
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

--------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประธาน 
๒. นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์ ผู้อ านวยการกองกลาง 
๓. นางวันดี ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๕. นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๖. นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
๘. นายทนงค์ โพธิ  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์  
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๑๐. นางสาวพัทรยีา เห็นกลาง ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๑๑. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต  ส านักงานอธิการบดี  เลขานุการ 
๑๒. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวน  าทิพย์ วงษ์ตา ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานแจ้งในที่ประชุม จ านวน ๓ เรื่อง ดังนี  
๑. ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน และบุคลากรทุกหน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือในการ

ทบทวนแผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี ส่งมายังส านักงานอธิการบดีภายในระยะเวลาที่ก าหนด ส่ งผล
ให้ในการประชุมในวันนี  ส านักงานอธิการบดีมีการน าเสนอวาระพิจารณาแผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ได้ผ่านการทบทวนแผน
ระดับหน่วยงาน 

๒. จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง CEO มีการแจ้งในที่ประชุมให้ปฏิบัติการ ในเรื่องการ
ปรับภาพลักษณ์องค์กร ได้แก่ เรื่อง Website ให้ด าเนินการให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งขณะนี กองสื่อสาร



 ๒ 
องค์กรอยู่ระหว่างการจัดอบรมให้ทั งมหาวิทยาลัย และขอความร่วมมือจากผู้ดูแลเว็บไซต์ของแต่ละ
หน่วยงานด าเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยด้วย 

๓. มติจากการประชุมคณบดี ผู้อ านวยสถาบัน ส านัก ก าหนดให้มีการรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณทุกเดือน ซึ่งส านักงานอธิการบดีจะขอปรึกษากองนโยบายและแผน เพ่ือหาวิธีเก็บข้อมูลให้
สามารถรายงานผลได้ทันตามก าหนดทุกเดือน และขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการส่งข้อมูลให้
ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงเวลา 

๔. โครงการทบทวนผลการด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (Retreat) ในวันที่ ๘- ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่ง
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ได้แจ้งรายละเอียด ดังนี  ในวันแรกจะเป็นบรรยาย และวันที่สองเป็น 
work shop ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๕ กลุ่ม คือ 
  กลุ่มท่ี ๑ การสร้างธรรมาภิบาลและระบบบริหารจัดการที่ดี เพ่ือมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 
   (กบ.  กค.  กก.) 
  กลุ่มท่ี ๒ การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ (สปภ.) 
  กลุ่มที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อมหาวิทยาลัยฯ 

ในอนาคต (กบ.) 
  กลุ่มท่ี ๔ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตมืออาชีพที่มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ (กพศ.) 
  กลุ่มท่ี ๕ การสร้างความความเป็นเลิศ ด้านวิจัย ด้านการบริการวิชาการ               

และเพ่ิมบทบาทการหารายได้ (กค.) 
ซึ่งการน าเสนอทั งหมดจะต้องน าเสนอเป็น Mind Map โดยกองนโยบายและแผนจะให้เจ้าหน้าที่เป็นเลขา
ประจ าแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ ๑ คน เพื่อช่วยในการท า Mind Map พร้อมเครื่องNote book รวมทั งเตรียม
ข้อมูลเบื องต้นให้กับทุกกลุ่ม ประธานฝากผู้อ านวยการทุกท่าน เตรียมความพร้อมในการเข้ากลุ่ม โดยให้คิด
ว่าจะท าอย่างไรกับโจทน์ที่กองนโยบายและแผนให้  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั งที่ ๑/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘  

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขในหน้าที่ ๑ ชื่อผู้มาประชุม ล าดับที่ ๖ 
จาก “นางสาวลักขณา” แก้ไขเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา” 

 

 

 

 



