
รายงานการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที ่๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม     

______________________________________________ 
ผู้มาประชุม 

๑. อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 
๓. อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 
๔. อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู ้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ

ความร่วมมือต่างประเทศ 
๕. นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงาน 
๖. นางพรรษภรณ์ โฆษิตกานต ์ หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา  

และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
๗. 
๘. 

นางสาวลักขณา 
นางสาวจิตรานุช 

นาคกล่อม 
เวสา 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

๙. นายวาทะฤทธิ์ ลีลาฤทธิ์ 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  :  ๐๙.๑๗ น. 
  
ประธานในที่ประชุม  :  อาจารย์อนันตชัย  เอกะ  



ระเบียบวาระท่ี ๑  :  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑. การจัดทำรายการครุภัณฑ์ 
 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงอาคารโบราณ ๕ อาคาร ทั้งนี้รวมถึงอาคารสายสุทธานภดล 
และอาคาร ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงเป็นสำนักงาน
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้จึงมีกำหนดย้ายสำนักงานไปยังสำนักงานใหม่ซึ่งตั้งอยู่ใ นตึกคณะ
วิทยาศาสตร์ ประธานมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำรายการครุภัณฑ์ทั้ง ๔ ตึก และเจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์ที่
ดูแลศิลปวัตถุของแต่ละอาคารจัดแสดงจะต้องตรวจสอบและจัดทำทะเบียนของศิลปวัตถุ เพื่อให้ง่ายต่อการ
ส่งมอบและการขนย้าย 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ภัณฑารักษ์และเจ้าหน้าที่พัสดุดูแลเรื่องรายการครุภัณฑ์ 
 
๒. การจัดทำ QR Code ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
มหาวิทยาลัย 
 ตามข้อเสนอแนะเพื ่อการพัฒนาและบริหารมหาว ิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน
ด้านพิพิธภัณฑ์ว่า ควรนำเสนอองค์ความรู้ของแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของ QR Code เพ่ือสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูล ประธานมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำ QR Code ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ 
 มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์จัดทำ QR Code โดยประสานงาน
เรื่ององค์ความรู้กับภัณฑารักษ์  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
  เลขานุการในที ่ประชุม  นำเสนอรายงานการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   :   เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ รายงานสรุปจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 นางพรรษภรณ์  โฆษิตกานต์ (หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) สรุป
จำนวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 ๑.๑ สรุปจำนวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม รวมจำนวน ๑,๑๓๔ คน แบ่งเป็นอาจารย์และ
บุคลากร จำนวน ๘๗ คน นักศึกษาจำนวน ๕๒๕ คน และบุคคลภายนอก จำนวน ๕๒๒ คน 
 ๑.๒ สรุปจำนวนผู้เข้าชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม วันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน ๗๒๐ คน 
 ๑.๓ จำนวนแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม จำนวน ๒๔๐ ชุด 
 ๑.๔ สรุปความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม ๔.๗๖ 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  
  



๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  นายวาทะฤทธิ์  ลีลาฤทธิ์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) รายงานผลการดำเนินงานด้านการเผยแพร่
ข้อมูลทางเว็บไซต์ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทีป่ระชุมทราบดังนี้   
   ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดที่ ๔.๕.๑ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรายงานผล
การดำเนินงานประจำทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน นั้น  
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการเผยแพร่ข่าวบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงานและหน้าเพจ Facebook 
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน - ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒) จำนวน ๑๔ ข่าว 
รวมผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – ปัจจุบันมีข่าวจำนวน ๑๑๒ ข่าว 

มติที่ประชุม  :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   :   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ รายงานความก้าวหน้าโครงการกฐินพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๖๒  

นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี (หัวหน้าสำนักงาน) รายงานความก้าวหน้าโครงการกฐินพระราชทาน 
ประจำปี ๒๕๖๒ ว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะนำผ้าพระ
กฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อนำมาทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดเจริญสุขาราม
วรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันศุกร์ที ่ ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น ผู้รับผิดชอบโครงการได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน 
ร่วมกับวัดเจริญสุขารามวรวิหาร และวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่
ผ่านมา จึงได้จัดทำสรุปการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.  
๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. การเดินทางใช้เวลาพอสมควร จึงควรเลื่อนเวลารถออกจากมหาวิทยาลัยให้เร็วขึ้น 

 มติที่ประชุม : รับทราบ และเลื่อนเวลารถออกจากมหาวิทยาลัย จาก ๐๖.๓๐ น. เป็น ๐๖.๐๐ น. 
 
๔.๒ รายงานข่าวสาร มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
 นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี (หัวหน้าสำนักงาน) ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย เรื่อง “กระทรวง
อุดมศึกษานับหนึ่ง เล็งผลักดัน ม.ในระบบราชการทุกแห่ง เข้าสู่ ม.ในกำกับ” โดยกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งสัญญาณเบื้องต้นให้มหาวิทยาลัยที่ยังเป็นองค์กรในระบบราชการ ได้
เตรียมความพร้อมเพ่ือปรับองค์กรเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ตามแนวโนบายของรัฐบาล ซึ่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับแนวนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลมาดำเนินการ และนับจากนี้ไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและประชาคมทุกภาคส่วนจะได้ร่วมศึกษาถึงความเป็นไปได้ โอกาสและ
ข้อจำกัดต่าง ๆ ที่จะปรับองค์กรให้สู่มหาวิทยาลัยในกำกับต่อไป มหาวิทยาลัยจึงขอให้บุคลากรทุกภาคส่ว น 
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแสดงทัศนะอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือกำหนดทิศทางให้มหาวิทยาลัยต่อไป  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 
  



๔.๓ รายงานข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลมหาวิทยาลัย 
นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี (หัวหน้าสำนักงาน) รายงานว่า ตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวการ

ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ระเบียบวาระที่ ๓.๒ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยมี
ข้อเสนอแนะ “เพื่อเป็นประโยชน์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ปัญหา 
อุปสรรค ในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องและสามารถใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุน ส่งเสริม 
และชี้แนะเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ควรเสนอผลรายงานดังกล่าวต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยด้วย” นั้น  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและ
บริหารมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ดังนี้ “แหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์ รัตนโกสินทร์ ถือเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยที่ควรนำมาพัฒนาและปรั บปรุง
อย่างเป็นระบบโดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ และ
เชื่อมโยงกกับภาคการท่องเที่ยวภายนอกให้ได้ โดยควรจัดให้มีกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ในแหล่งเรียนรู้ ๓ 
ศิลป์ รัตนโกสนิทร์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต รวมทั้งการนำเสนอองค์ความรู้ของแหล่งเรียนรู้ 
๓ ศิลป์ รัตนโกสินทร์ในรูปแบบของ QR Code เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล” 

มติที ่ประชุม  :  ร ับทราบ และมอบหมายให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์จ ัดทำ QR Code โดย
ประสานงานเรื่ององค์ความรู้กับภัณฑารักษ์ 
 
๔.๔ รายงานแนวปฏิบัติการจอดรถในมหาวิทยาลัย 

นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี  (หัวหน้าสำนักงาน) รายงานว่า ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ 
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจอดรถ
ในมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้  

๑. กรณีรถก่อสร้างจะต้องแลกบัตรเข้า-ออกมหาวิทยาลัย  
๒. การขอที่จอดรถต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน และควรจองท่ีจอดรถตามจริง 
๓. ห้ามจอดรถค้างคืน กรณีที่มีการจอดค้างคืนจะต้องทำบันทึกขออนุญาตให้ถูกต้องตามขั้นตอน  
๔. กรณีการแสกนบัตรเข้า-ออกท่ีจอดรถ จะปรับปรุงให้สามารถสแกนบัตรผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

มากยิ่งขึ้น  
๕. มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการจัดพ้ืนที่จอดรถให้จักรยานยนต์ใต้อาคารหอสมุด  
๖. มหาวิทยาลัยจะจัดทำบัตร Easy Pass ให้แก่บุคลากรโดยจะจัดจำหน่ายในราคา ๕๐๐ บาท/ 

๑,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 
  



ระเบียบวาระท่ี ๕   :   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑  พิจารณาสรุปโครงการพิธ ีบำเพ็ญกุศล เนื ่องในวันคล้ายวันสิ ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอ  
กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา 

นางศิฐิมา  เจริญสุข (นักวิชาการพัสดุ) รายงานว่า ตามที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัด
โครงการพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราช
ปดิวรัดา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแล้ว
นั้น ผลสรุปการดำเนินงานตามโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ด้านเป้าหมายตัวชี้วัดนั้นมีจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑,๒๔๔ คน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้านงบประมาณมีการใช้งบประมาณน้อย
กว่างบประมาณท่ีตั้งไว้  

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. ควรจัดสถานที่สำหรับวางสำรับ 
๒. ควรแจ้งผู้บริหารล่วงหน้าเมื่อมีการต้อนรับแขกผู้ใหญ่ 
๓. ควรแจกแจงงานให้กับแม่บ้านที่มาช่วยงาน เพ่ือไม่เกิดความสับสน 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบ 

๕.๒ พิจารณาสรุปโครงการสัมมนาเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  
ครั้งที่ ๒ 
  นางสาววิมลฉัตร์  เลิศคชสีห์ (ภัณฑารักษ์) รายงานว่า ตามที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัด
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแล้วนั้น ผลสรุปการ
ดำเนินงานตามโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  

๑. ควรขยายกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้มีผู้เข้าร่วมโครงการหลายกลุ่ม รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ได้ใน
อีกทางหนึ่ง เช่น Vlogger ชุมชน นักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น 

๒. ควรทำแบบตอบรับเข้าร่วมงานให้กับเครือข่ายหรือแขกผู้ร่วมงาน 
๓. ควรทำหนังสือเวียนแจ้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ 
๔. ควรปรับเปลี่ยนหรือเวียนเทศกาลดนตรีทั้งไทย และต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ 
 
๕.๓ พิจารณารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๒) 

นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ)  รายงานว่า ตามที่ สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ 
ตัวชี้วัด โดยผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๙ 
เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๒) มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการ เท่ากับ ๔.๑๒๓๐ มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 ๑. ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงาน บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด 



๒. ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงาน แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๕ ตัวชี้วัด 
 ๓. ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงาน N/A จำนวน ๒ ตัวชี้วัด  

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ 
 
๕.๔ พิจารณาติดตามผลการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดทำเล่มคู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า ตามที่ ฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ ได้จัดทำแบบฟอร์ม จำนวน ๘ ฟอร์ม เพื่อทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานและ
การจัดทำเล่มคู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ 
จำนวน ๒๒ กระบวนการ นั้น พบว่า ยังไม่มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีการทบทวนและจัดทำเล่มคู่มือการ
ปฏิบัติงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอเร่งรัดการดำเนินการโดยด่วน  

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ และมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้กำกับดูแล รวมถึงติดตามการจัดทำเล่ม
คู่มือกระบวนการให้เสร็จตามกำหนด 

 
๕.๕ พิจารณาติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ 
๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๒) 

นางสาวจิตรานุช  เวสา (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) รายงานว่า ตามที่ ฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีการติดตาม
ผลการดำเนินงานโครงการ และ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๙ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖   :   เรื่องอ่ืนๆ  

- 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๓ น. 

 
(นางสาวพรรณผกา  แก้วติน) 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 
  (นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี) 

หัวหน้าสำนักงาน 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


