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49. นางจิตราพัชญ์ หงส์ประสิทธิ์ 1 

50. นายสุรศักดิ์  สีคังไพ  เลขานุการ 2 

 3 

ผู้ไม่มาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจอ่ืน) 4 

  1. นางวรัญญ์ภร  กาบไกรแก้ว 6. นางสาวจรรยพร  พุทธสอน 5 

 2. นางสาวภัสพร  กาส ี  7. นางสาวพัทธนันท์  ค าจันทา 6 

 3. นางรัตนา   ค าป้อม  8. นางสาวอัจฉรา  ใยแก้ว 7 

 4. นางวรมาศ   มาเมือง  9. นางสาวทรงสุดา  ถุงแก้ว 8 

 5. นายคณินท์   อุชชิน   9 

    10 

เริ่มประชุม  เวลา  13.50  น. 11 

 12 

วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 13 

 1.1 แจ้งมติที่ประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่  14 

  1.1.1 การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้บริหารเลขานุการคณะ ศูนย์ สถาบัน ส านัก  15 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย(กบม.) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 16 

4 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเปลี่ยนแปลงชื่อผู้บริหารจาก “เลขานุการคณะ” เป็น “หัวหน้าส านักงานคณบดี” และ17 

เลขานุการ ศูนย์ สถาบัน ส านัก เป็น หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการศูนย์ สถาบัน ส านัก ยกเว้นหน่วยงานในก ากับ 18 

  มติที่ประชุมรับทราบ 19 

  1.1.2 ผลการคัดเลือกผู้บริหารเลขานุการคณะ  20 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อ21 

วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2558  แจ้งผลการคัดเลือกผู้บริหารเลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้แก่  นายวิชาญ 22 

ธรรมวิรัตน์ และเลขานุการคณะเทคโนโลยี  ได้แก่  นายสมคิด  พลตื้อ  เป็นผู้ ได้รับการคัดเลือก  23 

ส่วนเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 24 

 มติที่ประชุมรับทราบ 25 

  1.1.3 การก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน  26 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อ27 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เสนอการก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งปัจจุบันการก าหนด28 

จ านวนที่พึงมีในแต่ละต าแหน่ง/หน่วยงาน และมาตรฐานในการประเมินค่างานไม่ชัดเจน จึงมีมติแต่งตั้ง29 

คณะกรรมการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เสร็จภายในเดือนกันยายน 2558  ซึ่งระหว่างนี้สามารถยื่น30 

ประเมินได้ตามปกติ โดยใช้กรอบของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (กม.) และอนุกรรมการ31 

สามัญประจ ามหาวิทยาลัย (อ.กม.) เดิมไปก่อน 32 

 มติที่ประชุมรับทราบ 33 

  1.1.4 การจ่ายเงินค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวประจ าปี 2557  34 
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  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อ1 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติจ่ายเงินค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวประจ าปี 2557  โดยใช้เกณฑ์การประเมินผล2 

คะแนน 70-89 = ดี ได้ 1-5%  และ 90-100 = ดีเด่น ได้ 6-10%  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 

 มติที่ประชุมรับทราบ 4 

  1.1.5 การจัดโครงสร้างหน่วยงาน  5 

  ที่ประชุมผู้บริหารส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เสนอ6 

การจัดโครงสร้างหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี โครงสร้างหน่วยงานระดับคณะ การวิเคราะห์ค่างานหน่วยงาน7 

ที่เป็นส่วนงานภายใน จึงมีมติให้กองแผนงานด าเนินการ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 8 

 มติที่ประชุมรับทราบ 9 

  1.1.6 การด าเนินการตามแผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี 2558 10 

   ที่ประชุมหัวหน้างานกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558  แจ้ง11 

เพ่ือทราบว่า กองการเจ้าหน้าที่ต้องจัดท าแผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติราชการ12 

ประจ าปีงบประมาณ 2558  ซึ่งขณะนี้ได้รายงานต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้รับผิดชอบแจ้งแผนงาน13 

ต่อผู้เกี่ยวข้องน าไปสู่การปฏิบัติตามแผน และให้หัวหน้างานทุกงานมีกระบวนการติดตามผู้รับผิดชอบแผนดังกล่าว 14 

เพ่ือสรุปรายงานต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 15 

 มติที่ประชุมรับทราบ 16 

  1.1.7 การท า R2R 17 

   ที่ประชุมหัวหน้างานกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558  ให้ 18 

กองการเจ้าหน้าที่มีกระบวนการในการพัฒนางานในลักษณะ R2R  โดยมีโจทย์หรือหัวข้อร่วมกัน และมีพ่ีเลี้ยงใน19 