 ๓ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 วาระที่ ๓.๑ การจัดท า Improvement Plan จากผลการประเมินผู้ใช้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา และผลการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑/255๘   
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 255๘ วาระที่ ๓.๒ เรื่องพิจารณาการจัดท า Improvement Plan จากผลการ
ประเมินผู้ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และผลการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาคุณภาพของ
ส านักงานอธิการบดี มีมติมอบส านักประกันคุณภาพด าเนินการจัดท า Improvement Plan จาก             
๓ ประเด็นดังนี ้

๑. ก่อให้เกิดความยุ่งยาก เสียเวลาในการท างาน 

๒. เป็นการเพ่ิมภาระการท างานจากงานเดิม 

๓. สิ้นเปลืองเวลา และทรัพยากรจ าเป็นมากในการจัดการระบบประกันคุณภาพ 

เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนและน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

  ส านักประกันคุณภาพ ได้ด าเนินการจัดท า Improvement Plan ตามมติที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑) จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผน Improvement Plan ดังเสนอ  

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่า ส านักประกันคุณภาพมีการจัดประชุมทบทวน
ประเมินที่เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่  2 เมษายน ๒๕58
และในที่ประชุมดังกล่าวก็มอบให้ทุกหน่วยงานไปทบทวนตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานรับผิดชอบว่าจ าเป็นหรือไม่ 
หากไม่จ าเป็นก็ควรตัดออก โดยในส่วนของส านักประกันคุณภาพได้ตัดแบบประเมินประสิทธิภาพของ
แผนพัฒนาคุณภาพออก ซึ่งในระดับส านักงานอธิการบดียังไม่มีการจัดประชุมเรื่องแบบประเมินในระบบ
ประกันคุณภาพ  

  มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบ Improvement Plan จากผลการประเมินผู้ใช้
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และผลการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาคุณภาพของส านักงาน
อธิการบดี และมอบส านักประกันคุณภาพจัดประชุมเรื่องแบบประเมินในระบบประกันคุณภาพในระดับ
ส านักงานอธิการบดี ก่อนตรวจประเมินคุณภาพในเดือนกรกฎาคม 

 วาระท่ี ๓.๒ ขอความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘               
ส านักงานอธิการบดี 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑/255๘   
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 255๘ วาระที่ ๔.๕ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ส านักงานอธิการบดี (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖) มีมติมอบกองกลางประสานศูนย์การจัดการความรู้ปรับเป้าหมายใน
แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของส านักงานอธิการบดีให้มีความท้าทายมากขึ น นั น 
  กองกลาง ได้ด าเนินการ ตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๒)   
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ส านักงานอธิการบดี ดังเสนอ  



 ๔ 
  มติที่ประชุม คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ ส านักงานอธิการบดี 

 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 วาระที่ ๔.๑ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ (ต.ค. ๕๗ – 
มี.ค. ๕๘) ของส านักงานอธิการบดี (ตัวบ่งชี  ๔.๑) 
  กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ (ต.ค.๕๗–ม.ค.๕๘) ของส านักงานอธิการบดี (เอกสาร
ประกอบวาระท่ี ๔.๑)   

จึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ 
และให้ข้อเสนอแนะ 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
ไตรมาสที่ ๒ และมอบทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะงบลงทุน
และงบรายจ่ายอื่น 

 วาระท่ี ๔.๒ พิจารณาแผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  ฉบับ
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ส านักงานอธิการบดี ได้เสนอแผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
– ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ผ่านการทบทวนโครงการ/กิจกรรมในระดับหน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๒) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และให้ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการพิจารณาทบทวนเพิ่มเติม ดังนี  
โครงการ/กิจกรรม 

ระดับส านักงานอธกิารบดี 
โครงการ/กิจกรรม 
ระดับหน่วยงาน 

การปรับ 
ค่าเป้าหมายปี 

๕๗/๕๘ 

หมายเหตุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ ๑ : บุคลากรเช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการตามสายงาน 
กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ 
๙.กิจกรรมการจัดการความรู ้ ๒) ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าองค์ความรู ้

(เดิม “ก าหนดให้ทุกหน่วยงานหมนุเวียนกัน
จัดท าองค์ความรู้”) 

คงเดิม กก.แจ้งปรับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

เป้าประสงค์ที่ ๒ : มีระบบการบรหิารจัดการที่ตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย ท่ีคล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาการบรหิารจดัการที่ตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย ท่ีคล่องตัว รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 
๒. การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏบิัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) จัดให้มีแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านกังาน
อธิการบดี  (คงเดิมไม่มีแกไ้ข) 

คงเดิม มติที่ประชุม หน่วยงานที่
ด าเนินการปีการศึกษา๕๗ 

คือ กนผ. 



