเหล่ือมปีส าหรับ
รายการส่ิงก่อสร้างดงัน้ี 

       - อาคารอเนกประสงคค์ณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  งบประมาณ 89,484,000 บาท  เบิกจ่าย 
20,482,000 บาท  คงเหลือเป็นเงินกนัเหล่ือมปี 2553  จ  านวน 69,002,000  บาท   

         คณบดีคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  ช้ีแจงวา่สัญญาส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2553  ขณะน้ีตรวจ
รับงานงวด 12   แลว้  คงเหลืองวดท่ี 13-19    ซ่ึงเป็นงานติดตั้งครุภณัฑ ์  ผูรั้บจา้งประมาณวา่ไม่น่าเกิน 2 สัปดาห์  
ส าหรับงบประมาณปี 2553  จะเบิกจ่ายไดท้นัเดือนธนัวาคม 2553 

       - อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม งบประมาณ 30,000,000 บาท  ยงัไม่มีการเบิกจ่าย  คงเหลือเป็นเงินกนั
เหล่ือมปี 2553  จ  านวน 30,000,000 บาท  ส าหรับเงินกนัเหล่ือมปี 2552  คงเหลือ 3 งวด   

         คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ช้ีแจงขณะน้ีเงินกนัเหล่ือมปี 2552  เบิกจ่ายงวดท่ี  5,6  แลว้   ทาง
ผูรั้บจา้งคาดวา่จะเบิกงวดท่ี 7 ไดไ้ม่เกินเดือนธนัวาคม 2553   การก่อสร้างไดด้ าเนินการไปมากแลว้  ดา้นชั้นใตดิ้น
เสร็จเรียบร้อยแลว้ จะเร่ิมด าเนินการชั้นบนต่อไป    ส าหรับงบประมาณปี 2553  คงจะเบิกจ่ายไดเ้ร็วข้ึน 

-  อาคารเรียนและปฏิบติัการสาขาวศิวกรรมอุตสาหการ  งบประมาณ 24,592,000 บาท เบิกจ่าย 
20,408,000 บาท  คงเหลือเป็นเงินกนัเหล่ือมปี 2553  จ  านวน 4,184,000 บาท 

         คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์  ช้ีแจงวา่งานเสร็จเรียบร้อยแลว้  แต่ทางบริษทัยงัไม่ส่งมอบงวดสุดทา้ย   
ส าหรับงบประมาณปี 2553  จะเบิกจ่ายไดท้นัเดือนธนัวาคม 2553 
 
*หมายเหตุ ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2554 จากระบบฐานข้อมูล BPM ERP และระบบ MIS (ระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 

 

 
 
 
 
 
 
- รับทราบและ
มอบคณะ 
เทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
- รับทราบและ
มอบคณะ 
ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
 
 
- รับทราบและ
มอบคณะ
วศิวกรรมศาสตร์
ประสานกบัผู ้
รับจา้ง 
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เร่ืองทีป่ระชุม ที่ประชุม/มต ิ

                 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2553  ณ ส้ินไตรมาสที ่4 * 
          

รายการ จัดสรร แผน % การเบิกจ่ายจริง งบกลางคณะ งบบริหาร %  
เพิม่,ลด 

      ตามแผน     จัดการฯ การเบิกจ่าย 
จากแผน 

รวมทั้งส้ิน 210,492,790 210,492,790 100 139,988,737.83 3,630,430.02 5,823,303.77 66.51 -33.49 

งบบุคลากร 33,096,360 33,096,360 100 34,526,078.18 57,815 718,470 104.32 4.32 

งบด าเนินงาน 84,675,780 84,675,780 100 53,957,643.62 239,176 322,951 63.72 -36.28 

งบลงทุน 21,913,940 21,913,940 100 14,482,634.86 1,506,746 1,115,873 66.09 -33.91 

งบอุดหนุน 13,416,500 13,416,500 100 13,993,907.30 368,700 304,200 104.30 4.30 

งบรายจ่ายอ่ืน 25,558,560 25,558,560 100 23,028,473.87 1,457,994 3,361,810 90.10 -9.90 

