
รายงานการประชุมบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

วันพุธท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม     

______________________________________________ 
ผู้มาประชุม 

๑. อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 
๓. อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 
๔. อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ

ความร่วมมือต่างประเทศ 
๕. นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าส านักงาน 
๖. นางพรรษภรณ์ โฆษิตกานต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ

พิเศษ 
๗. 
๘. 

นางสาวลักขณา 
นางสาวจิตรานุช 

นาคกล่อม 
เวสา 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

๙. นายวาทะฤทธ์ิ ลีลาฤทธ์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๐. นางศิฐิมา เจริญสุข นักวิชาการพัสดุ 
๑๑. นางสาวสาลินี บุญสมเคราะห์ นักประชาสัมพันธ์ 
๑๒. นายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ 
๑๓. นางสาววิมลฉัตร์ เลิศคชสีห์ ภัณฑารักษ์ 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 

นางสาววณิชยา 
นายกษิดิศ 
นางวันนี 
นางสาวอรุณี 
นางสาวพรรณผกา 

บุษบงส์ 
คงปาน 
คณารักษ์ 
ทราสารวัตร 
แก้วติน 

ภัณฑารักษ์ 
นักวิชาการศึกษา 
พนักงานเก็บเอกสาร 
คนงาน 
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม 
  

  

 
เริ่มประชุมเวลา  :  ๐๙.๑๘ น. 
  
ประธานในท่ีประชุม  :  อาจารย์อนันตชัย  เอกะ  



ระเบียบวาระที่ ๑  :  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ การบริหารจัดการโครงการ  

อาจารย์อนันตชัย  เอกะ (ประธาน) เน้นย  าเรื่องการบริหารจัดการโครงการที่ควรจัดการอย่างเป็น
ระบบ และเป็นไปตามขั นตอนที่วางแผนไว้ จากการประชุมหลายครั งที่ผ่านมา ก าหนดให้โครงการปกติขอ
อนุมัติ ภายในเดือนแรกของปีงบประมาณและให้ด าเนินการส่งเบิกให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันหลังเสร็จสิ น
โครงการ แต่เนื่องจากเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามขั นตอนส่งผลต่อการขอยืมเงินและส่งผลกระทบต่อ
การท างานด้านอื่นๆ จึงก าหนดให้ผู้รับผิดชอบด าเนินงานดังนี  

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการใดๆ หากไม่ด าเนินการส่งเบิกให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน จะมีหนังสือทวง
ถามและให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร 

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการไตรมาสที่ ๓ ให้ท าเรื่องขออนุมัติโครงการภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒  
๓. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งรายงานสรุปการรับ – ส่งเอกสารการเบิกจ่ายแต่ละโครงการ เพื่อติดตามการ

ด าเนินการและป้องกันปัญหาความล่าช้าที่อาจเกิดขึ น 
 

๑.๒ การย้ายอาคารส านักงาน 
 ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงอาคารโบราณ ๕ อาคาร ทั งนี รวมถึงอาคาร
สายสุทธานภดล และอาคาร ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ซึ่งทั ง ๔ ตึกนี อยู่ภายใต้ความดูแลของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมถึงเป็นส านักงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี จึงมีก าหนดย้ายส านักงานไปยัง
ส านักงานใหม่ซึ่งตั งอยู่ในตึกคณะวิทยาศาสตร์ ภายใน ๒ เดือน  
 
๑.๓ การจัดท าทะเบียนศิลปวัตถุ 
 สืบเนื่องจากเรื่องย้ายอาคารส านักงาน ศิลปวัตถุที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบนั น
อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในอนาคต ดังนั นภัณฑารักษ์ที่ดูแลศิลปวัตถุของแต่ละอาคารจัด
แสดงจะต้องตรวจสอบและจัดท าทะเบียนของศิลปวัตถุทั งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการส่งมอบ รวมถึงการปรับปรงุ
ทะเบียนของแต่ละอาคาร 
 
ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

๑. อาจารย์จินต์จิรา  บุญชูตระกูล (รองผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์) ให้ข้อเสนอแนะเรื่อง
บริหารงานโครงการว่าการด าเนินงานโครงการใด ๆ จะต้องรายงานผู้ก ากับโครงการทราบทุกขั นตอน เพื่อให้
ผู้ก ากับโครงการได้รับรู้ร่วมกัน และหากเกิดปัญหาจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันท่วงที และควรมีแผนการจัดการ
บริหารโครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นระบบมากยิ่งขึ น 

๒. หลังจากส่งเอกสารการเบกิจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการควรติดตามเอกสารของตนเองว่ามีการแก้ไข
หรือไม่ หรือการส่งเอกสารด าเนินการถึงขั นตอนใด  
 มติท่ีประชุม  :  รับทราบ  
 
  



