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รายงานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 7/๒๕๖3
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร ๑๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้มาประชุม
๑. นายเกษม
2. นางสาวพิชญาดา
3. นางสาวอ่อนศรี

บุตรดี
ธานี
ฝ่ายเทศ

4. นางนงเยาว์
จารณะ
5. นางมาลัยวัลย์
อินคาน้อย
6. นางสาวณัฐพิมล
วัชรกุล
7. นายปีดา โทนสิมมา
8. นางสาวสุทราภรณ์ ตาลกุล
9. นางสุพัตรา
สุคนธชาติ
10. นายจารุวิทย์
ลังภูลี
11. นายฤทธิไกร
สุทธิ
12. นางสาวอภิญญา เห็มนวน
13. นายปรีชา
ศรีวิไล
14. นางสาวสุกญ
ั ญา ลามคา
15. นายวัชระ
น้อยนาง
16. นางสาวบุษกร
ถานทองดี
17. นางสาวศันสนีย์ สุดทอง
18. นายธีรยุทธ
สาแดง
19. นางสาวสุภาพร ศิริขันธ์
20. นางสาวกษมน
มุลเมืองแสน
ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ/ติดราชการ)
1. นางวาสนา
จักรศรี
2. นางอมรรัตน์
ตุ่นกลิ่น
3. นางเกกิลา
แสงบัวท้าว
4. นางสาวอรอนงค์
ชูเดชวัฒนา
5. นางสาวชนกญาดา โคตรสาลี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางณัฏฐชา
ตรีโอษฐ์
2. นางสาวธิดารัตน์
อุปชัย
3. นางสาวขวัญหทัย ใจสมุทร
4. นายภาณุวัฒิ
ศักดิ์ดา

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองกลาง
รองผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษาและ
หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้างานคลัง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
แทน หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ
หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้
แทน หัวหน้างานพัสดุ
แทน ครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมฯ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
แทน หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
หัวหน้างานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล
แทน หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ
หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักตรวจสอบภายในปฏิบัตกิ าร
นักตรวจสอบภายใน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุม
นายเกษม บุตรดี ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธาน
ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 6/2563
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดาเนินการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พิจารณาเฉพาะระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ระเบียบวาระที่ 5.6 พิจารณากาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นางสาวกัญญาภัค จอดนอก (ลับ) ระเบียบวาระที่ 5.7
พิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายธฎษธรรม ลาโสภา
(ลับ) ระเบียบวาระที่ 5.8 พิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย
นายอติชาติ เต็งวัฒนโชติ (ลั บ) ระเบียบวาระที่ 5.9 พิจารณาก าหนดตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายคมศิลป์ สารทอง (ลับ) และระเบียบวาระที่ 5.25 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
กรณีเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าที่พักตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนั กงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2563
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.1)
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่ อ งแจ้ ง จากคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร (ก.บ.) และ
คณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 7/2563
ประธานแจ้งที่ ประชุมทราบ ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดาเนินการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 7/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3
อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพิจารณาเฉพาะระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสานักงาน
อธิก ารบดี ระเบียบวาระที่ 4.2 กระบวนการจัดทาคาของบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ระเบียบวาระที่ 4.6 ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนใช้งานระบบ SNRU Tracking และตรวจสอบรายชื่อผู้เข้า
เรียนผ่านระบบ SNRU Connect (เช็คชื่อ) และระเบียบวาระที่ 4.8 โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะ 2
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.2)
ที่ประชุม รับทราบ ระเบียบวาระที่ 4.2 มอบหมายให้งานบริหารทั่วไป กองกลาง ประสาน
ขอแบบฟอร์มจากกองนโยบายและแผน เพื่อจัดทาบันทึกข้อความแจ้งให้ทุกหน่วยงานเตรียมการจัดทากระบวนการจัดท า
คาของบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ 2565 โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม นาส่งให้ไปยังงานพัสดุ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.6 มอบหมายให้ทุกหน่วยงานแจ้งบุคลากรทราบและให้ ความ
ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด
ระเบียบวาระที่ 4.8 มอบหมายให้กองนโยบายและแผน กาหนดแนวปฏิบัติในการ
ลางาน ของผู้จ้างงานฯ ให้ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของงานคลัง และมอบหมายหน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแลผู้จ้างงานฯ รายงานการปฏิบัติงานของผู้จ้างงานฯ ให้กองนโยบายและแผนทราบต่อไป
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1.3 แจ้งเรื่อง...