งบกลางคณะ 12,107,420 12,107,420 100      

งบบริหาร
จดัการฯ 

19,724,230 19,724,230 100      

 
 

                     สรุปผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณเงินรายได ้ ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4  (1 ตุลาคม 2552 - 30  กนัยายน 2553) มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไดรั้บจดัสรรงบประมาณรายไดร้วมทั้งส้ิน 210,492,790 บาท  ตามแผนในไตรมาสท่ี 4  ก าหนดไว ้
210,492,790 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100  มีการเบิกจ่ายจริง  139,988,737.83  บาท  คิดเป็นร้อยละ 66.51   ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
กบัแผนท่ีก าหนดไวก้ารเบิกจ่ายต ่ากวา่แผน  คิดเป็นร้อยละ 33.49   
 
*หมายเหตุ ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2553 จากระบบฐานข้อมูล BPM ERP และระบบ MIS 

(ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 

 
 
 
 
 
- รับทราบ 
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เร่ืองทีป่ระชุม ที่ประชุม/มต ิ
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    ท่านรองอธิการบดีดา้นวางแผนฯ    กล่าวถึงงบประมาณ เงินรายไดใ้นการเปรียบเทียบควรเทียบการ
เบิกจ่ายจริงกบัรายไดรั้บจริง   แต่มหาวทิยาลยัไม่สามารถเปรียบเทียบกบัรายรับจริงได ้   ไดข้อใหท้่านผูช่้วยอธิการบดี
ศรีจนัทร์ใหข้อ้มูลวา่ติดขดัท่ีการรายงานหรือรับรายงานจากหน่วยงานอยา่งไร  เพราะฉะนั้นจะท าใหไ้ม่สามารถเห็น
ขอ้มูลจริง    การรายงานน้ีจึงเป็นรายงานท่ีรับจดัสรรแลว้น ามาเทียบกบัรายจ่ายจริง 

       ท่านผูช่้วยอธิการบดีศรีจนัทร์  ช้ีแจงว่าการรายงานผลท่ีผ่านมาเป็นการเปรียบเทียบแผนกบัผล  ส่วนใน
เร่ืองของการเปรียบเทียบรายรับจริงกบัรายจ่ายจริงทางกองคลงัจะด าเนินการน าเสนอสภาในส่วนของเงินรายไดอี้ก
คร้ังหน่ึง   ขณะน้ีขอรายงานขอ้มูลเบ้ืองตน้ ดงัน้ี รายรับทั้งส้ินในปีงบประมาณ 2553  จ  านวน  208,875,937 บาท  
ประมาณการท่ีแผนตั้ง จ  านวน 218,338,840  บาท  ต ่ากวา่แผนอยู ่ 9, 462,903  บาท    จากการตรวจสอบเบ้ืองตน้จะมี
หน้ีคา้งช าระ 6,962,439  บาท   ถา้สามารถเก็บไดห้มด  ผลต่างระหวา่งแผนกบัรายรับจริงจะต่างกนั จ านวน 2,500,464  
บาท      ซ่ึงกองคลงัก าลงัเร่งปิดงบการเงิน  แต่ยงัขาดในส่วนของหน้ีคา้งช าระปี  2552, 2553     ท่ีรายละเอียดยงัไม่
ครบ   และรายการทรัพยสิ์นของคณะต่าง ๆ ท่ีตอ้งคิดค่าเส่ือมราคา   ขณะน้ีกองคลงัก าลงัตรวจสอบขอ้มูลทางบญัชี
และพสัดุ  และจดัท าขอ้มูลตามตวัช้ีวดัทางบญัชีของกรมบญัชีกลางซ่ึงตอ้งด าเนินการส่งเขา้ระบบ GFMIS  ภายใน
วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2553      

                        3.1.3 รายงานผลการใชจ่้ายเงินกนัเหล่ือมปี    
                                  1.  เงินกนัเหล่ือมปี 2552  จ  านวน 217,328,546 บาท  เบิกจ่าย 200,161,766 บาท  คงเหลือเงิน 
                                        กนัเหล่ือมปี 2552  จ  านวน 17,166,780  บาท  ซ่ึงเป็นงานส่ิงก่อสร้างของคณะครุศาสตร์  
                                  2.  เงินกนัเหล่ือมปีงบประมาณแผน่ดิน พ.ศ. 2553    ทั้งส้ินจ านวน 129,127,900.31  บาท   ไดแ้ก่ 
                                       -  ค่าครุภณัฑ ์    จ  านวน 5,438,520  บาท 
                                       -  ส่ิงก่อสร้าง     จ  านวน 103,186,000 บาท 

