
รายงานการประชุมบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ 

วันศุกร์ท่ี ๑๗ พฤษภาคม 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 หัวหน้าฝ่ายอนรุักษ์ พัฒนา  

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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  :  ๐๙.๑๔ น. 
  
ประธานในท่ีประชุม  :  อาจารย์อนันตชัย  เอกะ  



ระเบียบวาระที่ ๑  :  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
อาจารย์อนันตชัย  เอกะ (ประธาน) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ การย้ายส านักงาน 
ส านักงานใหม่ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม ประธาน

มอบหมายให้บุคลากรรวมถึงภัณฑารักษ์จัดเตรียมของและอุปกรณ์เพื่อให้สะดวกต่อการขนย้าย ในด้านการ
ดูแลพิพิธภัณฑ์นั้นจะมีการประชุมกันร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่ และท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารอีกครั้ง
หนึ่ง เพื่อก าหนดขอบเขตและหน้าที่ของภัณฑารักษ์ในการดูแลพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย  

๑.๒ การก าหนดวันกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๒ 
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจะเดินทางไป

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม โดยยังไม่ได้ก าหนดวันที่แน่ชัด
เนื่องจากต้องหารือกับท่านอธิการบดีและรองอธิการบดี หากก าหนดวันแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

๑.๓ การปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีของตนเอง 
ในการด าเนินงานโครงการต่างๆ นั้นมีบางส่วนที่ไม่ตรงตามแผนการด าเนินงาน ซึ่งมีปัจจัยหลาย

ด้านที่มีผลต่อความก้าวหน้าของโครงการ ทั้งเรื่องความล่าช้า หรือการก าหนดกิจกรรมของโครงการ ปัญหา
เหล่าน้ีส่งผลกระทบต่องานด้านอื่นๆ ดังนั้นบุคลากรควรตระหนักถึงภาระหน้าที่งานของตนเองอยู่เสมอ โดย
ต้องปฏิบัตติาม JD ที่ระบุภาระงานและคู่มือกระบวนการปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งจะช่วยก าหนดขอบเขตการ
ท างานของตนเองได้ดีมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ท าให้การท างานเป็นไปตามแผนงาน บุคลากรจะต้องยึดคู่มือ
การท างานของตนเองเป็นหลัก ปฏิบัติตามภารกิจหลัก – ภารกิจรองของตนเอง และตระหนักว่าสิ่งใดท าได้ 
หรือสิ่งใดยังขาดการพัฒนา เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งข้ึน ส่วนผู้ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลการ
เบิกจ่าย จะต้องให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดปัญหาข้ึนก็ต้องร่วมกันหาทางแก้ปัญหา
ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนั้นหัวหน้าส านักงานและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ต้องก ากับดูแลฝ่ายของตน หาก
เกิดปัญหาต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

ประธาน มอบหมายให้หัวหน้าส านักงานและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปหารือกับรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงานเรื่องการก าหนดหน้าที่และภาระงานให้กับบุคลากรที่ไม่มีหน้าที่แน่ชัด 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์  วรรณดี (รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน) แจ้งให้ที่

ประชุมทราบ เรื่องการติดตามการจัดท าระบบควบคุมพัสดุว่า เนื่องจากบุคลากรมีการเบิกวัสด-ุอุปกรณ์ของ
ส านักงานเพื่อใช้ด าเนินการต่างๆ อยู่เสมอ จึงติดตามและเร่งรัดการจัดท าระบบควบคุมพัสดุ เพื่อให้การ
บริหารจัดการพัสดุมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  เลขานุการในท่ีประชุม  น าเสนอรายงานการประชุมบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

มติท่ีประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยไม่มีข้อแก้ไข 



ระเบียบวาระที่ ๓   :   เรื่องสืบเน่ือง 
๓.๑ รายงานสรุปจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม ประจ าเดือน มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
 นางพรรษภรณ์  โฆษิตกานต์ (หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)รายงาน
สรุปจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม ประจ าเดือน มีนาคม - เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบ
ดังต่อไปนี ้