1.3 แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 7/2563 และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2563
ประธานแจ้ง ที่ ประชุม ทราบ ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าหนดประชุม สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครั้งที่ 7/2563 ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 และประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิท ยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิท ยาลัย ( ก.บ.ม.) ครั้งที่
8/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เพื่อให้การดาเนินการประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความ
ร่วมมื อทุ ก กอง ในส านัก งานอธิก ารบดี ดาเนินการในส่วนที่ เ กี่ ยวข้อง หากมี วาระในการนาเสนอที่ป ระชุม ให้
ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.3)
ที่ประชุม รับทราบ
1.4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 5/2563
ประธานแจ้งที่ประชุมสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๖3 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 5/๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว หากบุคลากรของท่าน
ต้องการทราบข้อมูลดังกล่าว สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://council.snru.ac.th
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.4)
ที่ประชุม รับทราบ มอบหมายให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
1.5 รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาเดือนกรกฎาคม 2563
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานัก
งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามคาขอตั้งงบประมาณ ถือเป็น
ภารกิจสาคัญอย่างหนึ่งสาหรับการบริหารมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังนั้น การจัดทารายงาน
การเบิกจ่ายประจาเดือนจึงจัดทาขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลต่อการพิจารณาและตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น งานคลัง
ได้จัดทารายงานผลการเบิกจ่ายประจาเดือนพฤษภาคม 2563 จากรายงานระบบ GFMIS และรายงานการเบิกจ่าย
จากระบบงบประมาณมหาวิทยาลัย โดยได้ทาการตรวจสอบการเบิกจ่ายระหว่างผู้เบิกจ่ายและผู้จัดทารายงานทาง
บัญชีเพื่อให้ถูกต้องตรงกันและนาเสนอผู้บริหารรับทราบและพิจารณาดาเนินงานในส่วนที่เกี่ ยวข้อง พร้อมแจ้ง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบผลการเบิกจ่าย 1) กองกลาง งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 53.36 มี
งบประมาณคงเหลือ ร้อ ยละ 46.64 2) กองนโยบายและแผน งบประมาณที่ เ บิก จ่ายแล้วร้อยละ 33.73 มี
งบประมาณคงเหลือ ร้อ ยละ 66.27 3) กองพัฒ นานัก ศึก ษา งบประมาณที่ เ บิก จ่ายแล้วร้อยละ 66.14 มี
งบประมาณคงเหลือร้อยละ 33.86 ดังนั้น สรุปผลการเบิกจ่ายของสานักงานอธิการบดี มีงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละ 52.47 มีงบประมาณคงเหลือร้อยละ 47.53
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.5)
ที่ประชุม รับทราบ เห็นควรให้มี ก าหนดวัน เพื่อประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
เพื่อให้ทราบรายละเอี ยดการเบิกจ่ายงบประมาณ และเพื่อให้มีการวางแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตาม
ระยะเวลาต่อไป

-4-

1.6 รายงาน...
