
รายงานการประชุมบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ 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 หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และท านุ

บ 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  :  ๐๙.๐๗ น. 
  
ประธานในท่ีประชุม  :  อาจารย์อนันตชัย  เอกะ  



ระเบียบวาระที่ ๑  :  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ การแจ้งปิดการให้บริการพิพิธภัณฑ์ 

อาจารย์อนันตชัย  เอกะ (ประธาน) มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์ท าประกาศแจ้งปิดการให้บริการ
พิพิธภัณฑ์ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เนื่องจากบุคลากรส านักฯ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ   
 มติท่ีประชุม  :  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ในวันพุธท่ี ๓๐ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  เลขานุการในท่ีประชุม  น าเสนอรายงานการประชุมบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

มติท่ีประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓   :   เรื่องสืบเน่ือง 
๓.๑ รายงานสรุปจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม เดือนมกราคม ๒๕๖๒ 
 นางพรรษภรณ์  โฆษิตกานต์ (หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ฯ) รายงานสรุปจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้ 

๑. สรุปจ านวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม รวมจ านวน ๒,๑๗๐ คน แบ่งเป็นอาจารย์และ
บุคลากร จ านวน ๒๘๖ คน นักศึกษาจ านวน ๑,๑๕๒ คน และบุคคลภายนอก จ านวน ๗๓๒ คน 

๒. สรุปจ านวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม วันเสาร์และวันอาทิตย์ จ านวน ๔๓๐ คน 
๓. จ านวนแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม จ านวน ๒๔๐ ชุด 
๔. สรุประดับคะแนนความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรมเท่ากับ ๔.๗๓ คะแนน 
มติท่ีประชุม  :   รับทราบ  
 

๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  นายวาทะฤทธิ์  ลีลาฤทธิ์ รายงานผลการด าเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ 
ประจ าเดือนมกราคม 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 าเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
มีจ านวน ๑๐ ข่าว  

มติท่ีประชุม  :   รับทราบ  
 
  



ระเบียบวาระที่ ๔   :   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ รายงานผลการพัฒนาตนเองและการใช้งบพัฒนาตนเอง 

 นางสาวลักขณา  นาคกล่อม (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป) รายงานว่า ตามที่ ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล ได้ติดตามการรายงานผลการพัฒนาตนเองและการใช้งบพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงได้สรุปและติดตามการรายผลการพัฒนาตนเองและการใช้งบ
พัฒนาตนเอง เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้ บุคลากรที่มีการรายงานการ
พัฒนาตนเองเสร็จสิ้นแล้วมีจ านวน ๖ คน และมีบุคลากรที่อยู่ในระหว่างการอบรมภาษาอังกฤษ และเข้าร่วม
อบรมบุคลิกภาพในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นี้ จึงท าให้บุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้เข้าร่วม
อบรมเพื่อพัฒนาตนเองครบทุกคน เพื่อจะได้น าความรู้ไปปรับใช้ในการท างานต่อไป 
 มติท่ีประชุม  :   รับทราบ 
 
๔.๒ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบท่ี ๑ 
 นางสาวลักขณา  นาคกล่อม (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป) ตามที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล กอง
บริหารงานบุคคล แจ้งให้ทุกหน่วยงานด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ (๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามปฏิทินเพื่อที่จะได้เลื่อนข้ัน
เงินเดือน และค่าจ้างได้ภายในสิ้นเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้รวบรวมเอกสาร และจัดท าข้ันตอนการตรวจสอบข้อมูลส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนน 
ประกอบด้วย 
   ๑. ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปรงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ 
  ๒. การตรวจสอบข้อมลูการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ ERP 
  ๓. การจัดท าแฟม้หลักฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านผลสมัฤทธ์ิงาน ๑๒ ข้อ 

ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
๑. หลักฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในหัวข้อที่ ๕. จ านวนภาระงานที่ได้รับมอบหมายต่อ

ปี และข้อ ๖. JD การก าหนดมาตรฐานการท างาน ให้ใช้ JD ใหม่ที่มีการปรับแล้ว 
๒. ให้บุคลากรประเมินความเสี่ยงของงานหรือควบคุมภายในในงานที่ปฏิบัติของตนเองด้วย  
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 

  
 
๔.๓ รายงานขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ 
 นางศิฐิมา  เจริญสุข รายงานว่า ตามที่ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการด าเนินโครงการต่าง ๆ  
ซึ่งมีการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น จึงไดจ้ัดท าเอกสารข้ันตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ
ข้ึน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

  ๑. ข้ันตอนการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

  ๒. ข้ันตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ 
  



ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
๑. ข้ันตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ ปรับเปลี่ยนรายละเอียดในข้ันตอนที่ ๒ 

รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายในการท าจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องส่งเอกสารในระยะเวลา ๑๐ วัน  
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕   :   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๕.๑  พิจารณาการด าเนินงานตัวชี้วัด ๔.๒.๑ ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) ได้น าเสนอแนวทางการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัด ๔.๒.๑ ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหน่วยงานจะต้องให้ผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ที่ได้รับบริการจากส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมตอบแบบสอบถามจากการเข้ารับบริการ  
 

ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
๑. มอบหมายให้นายวาทะฤทธ์ิ  ลีลาฤทธ์ิ น าแบบสอบถามข้ึนบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้

ง่ายต่อการค้นหา รวบถึงท าคิวอาร์โค้ดเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 

 
๕.๒  พิจารณาติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ 
๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒) 

นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) น าเสนอแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน รอบ ๔ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒) ดังนี ้

