(ร่าง)
รายงานการประชุมกองแผนงาน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น ๒ อาคารสานักงานอธิการบดี
----------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายธีระศักดิ์
เชียงแสน
๒. นางนิตยา
ศรีใส
๓. นายมารุต
รุ่งเรือง
๔. นายสุนทร
กมูลลึก
๕. นายบัณฑิต
บุญจูง
๖. นางสาวภาวิตา
ก้อนด้วง
๗. นางสุรางคณา
แสนทวีสุข
๘. นางทัศนีย์
ปัญญา
๙. นางสุจิตร
ทรงสุคนธ์
๑๐. นายอุบล
ถานะ
๑๑. นางสาวสิรินทรา พุฒจันทร์
๑๒ นายศุภชัยโชติ
กองผ้าขาว
๑๓. นางศุภาวีร์
กองผ้าขาว

ผู้อานวยการกองแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชานาญงาน
พนักงานอาคารสถานที่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุม เวลา
๑๔.๐๐ น. ผู้อานวยการกองแผนงาน ประธานในที่ประชุม เปิดการประชุม และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้ อานวยการกองแผนงาน ได้แจ้งที่ประชุมทราบ การเข้า
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด
สานักงานอธิการบดี (OD) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกาหนดจัดโครงการ จานวน ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมฟอร์จูน รีเวอร์วิว จังหวัดนครพนม โดยกองแผนงานได้กาหนดเข้าร่วมโครงการอบรมในรุ่นที่ ๑
๑

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม
-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ภาระงานของบุคลากรกองแผนงานและการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงาน
ผู้อานวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของกองแผนงาน
ซึ่งปัจจุบันมี ๓ งาน ดังนี้
๑. งานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการงบประมาณ
๒. งานสารสนเทศและติดตามผล
๓. งานบริหารทั่วไป
ทั้งนี้ โครงสร้างการแบ่งส่วนงานดังกล่าวประกอบด้วย บุคลากรกองแผนงาน และภาระ
งานในปั จ จุ บั น โดยได้ มี ก ารพิ จ ารณาทบทวนกรอบภาระงานของบุ ค ลากรกองแผนงาน ในรอบ ๖ เดื อ น
(เมษายน – กันยายน ๒๕๖๐) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่
๑

งาน/กิจกรรม
ประสานการจัดทาแผน

มหาวิทยาลัย

สานักงานอธิการบดี

กองแผนงาน

สุนทร/ศุภชัยโชติ

บัณฑิต

ทัศนีย์/สุรางคณา

สุนทร
นิตยา

บัณฑิต
คณะกรรมการด้านงบประมาณ
ของ สนอ.

ทัศนีย์/สุรางคณา

๑.๑
๑.๒

ประสานการจัดทาแผนกลยุทธ์พัฒนา 5 ปี

๑.๓

ประสานการจัดทาแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 5 ปี

ศุภชัยโชติ

๑.๔

ประสานการจัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

ศุภชัยโชติ

๑.๕
๑.๖

ประสานการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ประสานการจัดทาแผนพัฒนาอัตลักษณ์

ประสานการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

สุนทร
สุนทร

๒

บัณฑิต
บัณฑิต

ที่
๑.๗
๑.๘
๑.๙
๑.๑๐
๒
๒.๑
๒.๒
๒.๓

๒.๔
๒.๕
๓
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๔
๔.๑

๔.๒

๔.๓

๔.๔

งาน/กิจกรรม
ประสานการจัดทาแผนพัฒนาเอกลักษณ์
แผนการรับนักศึกษา/ปรับการรับนักศึกษา
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสานการจัดตั้งหน่วยงานใหม่
วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อ
ประกอบการจัดทาแผน
นักศึกษา
บุคลากร
งบประมาณ

เงินรายได้
อาคารสถานที่
ประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 5.1 (แผน)
องค์ประกอบที่ 5.1 (ความเสี่ยง&ควบคุม
ภายใน)
องค์ประกอบที่ 5.1 (แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน)
องค์ประกอบที่ 5.1 (ต้นทุน)
ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์และ
รายงานผลการดาเนินงาน
ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์และ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
พัฒนา 5 ปี
ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์และ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน
ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์และ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 5 ปี
ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์และ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