1.6 รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจาเดือนกรกฎาคม 2563
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ งานคลังได้ส่งรายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ 2563
ให้ผู้บริหารเพื่อทราบและเพื่อดาเนินการติดตามการส่งคืนเงินยืมไม่ให้เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อ
มหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งให้หน่วยงานพิจารณากากับดูแลและกาชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.6)
ที่ประชุม รับทราบ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับเงินยืมทดรอง
ราชการ ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กาหนด
1.7 ประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบด้านระบบเครือข่ายพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัย
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบ ด้ ว ยส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้
ดาเนินการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่บริการด้านระบบเครือข่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานของงานพัฒนาเทคโนโลยี
เครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไป
อย่างทั่วถึง ครอบคลุมการให้บริการในมหาวิทยาลัยนั้น ในการนี้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอ
ประชาสัมพันธ์รายละเอี ยดของเขตพื้ นที่และผู้รับผิดชอบด้านระบบเครือข่ายพื้นที่ บริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบและหากพบปัญหาด้านระบบเครือข่ายสามารถแจ้งผู้รับผิดชอบแต่ละเขต
พื้นที่เพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.7)
ที่ประชุม รับทราบ มอบหมายให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2563
ตามที่ ได้มี การประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี ครั้ง ที่ 6/2563 เมื่ อ
วัน จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม พุท ธชาด ชั้น 3 อาคาร ๑๐ ซึ่ง ฝ่าย
เลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจานวนทั้งสิ้น 10 หน้า
จึงนาเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สานักงานอธิการบดีครั้งที่ 6/๒๕๖3 (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๒)
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 6/๒๕๖3
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ติดตามการดาเนินงานการจัดทาเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ประธานแจ้ง ที่ ป ระชุม ทราบ สื บ เนื่ องจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารส านัก งาน
อธิการบดี ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ได้มีการติดตามผลการดาเนินงานการจัดทา
เว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี เพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จึงได้มีการ
สรุปฐานข้อมูลการดาเนินงานสถานะให้ที่ประชุมทราบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.1)
มติที่ประชุ ม รับ ทราบ มอบหมายทุ กหน่วยงานจัดท าบันทึก ข้อความรายงานผลการ
ปรับปรุงเว็บไซต์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดีในครั้งต่อไป
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3.2 ผลการ...
3.2 ผลการวิเคราะห์การสารวจข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสานักงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ 2563
ประธานแจ้ง ที่ ป ระชุม ทราบ สื บ เนื่ องจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารส านัก งาน
อธิการบดี ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบนาข้อมูลสรุปผล
การวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรเข้าที่ประชุมในครั้งนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.2)
มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายกองนโยบายและแผน จัดทาแบบฟอร์มสาหรับให้ทุก
หน่วยงานกรอกข้อมูลสมรรถนะ และมอบหมายงานบริหารทั่วไป กองกลาง จัดทาบันทึกข้อความถึงหหน่วยงาน
เพื่อขอความร่วมมื อ กรอกข้อ มู ล สมรรถนะ โดยประสานขอแบบฟอร์ม จากกองนโยบายและแผน เพื่อให้ทุ ก
หน่วยงานกรอกข้อ มู ล นาส่ง กองนโยบายและแผน เพื่อจัดท าสรุป ข้อมู ล เข้าที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริหาร
สานักงานอธิการบดีในครั้งต่อไป
3.3 แจ้งกาหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา
2562
ประธานแจ้ง ที่ ป ระชุม ทราบ สื บ เนื่ องจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารส านัก งาน
อธิก ารบดี ครั้ง ที่ 6/2563 เมื่ อ วัน จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 มี ก ารเสนอให้ที่ป ระชุม กาหนดวัน ที่จ ะ
ดาเนินการตรวจประเมิ นคุณ ภาพภายในระดับ สานัก งานอธิก ารบดี ประจาปีก ารศึก ษา 2562 โดยกาหนด
เป็นวันศุก ร์ที่ 14 สิง หาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร
10 มหาวิท ยาลัยราชภัฏสกลนคร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.2)
มติที่ประชุม รับทราบ กาหนดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรายงานข้อมูลการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัย
นายปีดา โทนสิมมา หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมและประสานงานต่าง ๆ ในการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
จึงได้สรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1)
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานผลการดาเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน เดือนกรกฎาคม 2563
นายปีดา โทนสิมมา หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รายงานผลการดาเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน เรื่องโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยงานอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ จัดทาขึ้นเพื่อนาเสนอผลจากการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนจากพลังงานสะอาด
อย่างพลังงานแสงอาทิ ตย์ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค ร ซึ่ง เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนนั้น ได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในปี พ.ศ. 2561
ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (Energy Block Grant) ให้ดาเนินโครงการติดตั้ง
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ระบบผลิต...
