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วาระ ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ/ผูเกี่ยวของ 

1 อธิการบดี ใหขอสั ง เกตของ

สํานักงานตรวจเงินแผนดินที่

เก่ียวของกับการเบิกจายและ

การดําเนินการจัดทําคลิปวิดีโอ

การเผยแพรผลงาน บริการ

วิชาการ หรือวิจัยผลิตภัณฑ

ตนแบบ  

รับทราบ ขอสังเกตของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน

จังหวัดพิษณุโลก จากการเขาตรวจสอบการเบิกจาย

งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ซึ่งไดใหขอสังเกตวาการเบิกจายคาอาหารในการจัด

ประชุมของมหาวิทยาลัยนั้น ไมควรมีการเบิกจาย 

เนื่องจากเปนการประชุมเพียงคร่ึงวัน คือไมเกิน 

12.00 น. จึงไมควรมีการเลี้ยงอาหารกลางวันแกผู

เขาประชุม อีกทั้ งการใชภาพประกอบในการ

เบิกจายไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 

รวมถึงการตรวจสอบสื่อการจัดการเรียนการสอน

ของอ า จ า ร ย ซึ่ ง มี ลั กษณ ะ ไม ส อดคล อ ง กั บ

งบประมาณที่ เบิกจ าย จึ งขอใหอาจารยและ

หน วย งานที่ เ ก่ี ย วข องพึ ง ระมั ดระวั ง ในกา ร

ดําเนินการเบิกจายดังกลาว และใหหนวยงานที่มี

การดําเนินการจัดทําคลิปวิดีโอการเผยแพรผลงาน 

บริการวิชาการ หรือวิจัยผลิตภัณฑตนแบบใหเสร็จ

สมบูรณ โดยใหเปนเกณฑการดําเนินการเดียวกัน

กับงบยุทธศาสตรในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้

ดวย โดยเฉพาะโครงการใดที่ยังดําเนินการไมแลว

เสร็จ แตมีการตรวจรับงานไปแลว หรือมีการ

เบิกจายงบประมาณไปแลว ให รีบดํา เนินการ

โครงการใหแลวเสร็จดวย เพื่อมิใหเกิดปญหาของ

การตรวจสอบเงินจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

รวมถึงเพื่อการปองกันปญหาการเบิกจายที่จะ

เกิดข้ึนแกคณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย

ดวย 

ผูรับผิดชอบโครงการหลัก 

(PM – Project Manager) 

, ผูรับผิดชอบโครงการหลัก

ยอย (PM – Project 

Manager Unit) ทุก

โครงการ และผูดําเนิน

กิจกรรม 

หนา 1 
 
 



วาระ ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ/ผูเกี่ยวของ 

2 การรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการอํ านวยการ

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ

พั ฒ น า ท อ ง ถ่ิ น  ข อ ง

มหาวิ ทยาลั ย ร าช ภัฏพิ บู ล

สงคราม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 คร้ังที่ 2/2565 

รับรองรายงานการประชุม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

อํ านว ยกา ร โค ร งก า ร

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ 

4.1 คํ าสั่ งมหาวิทยาลั ยฯ เ ร่ือง 

แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

อํานวยการโครงการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร เพื่ อการพัฒนา

ทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม ประจํ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

รับทราบ มีขอแกไขรายชื่อคณะกรรมการในสวน

ของผูรับผิดชอบโครงการหลัก (PM – Project 

Manager) ในบางโครงการ ดังนี้   

(1) โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรู 

ผูรับผิดชอบโครงการหลัก (PM – Project 

Manager) เปลี่ยนแปลงเปน ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.สนทยา สาล ีผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย ดร.พิมรินทร คีรินทร 

รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(2) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณา

การ ดวยการสรางการเรียนรูและพัฒนาเศรษฐกิจ

ทองถ่ินภายใตแนวคิด (BCG Model) ผูรับผิดชอบ

โครงการหลัก (PM – Project Manager) 

เปลี่ยนแปลงเปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนทยา 

สาลี ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(3) โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสูความเปนเลิศ 

และโครงการยกระดับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา

เครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ผูรับผิดชอบโครงการหลัก (PM – 

Project Manager) เปลี่ยนแปลงเปน อาจารย ดร.

ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด รองคณบดีคณะครุศาสตร 

(4) โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

สู University as Marketplace ผูรับผิดชอบ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

อํ านว ยกา ร โค ร งก า ร

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ 

หนา 2 
 
 



วาระ ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ/ผูเกี่ยวของ 

โครงการหลัก (PM – Project Manager) เพิ่มเติม 

2 คน ไดแก 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพฏ พงษศักดิ์ศรี 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ 2) ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.จิราพัทธ แกวศรีทอง คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4.2 ก า รจั ดทํ า แผนป ฏิบั ติ ก า ร

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

เพื่ อการพัฒนาทอง ถ่ินของ

มหาวิ ทยาลั ย ร าช ภัฏพิ บู ล

สงคราม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

รับทราบ โดยใหหนวยงาน/คณะ ดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ 

โดยสามารถดํา เนินการผานระบบ SPMS ซึ่ ง

กําหนดใหมีรายละเอียดตางๆ ดังนี้  1)   สรุป

โครงการ 2) สรุปโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดที่ใชใน

การติดตามประเมินผลการดําเนินการของชุด

โครงการ และ 3)  กนผ.01 ของโครงการ/กิจกรรม

ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

ข้ันตอนการขออนุมัติโครงการ มีดังนี้  

(1) โครงการที่มีงบประมาณเกิน 500,001 

บาทข้ึนไป ในหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน

หรือหนวยงานที่ เทียบเทา (ยกเวนสํานักงาน

อธิ ก า รบดี )  ใ ห ใ ช แบบฟอร ม  กนผ . 11  ( 1 ) 

ยุทธศาสตรฯ 

(2) โครงการที่มีงบประมาณเกิน 500,001 

บาทข้ึนไป ในหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบด ี

ใหใชแบบฟอรม กนผ.11 (2) ยุทธศาสตรฯ 

(3) โ ค ร ง ก า ร ที่ มี ง บป ร ะม าณ ไ ม เ กิ น 

500,000 บาท ในหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/

สถาบันหรือหนวยงานที่เทียบเทา (ยกเวนสํานักงาน

อธิการบดี) ใหใชแบบฟอรม กนผ.12 

ผูรับผิดชอบโครงการหลัก 

(PM – Project Manager) 

, ผูรับผิดชอบโครงการหลัก

ยอย (PM – Project 

Manager Unit) ทุก

โครงการ และผูดําเนิน

กิจกรรม 

4.3 แ น ว ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ อ นุ มั ติ

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

เพื่ อการพัฒนาทอง ถ่ินของ

มหาวิ ทยาลั ย ร าช ภัฏพิ บู ล

สงคราม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

รับทราบแนวการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงถึงแนว

ปฏิบัติการขออนุมัติ โครงการ เนื่องจากระบบ 

SPMS คอนขางที่จะสามารถใชงานไดอยางเปน

อยางดี  เพื่ ออํานวยความสะดวกและรวดเร็ว 

หนวยงาน/คณะ ไมตองดําเนินการขออนุมัติมายัง

กองนโยบายและแผนแลว ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยน

การดําเนินการของบันทึกขอความเพื่อขออนุมัติ แต

ผูรับผิดชอบโครงการหลัก 

(PM – Project Manager) 

, ผูรับผิดชอบโครงการหลัก

ยอย (PM – Project 

Manager Unit) ทุก

โครงการ และผูดําเนิน

กิจกรรม 

หนา 3 
 
 



วาระ ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ/ผูเกี่ยวของ 

ในสวนกรณีเฉพาะที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต 

500,001 บาทข้ึนไป ใหเสนอขออนุมัติแกอธิการบดี 

5.1 การพิจารณากรอบวงเงินของแตละโครงการหลัก (PM) เพื่อเสนอชุดโครงการยอย (PMU) ที่ PM รับผิดชอบที่

สะทอนใหเห็นถึงผลผลิต/ผลลัพธของชุดโครงการในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

