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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสาํนกังานอธิการบด ี

ครั้งที่ 3/2562 
วันศกุรท์ี่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชมุ 8 ชั้น 2 อาคารสารนเิทศ 50 ป ี
---------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต      กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองคลัง       กรรมการ 
4. ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    กรรมการ 
5. ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย     กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สิน     กรรมการ 
7. ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ     กรรมการ 
8. นางนันทาวดี จั่นบ้านโขด (แทน) 
 ผู้อํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
9. นางสาวสุนิษา ขวัญเมือง (แทน) 
 ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่      กรรมการ 
10. นางนงนภัส ขันทอง (แทน) 
 รักษาการแทนผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์    กรรมการ 
11. นางอัจฉรา เฮียงโฮม (แทน) 
 ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
12. นางกัลยาณี รัตนวราหะ (แทน) 
 รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ   กรรมการ 
13. นางเสาวรส บุญมุสิก (แทน) 
  ผู้อํานวยการสถานพยาบาล      กรรมการ 
14. รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานส่วนกลาง    เลขานุการ 
15. นางนิดา ประพฤติธรรม      ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวรัชฎา ช่ืนเสียง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้อํานวยการกองแผนงาน      ติดภารกิจอ่ืน 
2. รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักการกีฬา    ติดภารกิจอ่ืน 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1.  ว่าที่ร.ต.หญิงสิทธิชยา ชิดนอก      กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
2. นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ      สํานักงานตรวจสอบภายใน 

เริ่มประชุมเวลา  13.45 น. 
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เรื่องทีป่ระชุม 

วาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ 

 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

ประธานแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับนโยบายของอธิการบดีให้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณารูปแบบและ
แนวทางการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ด้านบริการ
วิชาการ ด้านวิจัย ด้านนิสิต ด้านการเรียนการสอน ด้านบุคลากร และด้านการเงิน เพ่ือให้ผู้บริหารมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ และเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานกรรมการ คณบดี ผู้อํานวยการ
สถาบัน สํานักที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานอธิการบดีเป็นฝ่ายเลขานุการ และ
เจ้าหน้าที่จากกองกลางเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ขณะน้ีอยู่ระหว่างร่างประกาศแต่งต้ังฯ หากดําเนินการแต่งต้ัง
เรียบร้อยแล้วจะพิจารณางานด้านบริการวิชาการเป็นลําดับแรก ทั้งน้ี ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการให้
ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าในส่วนของงานบริการวิชาการ พบปัญหาว่ามีแนวปฏิบัติการลดขั้นตอนการดําเนินการ 
ด้านบริการวิชาการในระดับวิทยาเขตที่ไม่เป็นแนวทางเดียวกันกับที่บางเขนกําหนดไว้    

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2562 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 
มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา และฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาแก้ไขรายงานแล้วเมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยให้ส่งกลับฝ่ายเลขานุการภายในวันศุกร์ที่ 
29 มีนาคม พ.ศ.2562 น้ัน   

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขในหน้า 6   

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุมรับรองรายงานโดยมีการแก้ไข  
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 การดําเนินการภายหลังรับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากทีมที่ปรึกษา EdPEx สํานักงาน
อธิการบดี  

ตามท่ีหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีได้รับข้อมูล (Feedback) จากทีมที่ปรึกษา EdPEx ในวันที่ 
18, 19, 25 และ 26 มีนาคม 2562 ครบทุกหน่วยงานแล้ว โดยภายหลังจากหน่วยงานรับข้อมูลป้อนกลับ
แล้ว หน่วยงานต้องทบทวนการดําเนินงานส่งให้ทีมที่ปรึกษาพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม น้ัน 

ในการน้ี สํานักงานอธิการบดีจึงได้สรุปข้อมูลที่หน่วยงานพิจารณาทบทวนผลการดําเนินงาน 
ประกอบด้วย  

 1. ทบทวนการประเมินตนเองตามแบบ Simplified Self-Assessment Tool 
 2. ทบทวนตัวช้ีวัดผลลัพธ์หมวด 7 
 3. จัดทําแผนปรับปรุง 

