
รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน และประกนัคุณภาพการศกึษา 
ประจ าเดอืนตุลาคม 2563 

วันอังคารที่ 27 ตลุาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ องักสิทธิ ์

 

รายนามผู้มาประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
2. นางสาววิไลพร   ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 
3. นางสาวสวรรยา  วัฒนศิริเสรีกุล หัวหน้างานนโยบายและแผนฯ 
4. นางสาวพัชราพร    บุญจันต๊ะ พนักงานปฏิบัติงาน 
5. นางสาววิราวรรณ   ใจเงิน พนักงานปฏิบัติงาน 
6. นางมนสิชา   ศาลติกุลนุการ พนักงานปฏิบัติงาน (ท าหน้าที่เลขานุการ) 
 
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

ทีป่ระชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานนโยบายและแผนฯ 
 ที่ประชุม รับทราบปฏิทินการปฏิบัติงานของงานนโยบายและแผนฯ ประกอบด้วย ปฏิทินการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx (ซึ่งโดยปกติ มีก าหนดจัดส่ง Organization Profile 
และผลลัพธ์หมวด 7 ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และรายงานการประเมินตนเองฯ ในช่วงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2564) ปฏิทินการจัดท า และติดตามการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ ปฏิทินการติดตามตัวชี้วัด
การปฏิบัติงาน ปฏิทินการจัดท าแผน และการติดตามการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปฏิทินการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง และทบทวนประมาณการการรับนักศึกษา พ.ศ. 2565-2569   
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รายงานผลการด าเนินงาน 

2.1 บุคลากรงานนโยบายและแผนฯ รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
ล าดับ ผู้ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 

1 นางมนสิชา  
ศาลติกุลนุการ 
พนักงานปฏิบัติงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 
1. รวบรวมและสรุปแผนปฏิบัติการ (โครงการ/กิจกรรม) คณะเกษตรศาสตร์   

ไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
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ล าดับ ผู้ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
2. รวบรวมและสรุปผลการปฏิบัติ งานตามตัวชี้ วัดค ารับรอง (PA) และตัวชี้ วัด 

แผนกลยุทธ์ (Action Plan) ไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
3. รวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน (แบบฟอร์ม) ไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 
4. รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดค ารับรอง (PA) ไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ในระบบ CMU-PA 
 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีตัวชี้วัดตามค ารับรอง (PA) ทั้งหมด 76 ตัวชี้วัด 
บรรลุ 47 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 61.84%) ไม่บรรลุ 29 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 38.16%) 
โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ บรรลุ ไม่บรรลุ 
1 : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลงังาน 66.67% 33.33% 
2 : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสู้งอาย ุ 75.00% 25.00% 
3 : ล้านนาสร้างสรรค ์ 100.00% 0.00% 
4 : ผลติบณัฑติที่มีคณุธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก 55.56% 44.44% 
5 : วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม 84.62% 15.38% 
6 : บริการวิชาการที่เกดิประโยชน์แกส่ังคม 100.00% 0.00% 
7 : แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 22.22% 77.78% 
8 : บริหารจดัการเชิงบูรณาการ 33.33% 66.67% 
ตัวช้ีวัดเพิ่มเตมิตาม Commit สภาฯ 100.00% 0.00% 

รวม 61.84% 38.16% 

 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 135 ตัวชี้วัด บรรลุ 73 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 54.07%) 
ไม่บรรลุ 62 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 45.93%) โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ บรรลุ ไม่บรรลุ 
1 : การจดัการการศึกษาให้มีคณุภาพระดบัสากล 41.67% 58.33% 
2 : งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนให้มีคณุภาพ
ระดบัสากล และเพื่อพัฒนาชุมชน 

85.19% 14.81% 

3 : การบริการวิชาการและรับใช้สังคม 42.11% 57.89% 
4 : การบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ 42.42% 57.58% 
5 : การจดัการดา้นกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 60.00% 40.00% 

รวม 53.33% 46.67% 

ระบบปฏิบัติการ 
1. ปรับปรุงระบบ KPI Online ตัวชี้วัดค ารับรอง (PA) และตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ (Action 

Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับหน่วยสารสนเทศ   
2. สรุปข้อมูลการปรับปรุงระบบ e action plan  
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ล าดับ ผู้ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
3. ปรับปรุงข้อมูลยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน

ระบบ e-action plan 
อัตราก าลังและโครงสร้างองค์กร 
1. ปรับปรุงแผนภูมิอัตราก าลัง ส านักงานคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
2. ปรับปรุงแผนภูมิโครงสร้างคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
3. ปรับปรุงข้อมูลอัตราก าลัง (คณาจารย์) ให้เป็นปัจจุบัน 

ประกอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงชื่องานนโยบายและแผนฯ และการค านวณ
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งวิชาการของคณาจารย์ 
อ่ืนๆ 
1. รวบรวมและสรุปความต้องการพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของงานนโยบาย

และแผนฯ จัดส่งให้หน่วยพัสดุ 
งบประมาณแผ่นดิน 
1. ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 

มหาวิทยาลัย) จ านวน 1 โครงการ สถานะโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุง
รายละเอียดกิจกรรมตามข้อเสนอแนะมติ ครม. 

การประชุม/อบรม 
1. เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาองค์กรการ

วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย” ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 

2. เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4) และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ 

2 นางสาววิราวรรณ 
ใจเงิน 
พนักงานปฏิบัติงาน 

แบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ขอใช้พื้นที่ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการก่อสร้าง 
1. ประสาน ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) ให้ด าเนินการแก้ไขแบบรูป

รายการสิ่งก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องอบเมล็ดพันธุ์ ตามข้อเสนอแนะของกองอาคาร
สถานที่และสาธารณูปโภค 

2. ประสานงานติดตามแบบ ระบบน้ าแปลงวิจัยเกษตรป่าไม้ จากผู้เขียนแบบ  
3. ประสานงานกับภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์เกี่ยวกับการแต่งตั้ง

คณะกรรมการจ้างเขียนแบบ เพ่ือส่งตรวจแบบงานเทพ้ืนคอนกรีต 
4. ประสานงานกับภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ เกี่ยวกับการแต่งตั้ง

คณะกรรมการจ้างเขียนแบบเพ่ือส่งตรวจแบบระบบน้ าแปลงวิจัยเกษตรป่าไม้ 
และส่งเอกสารเพื่อพิจารณาร่างขอบเขตงานครุภัณฑ์เครื่องสังเคราะห์แสงแบบ
กระเป่าหิ้วของภาค เพ่ือด าเนินการทางพัสดุต่อไป 
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ล าดับ ผู้ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
จัดสรรค่าธรรมเนียม 

1. ปริญญาตรี เหมาจ่ายร้อยละ 40 และ ร้อยละ 60 ภาคเรียนที่ 1/2563 ร้อยละ 
40 เป็นจ านวนเงิน จ านวนเงิน 4,297,269.60 ร้อยละ 60 เป็นจ านวนเงิน 
6,445,904.40 บาท 

2. ปริญญาตรี หน่วยกิตร้อยละ 40 และ ร้อยละ 60 ภาคเรียนที่ 1/2563 เป็น
จ านวนเงิน 4,568.40 บาท 

3. บัณฑิตร้อยละ 40 และ ร้อยละ 60 ภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นจ านวนเงิน ร้อยละ
40 เป็นจ านวนเงิน 1,251,698.20 บาท ร้อยละ 60 เป็นจ านวนเงิน 
1,877,547.30 บาท 

4. ปริญญาตรี จ านวน 2 ส่วนงาน ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นจ านวนเงิน 1,500
บาท และคณะการสื่อสารมวลชน เป็นจ านวนเงิน 33,000 บาท รายละเอียดตาม
ระบบ budget management 

5. พร้อมลงรายได้ใน budget management และแจ้งเวียนเอกสาร 
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางผ่านระบบ e-document 

แผนบริหารความเสี่ยง 
1. รวบรวมข้อมูล และจัดท ารายงานการติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเตรียมเอกสารแผนบริหารความเสี่ยงฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. แจ้งเวียนเชิญคณะกรรมการความเสี่ยงฯ เข้าร่วมการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4) และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ทาง e-document  

3. จัดท ารายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4) และจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

4. รายงานผลการติดตามความเสี่ยงในระบบ RM-MIS ของมหาวิทยาลัยฯ 
 ทั้งนี้ จากการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 มีประเด็นความเสี่ยง 12 ประเด็น มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ระดับต่ า 
จ านวน 1 ประเด็น ระดับต่ ามาก จ านวน 11 ประเด็น  

