
๑ 

 

(ร่าง) 
รายงานการประชุมกองแผนงาน   

ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๐            
วันที ่๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน  ชั้น ๒  อาคารส านักงานอธิการบดี   
----------------------------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
   ๑. นายธีระศักดิ ์     เชียงแสน   ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

๒. นางนิตยา      ศรีใส               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ
 ๓. นายมารุต      รุ่งเรือง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบัติการ  

๔. นายสุนทร  กมูลลึก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบัติการ 
๕. นายบัณฑิต      บุญจูง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบัติการ  
๖. นางสาวภาวิตา    ก้อนด้วง        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบัติการ  
๗. นางสุรางคณา     แสนทวีสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ช านาญการ  
๘. นางทัศนีย์      ปัญญา      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 
๙. นางสุจิตร      ทรงสุคนธ์  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   ช านาญงาน 
๑๐. นายอุบล   ถานะ   พนักงานอาคารสถานที่ 
๑๑. นางสาวสิรินทรา     พุฒจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๒  นายศุภชัยโชต ิ      กองผ้าขาว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๓. นางศุภาวีร์           กองผ้าขาว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  
เริ่มประชุม เวลา       ๑๔.๐๐ น.   ผู้อ านวยการกองแผนงาน  ประธานในที่ประชุม เปิดการประชุม  และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
                    นายธีระศักดิ์    เชียงแสน  ผู้อ านวยการกองแผนงาน  ได้แจ้งที่ประชุมทราบ  การเข้า
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  สังกัด
ส านักงานอธิการบดี (OD) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งก าหนดจัดโครงการ  จ านวน ๒  รุ่น  คือ  รุ่นที่ ๑  
ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  และรุ่นที่  ๒  ระหว่างวันที่  ๒๙ มิถุนายน  -  ๑ กรกฏาคม  ๒๕๖๐ 
ณ  โรงแรมฟอรจ์ูน  รีเวอร์วิว  จังหวัดนครพนม  โดยกองแผนงานได้ก าหนดเข้าร่วมโครงการอบรมในรุ่นที่  ๑   
   



๒ 

 

มติที่ประชุม  :   รับทราบ    

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒    รับรองรายงานการประชุม  
                            - 
                                                   
ระเบียบวาระท่ี  ๓     เรื่องสืบเนื่อง 
    

- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑  ภาระงานของบุคลากรกองแผนงานและการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงาน 
  ผู้อ านวยการกองแผนงาน  เสนอที่ประชุม  โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของกองแผนงาน  
ซึ่งปัจจุบันมี  ๓  งาน  ดังนี้ 

๑. งานนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และการงบประมาณ 
๒. งานสารสนเทศและติดตามผล 
๓. งานบริหารทั่วไป 

  ทั้งนี้  โครงสร้างการแบ่งส่วนงานดังกล่าวประกอบด้วย  บุคลากรกองแผนงาน  และภาระ
งานในปัจจุบัน  โดยได้มีการพิจารณาทบทวนกรอบภาระงานของบุคลากรกองแผนงาน  ในรอบ  ๖  เดือน  
(เมษายน – กันยายน ๒๕๖๐)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม มหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี กองแผนงาน 

๑ ประสานการจัดท าแผน สุนทร/ศุภชัยโชติ บัณฑิต ทัศนีย์/สุรางคณา 

๑.๑ ประสานการจดัท าแผนกลยุทธ์พัฒนา 5 ปี สุนทร บัณฑิต ทัศนีย์/สรุางคณา 
๑.๒ ประสานการจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน นิตยา คณะกรรมการด้านงบประมาณ 

ของ สนอ.   
๑.๓ ประสานการจดัท าแผนป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  5 ปี 
ศุภชัยโชต ิ     

๑.๔ ประสานการจดัท าแผนส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 

ศุภชัยโชต ิ     

๑.๕ ประสานการจดัท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สุนทร บัณฑิต   
๑.๖ ประสานการจดัท าแผนพัฒนาอัตลักษณ ์ สุนทร บัณฑิต   



๓ 

 

ที ่ งาน/กิจกรรม มหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี กองแผนงาน 

๑.๗ ประสานการจดัท าแผนพัฒนาเอกลักษณ ์ สุนทร บัณฑิต   
๑.๘ แผนการรับนักศึกษา/ปรับการรับนักศึกษา ศุภชัยโชต ิ     

๑.๙ แผนเพิ่มประสิทธิภาพ มารุต     

๑.๑๐ ประสานการจดัตั้งหน่วยงานใหม ่ สุนทร บัณฑิต   

๒ วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ เพ่ือ
ประกอบการจัดท าแผน 

ทัศนีย์/ศุภชัยโชติ ทัศนีย์/บัณฑิต ทัศนีย์ 

๒.๑ นักศึกษา ทัศนีย์/สรุางคณา     

๒.๒ บุคลากร ทัศนีย์/บัณฑิต ทัศนีย์/บัณฑิต ทัศนีย์/บัณฑิต 
๒.๓ งบประมาณ ทัศนีย์/นิตยา/สุราง