4. ทบทวนโครงร่างองค์การ (OP) 
 นอกจากน้ี ได้จัดส่งรายงานผลการลงพ้ืนที่ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ปีการศึกษา 2560 
สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลชัดเจนย่ิงขึ้น ตามหนังสือที่ ศธ 0513.10101/246 
ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 ทั้งน้ี ขอให้หน่วยงานจัดส่งการทบทวนการประเมินตนเองตามแบบ Simplified Self-
Assessment Tool มาเป็นลําดับแรกภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562 สําหรับข้อมูลอ่ืนขอให้จัดส่งมา
ภายในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินการ ดังน้ี 
  1. แบบประเมินตนเอง Simplified Assessment Tool ที่เป็นภาษาอังกฤษ ทําให้เกิดการ
ตีความที่ไม่ตรงกัน 
  2. ทีมพ่ีเลี้ยงที่เข้ามาให้คําปรึกษาหน่วยงาน ควรทําความเข้าใจในบริบทของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจนก่อนให้คําปรึกษา ทั้งน้ีเสนอความคิดเห็นในประเด็นองค์ประกอบของทีมพ่ีเลี้ยงควรพิจารณาให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าให้คําปรึกษาร่วมด้วย  

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 ปัญหาการจ่ายเงินให้กับบุคลากรภายใน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (I Cash) ของหน่วยงานสังกัด
สํานักงานอธิการบดี 

 ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 
พ.ศ.2562 ได้หารือถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เงินสํารอง
จ่ายสํานักงานอธิการบดี เงินอุดหนุนรัฐบาลของมก. จากสั่งจ่ายด้วยเช็คมาเป็นการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (I Cash) หรือการจ่ายโอนเข้าบัญชีเงินเดือน/ค่าจ้าง ของบุคลากร โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว 
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มีมติมอบสํานักงานอธิการบดีรวบรวมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และนําเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือหา 
แนวทางแก้ไขร่วมกัน น้ัน 

 สํานักงานอธิการบดีได้ทําบันทึกสอบถามปัญหาที่พบจากการเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายเงินรายได้มหา
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ดังกล่าวแล้วตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๑/๑๙๐ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
และได้รับข้อมูลจากหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว พบปัญหาดังน้ี   
 

ปญัหาการจ่ายเงินผ่านระบบ I Cash ความถี ่
1. เจ้าของบัญชีที่รับโอนเงิน หากไม่ใช่บญัชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารทหารไทย เจ้าของบัญชีต้อง
รับภาระค่าธรรมเนียม 9 บาทต่อรายการ 

7 หน่วยงาน 

2. ไม่สามารถตรวจสอบรายการการส่งเบกิ หรอืรายไดท้ี่ไดร้ับโอนเงินทางเว็บไซต์กองคลัง 6 หน่วยงาน 
3. กรณีมียอดโอนพร้อมกันหลายยอด กองคลังจะโอนมาเป็นยอดรวม ทําใหห้น่วยงานไมท่ราบว่าเป็น
เงินของรายการใดบ้าง 

2 หน่วยงาน 

4. การใช้บัญชส่ีวนตัวของเจ้าหน้าที่ในการโอนเงินเข้า ทําให้เจ้าของบัญชีเกิดความสับสนกับเงินที่เข้ามา 2 หน่วยงาน 
5. กรณีมีการมอบฉันทะให้ผู้รบัเงินแทน กองคลังมักโอนเงินเข้าบัญชีผู้มอบฉันทะแทนการโอนเงินให้ผู้
ได้รับมอบฉันทะให้รับเงิน ทําให้เกิดปญัหาในการตรวจสอบบญัชี 

1 หน่วยงาน 

6. การบันทึกขอ้มูลการโอนเงนิของกองคลังไม่ตรงกับวันที่มกีารโอนเงินจริง 1 หน่วยงาน 
7. บางรายการยังใชก้ารจ่ายเชค และมีการจ่ายเชครวมยอดหลายรายการ ทําให้มีปัญหาในตรวจสอบ
ยอดเงิน 