 ๑. ผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
๑. โครงการใดที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้เขียนรายงานสรุปผลโครงการเพื่อน าเข้าที่ประชุมในครั้ง

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

 
๕.๓ พิจารณาการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒) 
 นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า ตามที่ ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑๘ ตัวช้ีวัด 



โดยผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๔ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒) มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการ เท่ากับ ๒.๕๑๖๐ มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย จ านวน ๕ ตัวช้ีวัด 
  ๒. ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงาน แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน ๕ ตัวช้ีวัด 
  ๓. ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงาน N/A จ านวน ๘ ตัวช้ีวัด 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 
 
๕.๔ พิจารณาการด าเนินงานพิธีบ าเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร 
กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ 
 นางศิฐิมา  เจริญสุข รายงานว่า ตามที่ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ก าหนดจัดโครงการบ าเพ็ญกุศล
ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรรีาเมศร์ข้ึน ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดท าเอกสารก าหนดการ และเอกสารการด าเนินงาน เพื่อ
เตรียมความพร้อมส าหรับพิธีดังกล่าว โดยมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรตามเอกสารแนบ 

ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
๑. เพิ่มจ านวนน้ าด่ืมส าหรับพระสงฆ์เป็นจ านวน ๑๐ โหล  
๒. ให้ใช้แบบสัมภาษณ์แทนแบบสอบถามในการประเมินผลโครงการ 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖   :   เรื่องอ่ืนๆ  
๖.๑ แจ้งวันในการจัดโครงการวันสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายวาทะฤทธิ์  ลีลาฤทธิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องวันในการจัดโครงการวันสงกรานต์ ซึ่งในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ จะจัดโครงการวันสงกรานต์ ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
และส านักฯ จะจัดโครงการวันสงกรานต์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาด้วย หลังจากเข้าร่วมประชุมกับกอง
พัฒนานักศึกษาแล้วจะแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 
๖.๒ รายงานสรุปโครงการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
 นางสาววิมลฉัตร์  เลิศคชสีห์ รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม โดยงบประมาณที่ได้รับจ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท และมีการเบิกจ่าย ๓๓,๕๐๐ บาท 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งจ านวนงบประมาณคงเหลือ ๔๖,๕๐๐ บาทนั้น จะมี
การใช้ในการจัดโครงการนี้อีกครั้งหนึ่ง  

ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
๑. ให้เจ้าของโครงการตรวจสอบระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  
๒. ให้น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการจัดโครงการครั้งต่อไป 
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 

 
  



๖.๓ รายงานสรุปโครงการบวงสรวงและบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน 
 นางสาวสาลินี  บุญสมเคราะห์ รายงานสรุปผลโครงการบวงสรวงและบ าเพ็ญกุศลทักษิณา 
นุประทาน บรรลุผลการด าเนินโครงการทุกประการ โดยงบประมาณที่ได้รับจ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท มี
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง จ านวน ๑๑๙,๙๖๘ บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้  

ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
๑. ให้เจ้าของโครงการตรวจสอบหน่วยงานที่ไม่ช าระค่าพานพุ่มอีกครั้งหนึ่ง  
๒. แก้ไขค าผิด ข้อ ๙.๖ แผนปรับปรุงโครงการ ในกรอบหัวข้อแนวทางการปรับปรุง 
๓. ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเรื่องล าดับพิธีพราหมณ์ โดยอาจจะขอล าดับพิธีจากพราหมณ์ก่อนเพื่อ

ไม่ให้เกิดความสับสนและด าเนินพิธีไปด้วยความเรียบร้อย 
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 

 
๖.๔ รายงานสรุปโครงการอบรมผู้น าชมพระต าหนักในพระราชอุทยานสวนสุนันทา 
 นางสาววณิชยา  บุษบงส์ รายงานสรุปผลโครงการอบรมผูน้ าชมพระต าหนักในพระราชอุทยานสวน
สุนันทา โดยงบประมาณที่ได้รับจ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท มีงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง จ านวน ๓๙,๙๒๘ บาท ผล
การใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ และบรรลุผลการด าเนินโครงการทุกประการ 

ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
๑. อาจารย์จินต์จิรา  บุญชูตระกูล (รองผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ) ให้

ข้อเสนอแนะเรื่องการท าความร่วมมือกับสาขาภาษาต่าง ๆ  เพื่อฝึกนักศึกษาต้นแบบส าหรับน าชมต าหนักใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเช่ือมโยงกับการท าเครือข่าย นอกจากนั้นนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาต่าง ๆ จะได้
พัฒนาการใช้ภาษาและองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์อีกด้วย  

๒. ที่ประชุมเสนอแนะให้มีการจัดท าป้ายหรือข้อตกลงเรื่องการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เพื่อป้องกันไม่ให้
ของที่จัดแสดงเกิดความเสียหาย 

๓. ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะในการท างานร่วมกับนักศึกษา โดยการอบรมครั้งต่อไปจะต้องเพิ่มข้อมูล
มากยิ่งข้ึน เช่น เรื่องมารยาท การจัดการผู้เข้าชม เป็นต้น 

มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 
๖.๕ รายงานสรุปโครงการนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา 
 นายชนะภพ  วัณณโอฬาร รายงานสรุปผลโครงการนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา โดย
งบประมาณที่ได้รับจ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณพอดีงบประมาณ โดยมีผลบรรลผุล
การด าเนินโครงการทุกประการ นอกจากนั้นยังมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าจ านวนที่ตั้งไว้ 

มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 

  



 
(นางสาวพรรณผกา  แก้วติน) 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
 
  (นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี) 

หัวหน้าส านักงาน 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