                         -  รายจ่ายอ่ืน     จ  านวน 20,503,380.31 บาท 
                                  3.  เงินกนัเหล่ือมปีเงินรายได ้พ.ศ. 2553  จ  านวน  9,504,840 บาท 
                                       -  ค่าใชส้อยและวสัดุ  จ  านวน 438,800 บาท 
                                       -  ครุภณัฑ ์ จ  านวน 7,578,740 บาท 

                         -  ส่ิงก่อสร้าง  จ  านวน 1,487,300 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รับทราบมอบ
คณะครุศาสตร์ 
 
- รับทราบและ
มอบให้
หน่วยงานท่ีมี
รายการเงินกนั
เหล่ือมปี 2553  
ด าเนินการใช้
จ่ายใหเ้ป็นไป
ตามแผน 
 

เร่ืองทีป่ระชุม ทีป่ระชุม/มติ 
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                3.2  การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ พ.ศ. 2554  คร้ังท่ี 1/2554   

                    3.2.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ พ.ศ. 2554   ซ่ึงคณะกรรมการฯ  
มีหนา้ท่ี ดงัน้ี 
                              1. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2554  ใหเ้ป็นไปตามแผนการใชจ่้ายเงิน
งบประมาณของมหาวทิยาลยัฯ 
                              2. เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา อุปสรรค ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

                     3.2.2 แผนการด าเนินงานงบประมาณแผน่ดิน และเงินรายไดท่ี้ไดรั้บ ประจ าปี พ.ศ. 2554  (รายละเอียด
ดงัเอกสารการประชุม) 

                             แผนการปฏิบติังานโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ขอใหห้น่วยงานด าเนินการให้
เป็นไปตามแผน  ตามตวัช้ีวดัผลผลิตและผลลพัธ์  ตามท่ีส านกังบประมาณก าหนด  โครงการใดท่ีมีการปรับแผนขอให้
แจง้ปรับแผนมาท่ีกองนโยบายและแผน  โครงการใดท่ียกเลิกโครงการขอใหท้บทวนและขอใหเ้ปล่ียนเป็นโครงการ
ใหม่แทน  เพื่อตวัช้ีวดัจะไดเ้ป็นไปตามแผน   

                     3.2.3    แผนการใชจ่้ายเงินงบประมาณแผน่ดิน  และเงินรายได ้ประจ าปี พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดงั
เอกสารการประชุม) 

  แผนการใชจ่้ายเงินงบประมาณแผน่ดิน ประจ าปี พ.ศ. 2554 

เป้าหมายรวมและการเบิกจ่ายในภาพรวม 

ไตรมาส เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน 

สะสม ณ ส้ินไตรมาส (%) 

เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม 

สะสม ณ ส้ินไตรมาส (%) 

แผนการเบิกจ่ายของ 

มหาวทิยาลยั (%) 

1 10.00 20.00 21.55 

2 35.00 44.00 50.14 

3 61.00 68.00 79.26 

4 72.00 93.00 100 

                                              

 
 
- รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
- รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองทีป่ระชุม ทีป่ระชุม/มติ 
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  แผนการใชจ่้ายงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปี พ.ศ. 2554 

 

 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

แผน (บาท) 43,347,790 101,260,300 167,804,990 242,052,150 

ร้อยละ 17.91 41.83 69.33 100 

การรายงานผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2554  ก าหนดให้ 

        1.  รายงานผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณทุกงบรายจ่าย  โดยกองคลงัส่งขอ้มูลการเบิกจ่ายใหก้องนโยบาย
และแผนภายในวนัท่ี 10 ของทุกเดือน 
                     2.  รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ  และรายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้งงบลงทุน ผา่นระบบ BPM   
ภายในวนัท่ี 10 ของทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองทีป่ระชุม ทีป่ระชุม/มติ 
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วาระที ่ 4   เร่ืองอืน่ ๆ  

