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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสาํนกังานอธิการบด ี

ครั้งที่ 7/2560 
วันศกุรท์ี่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

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

ผู้มาประชุม 

1. รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ประธานกรรมการ 
2. รักษาการแทนผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต   กรรมการ 
3.  ผู้อํานวยการกองคลัง      กรรมการ 
4. ผู้อํานวยการกองแผนงาน     กรรมการ 
5. ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย    กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สิน    กรรมการ 
7. นางสาวอัมพร วรรณปะกาศิล (แทน) 
 ผู้อํานวยการกองกลาง     กรรมการ 
8. นายคมสัน จีราคม (แทน) 
 ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่     กรรมการ 
9. นายศรราม รักสกุล (แทน) 
 ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่   กรรมการ 
10. นางนงนภัส ขันทอง (แทน) 
 รักษาการแทนผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 
11. นายโอฬาร วรัญญานนท ์(แทน) 
 รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักการกีฬา   กรรมการ 
12. นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล (แทน) 
 ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
13. นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี (แทน) 
 ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
14. นางเสาวรส บุญมุสิก (แทน)  
 ผู้อํานวยการสถานพยาบาล     กรรมการ 
15. รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานส่วนกลาง   เลขานุการ 
16. นางนิดา ประพฤติธรรม     ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวรัชฎา  ช่ืนเสียง     ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ    ติดภารกิจอ่ืน 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. นางพัฑฒาภร วรสัตย์      กองคลัง 
2. ว่าที่ ร.ต.หญิงสิทธิชยา ชิดนอก    กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  
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เริ่มประชุมเวลา  13.35 น. 

เรื่องทีป่ระชุม 

 ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังน้ี 

วาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ 

 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

       1.1.1 เรื่อง ความคืบหน้าการสรรหาหัวหน้าส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

       ประธานแจ้งความคืบหน้าการสรรหาหัวหน้าส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปัจจุบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนงานแล้วจํานวน 9 หน่วยงาน และอยู่ระหว่าง
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาฯ อีก 5 หน่วยงาน โดยมีผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมายเป็นเลขานุการ
ของคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งน้ีหากการสรรหาหัวหน้าส่วนงานทั้ง 14 หน่วยงาน เรียบร้อยจึงจะ
ดําเนินการสรรหาอธิการบดีต่อไป   

       ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  

       ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2559 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี สั่ง ณ 
วันที่ 9 ธันวาคม 2558 และได้มีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 
มกราคม 2559 โดยตลอดปี พ.ศ.2559 มีการประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งสิ้น 13 ครั้ง น้ัน  

 เพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดีตลอดระยะเวลา 1 ปี มีการสื่อสารและถ่ายทอด
ความสําเร็จออกไปสู่บุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี ฝ่ายเลขานุการจึงจัดทําเอกสารรายงานการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ประจําปี พ.ศ.2559 และได้จัดส่งให้หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี
แล้วในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามหนังสือที่ ศธ0513.10101/377 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2560  

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี สํานักงานอธิการบดีหารือที่ประชุมเรื่องการเผยแพร่รายงานผลฯ ใน
เว็บไซต์สํานักงานอธิการบดี ซึ่งประธานฯ แจ้งว่าจะพิจารณารายละเอียดในรายงานผลฯ อีกครั้งหน่ึง 
หากเห็นสมควรจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ต่อไป 

 

 

 



 

๓ 

 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

 ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา และฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวให้คณะ
กรรมการฯ พิจารณาแก้ไขรายงานแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยให้ส่งกลับฝ่ายเลขานุการ
ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 น้ัน  

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 รายงานผลการประเมินภาวะผู้นําตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงานสังกัด
สํานักงานอธิการบดี 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 
มิถุนายน พ.ศ.2560 ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งความคืบหน้าการประเมินภาวะผู้นําผู้บริหารหน่วยงานสังกัด
สํานักงานอธิการบดีว่าอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน น้ัน 

บัดน้ี สํานักงานอธิการบดีได้รับข้อมูลดังกล่าวครบถ้วน และรวบรวมจัดทําเป็นรายงานผลพร้อม
จัดส่งรายงานผลการประเมินภาวะผู้นําฯ ให้หน่วยงานตามหนังสือที่ ศธ 0513.10101/382 วันที่ 2 
สิงหาคม 2560 (ลับ)  