5.1.1 การพิจารณากรอบการจัดสรร

งบประมาณ ผูกํากับดูแลและ

หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนิน

โ ค ร ง ก า ร ห ลั ก   ( Project 

Manager) 

พิจารณาเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณ

ทั้งสิ้น 30,924,700 บาท 

1. มิติการพัฒนา : การยกระดับคุณภาพ

บัณฑิต งบประมาณ 10,800,000 บาท 

ประกอบดวย 

(1) โครงการรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

38 แหง งบประมาณ 4,000,000 บาท ไดแก  

(1.1) โครงการพัฒนา Soft Skill ดวย

กระบวนการวิศวกรสังคม งบประมาณ 2,000,000 

บาท ประกอบดวย 1) รองอธิการบดีฝายกิจการ

นักศึกษา เปนผูกํากับดูแลโครงการหลัก และ 2) 

กองพัฒนานักศึกษา เปนผูรับผิดชอบโครงการหลัก 

(PM) 

(1.2) โ คร งก า รพัฒน าสมรรถนะ

ภาษา อังกฤษเพื่อยกระดับ คุณภาพนักศึกษา

มหาวิ ทยาลั ย ราช ภัฏสํ าห รับศตวรรษที่  2 1 

งบประมาณ 2,000,000 บาท ประกอบดวย 1) รอง

อธิการบดีฝายวิชาการ เปนผูกํากับดูแลโครงการ

หลัก และ 2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เปนผูรับผิดชอบโครงการหลัก (PM) 

(2) โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยฯ 

งบประมาณ 5,000,000 บาท ไดแก 

(2.1) โครงการยกกระดับ คุณภาพ

นั ก ศึ ก ษ า สู บั ณ ฑิ ต นั ก ป ฏิ บั ติ  ง บ ป ร ะ ม า ณ 

5,000,000 บาท ประกอบดวย 1) รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ เปนผูกํากับดูแลโครงการหลัก และ 2) 

กองบริการการศึกษา เปนผูรับผิดชอบโครงการหลัก 

(PM)  

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

อํ านว ยกา ร โค ร งก า ร

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ 

หนา 4 
 
 



วาระ ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ/ผูเกี่ยวของ 

(2.1.1) การพัฒนานักศึกษาให

มีทักษะการเปนผูประกอบการ  

(2.1.2) ห ลั ก สู ต ร  Co-

creation รองรับ Career of the Future และ 

Local Economic Growth)   

(2.1.3) การพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร AUN QA เพื่อมุงสูความ

เปนนานาชาติ  

(2.1.4) ก า ร พั ฒ น า  Up 

skills/Re skills/New skills ที่เก่ียวของและทันตอ

ส ภ า ว ก า ร ณ บ ร ร จุ ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร ม 

Online/Onsite/Hybrid  

(2.1.5) การพัฒนางานวิจัยที่

สงเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 

500,000 บาท ประกอบดวย 1) รองอธิการบดีฝาย

วางแผนและพัฒนา เปนผูกํากับดูแลโครงการหลัก 

และ 2) สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนผูรับผิดชอบ

โครงการหลัก (PM)  

(2.1.6) โครงการสงเสริมการ

อานและการเรียนรู งบประมาณ 1,000,000 บาท 

ประกอบดวย 1) รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนผู

กํากับดูแลโครงการหลัก และ 2) สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูรับผิดชอบโครงการ

หลัก (PM)  

(2.1.7) โครงการสงเสริมและ

พัฒนาทางวิทยาศาสตร งบประมาณ 300,000 บาท 

ประกอบดวย 1) รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนผู

กํากับดูแลโครงการหลัก และ 2) ศูนยวิทยาศาสตร 

เปนผูรับผิดชอบโครงการหลัก (PM) 

2. มิติการพัฒนา : การผลิตและพัฒนาครู 

งบประมาณ 1,500,000 บาท ประกอบดวย 

(1) โครงการรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

38 แหง งบประมาณ 1,000,000 บาท ไดแก 
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วาระ ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ/ผูเกี่ยวของ 