การด าเนินการ ซึ่งมอบหมายให้หัวหน้างานสวัสดิการเป็นหัวหน้าในการด าเนินการเรื่องดังกล่าว 20 

 มติที่ประชุมรับทราบ 21 

  1.1.8 คณะกรรมการต่างๆ ภายในกองการเจ้าหน้าที่ 22 

   ที่ประชุมหัวหน้างานกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558  แจ้ง23 

เพ่ือทราบว่า กองการเจ้าหน้าที่มีคณะกรรมการต่างๆ หลายเรื่อง หลายค าสั่ง ซึ่งบางเรื่องไม่ได้ด าเนินการแล้ว จึง24 

มอบหมายให้หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม สรุปรวบรวมแจ้งท่ีประชุมครั้งต่อไป 25 

 มติที่ประชุมรับทราบ 26 

 1.1.9 เรื่องอ่ืนๆ ในการประชุมหัวหน้างานกองการเจ้าหน้าที่ 27 

   - กองการเจ้าหน้าที่ไม่มีผลงานส่งเข้าร่วมกิจกรรม KKU Show & Share จึงขอให้ 28 

กองการเจ้าหน้าที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป 29 

  - การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่างด าเนินการ 30 

  - ไม่มีบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่เข้ารับการพิจารณารางวัล เชิดชูเกียรติต่างๆ จึงขอให้ 31 

กองการเจ้าหน้าที่เสนอชื่อบุคลากรเข้ารับการพิจารณารางวัลต่างๆ  32 

  - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กจ.-มอ.ปัตตานี ยังไม่ด าเนินการ 33 

 มติที่ประชุมรับทราบ 34 
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 1.2 ผู้บริหารใหม่ในการก ากับดูแลกองการเจ้าหน้าที่  1 

  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 19/2558 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2558  ได้แต่งตั้งรองอธิการบดี 2 

ฝ่ายต่างๆ ในการบริหารงานชุดใหม่  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต  อมาตยคง เป็นรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร3 

บุคคล และปัจจุบันยังไม่มีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 4 

 มติที่ประชุมรับทราบ 5 

 1.3 นักศึกษาฝึกงานในกองการเจ้าหน้าที่  6 

  นางสาวกนกวรรณ  โยธาศรี  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสน-7 

ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ฝึกปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษา  ทางรัฐประศาสนศาสตร์   8 

ณ  กองการเจ้าหน้าที ่วันที่ 19 มกราคม 2558 - 8 พฤษภาคม 2558 9 

  มติที่ประชุมรับทราบ 10 

 1.4 ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี 2557-2558 11 

  ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้ท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปี 2557 ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น12 

เรียบร้อยแล้ว  โดยได้คะแนะการประเมิน = 4.195 คะแนน  และขณะนี้ก าลังจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 13 

กองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี 2558 โดยมอบหมายให้หัวหน้างานธุรการ และคุณพัทธนันท์ ค าจันทา  ด าเนินการ 14 

ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2558 15 

 มติที่ประชุมรับทราบ 16 

 1.5 การด าเนินการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี 2558 17 

  แนวทางการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี 2558 18 

ประเมินจากความส าเร็จตามแผนงานประจ าปี  และการพัฒนา E-service ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 19 

  มติที่ประชุมรับทราบ 20 

  1.6 การท าผลงานและน าเสนอผลงานของบุคลากร 21 

  กองการเจ้าหน้าที่ควรส่งเสริมให้บุคลากรจัดท าผลงาน เพ่ือตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในสื่อต่างๆ เช่น ใน22 

การประชุมวิชาการ และน าเสนอผลงานวิชาการ (ปขมท.) หรือแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือให้เชื่อมโยงในการขอก าหนด23 

ต าแหน่งสูงขึ้น  และควรจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และความพร้อมในเรื่องดังกล่าว 24 

 มติที่ประชุมรับทราบ 25 

  1.7 โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 26 

  กรมบัญชีกลางจะให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ระบบจ่ายตรงเงินเดือนกลาง โดยด าเนินการให้แล้ว27 

เสร็จภายในเดือนเมษายน 2558  ซึ่งผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึน ดังนี้ 28 

       - ชะลอการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารที่ใช้การโอนเงินเดือน 29 

        - ชะลอการเปลี่ยนแปลงการแจ้งความประสงค์ในการสะสมเงินเพ่ิม กบข. 30 

       - ชะลอการออกค าสั่งต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนค่าจ้าง 31 