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ทั้งน้ีฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการประเมินภาวะผู้นําในระดับสํานักงานอธิการบดี พบว่า 
บุคลากรสํานักงานอธิการบดีมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีมีภาวะผู้นําใน
ด้านภาระรับผิดชอบมากที่สุด สําหรับความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยงาน
สังกัดสํานักงานอธิการบดีที่น้อยที่สุด คือ ด้านความเสมอภาค 

นอกจากน้ี ผู้อํานวยการกองแผนงานให้ข้อสังเกตเก่ียวกับการนําเสนอผลการประเมินภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี ควรเรียงลําดับผลการประเมินตามแบบสอบถาม 
ให้เหมือนกันทั้ง 15 หน่วยงาน จะเหมาะสมกว่าการเรียงลําดับตามคะแนนจากมากไปหาน้อย     

ที่ประชุมรับทราบและมีมติให้ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีนําผลการประเมิน
ภาวะผู้นําของแต่ละหน่วยงานไปพิจารณาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน
ต่อไป 
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3.2 รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรภายในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีต่อ
บรรยากาศการทํางาน 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 
มิถุนายน พ.ศ.2560 ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งความคืบหน้าการจัดทํารายงานผลความพึงพอใจของ
บุคลากรภายในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีต่อบรรยากาศการทํางานว่าได้รับข้อมูลจาก
หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีครบถ้วนแล้วอยู่ระหว่างการรวบรวม และจัดทํารายงานผลฯ น้ัน 

 บัดน้ี สํานักงานอธิการบดีได้จัดทํารายงานผลฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงาน ให้
หน่วยงานแล้วตามหนังสือที่ ศธ 0513.10101/ว 389 วันที่ 4 สิงหาคม 2560   

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ระดับส่วนงานสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 สํานักงานอธิการบดีได้แจ้งที่ประชุมทราบเก่ียวกับแบบฟอร์มที่จะให้หน่วยงานใช้
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2559 โดยสํานักงานอธิการบดีจะจัดส่ง
แบบฟอร์มรายงานการประเมินฯ และไฟล์แบบฟอร์มให้หน่วยงานดาวน์โหลดและนําไปใช้ต่อไป น้ัน 

 ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี ได้หารือร่วมกับสํานักงาน
ประกันคุณภาพถึงรูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่มี
ความแตกต่างจากหน่วยงานสนับสนุนระดับสถาบัน สํานักอ่ืน และได้สรุปรูปแบบการประเมินฯ 
สํานักงานอธิการบดีซึ่งแตกต่างจากการให้ข้อมูลไปในการประชุมครั้งที่ 6/2560 ที่ผ่านมา ดังน้ี   

 ระดับหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี ดําเนินการ ดังน้ี  
  1. จัดทําโครงร่างองค์การ (Organizational Profile :: OP)  

2. จัดทํา Value Chain ที่สําคัญของหน่วยงาน 
3. จัดทํา Flow Chart กระบวนการทํางานหลัก โดยมีข้อมูล 
 - ขั้นตอนการทํางาน 
 - ระยะเวลา 
 - ผู้รับผิดชอบ (ระดับบุคคล/งาน) 
 - ผลลัพธ์ (Output) ของขั้นตอนการทํางาน 

- ตัววัดที่สะท้อนความสําเร็จของขั้นตอนการทํางาน (ไม่จําเป็นต้องมีทุกขั้นตอน) 
  4. รายงานผลการดําเนินงานหมวด 3, 4 และ 6 (ในรูปแบบของตารางเสียงของลูกค้า 
(Voice of Customer :: VOC))  
  5. รายงานผลการดําเนินงานหมวด 7 ผลลัพธ์ 
  6. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ประเมินฯ ปีการศึกษา 2558 (สปค.02) 
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  7. แสดงข้อมูลเร่ืองที่หน่วยงานต้องการปรับปรุง หรือมีแผนที่จะปรับปรุงจากการ
ดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ก่ีเรื่อง อะไรบ้าง 

ระดับสํานักงานอธิการบดี ดําเนินการ ดังน้ี  
  1. จัดทํา Value Chain ภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี พร้อมตัวอย่าง Flow Chart 
กระบวนการหลักสําคัญที่บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี 
  2. รายงานผลการดําเนินงานหมวด 1 การนําองค์การในภาพรวมสํานักงานอธิการบดี 
  3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ประเมินฯ ปีการศึกษา 2558 (สปค.02) 