มหาวิทยาลัย
สุนทร
ศุภชัยโชติ
มารุต

สานักงานอธิการบดี
บัณฑิต

สุนทร
ทัศนีย์/ศุภชัยโชติ

บัณฑิต
ทัศนีย์/บัณฑิต

ทัศนีย์

ทัศนีย์/บัณฑิต
ทัศนีย์/นิตยา/บัณฑิต

ทัศนีย์/บัณฑิต
ทัศนีย์/สุจติ ร

ทัศนีย์/สุรางคณา
ทัศนีย์/บัณฑิต
ทัศนีย์/นิตยา/สุราง
คณา/ภาวิตา
ทัศนีย์/นิตยา/ภาวิ
ตา
สุนทร/ศุภชัยโชติ
สิรินทรา
สุนทร
สิรินทรา
นิตยา

กองแผนงาน

ทัศนีย์/สุจติ ร
ทัศนีย์/นิตยา/บัณฑิต
สุนทร/ศุภชัยโชติ
สิรินทรา
บัณฑิต
ทัศนีย์

ภาวิตา
สุนทร

คณะกรรมการด้านงบประมาณ
ของ สนอ.
บัณฑิต
บัณฑิต

ทัศนีย์/สุรางคณา

สุนทร

บัณฑิต

ทัศนีย์/สุรางคณา

นิตยา/สิรินทรา

คณะกรรมการด้านงบประมาณ
ของ สนอ.

ศุภชัยโชติ

ศุภชัยโชติ

๓

ที่
๔.๕

๔.๖

๔.๗

๔.๘

๔.๙

๕
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๖
๗
๗.๑
๗.๒
๘

๙

งาน/กิจกรรม
มหาวิทยาลัย
ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์และ
สุนทร
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี
ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์และ
สุนทร
รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาอัตลักษณ์
ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์และ
สุรางคณา/สุนทร
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี
ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์และ
สุรางคณา/นิตยา/
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการใช้
ภาวิตา
จ่ายงบประมาณประจาปี
ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์และ
นิตยา/มารุต
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
นิตยา
จัดทาคาของบประมาณงบประมาณ
ประจาปีทั้งเงินแผ่นดิน/เงินรายได้
pre ceiling
งบลงทุน
งบบูรณาการ
ชี้แจงงบประมาณ
การวิเคราะห์ความเสีย่ งตามหลักธรรมภิบาล
นิตยา
จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
นิตยา/ภาวิตา
ทั้งเงินแผ่นดิน/เงินรายได้
ประมาณการรายรับ
นิตยา
นิตยา/ภาวิตา
ประสานการจัดทา/จัดทาประมาณการ
รายจ่าย
ภาวิตา/สุรางคณา/
บริหารงบประมาณทั้งเงินแผ่นดิน/เงิน
บัณฑิต/มารุต
รายได้ (อนุมัติเงินประจางวด, ติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ, โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ, การขอใช้เงินเหลือจ่าย และ
อื่นๆ)
ภาวิตา
ศึกษา ดาเนินงานวิจัยสถาบันในหัวข้อ
ต้นทุนการดาเนินงาน

๔

สานักงานอธิการบดี
บัณฑิต

กองแผนงาน

บัณฑิต

ทัศนีย์/สุรางคณา

คณะกรรมการด้านงบประมาณ
ของ สนอ. (บัณฑิต)

ทัศนีย์/สุจติ ร

ภาวิตา

สุรางคณา/สุจิตร

นิตยา
ภาวิตา

สุรางคณา/สุจิตร

บัณฑิต

สุจิตร

บัณฑิต

ที่
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

๑๔

๑๕
๑๖
๑๗

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

งาน/กิจกรรม
ศึกษา ดาเนินงานวิจัยสถาบันในหัวข้อ
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
ศึกษา ดาเนินงานวิจัยสถาบันในหัวข้อความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ศึกษา ดาเนินงานวิจัยสถาบันในหัวข้อความ
พึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร
ประสานงาน อานวยการ การจัดทา
รายงานประจาปี Good University
Report กับหน่วยงานต่างๆ และเผยแพร่
ไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก
ประสานงาน อานวยการ การจัดทาข้อมูล
สถิติกับหน่วยงานต่างๆ และเผยแพร่ไปยัง
หน่วยงานภายในและภายนอก
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
บริหารงานบุคคล
- เช็คการลงเวลา
- การลา
- ประสานงานการสอบคัดเลือก
การเงิน
การพัสดุ
งานสารบรรณ (รับส่ง - บันทึก)
งานสารบรรณ (จัดทาบันทึกแจ้งเวียน)
งานสารบรรณ (จัดเก็บตามระบบหอ
จดหมายเหตุ)
การประชุมต่างๆ ของกอง
การดูแล/ซ่อมบารุงครุภัณฑ์
การดูแลความสะอาดเรียบร้อยของ
สานักงาน
งานเลขานุการผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย
มารุต