คณา/ภาวิตา 
ทัศนีย์/นิตยา/บณัฑิต ทัศนีย์/สุจติร 

๒.๔ เงินรายได ้
ทัศนีย์/นิตยา/ภาวิ

ตา ทัศนีย์/นิตยา/บณัฑิต 
ทัศนีย์/สุจติร 

๒.๕ อาคารสถานท่ี สุนทร/ศภุชัยโชต ิ สุนทร/ศภุชัยโชต ิ   

๓ ประกันคุณภาพ สิรินทรา สิรินทรา   
๓.๑ องค์ประกอบท่ี 5.1 (แผน) สุนทร บัณฑิต   
๓.๒ องค์ประกอบท่ี 5.1 (ความเสี่ยง&ควบคุม

ภายใน) 
สิรินทรา ทัศนีย์ 

  
๓.๓ องค์ประกอบท่ี 5.1 (แผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน) 
นิตยา คณะกรรมการด้านงบประมาณ 

ของ สนอ. 
  

๓.๔ องค์ประกอบท่ี 5.1 (ต้นทุน) ภาวิตา บัณฑิต   
๔ ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์และ

รายงานผลการด าเนินงาน 
สุนทร บัณฑิต ทัศนีย์/สุรางคณา 

๔.๑ ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์และ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
พัฒนา 5 ปี 

สุนทร บัณฑิต ทัศนีย์/สรุางคณา 

๔.๒ ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์และ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 

นิตยา/สิรินทรา คณะกรรมการด้านงบประมาณ 
ของ สนอ. 

  
๔.๓ ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์และ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  5 ปี 

ศุภชัยโชต ิ     

๔.๔ ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์และ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 

ศุภชัยโชต ิ     



๔ 

 

ที ่ งาน/กิจกรรม มหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี กองแผนงาน 
๔.๕ ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์และ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี 

สุนทร บัณฑิต   

๔.๖ ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์และ
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาอัตลักษณ ์

สุนทร     

๔.๗ ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์และ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

สุรางคณา/สุนทร บัณฑิต ทัศนีย์/สรุางคณา 

๔.๘ ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์และ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี 

สุรางคณา/นติยา/
ภาวิตา 

คณะกรรมการด้านงบประมาณ 
ของ สนอ. (บัณฑิต) 

ทัศนีย์/สุจติร 

๔.๙ ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์และ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

นิตยา/มารตุ     

๕ จัดท าค าของบประมาณงบประมาณ
ประจ าปีทั้งเงินแผ่นดิน/เงินรายได้ 

นิตยา     

๕.๑ pre ceiling       
๕.๒ งบลงทุน       
๕.๓ งบบูรณาการ       
๕.๔ ช้ีแจงงบประมาณ       
๖ การวิเคราะห์ความเสีย่งตามหลกัธรรมภิบาล นิตยา 

  ๗ จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
ทั้งเงินแผ่นดิน/เงินรายได ้

นิตยา/ภาวิตา ภาวิตา สุรางคณา/สุจิตร 

๗.๑ ประมาณการรายรับ นิตยา นิตยา   
๗.๒ ประสานการจดัท า/จดัท าประมาณการ

รายจ่าย 
นิตยา/ภาวิตา ภาวิตา สุรางคณา/สุจิตร 

๘ บริหารงบประมาณทั้งเงินแผ่นดิน/เงิน
รายได้ (อนุมัติเงินประจ างวด, ตดิตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ, โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ, การขอใช้เงินเหลือจา่ย และ
อื่นๆ) 

ภาวิตา/สุรางคณา/
บัณฑิต/มารุต 

บัณฑิต สุจิตร 

๙ ศึกษา ด าเนินงานวิจัยสถาบันในหวัข้อ
ต้นทุนการด าเนินงาน 

ภาวิตา บัณฑิต 
  



๕ 

 

ที ่ งาน/กิจกรรม มหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี กองแผนงาน 
๑๐ ศึกษา ด าเนินงานวิจัยสถาบันในหวัข้อ

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  
มารุต   

  
๑๑ ศึกษา ด าเนินงานวิจัยสถาบันในหวัข้อความ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
มารุต   

  
๑๒ ศึกษา ด าเนินงานวิจัยสถาบันในหวัข้อความ

พึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสตูร 
มารุต   

  
๑๓ ประสานงาน อ านวยการ การจัดท า

รายงานประจ าปี Good University 
Report กับหน่วยงานต่างๆ และเผยแพร่
ไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก 

ทัศนีย์/ศุภชัยโชติ ทัศนีย์/บัณฑิต มารุต/สุจิตร 

๑๔ ประสานงาน อ านวยการ การจัดท าข้อมูล
สถิติกับหน่วยงานต่างๆ และเผยแพร่ไปยัง
หน่วยงานภายในและภายนอก 