ซึ่งได้ชะลอตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558 เป็นต้นมา 32 

  มติที่ประชุมรับทราบ 33 

 34 
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  1.8 กฎหมายเกี่ยวกับผู้ค้ าประกัน 1 

  กรณีลูกหนี้ (คู่สัญญา) ผิดนัด หน่วยงานจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ าประกันภายใน 60 วัน 2 

นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน ซึ่งหากมิได้บอกกล่าวภายในระยะเวลาที่3 

กฎหมายก าหนด ผู้ค้ าประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ย และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติด4 

พันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ ฉะนั้นเมื่อเกิดความเสียหาย หน่วยงานไม่อาจเรียกร้องให้ผู้ค้ าประกันรับผิดชอบได้ ซึ่ง5 

ประเด็นดังกล่าว ขอให้ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ระมัดระวัง และให้งานวินัยและนิติการ ตรวจสอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ6 

การค้ าประกันอีกครั้ง 7 

 มติที่ประชุมรับทราบ 8 

  1.9 ประชาสัมพันธ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของอธิการบดี 9 

 คณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ขอข้อมูลการด าเนินงานของอธิการบดี 10 

เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนบุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่  http://www2.kku.ac.th/ 11 

kkuassess/ ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2558 - 28 กุมภาพันธ์ 2558    12 

 มติที่ประชุมรับทราบ 13 

 1.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ 14 

  รอบการประเมินเดือน พฤษภาคม 2557 - ตุลาคม 2557 อยู่ระหว่างประเมินผล ซึ่ง ให้15 

คณะกรรมการกลั่นกรองในวันที่ 10 มีนาคม 2558  ส่วนรอบการประเมินเดือน พฤศจิกายน 2557 - เมษายน 16 

2558 บุคลากรบางท่านด าเนินการยังไม่เรียบร้อย และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้17 

ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งนี้ให้จัดท าการทบทวนกระบวนงาน หรืองานเชิงพัฒนาด้วย 18 

 มติที่ประชุมรับทราบ 19 

  1.11 ค่าตอบแทนต่างๆ ให้ด าเนินการจ่ายตรง 20 

 ด้วยกองคลังแจ้งให้ทราบว่า  ค่าตอบแทนต่างๆ  ได้แก่  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการต่างๆ  21 

ค่าการสอน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ค่าเงินประจ าต าแหน่ง ค่าอ่านผลงานทางวิชาการของ22 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  จะไม่สามารถยืมเงินได้  โดยให้จ่ายตรงด้วยการโอนเข้าบัญชี  ซึ่งจะเริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่  23 

1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้กองคลังจะด าเนินการบันทึกเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ 24 

 มติที่ประชุมรับทราบ 25 

 1.12 การจัดสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 1/2558 26 

 การจัดสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2558  มีจ านวน27 

ทั้งสิ้น 64 อัตรา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจ านวนมากกว่า 8,000 คน โดยใช้สนามสอบภายนอก จ านวน 4 28 

โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และโรงเรียนขามแก่น29 

จึงขอความร่วมมือบุคลากรช่วยในการเตรียมการจัดสอบในส่วนที่สามารถกระท าได้  โดยให้งานบริหารงานบุคคล30 

เป็นเจ้าภาพในการผลิตข้อสอบ จัดสอบ และส่วนอื่นๆ 31 

 มติที่ประชุมรับทราบ 32 

 33 

 34 
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 1.13 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 

 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ควรมีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายที่ชัดเจน โดยชี้แจง2 

รายละเอียดการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน เช่น ระบุเรื่อง จ านวนคน จ านวนวัน ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ3 

หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานอธิการบดี ยังไม่ออกประกาศใช้ในการสแกนลายนิ้วมือในการปฏิบัติงานนอกเวลา4 

ราชการที่เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่เห็นว่า กองการเจ้าหน้าที่ควรเป็นต้นแบบใน5 

การด าเนินการเรื่องดังกล่าว  โดยให้มีกระบวนการการเบิกจ่ายที่ชัดเจน  จึงขอให้หัวหน้างานธุรการวิเคราะห์ 6 

ตรวจสอบกระบวนการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอีกครั้ง 7 

 มติที่ประชุมรับทราบ 8 

 1.14 แผนปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่ประจ าปี 2558 9 

 ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้ไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่ประจ าปี 2558   10 

งานต่างๆ ได้เสนอมาแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยให้แต่ละงานด าเนินการตามแผนที่11 

