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รายงานการประชุมกองนโยบายและแผน 
ครั้งท่ี ๕/2565 วันศุกร์ท่ี 2๗ พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมรบัรอง 3 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 

รายนามผูม้าประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย รองอธิการบดี   
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางนงลักษณ์ สมณะ   ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
๔. นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๕. นางสาวเนตรศรินทร์ พิมพ์จันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๖. นางสาวอรอุมา พรหมน้อย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๗. นางสาววชิราพร สมอทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๘. นายแทนคุณ วงค์ษร   นักวิชาการศึกษา 
๙. นางสาวศิริวรรณ สุขแซว   ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้างานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
๑๐.  นายเกรียงไกร เกียรติภัชระสกุล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวกานติมา พันชน   นักวิชาการศึกษา    
2. นางสาวจิตรประภา ยุบลชิต   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.๐๐ น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดีกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ 
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 3 อาคาร 100 ปี   
 1.2 การแจ้งข่าวสารของบุคลากรกองนโยบายและแผน ทางแอพพลิเคช่ัน Line 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นำเสนอรายงานการประชุมของกองนโยบายเเละ
แผน ครั้งที่ ๕/2565 วันศุกร์ที่ 2๗ พฤษภาคม 2565 
 

 ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ ๕/2565   
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมทราบ  

 ๓.1 ความกา้วหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1.1 โครงการ Data Warehouse 
นายแทนคุณ วงค์ษร นักวิชาการศึกษา รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถ่ินของโครงการ Data Warehouse  ซึ่งมีโครงการที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 7 
โครงการ ดำเนินการแล้ วเส ร็ จ  3  โครงการ อยู่ ระห ว่างดำเนินการ 2  โครงการ ยั งไม่ ได้ ดำเนินการ                        
2 โครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๖๗๐,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 543,703 บาท คงเหลือ 126,397.24 
บาท คิดเป็นร้อยละ 81.14 

 

ท่ีประชุม รับทราบ  
  

3.1.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลศิ (EdPEx) 
  นายเกรียงไกร เกียรติภัชระสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศ  (EdPEx) ซึ่ งมี โครงการที่ ต้องดำเนินการทั้ งหมด 8  โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  4 โครงการ                        
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 1 ,000,000 บาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว 825,082 บาท คงเหลือ 174,918 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.51 

 
 

ท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายให้นายเกรียงไกร เกียรตภัิชระสกลุ ให้เตรียมดำเนินการจัด
อบรมผู้ตรวจประเมิน EdPEx ในปีงบประมาณ 2566  

 

 ๓.2 การบริหารงบประมาณ (Budget Management) ในระบบ ERP 
  3.2.1 การรายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 

  นางสาววชิราพร สมอทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับ
ปัญหาที่พบในระบบ ERP ในเรื่องของการเรียกรายงานทั้งหมดของการเบิกจ่ายรายหน่วยงานยังไม่สามารถทำได้
ทีเดียว และการรายงานตัวช้ีวัดยังอยู่ในข้ันตอนรอทางบริษัทปรับแก้ไข 

  ท่ีประชุม รับทราบ  และมอบหมายให้ นางสาววชิราพร สมอทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ประสานงานกบัผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการปรับแก้ไขปญัหาให้ทันในไตรมาส 4 
  

3.2.2 ปฏิทินการดำเนินงานกองนโยบายและแผน 
นางสาววชิราพร สมอทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งต่อทีป่ระชุมให้ทราบเกี่ยวกับ

ปฏิทินการดำเนินงานกองนโยบายและแผน 
 

  ท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ นางสาววชิราพร สมอทอง ดำเนินการรวบรวบข้อมูลในแต่
ละเดือนว่ากจิกรรมไหนดำเนินการตามกำหนดหรือไม่ และนำเข้าที่ประชุมครั้งตอ่ไป 
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3.2.3 สรปุการเบิกใช้งบประมาณ 

  นางนงลกัษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน แจง้ต่อที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับการ
เบิกใช้งบประมาณของกองนโยบายและแผน  
 ท่ีประชุม รบัทราบ และมอบหมายให้ นางสาวเนตรศรินทร์ พิมพ์จันทร์ ให้ดำเนินการสรปุเบิกใช้
งบประมาณจากระบบ ERP ในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่ายไปเท่าไหร่ แยกทลีะกจิกรรม 
  

3.3 กิจกรรม 12 เรื่องเลา่ เราสนบัสนุน VRU 
 เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของงานด้วยหลักการ SiPOC 
 นายเกรียงไกร เกียรติภัชระสกลุ นำเสนอกิจกรรม 12 เรื่องเล่า เราสนบัสนุน VRU เรื่อง การกำหนด
ตัวช้ีวัดความสำเรจ็ของงานด้วยหลกัการ SiPOC 
  

ท่ีประชุม รบัทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
 นายเกรียงไกร เกียรติภัชระสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายงานการติดตามสำรวจความพึงพอใจและ
ความไม่พึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองนโยบายและแผน 
  

 ท่ีประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวารท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

 -ไม่มี- 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.  

 

 
(นางสาวจิตรประภา ยุบลชิต) 
ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

 
 

(นางนงลักษณ์ สมณะ) 
ผู้รบัรองรายงานการประชุม 

 