 ผู้อ านวยการสถาบันวจัิยและพฒันา   
             ไดเ้สนอเร่ืองการก าหนดค่าเป้าหมาย สัดส่วนของผลงานวจัิยเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยกีบัผลงานวจัิยเพือ่สร้าง
องค์ความรู้  ท่ีก าหนดในผงัยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั จะก าหนดไว ้ 70 : 30 ซ่ึงถา้พิจารณาถึงปัจจุบนั (ปี 2554) 
ยงัคงไม่ไดต้ามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด โดยเป็น ผลงานวจิยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยปีระมาณ 35 ผลงานวจิยัเพื่อสร้าง
องคค์วามรู้ประมาณ 65 ถือเป็นตวัเลขท่ียงัห่างจากค่าเป้าหมายมาก  ทั้งน้ีท่านรองอธิการบดีดา้นวจิยัฯ และ สวพ. ได้
พยายามท่ีจะผลกัดนัให ้สัดส่วน ผลงานวจิยัถ่ายทอดเทคโนโลยใีหม้ากกวา่ผลงานวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ 
              ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ในงบประมาณแผน่ดิน สวพ. ไดส่้งโครงการวจิยัเขา้ระบบบริหาร
งานวจิยัแห่งชาติ (NRPM) ของ วช.ไปเรียบร้อยแลว้ เร่ืองของการก าหนดค่าเป้าหมาย ไดท้  าหนงัสือแจง้หวัหนา้
หน่วยงานก ากบัดูแลใหมี้การส่งผลงานวจิยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยใีหเ้พิ่มมากยิง่ข้ึน เพื่อใหไ้ดส้ัดส่วนเป็นไปตามค่า
เป้าหมายท่ีทางมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดไว ้รวมถึงนโยบายท่ีไดรั้บจากสภามหาวทิยาลยั และ สกอ. ดว้ย 
              เร่ือง การน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ ขอให้คณะช่วยกนัก ากบัดูแลผลกัดนั ใหส้ามารถท่ีจะน าผลงานวจิยั
ไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยห์รือประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนได ้เพราะท่ีผา่นมาเราไดใ้หค้วามส าคญักบัการเสร็จส้ิน
ของโครงการตามระยะเวลาท่ีก าหนดมากกวา่  ซ่ึงขณะน้ีก็ไดผ้ลแลว้   รวมถึงการใหน้กัวจิยัไดจ้ดัส่งรายงานผลการ
ด าเนินโครงการใหมี้การกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น   เพื่อท่ีส่วนกลางจะไดเ้สนอผลการด าเนินการในภาพรวมของ
มหาวทิยาลยัฯ ได ้
 
รองอธิการบดีด้านวางแผนและพฒันาคุณภาพ 

ไดส้รุปประเด็นส าคญัเพื่อให้หน่วยงานในระดบัมหาวทิยาลยัฯ  ไดด้ าเนินการไปดว้ยความราบร่ืน มีขอ้มูล มี
คู่มือในการท่ีจะด าเนินการ ในส่ิงท่ีไดน้ าเสนอไปแลว้ ไม่วา่จะเป้าหมายหรือแผนรายการใด ๆ  ก็ตาม  ท่ีผูอ้  านวยการ
กองนโยบายและแผน ไดเ้สนอไปแลว้ นั้น มหาวทิยาลยัฯ ตอ้งน าเสนอเขา้ไปในระบบของงบประมาณ  ระบบของ 
สกอ. ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือบรรจุเขา้ไปทั้งหมด  ถือวา่ขอ้มูลเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีทุก ๆ หน่วยงานตอ้งตระหนกัตอ้งให้
ความส าคญั หากมีการปรับเปล่ียนอยา่งไร  ตอ้งผา่นกระบวนการ ขออนุมติัต่อมหาวทิยาลยั ต่อสภามหาวทิยาลยั
ทั้งหมด ส าหรับแผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2554 เล่มสีเหลืองท่ีแจกใหทุ้กหน่วยงาน ผูบ้ริหารไปแลว้ สามารถท่ี
จะน าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากท่ีสุด ในเร่ืองของการก ากบัการท างานของทุกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดบัมหาวทิยาลยัฯ 
ระดบักอง ระดบัคณะ เพราะวา่จะมีรายละเอียดทั้งหมดอยูแ่ลว้ ตั้งแต่ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าหมาย และกลยทุธ์ของ
ท่านอธิการบดี ในการด าเนินการขอใหดู้นโยบายของท่านอธิการบดีดว้ย  ซ่ึงถือเป็นนโยบายของมหาวทิยาลยัฯ  