 ๕ 
โครงการ/กิจกรรม 

ระดับส านักงานอธกิารบดี 
โครงการ/กิจกรรม 
ระดับหน่วยงาน 

การปรับ 
ค่าเป้าหมายปี 

๕๗/๕๘ 

หมายเหตุ 

๖. โครงการ/กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

๘) โครงการวันระพีร าลึก 
(ขอเพิ่ม ๑ โครงการ) 

๒๐๐ คน มติที่ประชุม รับทราบ 

๑๐) โครงการรักษาดูแลและปรับปรุงต้นไม้
ในแปลง ๙๐๕ (คงเดิมไม่มีแกไ้ข) 
 

คงเดิม โครงการนี ด าเนินการโดยใช้
งบประมาณปี ๕๗ แต่เกดิใน
ปีการศึกษา ๕๘  มติที่
ประชุม ให้นับรวมอยู่ในแผน
ปีการศึกษา ๕๗/
งบประมาณ ๕๘ โดยยก
ผลประโยชน์ให้หน่วยงาน 

๘. โครงการ/กิจกรรมด้านประกัน
คุณภาพ 

ยกเลิก (โครงการจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้
ด้านประกันคณุภาพบุคลากร : ด้านการ
จัดการความรู้พัฒนาคณุภาพ)  

ยกเลิก มติที่ประชุม รับทราบ สปภ.
ปรับจากเดิม ๑ เป็น ๓ 
โครงการ โดยตดัโครงการนี 
ออก 

๙. โครงการ/กิจกรรมด้านการสื่อสาร
องค์กร  
(เดิม โครงการ/กิจกรรมด้านการ
ประชาสมัพันธ์) 

คงเดิม คงเดิม เปลี่ยนช่ือ โครงการ/
กิจกรรมระดบัสอ.และชื่อ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จาก
ประชาสมัพันธ์ เป็นสื่อสาร
องค์กร (กสอ.) เนื่องจาก
ได้รับอนมุัติช่ือโครงการจาก
สภา เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๕๘ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๑๐. โครงการ/กิจกรรมดา้นการคลัง ๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
และบรหิารทรัพย์สิน 

๑ ครั ง ปรับเพื่อให้กองคลังเพิ่มใน
แผนกลยุทธ์ มติที่ประชุม 
รับทราบ 

๑๔. น ากระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงมาใช้กับงานประจ าที่ท า เพื่อ
เตรียมแนวทางแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ น 

๑) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและรายงาน
การควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี 
(เดิม การจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
ติดตามประเมินผลของส านังานอธกิารบดี) 

คงเดิม มติที่ประชุม รับทราบ 

๒) รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน
ของส านักงานอธิการบดี (เดิม รายงานผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง
และควบคมุภายใน) 

คงเดิม มติที่ประชุม รับทราบ 

๑๖. ให้ความรู้ความเข้าใจและสรา้ง
ความตระหนักถึงประโยชน์ในการน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริการ 

๒) จัดท าสื่อเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างการ
บริหารจดัการทีด่ีในองค์กร (กบ.แจ้งเพิ่ม ๑ 
โครงการ) 

- ฉบับ มติที่ประชุม รับทราบ 

 



