ระเบียบวาระการประชุมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
………………………………….
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งจากประธาน
๑.๒ เรื่องแจ้งจากที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร
โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
แผนงานหน่วยอนุรักษ์ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕
แผนงานงบยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : โครงการเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม
สร้างเศรษฐกิจในชุมชน
๔.๕ พิจารณาแผนคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

รายงานการประชุมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
…………………………………………….
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ผศ.เบญจา
อาจารย์ ดร.ประภัสสร
อาจารย์ชัชวาล
อาจารย์เจนคณิต
อาจารย์ดรุณี
นางสาวทิพย์วรรณ
นางอมรรัตน์
นางสาวถิรดา

ลิขิตยิ่งวรา
มีน้อย
อินทรปาลิต
สุขสัมฤทธิ์
ร่ํารวย
ทับทิมหิน
หรสิทธิ์
ประจวบสุข

ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประธาน
รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

.

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
ผศ.เบญจา ลิขิตยิ่งวรา ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดและทํา
การดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งจากประธาน
ผศ.เบญจา ลิขิตยิ่งวรา แจ้งให้ทราบว่า ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน
การจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเตรียมการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๕ “สังคีตศิลป์
สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” แจ้งมติที่ประชุมว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับจับสลากให้ส่ง
นักร้องเข้าร่วมงาน 1 คน
ที่ประชุม รับทราบ การนี้ ผศ.เบญจา ลิขิตยิ่งวรา มอบนางอมรรัตน์ หรสิทธิ์ ประสานนักศึกษา
ชมรมศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความสามารถด้านการร้องเพลง และประสานงานกับทางเจ้าภาพจัดงาน
๑.๒ เรื่องแจ้งจากที่ประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐
กรกฎาคม ๒๕๖๓
ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒
ที่ ป ระชุ ม ไม่ มี แ ก้ ไ ขรายงานการประชุ ม และมี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สํ า นั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร
นางสาวทิพย์วรรณ ทับทิมหิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรที่ทางฝ่ายนิติกรของมหาวิทยาลัยแจ้งเรื่องมา
ที่ประชุมได้ช่วยกันพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของบุคลากร
มติที่ประชุม เห็นชอบไม่มีการแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร การนี้ ผศ.เบญจา ลิขิตยิ่งวรา มอบนางสาวทิพย์วรรณ ทับทิมหิน ประสานกับฝ่ายนิติ
กรเพื่อดําเนินการในขั้นตอนต่อไป
๔.๒ โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)
นางสาวถิรดา ประจวบสุข แจ้งที่ประชุมทราบและพิจารณาโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ที่สํานักฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณมีทั้งหมด ๓ ตําบล คือ ตําบล
รางบัว ตําบลห้วยยางโทน และตําบลดอนคลัง ซึ่งมีการปรับลดงบประมาณของแต่ละตําบลเหลือเพียงตําบลละ
๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทางสํานักจะเป็นเจ้าภาพในตําบลห้วยยางโทนในการรวบรวมข้อมุล ส่งกองนโยบายและแผนฯ
การนี้ ที่ประชุมได้ช่วยกันพิจารณาการจ้างงานตามกรอบและโครงการที่ได้รับอนุมัติ
มติที่ประชุม เห็นชอบ จ้างงานในแต่ละตําบล คือ ประชาชน ๒ คน บัณฑิต ๓ คน เพื่อช่วย
ดําเนินโครงการจํานวน ๒ โครงการต่อ ๑ ตําบล การนี้ ผศ.เบญจา ลิขิตยิ่งวรา มอบถิรดา ประจวบสุข และ
นางสาวทิพย์วรรณ ทับทิมหิน จัดทํารายละเอียดและคุณสมบัติการจ้างงานตามแบบฟอร์มเพื่อดําเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปและประสานกับฝ่ายนโยบายและแผน
๔.๓ แผนงานหน่วยอนุรักษ์ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕
นางสาวถิ ร ดา ประจวบสุ ข แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบและพิ จ ารณาแผนงานหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ ฯ
ปี ง บประมาณ ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ซึ่ ง ได้ เ สนอ สผ. เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๓ และนํ า เข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี้
แผนงานที่ ๑ การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
กิจกรรม (กิจกรรมบังคับ)