ทัศนีย์/ศุภชัยโชติ     

๑๕ การบริหารความเสี่ยง สิรินทรา ทัศนีย์ ทัศนีย์/สุจิตร 

๑๖ การควบคุมภายใน สิรินทรา ทัศนีย์ ทัศนีย์/สุจิตร 
๑๗ บริหารงานบุคคล 

 - เช็คการลงเวลา 
 - การลา 
 - ประสานงานการสอบคัดเลือก 

    สุจิตร 

๑๘ การเงิน     สุจิตร 

๑๙ การพัสด ุ     อุบล 
๒๐ งานสารบรรณ (รับส่ง - บันทึก)     อุบล 

๒๑ งานสารบรรณ (จัดท าบันทึกแจ้งเวียน)     สุจิตร/อุบล 
๒๒ งานสารบรรณ (จัดเก็บตามระบบหอ

จดหมายเหตุ) 
    สุจิตร 

๒๓ การประชุมต่างๆ ของกอง     สุจิตร 
๒๔ การดูแล/ซ่อมบ ารุงครภุัณฑ ์     อุบล 

๒๕ การดูแลความสะอาดเรียบร้อยของ
ส านักงาน 

    สุจิตร/อุบล 

๒๖ งานเลขานุการผู้บริหาร     สุจิตร 

 
   มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ  และมอบบุคลากรกองแผนงานจัดท าค ารับรองการ 
     ปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งต่อไป 



๖ 

 

  ๔.๒  ทบทวนภาระงานและโครงสร้าง เพื่อก าหนดการแบ่งส่วนราชการภายใน  
              (ต่ ากว่า) กอง  และส านักงาน  สังกัดส านักงานอธิการบดี 
  ผู้อ านวยการกองแผนงาน   เสนอที่ประชุม   ตามบนัทึก   ศธ  ๐๕๒๙.๒.๓/ว ๑๓๗๐   
ลงวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  กองการเจ้าหน้าที่  ให้ทบทวนภาระงานและโครงสร้างเพ่ือก าหนดการแบ่งส่วน
ราชการภายใน (ต่ ากว่า) กองและส านักงาน  สังกัดส านักงานอธิการบดี  นั้น  กองแผนงานได้พิจารณา  ดังนี้ 

๑. พิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  ตามภาระงานหรือโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน
ภายในปัจจุบัน  กฎหมาย  และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

๒. จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามภาระงานข้อ  ๑ 
๓. ข้อดี  และปัญหา/อุปสรรค  (เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติ   มหาวิทยาลัย  

วัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยงาน  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) 
๔. แนวทางการพัฒนาในการปรับปรุงภาระงานหรือโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ภายใน (ต่ ากว่า)  กองและส านักงาน  ดังนี้ 
๔.๑  กรณี  เสนอก าหนดภาระงานหรือโครงสร้างใหม่  ให้เสนอเทียบเคียงระหว่าง
ภาระงาน/โครงสร้าง เดิม – ใหม่  (โดยให้เสนอการปรับปรุงอาจเป็นการปรับภายใน
หน่วยงาน  เสนอปรับโยกภาระงานให้หน่วยงานอื่น) 
๔.๒ กรณี ประสงค์จะก าหนดภาระงาน/โครงสร้างเพ่ิมเติมระดับส านักงานอธิการบดี  
ให้เสนอเหตุผลและความจ าเป็นประกอบด้วย 
๔.๓ กรณี  พิจารณาแล้วเห็นว่าการแบ่งส่วนราชการภายใน(ต่ ากว่า)กองและ
ส านักงานตามที่ได้ก าหนดในหนังสือการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน ฯ ปี 
๒๕๕๕  มีความเหมาะสมแล้ว ให้แจ้งยืนยันการแบ่งส่วนราชการในตามเดิม 

  ทั้งนี้  บุคลากรกองแผนงาน  ได้พิจารณาทบทวน  ก าหนดภาระงาน  ข้อดี  ปัญหา/
อุปสรรคการท างาน  ดังนี้ 

 

ภาระงานกองแผนงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑.งานนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และการงบประมาณ 

๒.งานสารสนเทศและติดตามผล 

 

๓.งานบริหารทั่วไป 

 

นางนิตยา   ศรีใส 

นางสาวสิรินทรา   พุฒจันทร์, 

นางทัศนีย์    ปัญญา 

นางสุจิตร   ทรงสุคนธ์ 



๗ 

 

 
มติที่ประชุม  :   มอบคุณนิตยา   ศรีใส   เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  ด าเนินการทบทวน

ภาระงานและโครงการ  และน าเสนอ ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
ต่อไป  และจัดส่งกองการเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

                       
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   อ่ืนๆ 
    ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๗.๐๐ น. 
 
          ………………………..       ………………………….……. 
       (นางสุจิตร    ทรงสุคนธ์)      (นายธีระศักดิ ์   เชียงแสน) 
    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช านาญงาน                ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
       ผู้จดรายงานการประชุม                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