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ขนาด 325 กิโลวัตต์ และในปี พ.ศ. 2562
มหาวิท ยาลัยฯ ยัง ได้รับ การจัดสรรงบประมาณจากกองทุ นเพื่อส่ง เสริมการอนุรัก ษ์พลัง งาน ภายใต้ป ระเด็น
ยุท ธศาสตร์แผนพลัง งานทดแทน กลุ่ม งานสาธิตและต้นแบบ ให้ดาเนินการติดตั้ ง ระบบผลิตไฟฟ้าด้ว ยเซลล์
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ขนาด 180 กิโลวัตต์และระบบกักเก็บพลังงานขนาด 300 กิโลวัตต์ ชั่ ว โมง (Energy Storage System) เพื่ อ ลดระดั บ การใช้ พ ลั ง งานและค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นพลั ง งานไฟฟ้ า ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลด้านการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีระบบ
ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ ส ามารถช่วยระดับค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลัง งานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ แล้วนั้น ยัง จะสามารถนาข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดที่ ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งในเดือนกรกฎาคม
2563 สรุ ป ผลการด าเนิ นงานของโครงการท าให้ ม หาวิ ท ยาลั ยประหยั ดพลั ง งานไฟฟ้ าเป็ นยอดเงิ นจ านวน
2,205,873.14 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.2)
ที่ประชุม รับทราบ
4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มรสน. กิจกรรม การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในยุค New Normal"
นางสาวสุทราภรณ์ ตาลกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ เสนอที่ประชุม
เพื่อทราบ งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กาหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มร
สน. กิ จ กรรม การอบรมเชิง ปฏิบัติการ "การติ ดต่อสื่อสารและการประชาสัม พันธ์ในยุค New Normal" ในวัน
พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานประชาสัมพันธ์และ
โสตทัศนูปกรณ์ ได้เรียนเชิญ นายธีระพงษ์ โสดาศรี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการ
ดาเนินโครงการดังกล่าว ตามวัน และเวลาข้างต้น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.3)
ที่ประชุม รับทราบ มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ ติดตามเครือข่าย
เดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการให้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ติดตามผลการตรวจสอบทรัพย์สิน ประจากองกลาง สานักงานอธิการบดี
นางสาวพิช ญาดา ธานี ผู้อานวยการกองกลาง เสนอที ่ป ระชุม เพื่อ พิจ ารณา ตามที ่
มหาวิท ยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มี คาสั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อดาเนินการตรวจสอบ
ทรัพ ย์สิน ของมหาวิท ยาลัย กับ รายงานทางการเงิน ให้มีค วามถูก ต้องเป็น ไปตามหลัก การและนโยบายบัญ ชี
สาหรับ หน่ว ยงานภาครัฐ เพื่อ ให้เ ป็น ไปตามหลัก การ จึง ขอความร่ว มมือ ทุก หน่ว ยงานดาเนิน การในส่ว นที่
เกี่ย วข้อ งต่อ ไป ซึ่ง มี 3 หน่ว ยงานที่ดาเนิน การและจัด ส่ง ให้กับ กองกลางแล้ว คือ 1) งานคลัง 2) หน่ว ย
ตรวจสอบภายใน 3) งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
จึง เสนอที่ ป ระชุม เพื่อพิจ ารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5.1)
ที่ประชุม มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่ยังไม่ดาเนินการ เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
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นายฤทธิไกร...
นายฤทธิไกร สุทธิ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ แจ้งถึงหน่วยงานที่ครุภัณฑ์มี
การเปลี่ยนแปลงการใช้งาน หรือผู้ใช้งาน ภายในหน่วยงานระดับกอง หน่วยงานสามารถเปลี่ยนแปลงในทะเบียน
ครุภัณฑ์ได้เลย และจะนาข้อมูลเปลี่ยนแปลงในระบบต่อไป
นางนงเยาว์ จารณะ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นพร้อมชี้แจง
ข้อมูลในกรณีที่ ครุภัณฑ์ส่วนกลางจานวนมาก ชื่อผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์เป็นผู้อานวยการกองกลางและหัวหน้างาน
พัสดุ ให้เช็คสถานะครุภัณฑ์ให้ชัดเจน พร้อมระบุเป็นสรุปการใช้งานจริงของครุภัณฑ์นั้น ๆ และกล่าวถึงการส่งมอบ
ความรับผิดชอบต่อครุภัณฑ์ในตาแหน่งหัวหน้างาน หากไม่มีการระบุ หรือ ชี้แจงก่อนส่งมอบตาแหน่งหัวหน้างาน
ผู้รับตาแหน่งหัวหน้างาน ถือเป็นผู้รับผิดชอบต่อครุภัณฑ์ทุกชิ้น ซึ่งจะไม่รวมถึงความรับผิดชอบต่อกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้นในขณะดารงตาแหน่งของหัวหน้างานนั้น ๆ
5.2 โครงการกิจกรรมเพื่อการตรวจสอบ ในระดับคณะ สานัก สถาบัน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
นางสาวพิ ชญาดา ธานี ผู้อานวยการกองกลาง เสนอที่ ป ระชุม เพื่อพิจ ารณา เพื่อให้
เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายในจะดาเนิ นการ