งบประมาณแผ่นดิน 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และงบประมาณค าของบประมาณแผ่นดิน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
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ล าดับ ผู้ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
2. จัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามรหัส 3 มิติแยกหน่วยงาน และจัดท ารูปเล่ม

งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะเกษตรศาสตร์ 
ได้รับงบประมาณรวม 163,332,000.00 บาท  

3. รวบรวมเอกสารค าของบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอ 
ผู้บริหารพิจารณาเรียงล าดับค าขอรับการจัดสรร โดยมีค าขอค่าครุภัณฑ์ 65 
รายการ วงเงินงบประมาณ 122,756,000  บาท ค าขอค่าสิ่งก่อสร้าง 7 รายการ 
วงเงินงบประมาณ 7,010,000 บาท 

งานเอกสาร สารบรรณ เอกสารวาระการประชุม 
1. รวบรวมเอกสารวาระของงานนโยบายและแผนฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารประจ าคณะฯ ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
2. เสนอร่างค าสั่งของหน่วยงานจ านวน 3 เรื่อง พร้อมน าค าสั่งลงบนเว็บไซต์

หน่วยงาน 
3. จัดท าปฏิทินการท างานของงานนโยบายและแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2564 
4. ประสานงาน และจัดท าบันทึกขอสิทธิให้บุคลากรงานนโยบายและแผนฯ เข้าใช้

งานระบบส านักทะเบียนและประมวลผล ไปยังส านักทะเบียน 
การเข้าร่วมประชุม/อบรม 
1. เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนบริหารความ

เสี่ยงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4) และจัดท า 
แผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 20 ตุลาคม  
พ.ศ. 2563 ณ ห้องพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ 

2. เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนา
องค์กรการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย” ในวันที่ 22 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 

3 นางสาวพัชราพร 
บุญจันต๊ะ 
พนักงานปฏิบัติงาน 

งบประมาณเงินรายได้ 
1. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 5 รายการ 

(ในระบบ 3 มิติ และระบบ Budget Management) 
2. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- ระบบ 3 มิต ิ
- ระบบ Budget Management 

3. จัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 23 หน่วยงาน 
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ล าดับ ผู้ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จ านวน 
105,961,200 บาท  
4. แจ้งการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ทั้งนี้ ได้ขอให้หน่วยงานต่างๆ จัดท าค าขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2563 และงานนโยบายและแผนฯ จะได้รวบรวมน าเสนอคณะกรรมการบริหารประจ า
คณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ใน
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ก่อนน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยการแจ้งเวียนเอกสาร ทั้งนี้ มีก าหนดต้องจัดท าค าขอ
งบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

5. จัดท าประมาณการรายรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) และประมาณการ
ค าของบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 เพ่ือประกอบการขอเปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 

6. ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายโครงการ “การจัดท าผังแผนที่การใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ” คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม่  โครงการย่อยภายใต้ โครงการพัฒนา Smart Farm  
คณะเกษตรศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 60,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการ 3 เดือน 

7. ตรวจสอบข้อมูล สถานะ/ต าแหน่ง ของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพ่ือ
ประกอบการจัดค านวณเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 

งบประมาณแผ่นดิน 
1. จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 - หมวดงบบุคลากร จ านวนเงิน 121,872,700 บาท 
- หมวดค่าสาธารณูปโภค จ านวน 5,240,000 บาท 

2. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1 รายการ  
รายละเอียด 
- โอนเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน (หมวดงบบุคลากร) จ านวน 407,000 บาท จากส านักงาน

คณะฯ (ส่วนกลาง) ไปภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 
3. จัดท าข้อมูลประมาณการรายรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564-2568 ในระบบ  

CMU e-Planning 
รายงานผลการด าเนินงาน 
1. รายงานผลการด าเนินงาน Smart Team ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผลการ

ด าเนินงานในภาพรวม บรรลุ 3 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1.1 จ านวนระบบงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 11 ระบบงาน สูงกว่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ที่ตั้งไว้ (10 ระบบ) 
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ล าดับ ผู้ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
1.2 ปริมาณการใช้วัสดุลดลง  

- กระดาษ มีการใช้เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 40.35  
(ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ลดลงร้อยละ 5)  

- หมึกพิมพ์ มีการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.75 (ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
ลดลงร้อยละ 5) 

1.3 ร้อยละของข้อผิดพลาดในแต่ละระบบงาน มีค่าร้อยละ 1.52 (บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ ที่ไม่เกินร้อยละ 4) 