 ๖ 
โครงการ/กิจกรรม 

ระดับส านักงานอธกิารบดี 
โครงการ/กิจกรรม 
ระดับหน่วยงาน 

การปรับ 
ค่าเป้าหมายปี 

๕๗/๕๘ 

หมายเหตุ 

เป้าประสงค์ที่ ๔ การบริหารจัดการเป็นท่ียอมรบั 
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั งภาครัฐ/เอกชน 
๑. จัดให้มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้อย่าง
ต่อเนื่องทั งหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

๒) ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าองค์ความรู ้
(เดิม “ก าหนดให้ทุกหน่วยงานหมนุเวียนกัน
จัดท าองค์ความรู้”) 

คงเดิม กก.แจ้งปรับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ ๕ บุคลากรมจีิตส านึกในการให้บริการ 
กลยุทธ์ที่ ๕ เสร้มสร้างจติส านึกในการให้บริการของบุคลากร 
๒. กิจกรรมคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่น
ปรจ าหน่วยงาน 

๑) การคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่นประจ า
ส านักงานอธิการบด ี

คงเดิม มติที่ประชุม คงเดิม โดย
เสนอให้มีการทบทวน
รูปแบบการจดักิจกรรมใน
ครั งต่อไป 

เป้าประสงค์ที่ ๘ มีการบริการที่รวดเร็ว ทันเวลา 
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนางานบริการที่มคีุณภาพ 
๓. อบรมเทคนิคการให้บริการ ๑) โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสาย

สนบัสนุนบรรจุใหม่ (แก้ไขจากข้อ ๒ เป็นข้อ
๑) 

คงเดิม มติที่ประชุม รับทราบ 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และมอบทุกหน่วยงานเร่งรัด 
ก ากับติดตามการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามแผน 

 วาระท่ี ๔.๓ พิจารณาการด าเนินกิจกรรม ๕ส ของส านักงานอธิการบดี 
 ตามที่ กองกลางได้ด าเนินการจัดท าแต่งตั งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม ๕ส และตรวจ

กิจกรรม ๕ส ครั งที่ ๑ ไปเรียบร้อยแล้ว และกองบริหารงานบุคคลได้เสนอความคิดเห็น เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงกิจกรรม ๕ ส ของส านักงานอธิการบดี จ านวน ๕ ข้อ  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอแนะ 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และผู้อ านวยการกองกลาง แจ้งที่ประชุม ดังนี  

ข้อ ๑. การก าหนดเกณฑ์การตรวจกิจกรรม ๕ ส ควรผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีก่อน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างความเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงานในทุกหน่วยงานก่อนการด าเนินการตรวจ 

คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีได้มอบให้กองกลางด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั ง
คณะกรรมการด าเนินการ ๕ ส ซึ่งหน่วยงานส่งรายชื่อบุคลากรเพ่ือเป็นตัวแทนของหน่วยงาน และตามค าสั่ง 
หน้าที่ของคณะกรรมการรวมถึงการก าหนดเกณฑ์และพื นที่การตรวจด้วย 



 ๗ 
ข้อ ๒. ควรมีการก าหนดแผนการด าเนินกิจกรรม ๕ ส ของส านักงานอธิการบดีให้

ชัดเจน เช่น หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ / 
ขอบเขตพื้นที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ และการ
รายงานผล เป็นต้น 

กองกลางจะด าเนินการเสนอแผนการด าเนินกิจกรรม ๕ ส ให้คณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดีเห็นชอบในการประชุมครั งต่อไป 

ข้อ ๓. การก าหนดเกณฑ์การตรวจกิจกรรม ๕ ส ควรก าหนดให้ชัดเจน เช่น 
๓.๑ ควรก าหนดจ านวนรองเท้าที่สามารถวางไว้ใต้โต๊ะท างานให้เป็นระเบียบ ทั้งนี้ 

อาจก าหนดจ านวนที่เหมาะสม ๑ – ๒ คู่เพื่อสุขภาพที่ดีของบุคลากร 
๓.๒ ควรก าหนดให้มีตู้เก็บของส่วนตัวได้มากกว่า ๑ ลิ้นชัก (โต๊ะท างาน) เช่น ๑ ตู้