ระเบียบวาระที่ ๒  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ท่ี ๒๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  เลขานุการในท่ีประชุม  น าเสนอรายงานการประชุมบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
ครั งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
มติท่ีประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมครั งที่ ๑๐/๒๕๖๑ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓   :   เรื่องสืบเน่ือง 
๓.๑ รายงานสรุปจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม เดือนธันวาคม ๒๕๖๑   
 นางพรรษภรณ์  โฆษิตกานต์ (หัวหน้าฝ่ายอนุรักษฯ) รายงานสรปุจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมทราบดงัต่อไปนี  

๑. สรุปจ านวนผูเ้ข้าชมศูนย์บรกิารทางวัฒนธรรม รวมจ านวน ๓,๓๗๐ คน แบ่งเป็นอาจารย์และ
บุคลากร จ านวน ๒๐๙ คน นักศึกษาจ านวน ๒๗๒ คน และบุคคลภายนอก จ านวน ๔๘๑ คน 

๒. สรุปจ านวนผูเ้ข้าชมศูนย์บรกิารทางวัฒนธรรม วันเสาร์และวันอาทิตย์ จ านวน ๑,๒๓๖ คน 
๓. จ านวนแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรกิารทางวัฒนธรรม จ านวน ๒๔๐ ชุด 
๔. สรุประดบัคะแนนความพึงพอใจผูเ้ข้าเยี่ยมชมศูนยบ์ริการทางวัฒนธรรมเท่ากับ ๔.๗๑ คะแนน 

  
ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

๑. ที่ประชุมร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแนบท้ายวาระหน้าที่ ๑๒ โดยมกีารแก้ไขดังนี 
จ านวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรมจากบุคคลภายนอก ประจ าเดือนธันวาคม จากจ านวน ๙๖๒ คน 
เป็น ๓,๓๗๐ คน 

มติท่ีประชุม  :   รับทราบ  
 

๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  นายวาทะฤทธิ์  ลีลาฤทธิ์ รายงานผลการด าเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี    
   ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการปรับปรงุเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี วัดที่ ๔.๕.๑ ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรายงานผล
การด าเนินงานประจ าทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน นั น  
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการเผยแพร่ข่าวบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงานและหน้าเพจ Facebook 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒) มี
จ านวน ๑๐ ข่าว และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒)
มีจ านวนทั งหมด ๖ ข่าว  

มติท่ีประชุม  :   รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๔   :   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 



๔.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ - มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 นายกษิดิศ  คงปาน ได้รายงานว่าส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการด าเนินงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รอบ ๖ เดือน และระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (สิงหาคม ๒๕๖๑-มกราคม ๒๕๖๒) ซึ่งผลการด าเนินงานที่
ด าเนินงานไปแล้ว ๔ ข้อ คิดเป็นคะแนน ๔ คะแนน 

 

ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
๑. ควรรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นใน

รูปแบบ Check list เพื่อให้ที่ประชุมทราบว่าโครงการตามแผนท านุบ ารุงฯ ของหน่วยงานกับมหาวิทยาลัยมี
โครงการใดบ้าง และติดตามสถานะหากด าเนินการเสร็จสิ นแล้ว 
 มติท่ีประชุม  :   รับทราบ 
 
๔.๒ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (สิงหาคม ๒๕๖๑ - มกราคม ๒๕๖๒) 
 นายกษิดิศ  คงปาน รายงานว่า ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการด าเนินรายงานความก้าวหน้า
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (สิงหาคม ๒๕๖๑ - มกราคม ๒๕๖๒) โดยมีโครงการที่ด าเนินงานทั งสิ น ๒ 
โครงการ ได้แก่ 
   ๑. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรม : ดอกไม้ในพระราชอุทยานสวนสุนันทา  
  ๒. โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชวงศ์ฝ่ายในในสวนสุนันทา  
  ซึ่งผลการด าเนินโครงการยังไม่ได้มีการด าเนินโครงการทั ง ๒ โครงการ 
 
ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

๑. ที่ประชุมเสนอแนะใหเ้จ้าของโครงการเรง่รัดการด าเนินงาน 
 มติท่ีประชุม  :   รับทราบ 
 
๔.๓ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๑ (สิงหาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๒) 
 นายกษิดิศ  คงปาน รายงานว่าส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการด าเนินรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement plan) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั ง ๑ (สิงหาคม ๒๕๖๑ - 
ธันวาคม ๒๕๖๒) ซึ่งประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ได้แก่  

๑. กิจกรรมประชุมชี แจงแนวทางเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
และมีผลการด าเนินการเสร็จสิ นแล้ว 

๒. กิจกรรมรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ด้านองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ในระหว่าง
การด าเนินการ 