วางไว้ชัดเจน เพ่ือก าหนดเป็นปฏิทินในการด าเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ 12 

 มติที่ประชุมรับทราบ 13 

 1.15 การจัดท าแผนงานต่างๆ ที่จะเกิดในปัจจุบัน 14 

 - การจัดท ากรอบอัตราก าลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2559-2562  ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ 15 

กองการเจ้าหน้าที่ในเรื่องการก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น และระบบเงินเดือน 16 

 - การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี กองการเจ้าหน้าที่ 17 

 - การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี บริหารทรัพยากรบุคคล 18 

 มติที่ประชุมรับทราบ 19 

 20 

วาระท่ี 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 21 

 2.1 การเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์กลางไว้ด้านนอก 22 

  ปัจจุบันเครื่องพิมพ์กลาง (เครื่องเช่า) ติดตั้งภายในห้องส านักงาน มีปัญหาเรื่องกลิ่น และผงหมึก 23 

ฟุ่งกระจาย ท าให้บุคลากรสูดดมผงหมึกดังกล่าว เพ่ือไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ บุคลากรเสนอให้เคลื่อนย้าย24 

เครื่องพิมพ์กลางออกจากห้องส านักงาน เพ่ือติดตั้งไว้ด้านนอก 25 

  มติที่ประชุม ให้เคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์กลางไว้ด้านนอก โดยให้หัวหน้างานธุรการด าเนินการ 26 

 27 

วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 28 

 3.1 การใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (DMS) 29 

 ด้วยกองกลาง และศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร (DMS) เพ่ือให้30 

ทุกคณะ/หน่วยงานต่างๆ ใช้ระบบร่วมกัน ซึ่งบุคลากรสามารถออกเลขหนังสือส่งได้โดยการกรอก Username 31 

และ Password ของ KKU ในการลงทะเบียนเข้าใช้งาน ทั้งนี้ให้บุคลากรเริ่มใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสาร 32 

(DMS) ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป 33 

  มติที่ประชุมรับทราบ 34 
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 3.2 การลงเวลาปฏิบัติราชการ 1 

 งานธุรการพบปัญหาบุคลากรลืมสแกนลายนิ้วมือเข้าปฏิบัติงาน ฉะนั้น หากวันใดที่ลืมสแกน2 

ลายนิ้วมือ ขอให้มีบันทึกแจ้งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผ่านหัวหน้างาน ตลอดจนกรณีที่เดินทางไปราชการ 3 

ขอให้ส่งเอกสารการเดินทางไปราชการ  หรือการไปราชการต่างๆ  จึงขอให้บุคลากรทุกท่านส่งส าเนาเอกสาร 4 

ไปราชการต่างๆ ให้คุณวันวิสาข์ ทินราช ประกอบการตรวจสอบการสแกนลายนิ้วมือทุกครั้ง 5 

 มติที่ประชุมรับทราบ 6 

 3.3 การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ 7 

 การเขียนรายงานการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ งานธุรการพบปัญหาการเขียนรายงาน 8 

ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเจ้าของเรื่องไม่ได้เป็นผู้เขียนรายงานการเบิกจ่ายเอง ท าให้เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุเป็น9 

ผู้เขียนรายงานการเดินทางแทน จึงท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนและผิดพลาดบ่อยครั้ง จึงเห็นควรให้เจ้าของเรื่อง10 

ด าเนินการเขียนรายงานการเบิกจ่ายเอง 11 

 มติที่ประชุมรับทราบ 12 

 3.4 การเติมเงินเพื่อพิมพ์เอกสารเครื่องพิมพ์กลาง 13 

 การเติมเงินพ่ือพิมพ์เอกสารเครื่องพิมพ์กลาง บุคลากรสามารถยื่นแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เติม14 

เงินได้ที่หัวหน้างานธุรการ ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดเครื่องพิมพ์เอกสารในส านักงาน และในการสั่งงาน15 

พิมพ์ในกรณีที่เงินในโควตาส าหรับพิมพ์เอกสารหมด ขอให้กรอกข้อมูลที่หัวหน้างานธุรการ เพ่ือเติมเงินในการสั่ง16 

พิมพ์เอกสาร 17 

 มติที่ประชุมรับทราบ 18 

 19 

เลิกประชุมเวลา   15.10  น. 20 

 21 

 22 

 23 

        (นายประดิษฐ์  ศรีตระกูล) 24 

             หัวหน้างานธุรการ 25 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 26 

 27 

  (นายสุรศักดิ์  สีคังไพ) 28 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป          29 

 ผู้จดรายงานการประชุม 30 