4. รายงานผลการดําเนินงานหมวด 7 ผลลัพธ์ 

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ทั้งน้ี ผู้แทนจากสํานักงานประกันคุณภาพอธิบายเพ่ิมเติมถึงการจัดทํา Value Chain ของแต่ละ
หน่วยงาน ให้จัดทํา Value Chain เฉพาะงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน สําหรับสํานักงานอธิการบดี
ขอให้ยกตัวอย่างกระบวนงานที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี  

สําหรับแบบฟอร์มฯ สํานักงานอธิการบดีจะเพ่ิมเติมคําอธิบายเพ่ือความชัดเจน และจะจัดส่ง
แบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการรายงานผลดําเนินงาน พร้อมไฟล์เอกสารสําหรับดาวน์โหลดบนเว็บไซต์
สํานักงานอธิการบดีต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ  

3.4 กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 ได้มอบหมายให้สํานักงานอธิการบดีจัดทําแผนดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2559 และร่างกําหนดวันประเมินคุณภาพภายใน 
สํานักงานอธิการบดีเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการฯ พิจารณา
แล้วเห็นชอบกําหนดวันประเมินฯ ดังกล่าว น้ัน 

ในการนี้ สํานักงานอธิการบดีจึงขอแจ้งแผนดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน 
สํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2559 และกําหนดวันประเมินฯ สํานักงานอธิการบดี ในส่วนของ
กําหนดวันประเมินฯ ได้ดําเนินการส่งข้อมูลให้สํานักงานประกันคุณภาพเพ่ือประสานงานกับ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี สํานักงานอธิการบดีจะทําหนังสือจัดส่งแผนฯ 
และกําหนดการฯ ดังกล่าวไปยังหน่วยงานอีกคร้ังหน่ึง   

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 



 

๖ 

 

3.5 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ประจําปี 2560 

 ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 ได้พิจารณาการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สํานักงาน
อธิการบดี ประจําปี 2560 ประเภทกลุ่มอํานวยการระดับต้น โดยมติที่ประชุมให้สํานักงานอธิการบดีทํา
บันทึกถึงผู้อํานวยการหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีเพ่ือให้เสนอช่ือผู้อํานวยการหน่วยงานสังกัด
สํานักงานอธิการบดีที่มิใช่ตัวเองคนละ 1 ช่ือ และนับคะแนน น้ัน  

 สํานักงานอธิการบดีได้รับข้อมูลการเสนอช่ือจากผู้อํานวยการหน่วยงานสังกัดสํานักงาน
อธิการบดีทั้ง 14 หน่วยงานแล้ว ผลการเสนอช่ือผู้อํานวยการหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีที่
ได้รับคะแนนมากที่สุด คือ ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ  

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 การพิจารณาการปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ บุคลากรในสํานักงานอธิการบดี  

 ตามท่ีสํานักงานทรัพย์สินเสนอขออนุมัติปรับกรอบคุณวุฒินายรักพงษ์ มนต์ภิรมย์ พนักงาน
มหาวิทยาลัยตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิ วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สถาบัน
ราชภัฎจันทรเกษม สังกัดสํานักงานทรัพย์สิน บรรจุต้ังแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ได้ขออนุมัติศึกษา
ต่อโดยใช้เวลาศึกษานอกเวลาราชการ และสําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 จึงขอปรับ
อัตราค่าจ้างระดับปริญญาตรี  วุ ฒิ  วท .บ .  ( เทคโนโลยีอุตสาหกรรม )  เ ป็นระดับปริญญาโท  
วุฒิ บธ.ม. (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยยื่นเร่ืองมายังกองการเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 3 
กรกฎาคม 2560 พร้อมจัดทําแบบประเมินค่างานเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

 กองการเจ้าหน้าที่จึงขอนําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจํา สํานักงานอธิการบดีเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับกรอบคุณวุฒิดังกล่าว  

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอการปรับกรอบคุณวุฒิ และมอบให้สํานักงาน
อธิการบดีแจ้งมติที่ประชุมไปยังกองการเจ้าหน้าที่เพ่ือดําเนินการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารอัตรากําลัง ซึ่งจะมีการประชุมครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 