๓

ปีงบ
กิจกรรม
ประมาณ
๒๕๖๔ ๑) การประชุมคณะอนุกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมประจําจังหวัด
๒)
การเข้ าร่ วมประชุมภาคี
ประจําปีและภาคีกลุ่มจังหวัด
๓) การรายงานสถานการณ์ ลงใน
ระบบ culturalenvi.onep.go.th
๔) การรายงานความเคลื่อนไหว
กิจกรรม ข่าวสาร การดําเนินงาน
ของหน่วยงานอนุรักษ์ ลงใน
Facebook
๒๕๖๕

ชื่อโครงการ

วงเงิน

๑)การจัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์
สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม
ประจําจังหวัด
๒) การเข้าร่วมประชุมภาคีประจําปีและ
ภาคีกลุ่มจังหวัด
๓) การรายงานสถานการณ์ ลงในระบบ
culturalenvi.onep.go.th
๔) การรายงานความเคลื่อนไหว กิจกรรม
ข่ า วสาร การดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงาน
อนุรักษ์ ลงใน Facebook

๒๕,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น
๑) การประชุมคณะอนุกรรมการ ๑)การจัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม
ประจําจังหวัด
ศิลปกรรมประจําจังหวัด
๒)
การเข้ าร่ วมประชุมภาคี ๒) การเข้าร่วมประชุมภาคีประจําปีและ
ประจําปีและภาคีกลุ่มจังหวัด
ภาคีกลุ่มจังหวัด
๓) การรายงานสถานการณ์ ลงใน ๓) การรายงานสถานการณ์ ลงในระบบ
ระบบ culturalenvi.onep.go.th culturalenvi.onep.go.th
๔) การรายงานความเคลื่อนไหว
๔) การรายงานความเคลื่อนไหว กิจกรรม
กิจกรรม ข่าวสาร การดําเนินงาน ข่ า วสาร การดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงาน
ของหน่วยงานอนุรักษ์ ลงใน
อนุรักษ์ ลงใน Facebook
Facebook
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

๗๕.๐๐๐ บาท
๒๕,๐๐๐ บาท

๒๕,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท

๒๕,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท

๗๕.๐๐๐ บาท

แผนงานที่ ๒ การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
กิจกรรม ๑) การศึกษาเพื่อเตรียมการประกาศเขตแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์
กิจกรรม ๒) การประกาศแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์
กิจกรรม ๓) การจัดทําแผน แนวทาง มาตรการ เพื่ออนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม
ปีงบ
กิจกรรม
ชื่อโครงการ
วงเงิน
ประมาณ
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒๕๖๔ กิจกรรม ๒) การประกาศแหล่ง โครงการประกาศย่ า นชุ ม ชนเก่ า ชุ ม ชน
ธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม ตลาดเจ็ ด เสมี ย น และชุ ม ชนตลาด
อันควรอนุรักษ์
โพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เป็นมรดกจังหวัด

๔
ปีงบ
ประมาณ

กิจกรรม

ชื่อโครงการ

วงเงิน

รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น ๑๐๐.๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒๕๖๕ กิจกรรม ๒) การประกาศแหล่ง โครงการประกาศย่ า นชุ ม ชนเก่ า ชุ ม ชน
ธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม ตลาดน้ํ าดําเนินสะดวก ชุ มชนตลาดน้ํ า
หลักห้า (คลอง-โพธิ์หัก) และชุมชนตลาด
อันควรอนุรักษ์
น้ํ า คลองลั ด พลี อํ า เภอดํ า เนิ น สะดวก
จังหวัดราชบุรี เป็นมรดกจังหวัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น ๑๐๐.๐๐๐ บาท
ขอบเขตการดําเนินงาน
๑. ศึกษา ทะเบียนย่านชุมชนเก่าของ สผ. เพื่อพิจารณาทบทวนย่านชุมชนเก่าในจังหวัด
๒. ลงพื้นที่สํารวจขอบเขตย่านชุมชนเก่า ตามที่ปรากฏในทะเบียน
๓. จัดประชุม สร้างความเข้าใจต่อชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดทําประกาศจังหวัด ประกาศย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัด
๕. นําเสนอคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น พิจารณา
๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามประกาศจังหวัด ประกาศย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัด
แผนงานที่ ๓ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
กิจกรรม ๑) การอบรม สัมมนา พัฒนาศักยภาพ ( ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท)
กิจกรรม ๒) การจัดทําข้อมูล หรือทะเบียนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น (
คน องค์ความรู้ สื่อเรียนรู้ ) ( ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท)
กิจกรรม ๓) การสนับสนุนพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ( ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท)
กิจกรรม ๔) การจัดทําหลักสูตรท้องถิ่นศึกษา ( ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท)
ปีงบ
กิจกรรม
ชื่อโครงการ
ประมาณ
๒๕๖๔ กิจกรรม ๑) การอบรม สัมมนา โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้และปลูก
พั ฒ นาศั ก ยภาพศิ ล ปกรรม จิ ต สํ า นึ ก เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
ธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
ราชบุรี
กิจกรรม ๓) การสนับสนุนพื้นที่ โครงการสนับสนุนพื้นที่แหล่งเรียนรู้หนัง
แหล่งเรียนรู้
ใหญ่ วั ด ขนอน อํ า เภอโพธาราม จั ง หวั ด
ราชบุรี
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น
๒๕๖๕ กิจกรรม ๑) การอบรม สัมมนา โครงการจั ด อบรมความรู้ ป ระวัติ ศ าสตร์
พั ฒ นาศั ก ยภาพศิ ล ปกรรม แหล่งประวัติศาสตร์ เมืองเก่าที่สําคัญของ
จังหวัดราชบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

