
  
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สํานักงานอธิการบดี กองกลาง  กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ  โทร. 3045 
ที่ ศธ 0550.01/ว 29        วันที่  28  มกราคม 2555  

เรื่อง   แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 
             
  

เรียน   หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันอังคารที่ 24 
มกราคม  2555  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและข้อสั่งการดังต่อไปน้ี 
 ระเบียบวาระท่ี 5.1  งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2555 ของศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) มีมติดังน้ี 
  1. ให้ปรับปรุงงบประมาณในส่วนของค่าตอบแทนบุคลากรให้เป็นไปตามมติของ
คณะรัฐมนตรีโดยให้คณะกรรมการศูนย์ฝึก ฯ เป็นผู้พิจารณา 
    2. งบดําเนินงานให้ปรับปรุงรายการให้ชัดเจนโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับงานพัสดุ
โดยให้สื่อความหมายให้ชัดเจน 
  3.  งบที่เป็นการพัฒนาต้องการให้มีความชัดเจนและให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และให้
พิจารณาแนวคิด แนวทาง ด้านอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอให้เป็นข้อสังเกตในการ
ดําเนินการต่อไป 
  4.  ให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขงบประมาณศูนย์ฝึกฯโดยด่วน และให้นําเข้าการประชุมคร้ังที่ 
3/2555 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555  

  ระเบียบวาระท่ี 5.2  เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

  ระเบียบวาระท่ี 5.3  เห็นชอบ (ร่าง) “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย 
การจ่ายค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. .....” และให้นําข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
และยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และให้รายงาน
ความคืบหน้าในการดําเนินการต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

โดยมีข้อสังเกตจากคณะกรรมการ ดังน้ี 
 1. ควรใช้คําเทียบเคียงกับบัญชีค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
 2. การเขียนให้ตรงกับนิยาม และให้สอดคล้องกัน 
 3. การระบุตัวเลขให้เป็นเง่ือนไขเทียบเคียงกับบัญชีค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือน 
 4. หากระบุรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินให้ชัดเจนจะทําให้สะดวกต่อการพิจารณามากขึ้น 

   5. ควรเพ่ิมข้อความในข้อ 6 ต่อท้ายว่า “ตามหลักเกณฑ์หรือแบบที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด” 

 6. นิยามของค่าตอบแทนที่ระบุว่าหมายความว่า เงินเดือน เงินตําแหน่งและเงินเพ่ิมพิเศษจะ
ขัดแย้งกับสาระในข้อ 8 หรือไม่ขอให้ตรวจสอบ 

/ 7. ข้อความ... 
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