4.2 การจัดการความรู้ สํานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 เพ่ือให้การจัดการความรู้ สํานักงานอธิการบดีสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
สํานักงานอธิการบดีอย่างแท้จริง น้ัน 

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้ สํานักงานอธิการบดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร่วมกัน   



 

๗ 

 

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอหัวข้อการจัดการความรู้ของสํานักงานอธิการบดี 2 หัวข้อ คือ  
(1) การบริหารจัดการการเงิน 
(2) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

 ทั้งน้ี มอบหมายให้สํานักงานอธิการบดีทําหนังสือสอบถามหัวข้อการจัดการความรู้ที่หน่วยงาน
สังกัดสํานักงานอธิการบดีต้องการให้มีการจัดการความรู้ในระดับสํานักงานอธิการบดี พร้อมเสนอรายชื่อ
วิทยากรภายในหรือภายนอกหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีมาให้ความรู้ โดยประธานให้เพ่ิมเติม
ความหมายของการจัดการความรู้ไว้ในหนังสือที่จัดส่งให้หน่วยงานด้วย 

วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  

 5.1 การดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุนของหน่วยงานสังกัด
สํานักงานอธิการบดี 

 ผู้อํานวยการกองแผนงานแจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้ช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญเก่ียวกับ
งบประมาณแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 6,100 ล้านบาท น้ัน 

 สําหรับหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เบ้ืองต้นมี กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักการกีฬา และกองกิจการนิสิต ขอให้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามข้ันตอนให้แล้วเสร็จทันตามกําหนดเวลา และสําหรับหน่วยงานหน่วยงานท่ีต้องการ
ของบลงทุน (รวมทั้งการจัดซื้อครุภัณฑ์) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ดําเนินการจัดทํารายละเอียด
และส่งให้กองแผนงานภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 5.2 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 ตามที่ผู้แทนสถานพยาบาลหารือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2560 น้ัน สําหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีแนวทางการดําเนินงานอย่างไร 

 ผู้อํานวยการกองคลังให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้วันที่ 23 
สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป สําหรับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) อยู่ระหว่างการออกระเบียบที่จะให้มหาวิทยาลัยใช้ร่วมกัน หากแล้วเสร็จจะเสนอกรมบัญชีกลาง
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป  

 ที่ประชุมรับทราบ 
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 5.3 การขอเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

 ประธานขอหารือเรื่องการขอเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เน่ืองจาก
สํานักงานกฎหมายมีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา 
ว่างอยู่ยังไม่ได้เปิดรับสมัครแต่ต้องการเปลี่ยนเป็นตําแหน่งนิติกร ต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง 

 ผู้แทนจากกองการเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าหน่วยงานสามารถเสนอเรื่องมายังกองการเจ้าหน้าที่
เพ่ือดําเนินการเสนอเข้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  

ทั้งน้ี ผู้อํานวยการกองแผนงานเพ่ิมเติมในส่วนของกองแผนงานได้เสนอขอเปลี่ยนตําแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เช่นเดียวกัน คือ เปลี่ยนจากตําแหน่งอ่ืนเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ในงานธุรการ เน่ืองจากมีผู้ที่สอบได้ขึ้นบัญชีไว้จากการเปิดสอบคร้ังที่ผ่านมา ซึ่งจะหมดระยะเวลาการ
ขึ้นบัญชีภายในวันที่ 27 กันยายน 2560 จึงขอให้ทางกองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการเสนอเรื่องต่อไป   

 ที่ประชุมรับทราบ 

 5.4 โครงการเสวนาความเสี่ยง เรื่อง “มหาวิทยาลัยจะใช้ทรัพยากรมาบริหารความเสี่ยง หรือ
ใช้ความเสี่ยงมาบริหารทรัพยากร?” 

 ผู้แทนจากสํานักงานตรวจสอบภายในเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานสังกัดสํานักงาน
อธิการบดีที่รับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเข้าร่วมโครงการเสวนาความเสี่ยง เรื่อง 
“มหาวิทยาลัยจะใช้ทรัพยากรมาบริหารความเสี่ยง หรือใช้ความเสี่ยงมาบริหารทรัพยากร?” ซึ่งจะจัดขึ้น
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 
50 ปี  

 ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

 
 

นายฉัตรชัย  จรูญพงศ์ 
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
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    นางสาวเนตรทราย  ยอดพรหม 
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานส่วนกลาง 

เลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