 

 
-  รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองทีป่ระชุม ท่ีประชุม/มติ 
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ท่านรองอธิการบดี ท่ีก ากบัในแต่ละหน่วยงาน ท่านคงเขา้ไปอธิบายและดูแลอีกคร้ัง ตามท่ีท่านประธานแจง้
ไว ้  ใหห้น่วยงานไดต้รวจสอบความถูกตอ้งอีกสักคร้ัง  ตั้งแต่  ช่ือของโครงการ งบประมาณ มีความผดิพลาดอยา่งไร
บา้ง  เพราะหน่วยงานเป็นผูน้ าเสนอเขา้มา ทางมหาวทิยาลยัไดจ้ดัท าส่ิงเหล่าน้ีจดัท าเป็นแผน แยกตาม ขอ้มูล หรืองาน
ท่ีจะเกิด และสอดคลอ้งเขา้กบักลยทุธ์ใด เป้าประสงคใ์ด แยกใหเ้สร็จแลว้  ถา้ผดิอะไร ใหห้น่วยงานท าเร่ืองตั้งแต่บดัน้ี 
แจง้กลบัมาท่ี กนผ. เพื่อ กนผ. จะไดเ้ปิดระบบใหท้่านแกไ้ข ขอ้มูลจะไดไ้ม่มีปัญหาในเร่ืองของเบิกจ่าย เม่ือท่านไม่
แกไ้ขจะเบิกจ่ายไม่ได ้ ซ่ึงการเบิกจ่ายตามตารางทุกเร่ืองขอใหเ้บิกจ่ายภายใน วนัท่ี 15 ส.ค. 2554  ในคร้ังน้ี เราไดท้  า
ความเขา้ใจและไดต้กลงกนัแลว้ หลงัจากวนัท่ี 15 ส.ค. 2554  หน่วยงานไม่แจง้การปรับเปล่ียนอยา่งไร ทาง
มหาวทิยาลยัฯ ถือวา่ท่านไม่พร้อมจะด าเนินงาน  ซ่ึงในปีท่ีผา่นมาค่อนขา้งล่าชา้ดว้ยเหตุผลหลายอยา่ง แต่ปีน้ีขอใหเ้ร่ง
ด าเนินการใหเ้ร็วกวา่ปีท่ีผา่นมา ขอยกตวัอยา่งกองศิลปวฒันธรรม  จ  านวนโครงการไม่บรรลุเป้าหมาย  ขอใหก้อง
ศิลปวฒันธรรมช่วยก ากบัดูแลเร่ือง โครงการท่ีเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม  มีจ  านวนทั้งหมด 39 โครงการทั้งของกองเอง
และของหน่วยงานอ่ืน ขอใหมี้การบริหารจดัการใหดี้ จะไดมี้ระยะเวลาการท างานไม่ซ ้ าซอ้น กบักลุ่มเป้าหมาย
เดียวกนั และสามารถด าเนินการได ้ ใหก้องและคณะใชแ้ผนในเล่มเป็นขอ้มูลสามารถดูไดท้ั้งหมด ระยะเวลา จ านวน
คน และกลุ่มเป้าหมาย  

ส าหรับการรายงานผลทุกวนัท่ี 10   ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   กองนโยบายและแผน จะท าเอกสารปรับ
แกไ้ขคู่มือการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2554  ให้ใหม่ ขณะน้ียงัท าไม่ทนั ขอ้มูล
มีการใหค้  าจ  ากดัความในแต่ละเร่ืองไวแ้ลว้  และการรายงานจะใหเ้ขา้ระบบวางแผนงบประมาณ (BPM : Budget 
Planning Management)   ขณะน้ีระบบยงัไม่เสร็จสมบูรณ์   