ตรวจสอบโครงการกิจกรรมของทั้ง 12 ส่วนราชการ ซึ่งเป็นรายงานสรุปผล ตามที่กองนโยบายและแผน สานักงาน
อธิการบดี ได้ชี้แจงให้ทุกหน่วยงานดาเนินการให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ขอ
ความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานจัดส่งรูปเล่มโครงการ/ กิจกรรม ที่ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยจัดส่งที่หน่วยตรวจสอบภายใน
จึง เสนอที่ ป ระชุม เพื่อพิจ ารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5.2)
ที่ประชุม มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่ยังไม่ดาเนินการ เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
5.3 รายงานผลการดาเนิ นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)
นางสาวพิ ช ญาดา ธานี ผู้อานวยการกองกลาง เสนอที่ป ระชุม เพื่อ พิจ ารณา ตามที่
คณะ สานัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดตามประเด็นยุท ธศาสตร์ ที่กาหนดไว้ทั้ง 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 2) การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล 3) การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิท ธิภาพ นั้น เพื่ อ ให้ก ารดาเนินงานมี ประสิทธิภาพและเกิ ดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์ วิสัยทั ศน์ และ
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ สามารถบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน ข้อที่ 1 พั ฒ นาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์
SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายกลยุทธ์ กองนโยบายและแผน จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน ให้
รายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน (1
ต.ค. 62 – 30 มิ.ย.63) (รายงาน 1 แผ่น ต่อ 1 กิจกรรม) และบันทึกสถานะ การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ และรายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9
เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย.63) นาส่งที่ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10
จึง เสนอที่ ป ระชุม เพื่อพิจ ารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5.3)
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ที่ประชุม...
ที่ประชุม มอบหมายให้นายภาณุวัฒิ ศักดิ์ดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการดาเนินโครงการในระบบ เพื่อติดตามการดาเนินการดังกล่าว ประธาน
ที่ประชุมเสนอแนวทางการดาเนินการรายงานผลการดาเนินโครงการ เห็นควรเชิญผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการรับฟัง
การชี้แจงรายละเอียดการรายงานผลในระบบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและทันตามกาหนดเวลาต่อไป
5.4 สรุปคาขอตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประธานแจ้ง ที่ป ระชุม ทราบ ตามที่ก องนโยบายและแผน ดาเนินการรวบรวมและ
สรุป คาขอตั้ง งบประมาณ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงบประมาณแผ่น ดิน และประเภท
งบประมาณเงินรายได้ ของสานัก งานอธิก ารบดี ดัง นี้ ประเภทงบประมาณแผ่นดิน กองกลาง 13 โครงการ
กองนโยบายและแผน 3 โครงการ และกองพัฒ นานักศึกษา 1 โครงการ รวมทั้ ง สิ้น 17 โครงการ จานวนเงิน
458,235,450 บาท ประเภทงบประมาณเงิน รายได้ กองกลาง 45 โครงการ กองนโยบายและแผน 8
โครงการ และกองพั ฒ นานัก ศึก ษา 23 โครงการ รวมทั้ ง สิ้น 76 โครงการ จานวนเงิน 69,916,507 บาท
จึง เรียนมาเพื่ อ โปรดพิจ ารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5.4)
ประชุ ม มอบหมายกองนโยบายและแผน สรุป ข้อมู ล เพื่ อนาเสนอรองอธิก ารบดีฝ่าย
บริหาร เพื่อพิจารณางบประมาณที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบีย บวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้า มี )
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี
ประธานแจ้งที่ประชุม กาหนดการประชุมสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/๒๕๖3 ในวันศุกร์
ที่ 11 กันยายน เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม 11.40 น.

..................................................................................
นางสาวกษมน มุลเมืองแสน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม
..................................................................................
นางสาวพิชญาดา ธานี
ผู้อานวยการกองกลาง
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

....................................................................................
(นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
....................................................................................
(นายเกษม บุตรดี)
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ประธานกรรมการ
ผู้รบั รองรายงานการประชุม