1.4 ร้อยละของงานที่ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.88 (สูงกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ที่ร้อยละ 80)     

2. รายงานผลการด าเนินการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบระบบแผนงาน/โครงการ เพ่ือการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ จ านวน 3 โครงการ ได้แก ่
2.1  โครงการพัฒนาทั กษะภาษาอังกฤษของนั กศึ กษาระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตรศาสตร์  
- จ านวนงบประมาณ 110,000 บาท 
- เบิกจ่าย 65,135 บาท (59.21%) 

2.2  สนับสนุนโครงการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 
- จ านวนงบประมาณ 325,000 บาท 
- เบิกจ่าย 325,000 บาท (100%) 

2.3 สนับสนุนการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ า ติดตั้งหม้อแปลง 
และติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือใช้งานในส่วนของโรงเรือน 
กรีนเฮาท์ 4 และ 5 (โรงเรือนระบบปิดส าหรับงานวิจัยผลิตสารกัญชา) 

- จ านวนงบประมาณ 3,767,827.49 บาท 
- เบิกจ่าย 0 บาท (0%) 
- ขอขยายระยะเวลาด าเนินการ 1 ไตรมาส (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) (อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนพัสดุ: ประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP ตั้งแต่ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

การประชุม/อบรม 
1. เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4) และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ 



 8   
 

ล าดับ ผู้ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
2. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารจัดการงบประมาณ และการใช้งานระบบ 

Budget Management ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 
30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

3. เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาองค์กรการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย” ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมงานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563  
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง   
 - 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 

5.1  การจัดท ารายงานประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx 200 รุ่นที่ 8 พ.ศ 2564  
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานจัดโครงการอบรมบุคลากรของคณะฯ เพ่ือท า
ความเข้าใจการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx ในเบื้องต้น โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 โครงการ ดังนี้ 
โครงการที่ 1 อบรมให้แก่บุคลากรของคณะฯ ทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจแนวคิด 
(Concept) การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนตามแนวทาง EdPEx ส าหรับปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง ในฐานะที่บุคลากรทุกคน / หน่วยงานต่างๆ ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคณะ
เกษตรศาสตร์ไปสู่วิสัยทัศน์ / เป้าหมายที่ตั้งไว้ และโครงการที่ 2 เป็นการอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และ
หัวหน้าหน่วย เพ่ือให้มีความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx ในเชิงลึก เพ่ือเป็นแนวทางในการการบริหารจัดการงานใน
ความรับผิดชอบ และปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง EdPEx โดยมีวิทยากรที่ปรึกษา
เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุงแก้ไขการเขียนรายงานการประเมินตนเองให้มีความสมบูรณ์  

5.2  การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ที่ประชุมพิจารณาค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน
คณะฯ (ส่วนกลาง) ตามรายการดังนี้  

หมวดงบประมาณ งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร 191,750  
งบด าเนินงาน  

ค่าตอบแทน 1,600,000  
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หมวดงบประมาณ งบประมาณ (บาท) 
ค่าใช้สอย 4,259,800  
ค่าวัสดุ 1,200,000  

ค่าสาธารณูปโภค 1,073,700  
งบลงทุน  

ครุภัณฑ ์ 10,000  
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 3,500,000  

งบเงินอุดหนุน  
อุดหนุนทั่วไป 3,030,000  
อุดหนุนเฉพาะกิจ 3,385,000  

งบรายจ่ายอ่ืน 2,500,000  
รวม 20,750,250 

 
 ทั้งนี้ เลขานุการคณะ จะได้น ารายละเอียดค าของบประมาณดังกล่าวหารือร่วมกับผู้บริหารอีกครั้ง 
และในส่วนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของงานนโยบายและแผนฯ ให้เพ่ิมเติมการจัดท าค า
ของบประมาณส าหรับการจัดโครงการสัมมนาหน่วยงาน โดยให้พิจารณาก าหนดประเด็นการสัมมนา  
และประมาณการจ านวนผู้เข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งจะประกอบด้วย บุคลากรภายในงานนโยบายและแผนฯ 
ผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในคณะเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการสัมมนา โดย
สามารถตั้งงบประมาณไดใ้นอัตรา 2,000 บาทต่อคน  
 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 

 
  

(นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรกีุล) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