สานักงานอธิการบดี

กองแผนงาน

ทัศนีย์/บัณฑิต

มารุต/สุจิตร

ทัศนีย์
ทัศนีย์

ทัศนีย์/สุจิตร
ทัศนีย์/สุจิตร
สุจิตร

มารุต
มารุต
ทัศนีย์/ศุภชัยโชติ

ทัศนีย์/ศุภชัยโชติ

สิรินทรา
สิรินทรา

สุจิตร
อุบล
อุบล
สุจิตร/อุบล
สุจิตร
สุจิตร
อุบล
สุจิตร/อุบล
สุจิตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบบุคลากรกองแผนงานจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งต่อไป
๕

๔.๒ ทบทวนภาระงานและโครงสร้าง เพื่อกาหนดการแบ่งส่วนราชการภายใน
(ต่ากว่า) กอง และสานักงาน สังกัดสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามบันทึก ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/ว ๑๓๗๐
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กองการเจ้าหน้าที่ ให้ทบทวนภาระงานและโครงสร้างเพื่อกาหนดการแบ่งส่วน
ราชการภายใน (ต่ากว่า) กองและสานักงาน สังกัดสานักงานอธิการบดี นั้น กองแผนงานได้พิจารณา ดังนี้
๑. พิจารณาผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ตามภาระงานหรือโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน
ภายในปัจจุบัน กฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
๒. จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามภาระงานข้อ ๑
๓. ข้ อ ดี และปั ญ หา/อุ ป สรรค (เป้ า หมายแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ มหาวิ ท ยาลั ย
วัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
๔. แนวทางการพัฒ นาในการปรับ ปรุงภาระงานหรือโครงสร้างการแบ่ งส่ วนราชการ
ภายใน (ต่ากว่า) กองและสานักงาน ดังนี้
๔.๑ กรณี เสนอกาหนดภาระงานหรือโครงสร้างใหม่ ให้เสนอเทียบเคียงระหว่าง
ภาระงาน/โครงสร้าง เดิม – ใหม่ (โดยให้เสนอการปรับปรุงอาจเป็นการปรับภายใน
หน่วยงาน เสนอปรับโยกภาระงานให้หน่วยงานอื่น)
๔.๒ กรณี ประสงค์จะกาหนดภาระงาน/โครงสร้างเพิ่มเติมระดับสานักงานอธิการบดี
ให้เสนอเหตุผลและความจาเป็นประกอบด้วย
๔.๓ กรณี พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายใน(ต่ ากว่ า )กองและ
สานักงานตามที่ได้กาหนดในหนังสือการแบ่งส่ว นราชการและส่วนงานภายใน ฯ ปี
๒๕๕๕ มีความเหมาะสมแล้ว ให้แจ้งยืนยันการแบ่งส่วนราชการในตามเดิม
ทั้งนี้ บุ คลากรกองแผนงาน ได้พิ จารณาทบทวน กาหนดภาระงาน ข้อดี ปั ญ หา/
อุปสรรคการทางาน ดังนี้
ภาระงานกองแผนงาน

ผู้รับผิดชอบ

๑.งานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการงบประมาณ

นางนิตยา ศรีใส

๒.งานสารสนเทศและติดตามผล

นางสาวสิรินทรา พุฒจันทร์,
นางทัศนีย์ ปัญญา

๓.งานบริหารทั่วไป

นางสุจิตร ทรงสุคนธ์

๖

มติที่ประชุม : มอบคุณนิตยา ศรีใส เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ดาเนินการทบทวน
ภาระงานและโครงการ และนาเสนอ ผู้อานวยการกองแผนงาน
ต่อไป และจัดส่งกองการเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กาหนด

ระเบียบวาระที่ ๕

อื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา

๑๗.๐๐ น.

………………………..
(นางสุจิตร ทรงสุคนธ์)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชานาญงาน
ผู้จดรายงานการประชุม

………………………….…….
(นายธีระศักดิ์ เชียงแสน)
ผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๗