1 หน่วยงาน 

8. การโอนเงินค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศ หากเดินทางมากกว่า 1 ท่าน กองคลังจะโอนเงิน
ทั้งหมดใหห้ัวหน้าคณะเดินทางคนเดียว เป็นภาระให้ผู้ประสานงานต้องแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่
หัวหน้าคณะเดนิทางตอ้งเบกิให้ผู้ร่วมเดินทางแต่ละราย 

1 หน่วยงาน 

9. การโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ อาจเกดิคําถามเกี่ยวกับแหล่งทีม่าของรายไดจ้าก สตง. 
หรือ ปปช. ได้  

1 หน่วยงาน 

10. การโอนเงนิจํานวนมาก มโีอกาสเกิดการทุจรติได ้ 1 หน่วยงาน 
11. การเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดงานบางกรณีบุคลากรต้องสํารองเงินส่วนตัวจ่ายไปก่อนเน่ืองจากผู้ขาย/ผู้รับ
จ้าง/ผู้จดังาน ตอ้งการรับเงินสด และหน่วยงานไม่สามารถนําเงินทดรองจ่ายมาใช้ได้เพราะตดิระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายกําหนดให้เบกิจ่ายครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท   

1 หน่วยงาน 

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ผู้อํานวยการกองคลังได้ช้ีแจงถึงแนวทางแก้ไขปัญหาหลักๆ ดังน้ี  
1. การตรวจสอบรายการส่งเบิกบนเว็บไซต์กองคลัง อยู่ระหว่างประสานงานกับสํานักบริการ

คอมพิวเตอร์เพ่ือปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งานได้ 
2. การจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน แก้ไขด้วยการจ่ายเช็คตามแนวปฏิบัติเดิมเพ่ือลดภาระ

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 
3. การจ่ายเงินค่าล่วงเวลา (OT) แก้ไขเฉพาะหน้าด้วยการโอนให้กับบุคลากรคนในคนหนึ่งที่

ทํางานล่วงเวลาและมีบัญชีธนาคารทหารไทย 
4. เมื่อมหาวิทยาลัยนําระบบ KU Smart P มาใช้เต็มรูปแบบ จะสามารถแก้ไขปัญหาการ

จ่ายเงินในระบบ I Cash ได้ 
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 ทั้งน้ี สํานักงานอธิการบดีจะทําบันทึกแจ้งสรุปปัญหาการจ่ายเงินให้กองคลังรับทราบเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการดําเนินการต่อไป 

 3.3 ติดตามความก้าวหน้า เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัดกอง
หรือเทียบเท่าในสํานักงานอธิการบดีเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งชํานาญงาน ชํานาญการ 

 ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 
พ.ศ.2562 กองการเจ้าหน้าที่ได้หารือที่ประชุมเก่ียวกับองค์ประกอบคณะกรรมการประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่สังกัดกองหรือเทียบเท่าในสํานักงานอธิการบดีลําดับที่ 3 กําหนดให้กรรมการ คือ  
“ผู้ที่ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า มอบหมายเป็นกรรมการ” ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงานชํานาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ กลุ่ม
อํานวยการ และกลุ่มวิชาชีพ ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยกองการเจ้าหน้าที่เสนอให้หน่วยงานระบุ
ช่ือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการลําดับที่ 3 มาเพ่ือความรวดเร็วในการดําเนินงาน น้ัน 

 ที่ประชุมเสนอให้กองการเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน
พิจารณาเห็นชอบ และแจ้งเวียนกระบวนการเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน ชํานาญการ ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีทราบโดยทั่วกันในลําดับต่อไป ในการน้ี ผู้แทนจากกองการ
เจ้าหน้าที่ได้รายงานความก้าวหน้าว่า ได้ดําเนินการเสนอเร่ืองไปยังรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน
เรียบร้อยแล้ว 

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  

4.1 การเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มอํานวยการ สังกัดกองกิจการนิสิต 

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการเสนอขอกําหนดตําแหน่ง
ชํานาญการของพนักงานมหาวิทยาลัยรายนางสาวจันทสร นพพิมาน อัตราเลขที่ พ.2405 อัตราค่าจ้าง 34,970 
บาท ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ เป็น “ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ
ชํานาญการ” เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตําแหน่ง
ระดับชํานาญงานชํานาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ กลุ่มอํานวยการ และกลุ่มวิชาชีพ ลงวันที่ 
25 ธันวาคม พ.ศ.2561 ข้อ 4.2 ความว่า  

“...กําหนดให้คณะกรรมการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงานให้ 
ความเห็นชอบ ก่อนนําเสนออธิการบดีอนุมัติแต่งต้ัง...”  