เนื่องจากพื้นที่ลิ้นชักไม่สามารถจัดเก็บสิ่งของส่วนตัวบางอย่างได้ เช่น ชาม ถ้วย กระเป๋าท างานใบใหญ่ 
เป็นต้น 

๓.๓ ควรก าหนดรูปแบบป้าย Index ระบุรายการหน้าตู้และต าแหน่งการติดให้
ชัดเจน เพื่อให้เป็นระเบียบและรูปแบบเดียวกัน 

เกณฑ์ก าหนดว่าไม่ให้มีการวางรองเท้าไว้ใต้โต๊ะ เนื่องจากในที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินกิจกรรม ๕ ส ตัวแทนจากกองสื่อสารองค์กรแจ้งว่า การประชุมรับทราบนโยบายการสื่อสารองค์กร
ของกองสื่อสารองค์กร เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๕๘ ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์องค์กร ว่าการแต่งกายเป็น
ภาพลักษณ์อย่างหนึ่ง บุคลากรไม่ควรใส่รองเท้าเตะในการท างาน คณะกรรมการด าเนินกิจกรรม ๕ ส จึงขอ
ความร่วมมือหน่วยงานไม่ให้มีรองเท้าใต้โต๊ะ กองกลางขอน าข้อเสนอแนะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรม ๕ ส เพ่ือหารือการปรับปรุงเกณฑ์ต่อไป 

ข้อ ๔. กรรมการตรวจ ๕ ส ควรให้บุคลากรกองกลางเป็นเลขานุการ เพื่อให้การ
ด าเนินการกิจกรรม ๕ ส ของส านักงานอธิการบดีเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง  

ผู้อ านวยการกองกลางเป็นกรรมการและเลขานุการในค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการ
ด าเนินกิจกรรม ๕ส อยู่แล้ว  

ข้อ ๕. ครั้งต่อไปควรมีการตรวจในทุกพื้นที่ เช่น พื้นที่ส่วนกลาง ห้องประชุม 
บริเวณทางเดิน บันได ลิฟท์ เป็นต้น  

ไดม้ีการแจ้งในการประชุมคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม ๕ ส ว่าในการตรวจครั ง
ต่อไป จะด าเนินการลงตรวจทุกพื นที่ 

คณะกรรมการร่วมกันพิจาณาเห็นว่าการด าเนินกิจกรรม ๕ ส ในช่วงแรกที่ด าเนินการ มี
จุดประสงค์หลักคือสร้างความตระหนักให้เกิดขึ นกับบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดี และให้เกิด
ความรู้สึกร่วมมือร่วมใจในการท างาน ซึ่งต้องขอบคุณและให้ก าลังใจกองกลางและคณะกรรมการที่
ด าเนินการทุกท่าน และการมีข้อเสนอแนะดังกล่าว ขอให้น ามาปรับปรุงการด าเนินงานในครั งต่อไป  



 ๘ 
  มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบข้อเสนอแนะ และมอบคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรม ๕ ส พิจารณาข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั งต่อไป และมอบกองกลางด าเนินการในข้อ ๑ และ
ข้อ ๒ 

 วาระท่ี ๔.๔ พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคล
พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

 ด้วย กองบริหารงานบุคคลได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยน าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานมาวิเคราะห์จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ส านักงานอธิการบดี ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (เอกสาร
ประกอบวาระท่ี ๔.๔)   

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่า การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวกับ
สถานีวิทยุ ซึ่งเป็นโครงสร้างภายใน และไม่ชัดเจนว่าอยู่ในสังกัดส านักงานอธิการบดี จึงมอบกองบริหารงาน
บุคคลเสนอข้อมูลเพ่ือความชัดเจนในที่ประชุมครั งต่อไป และผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลแจ้งในที่
ประชุมว่า หากท่านใดมีข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาบุคลากร สามารถส่งข้อเสนอแนะมาได้ที่กอง
บริหารงานบุคคล เนื่องจากจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยท่านนิพนธ์ สุ
รพงษ์รักเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และมอบกอง
บริหารงานบุคคลในส่วนของโครงสร้างสถานีวิทยุ 