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จะมีหนงัสือแจง้ใหห้น่วยงานจดัท างบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2555  แยก
ยอ่ยลงสู่สาขา เพื่อจะไดจ้ดัสรรงบประมาณ ลงสู่สาขา และใหมี้การเบิกจ่ายลงสู่สาขา  เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการ
ค านวณตน้ทุนการผลิตท่ีตอ้งลงสู่สาขาต่อไป จะมีปัญหาบางหน่วยงาน ส าหรับสาขาท่ีรายรับนอ้ย ไม่พอกบัค่าใชจ่้าย 
คณะฯจะท าอยา่งไร จะมีเปอร์เซ็นตท่ี์จะแบ่งเขา้ส่วนกลางคณะอยา่งไร  เป็นสิทธิท่ีคณะจะบริหารจดัการเอง หรือวา่
จะใหก้ าหนดไปจากมหาวทิยาลยั และยงัมีรายละเอียดอ่ืน ๆ อีก ขอฝากใหพ้ิจารณาไวก่้อนล่วงหนา้ เพราะเป็นเร่ือง
ใหม่ ส าหรับจ านวนนกัศึกษา  ท่ีจะเสนอขอตั้งงบประมาณ ปี 2555 มหาวทิยาลยัจะยดึตามแผนท่ีหน่วยงานเสนอเขา้
มา โดยอา้งอิงขอ้มูลจากส านกัทะเบียนฯ  

เร่ือง การเชิญคณะกรรมการฯ เขา้ประชุมเร่งรัดงบประมาณ ขอความกรุณาถา้มีการจดัประชุมขอให้
คณะกรรมการฯ ทุกท่านเขา้ประชุมดว้ยเพราะเก่ียวกบัเร่ืองอ่ืนๆ อีกหลายเร่ือง เวลาส่งตวัแทนเขา้มาประชุมแทน จะ
ท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลไม่สมบูรณ์ซ่ึงจะเป็นปัญหากบัหน่วยงานเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 
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ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน    

 กนผ. ไดจ้ดัส่งแผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2554  (เล่มสีเหลือง)  ใหทุ้กหน่วยงานไปแลว้ เน่ืองจากในปี
น้ีมหาวทิยาลยัฯ ไดรั้บขอ้สังเกตจากสภามหาวทิยาลยั ผูต้รวจประเมินภายนอก ใหน้ าตวัช้ีวดัของประกนัคุณภาพ
ทั้งหมด มาวางไวใ้นแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของมหาวทิยาลยัฯ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่มีตวัช้ีวดัถึง 100 กวา่ตวัช้ีวดั ซ่ึงจะ
ท าใหก้ารประเมินผลตามแผนค่อนขา้งยุง่ยาก โดยจะมีตวัช้ีวดัท่ีจะตอ้งรายงานผลตามปีการศึกษา, ตามปีงบประมาณ 
ดงันั้น การรายงานผลก็จะเก็บขอ้มูลตามปีนั้น ๆ  

              ตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2554 จะมีตวัช้ีวดัในผลผลิตวทิย/์สังคม เพิ่มเขา้มาอีก ในส่วนของ
จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่ นกัศึกษาคงอยู ่ เดิมปี 2553 จะมีเฉพาะผูส้ าเร็จการศึกษาเท่านั้น  ดงันั้น การจดัท าแผนรับ
นกัศึกษา ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน     ควรใหมี้การวเิคราะห์ การตั้งแผนนกัศึกษาร่วมกนัระหวา่งฝ่ายวางแผน/
ฝ่ายวชิาการ เพื่อการควบคุมใหไ้ดเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ และควรจดัท าแผนบริหารความเส่ียงไวด้ว้ย เพราะท่ีผา่น
มาตวัช้ีวดัน้ีในระดบัมหาวทิยาลยัไดต้  ่ากวา่แผนมาโดยตลอด 