๓. กิจกรรมประชุมประเมินผลการด าเนินงานตามพันธกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรมจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงานและปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีถัดไป  ซึ่ง
กิจกรรมนี ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 
 มติท่ีประชุม  :   รับทราบ 

 
๔.๔  รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี (หัวหน้าส านักงาน) ได้รายงานว่าตามที่ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดชัยสามหมอ จังหวัดชัยภูมินั น จึงได้รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบ  
 
ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
 ๑. เนื่องจากมีการเดินทางไปต่างจังหวัดจึงท าให้มกีารใช้จ่ายมากกว่างบประมาณเล็กน้อย หาก
เดินทางไปถวายผ้าพระกฐินฯ ที่ต่างจงัหวัดควรจะต้องเพิ่มงบประมาณเพือ่ใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ น 
 ๒. มอบหมายให้นางพรรษภรณ์  โฆษิตกานต์เป็นผู้ติดต่อวัด เพื่อรับผ้าพระกฐินพระราชทานในพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 มติท่ีประชุม  :   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕   :   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๕.๑  พิจารณาทบทวน JD งานโครงการตามแผน (PO) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) ได้รายงานว่า ตามที่  
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการทบทวนภาระงาน มีรายละเอียดการปรับเปลี่ยนดังนี   
   ๑. การโยกย้ายกิจกรรมหลักของ JD งานโครงการตามแผน (PO) ให้อยู่ในก ากับดูแลของ
ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีจ านวน ๕ กิจกรรม ได้แก่  
       ๑.๑ จัดโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (นอกมหาวิทยาลัย) 
       ๑.๒ จัดโครงการจัดนิทรรศการ 
       ๑.๓ จัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
       ๑.๔ จัดโครงการบริการวิชาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม) 
       ๑.๕ จัดโครงการฝึกอบรม, Agenda 
   ๒. การทบทวน JD งานโครงการตามแผน (PO) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
   เนื่องจากโครงการตามแผน (PO) ส านักฯ ได้ด าเนินการจัดโครงการตลอดทั งปีงบประมาณ 
๑๑ โครงการ มีด าเนินงานโดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และบุคลากรส านักฯ โดยเฉพาะฝ่าย 
อนุรักษ์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค านวณกิจกรรมหลักของบุคลากร ฝ่าย
แผนฯ จึงเสนอให้มีแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบโครงการตามแผน โดยเพิ่มงานโครงการตามแผนใน JD ของ
ฝ่ายงาน มีรายละเอียดดังนี  



    ๒.๑ ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบโครงการดังนี  
          ๑. โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
          ๒. โครงการจัดนิทรรศการ 
          ๓. โครงการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
          ๔. โครงการฝึกอบรม, Agenda 
   ๒.๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบโครงการดังนี  
          ๑. โครงการบริการทางวัฒธรรม (จัดหารายได้) 
          ๒. โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย 
          ๓. โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย (ด าเนินกา
ภายในมหาวิทยาลัย) 
          ๔. โครงการบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย (ด าเนินกา
ภายนอกมหาวิทยาลัย) 
          ๕. โครงการบวงสรวงและบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารัตน์ พระบรมราชเทวี 
          ๖. โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
    ๒.๓ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รับผิดชอบโครงการดังนี  
          ๑. โครงการธรรมศึกษา 
  
 มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ 

 
๕.๒  พิจารณาการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รอบ ๓ เดือน 

นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า ตามที่ ฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีการติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ในรอบ ๓ เดือน ดังนี  

 ๑. ผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
๑. โครงการใดที่ด าเนินการเสร็จสิ นแล้วให้เขียนรายงานสรุปผลโครงการเพื่อน าเข้าที่ประชุมในครั ง

ต่อไป  
๒. โครงการที่ต้องขออนุมัติในไตรมาสใหม่ให้เร่งด าเนินการ 
๓. โครงการใดที่ยังไม่เบิกจ่ายให้เร่งด าเนินการ 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ 

 



๕.๓ พิจารณาผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รอบ ๒ เดือน 
 นางสาวจิตรานุช  เวสา รายงานว่า ตามที่ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑๘ ตัวชี วัด โดยผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒) มีคะแนนผล
การปฏิบัติราชการ เท่ากับ ๑.๖๙๗๑ โดยมีรายละเอียดดังนี  
 ๑. ตัวชี วัดที่มีผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย จ านวน ๑ ตัวชี วัด 
 ๒. ตัวชี วัดที่มีผลการด าเนินงาน แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน ๖ ตัวชี วัด 
 ๓. ตัวชี วัดที่มีผลการด าเนินงาน N/A จ านวน ๑๑ ตัวชี วัด 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖   :   เรื่องอ่ืนๆ  

- 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 

 
(นางสาวพรรณผกา  แก้วติน) 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
 
  (นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี) 

หัวหน้าส านักงาน 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