 วาระที่ ๔.๕ พิจารณาระยะเวลาในการด าเนินการตามตัวบ่งชี ประกันคุณภาพส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 ตามท่ี ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ในการ
ประชุมครั งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ วาระที่ ๕.๑ เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี ประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน (ส.ค.๕๗ – ม.ค.๕๘) ผ่านระบบ IQA ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗  คณะกรรมการเห็นว่าหน่วยงานในสังกัดมีความสับสนในเรื่องของช่วงเวลา ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ เนื่องจากการเก็บผลการด าเนินงานเพ่ือรายงานผลในตัวบ่งชี การประกันคุณภาพของ
ส านักงานอธิการบดี แต่เดมิจะให้ใช้ย้อนหลังคือ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้น าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มารายงาน   
แต่ขณะนี  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ใช้ปีการศึกษา 
โดยก าหนดให้ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (สิงหาคม ๒๕๕๗ – กรกฎาคม ๒๕๕๘) ใช้ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม 
๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘) รายงาน 



 ๙ 
 และเนื่องจาก นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยก าหนดให้

หน่วยงานคณะ สถาบัน ส านักต้องด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ภายในเดือนกรฎาคม ๒๕๕๘ 
โดยส านักงานอธิการบดีได้แจ้งตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไปยังหน่วยงานแล้ว และหน่วยงานต้องส่งรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี 
การประกันคุณภาพ รอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๑ กรฎาคม ๒๕๕๘ จะท าให้ผลการด าเนินงานตามแผน  
ซึ่งใช้ปีงบประมาณในการน ารายงานผลตัวบ่งชี ประกันคุณภาพขาดไปประมาณ ๓ เดือน  

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาระยะเวลาในการด าเนินการตามตัวบ่งชี ประกันคุณภาพ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่า ปีนี ต้องรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี การ
ประกันคุณภาพรอบ ๑๔ เดือนและปีการศึกษาหน้า จึงจะรายงาน ๑๒ เดือน เพ่ือไม่ให้ข้อมูลขาดหายไป 
ส่วนความพึงพอใจของผู้รับบริการก็ให้เก็บ ๖ เดือนแรก กับ ๘ เดือนหลัง รวมเป็น ๑๔ เดือน และในกรณีที่      
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใช้ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในการตอบตัวชี วัด และการเก็บข้อมูลในการท าเล่มรายงานผล 
SAR ให้เก็บข้อมูลสิ นสุด ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงจะจัดท าเล่มรายงานทันก าหนดเวลา ซึ่งจะท าให้ข้อมูลที่
ใช้ปีงบประมาณหายไป ๔ เดือน คือมิถุนายน – กันยายน ขอให้หน่วยงานหมายเหตุไว้ในเอกสารว่าเป็น
รายงาน ณ วันที่เท่าไหร่ และให้จัดท ารายงานฉบับที่เก็บข้อมูลปัจจุบัน ณ วันตรวจ ไว้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาระยะเวลาในการด าเนินการตามตัวบ่งชี 
ประกันคุณภาพส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ คือ ๑๔ เดือน ตั งแต่ ๑ มิถุนายน ๕๗ – 
๓๑ กรกฎาคม ๕๘ โดยข้อมูลที่ใช้ปีงบประมาณให้สิ นสุด ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และมอบส านัก
ประกันคุณภาพตรวจสอบความชัดเจนในการด าเนินการเก็บข้อมูลในระดับส านักงานอธิการบดีและระดับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือแจ้งหน่วยงานต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 วาระที่ ๕.๑ ความคืบหน้าการด าเนินการตามแผน Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  