๑. รายงานสรุปจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑.๑ สรุปจ านวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม รวมจ านวน ๑,๙๑๑ คน แบ่งเป็นอาจารย์และ
บุคลากร จ านวน ๙๑๒ คน นักศึกษาจ านวน ๔๐๐ คน และบุคคลภายนอก จ านวน ๕๙๙ คน 
 ๑.๒ สรุปจ านวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม วันเสาร์และวันอาทิตย์ จ านวน ๔๙๗ คน 
 ๑.๓ จ านวนแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม จ านวน ๒๔๐ ชุด 
  ๑.๔ สรุปความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม ๔.๗๗ 
 ๒. รายงานสรุปจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๒.๑ สรุปจ านวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม รวมจ านวน ๑,๙๔๘ คน แบ่งเป็นอาจารย์และ
บุคลากร จ านวน ๒๒๙ คน นักศึกษาจ านวน ๑,๐๕๐ คน และบุคคลภายนอก จ านวน ๖๖๙ คน 
 ๒.๒ สรุปจ านวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม วันเสาร์และวันอาทิตย์ จ านวน ๑๓๘ คน 
 ๒.๓ จ านวนแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม จ านวน ๒๔๐ ชุด 
  ๒.๔ สรุปความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม ๔.๗๖ 
 

ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
๑. แก้ไขจ านวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม ประจ าเดือนเมษายนในเอกสารประกอบการ

ประชุม 
๒. แก้ไขของจ านวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม ในวันเสาร์-อาทิตย์ ประจ าเดือนเมษายน ใน

เอกสารประกอบการประชุม 
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ  

  
๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  นายวาทะฤทธิ์  ลีลาฤทธิ์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) รายงานผลการด าเนินงานด้านการเผยแพร่
ข้อมูลทางเว็บไซต์ ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้   
   ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการปรับปรงุเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวช้ีวัดที่ ๔.๕.๑ ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรายงานผล
การด าเนินงานประจ าทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน นั้น  
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการเผยแพร่ข่าวบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงานและหน้าเพจ Facebook 
ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่ วันที่  ๑๖ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒)  
จ านวน ๑๑ ข่าว   

 
  



ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
๑. หลักฐานการรายงานผลการด าเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูล ควรท าเป็นตารางสรุปผลการ

ด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนแรกที่มีการรายงานผล โดยระบุเป้าหมายของจ านวนข่าวและจ านวนข่าวที่ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

มติท่ีประชุม  :   รับทราบ และมอบหมายให้นายวาทะฤทธ์ิ  ลีลาฤทธ์ิเรง่ปรับปรุงเว็บไซต์ทีย่ัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔   :   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ รายงานการปรับเปลี่ยนรหัสพยัญชนะประจ าส่วนราชการของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี (หัวหน้าส านักงาน) ตามพระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และ

พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ปรับเปลี่ยนไปสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท าให้มี
การปรับเปลี่ยนรหัสพยัญชนะประจ าส่วนราชการข้ึนใหม่  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีช่ือย่อคือ 
มรภ.สส. และรหัสพยัญชนะคือ อว ๐๖๔๕ ส่วนการก าหนดเลขหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนั้น ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มีเลขประจ าหน่วยงานคือ อว ๐๖๔๕.๘ ซึ่งจะเริ่มใช้พยัญชนะและเลขที่หนังสือออก
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 มติท่ีประชุม  :   รับทราบ 
 
๔.๒ รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) 
 นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า ตามที่ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรมได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ นั้น ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้ทบทวน
แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ และจัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน จ านวน ๑๖ แผน เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 
๔.๓ รายงานการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดท าเล่มคู่มือกระบวนการปฏิบัติงานระดับ
หน่วยงาน 