ผู้อ านวยการกองคลงั 
 เน่ืองดว้ย ในปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2554  ไดต้ั้งเป้าหมายท่ีจะจดัสรรงบประมาณลงสาขา แต่มีปัญหา
อุปสรรคในการจดัสรรงบประมาณ ยงัลงสาขาไม่ได ้ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการคิดตน้ทุนรายสาขา   กองคลงัและกอง
แผน  จึงไดป้ระชุมร่วมกนัแกไ้ขปัญหาปี งปม. 2554  โดยก าหนดวา่การเบิกจ่ายใหบ้นัทึกลงรายสาขาท่ีมิติกองทุน 
ทั้งน้ีไดท้  าความเขา้ใจกบัผูรั้บผดิชอบของหน่วยงานแลว้และขอใหค้ณะฯ กลบัไปประชุมร่วมกนัเพื่อพิจารณาจดัสรร
ค่าใชจ่้ายท่ีแยกยอ่ยลงสู่สาขา  และในปี งปม. พ.ศ. 2553  ท่ีผา่นมา มีปัญหาเร่ืองการส่งเอกสารการเบิกจ่ายล่าชา้ กอง
คลงัไดอ้อกแนวปฏิบติั ในการส่งเอกสารการเบิกจ่ายใหห้วัหนา้หน่วยงานไปก ากบัดูแล  ผูรั้บผดิชอบในการส่ง
เอกสารเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามก าหนดระยะเวลา และใหถื้อเป็นแนวปฏิบติัเพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาในปี งปม. 2554 
              ส่วนเร่ืองของตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต  กองคลงัไดมี้หนงัสือแจง้เวยีนไปแลว้  โดยใหห้น่วยงานจดัท า
รายละเอียด แผนเพิ่มประสิทธิภาพ  และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน  ก าหนดส่งวนัที ่ 5 พฤศจิกายน 2553 
ขณะน้ีมีส่งมา 2 หน่วยงาน ยงัขาดอีก 7 หน่วยงานท่ียงัไม่ไดส่้ง จึงขอใหส่้งอยา่งชา้ภายในวนัที ่10 พฤศจิกายน 2553  

ท่านประธานได้กล่าวเพิม่เติม 
              เร่ือง  การก าหนดส่งแผนเพิ่มประสิทธิภาพเม่ือวนัท่ี  5  พฤศจิกายน 2553  ขอใหห้วัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ
ติดตามดูวา่ ท าไมถึงยงัไม่ส่งซ่ึงสามารถท่ีจะส่งก่อนก าหนดได ้ดงันั้นจึงขอใหทุ้กหน่วยงานกลบัไปท าปฏิทินการ
จดัส่งงาน เพื่อจะไดส่้งรายงานตามก าหนดเวลาท่ีถูกตอ้ง  

                ท่านประธาน ไดใ้ห ้ รองอธิการบดีดา้นกิจการนกัศึกษาศิษยเ์ก่า และชุมชนสัมพนัธ์  รายงานในเร่ืองปัญหา

 
- รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รับทราบ 
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น ้าท่วม 

ท่านรองอธิการบดีด้านกจิการนักศึกษาศิษย์เก่า และชุมชนสัมพนัธ์  ไดเ้สนอรายงานในส่วนการช่วยเหลือน ้าท่วม 
ดงัน้ี 

- สภานกัศึกษา ไดร้วบรวมเงินบริจาคเป็นเงิน 200,000 บาท โดยจะน าทูลเกลา้ถวาย  ในวนัลงนามถวาย 
พระพรพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ท่ีวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2553 

- สกอ. ไดเ้ชิญนกัศึกษามหาวทิยาลยัเขา้ร่วมกิจกรรม  ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั  โดยไดจ้ดันกัศึกษา 
ส่วนหน่ึงของคณะไดไ้ปช่วยเหลือชาวบา้น ท่ีจงัหวดันครราชสีมา โดยมหาวทิยาลยัไดส้นบัสนุนงบประมาณใหเ้ป็น
จ านวน 30,000 บาท  พร้อมกนัน้ีไดเ้ตรียมขอรับบริจาคจากนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าในวนัซอ้มรับพระราชทานปริญญา 

คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
                ไดร้ายงานการด าเนินการในส่วนช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั  โดยเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2553  คณะได ้
น านกัศึกษา  จ  านวน 100 กวา่คน  ไปช่วยผูไ้ดรั้บความเดือนร้อนจากน ้าท่วมท่ีจงัหวดัอยธุยาและท่าวุง้    ซ่ึงได ้ 
ประชาสัมพนัธ์ออกรายการ  ผูห้ญิง  ผูห้ญิง ออกช่วงเวลาเชา้ของวนัพุธและวนัพฤหสั โดยเชิญชวนทุกท่านเขา้รับ 
ชมรายการดงักล่าว   เวลา 9.00 น. 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
                  -  ไดร้ายงานการจดัท าสมรรถนะโดยขอความร่วมมือทุกหน่วยงานแจง้บุคลากรเขา้ไปท าการประเมิน
สมรรถนะ ในระบบของสถาบนัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   เพื่อท่ีกองบริหารงานบุคคล จะไดใ้ช ้
ขอ้มูลเป็นแนวทางการพฒันาบุคลากรต่อไป 
                  -  กองบริหารงานบุคคล   แจง้เร่ือง สกอ. ใหจ้ดัท าแบบสอบถาม งานวจิยั เพื่อก าหนดทิศทางการพฒันา
มหาวทิยาลยัใหม่ ซ่ึงมีขอ้มูลในรายละเอียด ท่ีตอ้งการความคิดเห็นของทุกหน่วยงาน (ตามเอกสารท่ีแจกในท่ีประชุม) 
โดยขอใหทุ้กหน่วยงานเสนอขอ้คิดเห็นเพื่อประกอบการตอบแบบสอบถามส่งให ้  กองบริหารงานบุคคล  ภายใน
วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2553   เพื่อรวบรวมขอ้มูลเสนอ สกอ. ต่อไป 

ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
                    ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบภายใน  ไดแ้จง้ขอความร่วมมือใหค้ณะและกองคลงั จดัส่งรายงานผล
การจดัซ้ือจดัจา้งตามแบบฟอร์มของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ซ่ึงการรายงานจะมีรายละเอียดมากกวา่ท่ีรายงาน
ในแบบ  สงป. ใหก้องนโยบายและแผน  โดยขอใหจ้ดัส่งรายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2554                   
 

 
 

- รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

- รับทราบ 
 
 
 
 
 

- รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

- รับทราบ 
 
 

เร่ืองท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 
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รายไตรมาส  ดงัน้ี   
         ไตรมาสท่ี 1     ภายในวนัท่ี    15   มกราคม  2554 
         ไตรมาสท่ี 2     ภายในวนัท่ี    15   เมษายน   2554 

                        ไตรมาสท่ี 3     ภายในวนัท่ี    15   กรกฏาคม 2554 
                        ไตรมาสท่ี 4     ภายในวนัท่ี    15   ตุลาคม  2554 
                    ส าหรับการตรวจสอบพสัดุ ประจ าปี 2554  ขอใหห้น่วยงานก ากบัดูแลใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพสัดุ
ประจ าปี  จดัส่งรายงานภายใน  30  วนัท าการ  นบัจากวนัส้ินปีงบประมาณ   ซ่ึงปีน้ีให้ส่งภายใน วนัท่ี 12  พฤศจิกายน 
2553 
 
ท่านประธานได้กล่าวเพิม่เติม 
                โดยก าชบัใหทุ้กหน่วยงานไดเ้ร่งรัดการบริหารงบประมาณประจ าปี 2554 ใหร้วดเร็วและใหดี้กวา่ปีท่ีผา่นมา 
ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ และการส่งรายงานในเร่ืองต่าง ๆ ใหมี้การจดัท าปฏิทิน เพื่อจะไดมี้การก ากบั ติดตาม การ
ตรวจสอบได ้ทั้งน้ีให้รายงานผลตามระยะเวลาท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัดต่อไปดว้ย 

 
ปิดการประชุม  เวลา  12.00  น. 

                                                                                                                       นางศิรินารถ  ค าเจริญ                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                          ผูจ้ดรายงานการประชุม 

                                                                                                                                  นางจุฬาภรณ์  ตนัติประสงค ์
                                                                                                                               ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

- รับทราบ 

 

 

 

 

 

 


