
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) 
และประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ 
 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
๒.  ผศ.ชาคริต   ชาญชิตปรีชา  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๓.  ผศ.ธรีาธาร ศรีมหา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๔.  ผศ.นันทิยา   ผิวงาม  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
๕. ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
๖.  อ.ดร.มาล ี  ศรีพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ 
๗.  อ.ดร.นำพร    อินสิน  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๘.  ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
๙.  อ.นิรมล   เนื่องสิทธะ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
๑๐. รศ.ดร.จิตติ   กิตติเลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๑.  ผศ.ชุมพล ทรงวิชา  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๒.  รศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๓.  ผศ.เพ่ิมศักดิ์ ยีมิน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๔.  ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ ์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
๑๕.  ผศ.วุฒินันต ์ ประทุม  แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑๖. อ.สมบัต ิ เทียบแสง  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
๑๗.  อ.ดร.พจมาน ชำนาญกิจ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๘. รศ.ดร.ศิกานต์   เพียรธัญญกรณ์ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๙.  อ.ดร.สธุาสินี คุปตะบุตร  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒๐.  อ.สุรสิทธิ ์ อุ้ยปัดฌาวงค์  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๑.  อ.ดร.โชคชัย       คหัฏฐา  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๒๒.  นายเกษม บุตรดี  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
๒๓. นางสาวพิชญาดา   ธานี   ผู้อำนวยการกองกลาง 
๒๔.  นางสาวอังคณา   ศิริกุล   หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 
     และเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการในตำแหน่ง 
     หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ 
ผู้ไม่มาประชมุ 
 -ไม่มี- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล  หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง  
๒.  นายคมกริบ เลื่องลือ  นิติกรปฏิบัติการ 
๓.  นายเนธิชัย  ธานะราช  นิติกรปฏิบัติการ 
๔.  นางสาวสภุาพร ศิริขันธ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๕. นายภานุวัฒ ิ ศักดิ์ดา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 



 - ๒ - 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
๔.๑  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผน่ดิน และงบประมาณเงนิรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อ.นิรมล  เนื่องสิทธะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินเสนอที่ประชุมทราบสืบเนื่องจาก 
งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดีได้สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินงบประมาณเงินรายได้และ
งบ บ.กศ. (ภูพานเพลซ)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔  (ข้อมูล ณ วันที่ ๙กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๔) ดังนี้ 
 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายงานคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๙กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๔) 

 

ประเภทงบ ยอดที่จัดสรร (บาท) ผลเบิกจ่าย (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

เงินแผ่นดนิ 489,508,410 119,129,239.85 24.34 
เงินรายได้ 112,905,420 24,536,736.36 21.73 
งบ บ.กศ. (ภูพานเพลซ) 3,209,490 1,053,634.13 32.83 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ(ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๔.๑) 
 

ที่ประชมุ  รับทราบ 
 

๔.๒ สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบสืบเนื่องจาก 

หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะสำนักงานอธิการบดี  ได้รายงาน
ความก้าวหน้างานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ดังตารางนี้ 
 

โครงการ 
ก้าวหน้าแผน  

(ร้อยละ) 
ก้าวหน้าจริง  

(ร้อยละ) 
๑. ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 72.65 20.00 
๒. ปรับปรุงโรงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 35.00 32.00 
๓. ก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการและวิจัยการผลิตสุกร 28.00 13.00 
๔. ก่อสร้างรั้วรอบหอพักเอราวัณ 33.33 12.00 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๔.๒) 
 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๓ รายงานผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 
  อ.นิรมล  เนื่องสิทธะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัย
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 53 รายการ จำนวนเงิน 75,770,000 บาท
(เจ็ดสิบห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) จำแนกเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน 38 รายการ จำนวนเงิน 25,543,300 บาท และ
ค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ จำนวนเงิน 50,226,700 บาทและตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 20 นั้น 
  งานพัสดุ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
 



 - ๓ - 
เลิกประชุม ๑๖.๔๕ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

………………………………………………………. 
(นางสาวสุภาพร  ศิริขันธ์) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 

………………………………………………………. 
(นางสาวพิชญาดา  ธานี) 

             ผู้อำนวยการกองกลาง 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 

 
 

 

 
………………………………………………… 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

 
 

 

 
 

 
………………………………………………………. 

(นายเกษม   บุตรดี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