นายกษิดิศ  คงปาน (นักวิชาการศึกษา) รายงานว่า ตามที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ก าหนด/
วิเคราะห์ระบบงานและทบทวนกระบวนการสร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ พร้อมทั้งจัดท าเล่ม
ปฏิบัติงานนั้น กองนโยบายและแผนจึงขอให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน 
รอบที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีก าหนดส่งในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 
กระบวนการสร้างคุณค่า จ านวน ๒ กระบวนการ กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ จ านวน ๒๐ กระบวนการ  
 โดยบุคลากรที่รับผิดชอบงานในกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญจะต้อง
ทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงานและผังกระบวนการปฏิบัติงาน (เดิม) และทบทวนผล
การด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงานและผังกระบวนการปฏิบัติงาน (ใหม่) ของตนเอง เพื่อจัดท าคู่มือ



การปฏิบัติงานของตนเอง คนละ ๑ เล่ม และรายงานผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด ๑.๖.๑ ร้อยละของ
กระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับปรุงและพัฒนา โดยสามารถเข้าไปแก้ไขและจัดท าเล่มคู่มือได้ที่ B:\2562 
ตัวช้ีวัดปฏิบัติราชการ\1.6.1 ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุง  
 มติท่ีประชุม  :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   :   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑  พิจารณาสรุปโครงการสร้างความสัมพันธ์และเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่าย 
นางสาววิมลฉัตร  เลิศคชสีห์ (ภัณฑารักษ์) รายงานว่า ตามที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัด

โครงการสร้างความสัมพันธ์และเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่าย เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  
ณ บ้านร้อยปีเทียนสือ จังหวัดระนองแล้วนั้น จึงสรุปผลการด าเนินงานโครงการดังนี้ โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์และเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่
ได้รับ และเป้าหมายตัวช้ีวัดส าเร็จทุกประการ โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับ  
จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาสรุปโครงการดังกล่าว  
 

ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
๑. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ แจ้งว่าในแผนงานของปีงบประมาณถัดไปมีตัวช้ีวัดเกี่ยวกับ

เครือข่ายใหม่ ซึ่งผู้รับผิดชอบเรื่องการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายจะต้องหาเครือข่ายใหม่เพื่อด าเนินงานด้าน
การสร้างความสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันก็ต้องด าเนินงาน/กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องกับเครือข่ายเดิมด้วย ซึ่ งจะเป็นผลดีกับเจ้าของโครงการเพื่อจะได้ต่อยอดและวางแผนงานหรือ
กิจกรรมของตนเองต่อไป  

มติท่ีประชุม  :   รับทราบ  
 

๕.๒ พิจารณารายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ รอบ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – เมษายน ๒๕๖๒) 
  นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า ตามที่ ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน  
๑๘ ตัวช้ีวัด โดยผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รอบ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการ เท่ากับ ๔.๑๐๗๒ มี
รายละเอียดดังนี้ 
  ๑. ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย จ านวน ๑๑ ตัวช้ีวัด 
  ๒. ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงาน แต่ยังไม่บรรลเุป้าหมาย จ านวน ๔ ตัวช้ีวัด 
  ๓. ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงาน N/A จ านวน ๓ ตัวช้ีวัด 

มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ 
 



๕.๓ พิจารณาติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ 
๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – เมษายน ๒๕๖๒) 

นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า ตามที่ ฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีการติดตาม 
ผลการด าเนินงานโครงการ และ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๗ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – เมษายน ๒๕๖๒) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
 ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมีด าเนินโครงการที่ล่าช้า ประธานมอบหมายให้ฝ่ายแผนฯ 
ปรับเปลี่ยนการจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้แยก
ตามผู้ก ากับโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการใดด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จะมีการหนังสือแจ้งเตือนอย่างเป็น
ทางการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องเซ็นรับทราบผลการด าเนินการด้วย เพื่อควบคุมให้การท างานด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามแผนที่วางไว้ และหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ จะต้องคอยติดตาม เร่งรัดการ
ด าเนินโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการในฝ่ายของตนเองด้วย 
 นอกจากนั้นเจ้าของโครงการจะต้องด าเนินการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามมติ
ที่ประชุมบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระที่ ๔.๓ รายงานข้ันตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ ระบุว่าผู้รับผิดชอบ
โครงการจะต้องรวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายในการท าจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุภายใน ๑๐ วันหลัง
โครงการเสร็จสิ้น และเอกสารจะต้องออกจากเจ้าหน้าที่พัสดุไม่เกิน ๕ วันหลังจากเจ้าของโครงการส่งเอกสาร
ค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ  
 

ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการควรจะวางแผนโครงการล่วงหน้า โดยเฉพาะการก าหนดธีมงาน หากวางแผน

กิจกรรมล่วงหน้าได้ก็จะท าให้การด าเนินงานรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๒. ควรจัดท าคู่มือการเบิกจ่าย เพื่อใหบุ้คลากรเข้าใจและน าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และยงัท าให้

การด าเนินงานเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการเตรียมข้อมูลเพื่อขอใบเสร็จที่ใช้แนบเบิก ในกรณีของที่พักหรือ

สถานที่จัดกิจกรรมนั้น เจ้าของโครงการควรเขียนร่างแบบฟอร์มใบเสร็จหรือรายละเอียดให้กับเจ้าของที่พัก/
สถานที่ อาทิ ช่ือ-ที่อยู่ จ านวนคนที่เข้าพัก วันและเวลาที่จัดโครงการ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
เจ้าของโครงการควรน าแบบฟอร์มฉบับร่างให้เจ้าหน้าที่การเงินหรือพัสดุของหน่วยงานตรวจสอบก่อนจะ
ด าเนินการขอเอกสารกับภายนอก 

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการควรจดัท าทะเบียนการรับ-ส่งเอกสารในการแนบเบิก เพื่อป้องกันเอกสารสญู
หาย และเป็นหลักฐานในการรับ-ส่งเอกสาร 
 ๕. โครงการที่ต้องขออนุมัติแล้วยงัไม่ด าเนินการใหเ้ร่งด าเนนิการ หรอืปรึกษาผูก้ ากับโครงการเพื่อขอ
ความเห็น 

มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพปรับเปลี่ยนการจัดท า
เอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการ เพื่อให้ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมรับทราบและ
พิจารณาส่งหนังสือแจ้งเตือน หากมีการด าเนินการที่ล่าช้า และมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปน า
แนวทางการเตรียมข้อมูล เพื่อขอใบเสร็จที่ถูกต้องในการแนบเบิก 
 



ระเบียบวาระที่ ๖   :   เรื่องอ่ืนๆ  
ติดตามการด าเนินงานโครงการพิธีบ าเพ็ญเน่ืองในวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา

กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  
นางสาวสาลินี  บุญสมเคราะห์ (นักประชาสัมพันธ์) รายงานว่า ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ก าหนด

จัดโครงการพิธีบ าเพญ็เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากมุารรีัตน์ พระบรมราชเทวี ใน
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สุนันทาสาวรีย์ วัดราชบพิธสถิตสีมาราม จงึได้จัดท าก าหนดการ และ
เอกสารการติดตามการด าเนินงาน เพื่อมอบหมายหน้าที่ใหก้ับบุคลากรในแตล่ะฝ่ายเตรียมความพร้อมส าหรบั
พิธีดังกล่าว 

 
ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. แก้ไขก าหนดการ จาก ๐๙.๐๐ น. เป็น ๐๙.๓๐ น. และ จาก ๑๐.๐๐ น. เป็น ๑๐.๓๐ น.  
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๔ น. 
 

 
(นางสาวพรรณผกา  แก้วติน) 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
 
  (นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี) 

หัวหน้าส านักงาน 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