(1.1) โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู

ความเปนเลิศ งบประมาณ 1,000,000 บาท 

ประกอบดวย 1) รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนผู

กํากับดูแลโครงการหลัก และ 2) คณะครุศาสตร 

เปนผูรับผิดชอบโครงการหลัก (PM) 

(2) โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยฯ 

งบประมาณ 500,000 บาท ไดแก 
(2.1) โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให

เ ป น ต น แบบ  งบป ระมา ณ  500 , 0 00  บ าท 

ประกอบดวย 1) รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนผู

กํากับดูแลโครงการหลัก และ 2) โรงเรียนสาธิตฯ 

เปนผูรับผิดชอบโครงการหลัก (PM) 

3. มิติการพัฒนา : การพัฒนาทองถ่ิน 

งบประมาณ 14,000,000 บาท ประกอบดวย 

(1) โครงการรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

38 แหง งบประมาณ 7,500,000 บาท ไดแก 

(1.1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

SDGs งบประมาณ 3,000,000 บาท ประกอบดวย 

1) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เปนผู

กํากับดูแลโครงการหลัก และ 2) คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เปนผูรับผิดชอบ

โครงการหลัก (PM) 

(1.2) โครงการยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชนสู University as Marketplace 

งบประมาณ 3,000,000 บาท ประกอบดวย 1) รอง

อธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เปนผูกํากับดูแล

โครงการหลัก และ 2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เปนผูรับผิดชอบโครงการหลัก (PM) 

(1.3) โครงการยกระดับการจัดการ

เรียนรูเพื่อพัฒนาเครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก และ

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน งบประมาณ 
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วาระ ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ/ผูเกี่ยวของ 

1,500,000 บาท ประกอบดวย 1) รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ เปนผูกํากับดูแลโครงการหลัก และ 2) 

คณะครุศาสตร เปนผูรับผิดชอบโครงการหลัก (PM) 

(2) โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยฯ 

งบประมาณ 6,400,000 บาท ประกอบดวย 

(2.1) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน

แบบบูรณาการ ดวยการสรางการเรียนรูและพัฒนา

เศรษฐกิจทองถ่ินภายใตแนวคิด (BCG Model) 

งบประมาณ 5,400,000 บาท ประกอบดวย 1) รอง

อธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เปนผูกํากับดูแล

โครงการหลัก และ 2) คณบดีคณะครุศาสตร, 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, คณบดี

คณะวิทยาการจัดการ, คณบดีคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี, คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร, คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 

คณบดีคณะสังคมศาสตรและการพัฒนาทองถ่ิน, 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร, สถาบันวิจัยและ

พัฒนา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูรับผิดชอบ

โครงการหลัก (PM) 

(2.2) โครงการพัฒนา ศูนย เ รียน รู

เกษตรทฤษฎีใหมใหเปนแหลงเรียนรูที่เผยแพรองค

ความรูที่สําคัญของจังหวัด งบประมาณ 1,000,000 

บาท ประกอบดวย 1) รองอธิการบดีฝายกิจการ

พิเศษ เปนผูกํากับดูแลโครงการหลัก และ 2) ศูนย

เรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม จังหวัดพิษณุโลก เปน

ผูรับผิดชอบโครงการหลัก (PM) 

4. มิติการพัฒนา : การบริหารจัดการ 

งบประมาณ 4,624,700 บาท ประกอบดวย 

(1) โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยฯ 

งบประมาณ 4,624,700 บาท ประกอบดวย 

(1.1) โครงการยกระดับองคกรเพื่อ

ไปสู Digital Organization งบประมาณ 
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วาระ ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ/ผูเกี่ยวของ 

1,000,000 บาท ประกอบดวย 1) รองอธิการบดี

ฝายวางแผนและพัฒนา เปนผูกํากับดูแลโครงการ

หลัก และ 2) โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี

ดิจิทัล เปนผูรับผิดชอบโครงการหลัก (PM)  

(1.2) โครงการยกระดับองคกรเพื่อ

ไปสู Green University งบประมาณ 500,000 

บาท ประกอบดวย 1) ผูชวยอธิการบดีฝายอาคาร

และสถานที่ เปนผูกํากับดูแลโครงการหลัก และ 2) 