ความเป็นมา 

1. กองบริหารงานบุคคลได้น าเสนอ Improvement plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2556  ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี และตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีให้ความเห็นชอบแผน และได้น าเข้าที่ประชุมพิจารณา  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 
 2. หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีได้รายงานการติดตามแผน Improvement Plan 
รอบ 8 เดือน (มิถุนายน 2557 - มกราคม 2558)  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558  และกองบริหารงาน



 ๑๐ 

บุคคล ได้ด าเนินการรวบรวมและจัดท ารายงานการติดตามแผน Improvement Plan รอบ 8 เดือน เพ่ือเตรียม
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีในคราวถัดไป 

3. ส านักงานอธิการบดีไดจ้ัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี       
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม  2558  ตามหนังสือส านักงานอธิการบดีที่ ศธ 
๐๕๘๑.๐๑/477  ลงวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๕8 วาระท่ี 3.1 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ Improvement  
Plan และมอบกองบริหารงานบุคคลประสานหน่วยงานด าเนินการตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

3.1 ข้อ 2. แนวทางเสริมจุดแข็งในข้อ 2. (พัฒนารูปแบบการรายงานจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ให้ง่ายต่อการพิจารณา วางแผน ควบคุมและตัดสินใจ) คณะกรรมการฯ เสนอแนะว่า 
มหาวิทยาลัยมีระบบ Business Intelligent (BI) ซึ่งสามารถพัฒนาต่อ เพื่อให้ได้รูปแบบรายงานที่ง่ายและ
น าไปวางแผน ควบคุมและตัดสินใจได้ หรือกองบริหารงานบุคคลจะมีการพัฒนารูปแบบรายงานจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ง่ายต่อการใช้งานในรูปแบบอ่ืน  

3.2 ข้อ 3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง (ควรจัดท าแนวทางแก้ไขปรับปรุงจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ แต่ละหน่วยงานให้เป็นรูปธรรม เพ่ือใช้ในการพัฒนาการให้บริการที่ดี)   
คณะกรรมการฯ เสนอแนะว่า Improvement plan ในข้อเสนอแนะดังกล่าว ช่องแผนการด าเนินงานของ
แต่ละหน่วยงาน ไม่สอดคล้องกับช่องข้อเสนอแนะ ควรน าข้อเสนอแนะของแต่ละหน่วยงานที่ได้จากแบบ
ประเมินมาใส่ด้วย  

การด าเนินการ 

กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมแล้ว ดังนี้ 
1) ปรับ Improvement  Plan ตามข้อ 3.1 จากการใช้ระบบ HRM เป็นระบบ MIS เพ่ือให้ได้

รูปแบบรายงานที่ง่ายต่อการน าไปใช้งานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 
2) ปรับ Improvement  Plan ตามข้อ 3.2 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

และจัดส่งหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบความคืบหน้าการด าเนินการตามแผน Improvement 
Plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ 

ประธานแจ้งในที่ประชุมว่า จากการที่ได้ประสานกับรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนยีสารสนเทศ 
เรื่องระบบ BI นั น ตอนนี ยังไม่มีการพัฒนาต่อ จึงขอให้หน่วยงานใช้ระบบ MIS ซึ่งส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งว่าครอบคลุมการรายงานผลในทุกระบบ  

 มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบ และมอบกองคลังและกองนโยบายและแผน
ประสานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องระบบ MIS เพ่ือน าไปพัฒนารูปแบบการรายงาน
ผลของระบบ ERP และ BPM และท าเป็นแผน Improvement Plan ส่งให้ส านักงานอธิการบดีต่อไป 

 

 



 ๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 วาระท่ี ๖.๑ โครงการจิบน  าชา เสวนาภาพลักษณ์  
 ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กรแจ้งว่า มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั งคณะกรรมการสร้างตรา