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี  
เข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการ ได้ดําเนินการประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตามการประเมินค่างานและ 
การประเมินลักษณะบุคคล ซึ่งนางสาวจันทสร นพพิมาน ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด มีคะแนนรวม 
แต่ละส่วนและคะแนนรวมทั้งสองส่วนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 เรียบร้อยแล้ว น้ัน 



 

๖ 

 

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามเสนอ ทั้งน้ี ประธานเสนอแนะให้การนําเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาในครั้งต่อไป ขอให้นําเสนอข้อมูลคะแนนการประเมินใน 2 ส่วน คือ คะแนนประเมินค่างาน และคะแนน
ประเมินลักษณะบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณาเห็นชอบด้วย 

วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ   

 5.1 การกําหนดวุฒิการศึกษาให้กับบุคลากรของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการกําหนดวุฒิการศึกษาให้กับบุคลากรของพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินงบประมาณแผ่นดินตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งแล้ว น้ัน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สินจึงหารือว่า 
ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้จะดําเนินการกําหนดวุฒิการศึกษาตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินได้หรือไม่ 

 ประธานได้ช้ีแจงข้อมูลว่าสืบเน่ืองจากท่ีมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานกําหนดตําแหน่งจากเดิมระบุวุฒิ
การศึกษาเป็นคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โท เอก ต่อมามีการเพ่ิมเติมรายละเอียดหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาเข้า
ไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ต่อมามหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนมาใช้
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งแบบเดิม คือ กําหนดเพียงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ในส่วนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้จึงสามารถดําเนินการได้โดยอนุโลม 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 5.2 การดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงานของสํานักงานอธิการบดี 

 ผู้แทนจากกองการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงานของสํานักงาน
อธิการบดี โดยกองการเจ้าหน้าที่จะทําบันทึกไปยังหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรสมัครเข้ารับการเลือกต้ัง และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง โดยมีการ
ลงคะแนน 2 รอบ คือ  

- เลือกต้ังล่วงหน้า ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  
- เลือกต้ังพร้อมกันทุกหน่วยงาน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 5.3 การปรับแผนงบประมาณเงินรายได้สําหรับการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับพนักงานสังกัด
สํานักงานอธิการบดีที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

 สืบเน่ืองจากการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษให้ส่วนงานดําเนินการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของส่วนงาน ซึ่งในส่วนของสํานักงานอธิการบดี น้ัน 
กองคลังเป็นผู้ดําเนินการเบิกจ่าย โดยเป็นการปรับแผนการใช้งบประมาณเงินรายได้ น้ัน 



 

๗ 

 

ผู้อํานวยการกองคลังขอหารือปัญหาการปรับแผนงบประมาณเงินรายได้สําหรับการเบิกจ่ายเงินเพ่ิม
พิเศษฯ เน่ืองจากมีบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติได้รับเงินเพ่ิมพิเศษฯ ดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง ทําให้การปรับแผน
งบประมาณเงินรายได้ในแต่ละครั้งไม่เพียงพอ จึงเสนอแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว โดยขอให้หน่วยงานสํารวจ
จํานวนบุคลากรที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติครบถ้วนได้รับเงินเพ่ิมพิเศษฯ ต้ังแต่เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๒
เพ่ือกองคลังจะได้ประมาณการงบประมาณที่ใช้ได้อย่างเพียงพอกับค่าใช้จ่ายจริง 

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สํานักงานอธิการบดีสํารวจจํานวนบุคลากรของหน่วยงานที่คาดว่าจะ
ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๒ 
และส่งข้อมูลให้กองคลังดําเนินการปรับแผนฯ ต่อไป  

เลิกประชุมเวลา 15.45 น. 

 
 

 นายฉัตรชัย  จรูญพงศ์ 
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    นางสาวเนตรทราย  ยอดพรหม 
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานส่วนกลาง 

เลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