สํานักงานอธิการบดี เปนผูรับผิดชอบโครงการหลัก 

(PM) 

(1.3) โครงการพัฒนาบุคลากร (พัฒนา

ที่สอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร และให

ดํารงตําแหนงทางวิชาการดานรับใชทองถ่ินและ

สังคม) งบประมาณ 500,000 บาท ประกอบดวย 

1) รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนผูกํากับดูแล

โครงการหลัก และ 2) กองบริหารงานบุคคล เปน

ผูรับผิดชอบโครงการหลัก (PM) 

(1.4) โครงการบริหารจัดการ (KM จัด

เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ/KM/ระบบพี่เลี้ยง

(mentoring/coaching) เพื่อสรางขีดความสามารถ

การพัฒนาและบริหารจัดการโครงการวิจัยหรือการ

บริการวิชาการ) งบประมาณ 1,000,000 บาท 

ประกอบดวย 1) รองอธิการบดีฝายวางแผนและ

พัฒนา เปนผูกํากับดูแลโครงการหลัก และ 2) กอง

นโยบายและแผน เปนผูรับผิดชอบโครงการหลัก 

(PM) 

(1.5) โครงการบริหารจัดการ (รับรอง

องคมนตรี/การบริหารจัดการกลาง/อว.สวนหนา 

งบประมาณ 1,724,700 บาท ประกอบดวย 1) รอง

อธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เปนผูกํากับดูแล

โครงการหลัก และ 2) กองนโยบายและแผน เปน

ผูรับผิดชอบโครงการหลัก (PM) 
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วาระ ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ/ผูเกี่ยวของ 

5.1.2 การพิจารณาสรุปเปาหมาย

ตัวชี้วัดการดําเนินโครงการ 

พิจารณาเห็นชอบใหผูรับผิดชอบโครงการหลัก (PM 

– Project Manager) และผูรับผิดชอบโครงการ

หลักยอย (PM – Project Manager Unit) 

ตรวจสอบรายละเอียดของเปาหมายตัวชี้วัดการ

ดํา เนินโครงการ เพื่อความถูกตอง ของแตละ

โครงการ/ กิจกรรมที่ จะดํา เนินการ ทั้ งนี้  ให

ตรวจสอบผานระบบ SPMS ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 

16 ตุลาคม 2565 จึงจะดํา เนินการออกรหัส

งบประมาณโดยกองนโยบายและแผนตอไป 

ผูรับผิดชอบโครงการหลัก 

(PM – Project Manager) 

, ผูรับผิดชอบโครงการหลัก

ยอย (PM – Project 

Manager Unit) ทุก

โครงการ และผูดําเนิน

กิจกรรม 

5.1.3 กา รพิ จา รณารายละ เ อี ยด

โครงการ/กิจกรรม 

พิจารณาเห็นชอบใหผูรับผิดชอบโครงการหลัก (PM 

– Project Manager) และผูรับผิดชอบโครงการ

หลักยอย (PM – Project Manager Unit) 

ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม เพื่อ

ความถูกตอง ของแตละโครงการ/กิจกรรมที่จะ

ดําเนินการ ทั้งนี้ ใหตรวจสอบผานระบบ SPMS ให

เส ร็จสิ้นภายในวันที่  16 ตุลาคม 2565 จึงจะ

ดําเนินการออกรหัสงบประมาณโดยกองนโยบาย

และแผนตอไป 

ผูรับผิดชอบโครงการหลัก 

(PM – Project Manager) 

, ผูรับผิดชอบโครงการหลัก

ยอย (PM – Project 

Manager Unit) ทุก

โครงการ และผูดําเนิน

กิจกรรม 

 

  

(นายสุรชัย เกตุนิล) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ผูบันทึกมติประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

(นางสาวมยุรี กมลวรเดช) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ผูตรวจมติประชุม 

 

 

 

(นางเอมอร กมลวรเดช) 

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

กรรมการและเลขานุการ 

ผูตรวจมติประชุม
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