สินค้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “RMUTP Branding” ซึ่งจะมีการสร้างคู่มืออัตลักษณ์ของ
องค์กร และจะมีการจัดโครงการจิบน  าชา เสวนาภาพลักษณ์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการสื่อสาร
องค์กร และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร  โดยเชิญวิทยากรจาก
ภายนอก เป็นการจัดเสวนาแบบกันเอง เชิญบุคลากรมานั่งจิบน  าชาเสวนาร่วมกัน ใช้เวลาประมาณ ๒ 
ชั่วโมง ซึ่งได้ก าหนดวันจดัโครงการในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ กลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรของทั งมหาวิทยาลัย  
ในส่วนของส านักงานอธิการบดี เป้าหมายผู้เข้าร่วม ๑๐๐% ซึ่งกองสื่อสารองค์กรได้รับมอบหมายให้มา
หารือกับคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเรื่องการก าหนดวันเข้าร่วมโครงการจิบน  าชา เสวนา
ภาพลักษณ์  

  มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาก าหนดวันเข้าร่วมโครงการของส านักงาน
อธิการบดี คือวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

 วาระท่ี ๖.๒ การปรับเงินเดือนข้าราชการ  
 ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลแจ้งว่า ตามที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล

เรือน (ก.พ.) ประกาศปรับเงินเดือนให้ข้าราชการทั งพลเรือน และลูกจ้างประจ า ๔ % โดยให้มีผลในทาง
ปฏิบัติวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ขณะนี ต้องรอทางก.พ.ขยายเพดานและต้องรอมหาวิทยาลัยออกระเบียบ
ด้วย แต่ผลการประเมินค านวนได้เลย ไม่ต้องรอแล้วค่อยน ามาพิจารณาเรื่องเงินเดือน ในส่วนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว จะน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพ่ือปรับอัตราเงินเดือนต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 วาระท่ี ๖.๓ โครงการโยคะเพ่ือสุขภาพส าหรับบุคลากร และการใช้เครื่องสแกนลายนิ วมือ 
 ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลแจ้งว่า ตามที่งานสวัสดิการของมหาวิทยาลัยได้จัด

โครงการโยคะเพ่ือสุขภาพส าหรับบุคลากร ตั งแต่วันที่ ๒๓ มี.ค. – ๑ พ.ค. ๒๕๕๘ ทุกวันจันทร์และพุธนั น 
กองบริหารงานบุคคลได้ส ารวจผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ถึงร้อย
ละ ๙๐.๘๐ และต้องการให้จัดต่อเนื่องร้อยละ ๙๔  จึงได้มีการขอความเห็นชอบจากอธิการบดีในการจัด
โครงการต่อเนื่อง เพ่ิมออกไปอีก ๓ เดือน คือตั งแต่ ๖ พ.ค. – ๒๙ ก.ค ๒๕๕๘ ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ 

และในส่วนของเครื่องสแกนลายนิ วมือ กองบริหารงานบุคคลได้หารือกับส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการเปลี่ยนเครื่องแสกน เนื่องจากเครื่องเดิมเริ่มมีปัญหาตามอายุการใช้งาน ซึ่ง
เครื่องใหม่จะสามารถพิมพ์รายงานออกมาได้เป็นรายวัน จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือขอยกเลิกการเซ็นต์ชื่อลงใน
แฟ้มที่หน่วยงาน จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน  



 ๑๒ 
ผู้อ านวยการกองคลัง แจ้งว่าการยกเลิกการลงลายมือชื่อส าหรับปฏิบัติงานในเวลาราชการสามารถ

ท าได้ แต่ถ้าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ยังคงต้องให้มีการลงลายมือชื่อในใบลงเวลา เพ่ือ
เป็นการยืนยันว่าอยู่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งเคยมีบางกรณีที่เจ้าหน้าที่อยู่แต่ไม่ได้ปฏิบัติงาน และเบิกค่าล่วงเวลา 
(OT) เพราะฉนั นจึงต้องมีการเซ็นต์ชื่อและให้หัวหน้างานหรือหัวหน้าหน่วยงานลงนามรับรอง เพ่ือยืนยันการ
ปฏิบัติงาน 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา    ๑๗.๒๕  น. 
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