วงเงิน
๔๐,๐๐๐ บาท

๘๐,๐๐๐ บาท
๑๒๐.๐๐๐ บาท
๔๐,๐๐๐ บาท
๔๐.๐๐๐ บาท

๕
ขอบเขตการดําเนินงาน
๑. จัดอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
ศิลปกรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
๒. จัดเก็บข้อมูลหนังใหญ่ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน และนํามาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อนํามาจัดทําเป็นฐานข้อมูลที่จะแสดงใน QR Code
๓. จัดอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ แหล่งประวัติศาสตร์
เมืองเก่าที่สําคัญของจังหวัดราชบุรี
แผนงานที่ ๔ ระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของประเทศ
กิจกรรมที่ ๑) การลงระบบฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์โดยการสํารวจแหล่งศิลปกรรม
(culturalenvi.onep.go.th)
กิจกรรมที่ ๒) การจัดทําข้อมูลแผนที่วัฒนธรรม
กิจกรรมที่ ๓) การจัดทําฐานข้อมูลองค์ประกอบย่านเก่า โดยเลือกจากย่านเก่าในทะเบียนของ สผ.
Ocd.onep.go.th
ปีงบ
กิจกรรม
ชื่อโครงการ
ประมาณ
โ ค ร ง ก า ร ก า ร จั ด ทํ า ฐ า น ข้ อ มู ล
๒๕๖๔ กิจกรรม ๓) การจัดทํา
ฐานข้อมูลองค์ประกอบย่านเก่า องค์ประกอบย่านเก่าชุมชนตลาดเจ็ด
เสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โดยเลือกจากย่านเก่าใน
ทะเบียนของ สผ.
Ocd.onep.go.th
๒๕๖๕

วงเงิน
๕๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น
กิจกรรม ๓) การจัดทํา
โ ค ร ง ก า ร ก า ร จั ด ทํ า ฐ า น ข้ อ มู ล
ฐานข้อมูลองค์ประกอบย่านเก่า องค์ป ระกอบย่า นเก่ าชุ ม ชนตลาดน้ํ า
โดยเลือกจากย่านเก่าใน
ดํา เนิ น สะดวก อํ า เภอดํา เนิ น สะดวก
ทะเบียนของ สผ.
จังหวัดราชบุรี
Ocd.onep.go.th

๕๐.๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

๕๐.๐๐๐ บาท

ขอบเขตการดําเนินงาน
๑. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําฐานข้อมูลองค์ประกอบย่านชุมชนเก่า
๒. การลงพื้นที่สํารวจและเก็บข้อมูล

๖
๓. การจัดทําฐานข้อมูลองค์ประกอบย่านชุมชนเก่า ตลาดเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม และตลาด
น้ําดําเนินสะดวก อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ การนี้ ผศ.เบญจา ลิขิตยิ่งวรา มอบถิรดา ประจวบสุข ติดตาม
การอนุมัติโครงการและประสานงานกับ สผ.
๔.๔ แผนงานงบยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : โครงการเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม
สร้างเศรษฐกิจในชุมชน
นางสาวถิรดา ประจวบสุข แจ้งที่ประชุมทราบและพิจารณาแผนการดําเนินงานโครงการเครือข่าย
ศิลปะและวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจในชุมชนมีแผนดําเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม
1. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
อาชีพจากต้นทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการขาย
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผ่านร้านค้า
ออนไลน์

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)
ปี 2563
ปี 2564
ไตรมาส 4
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
(ก.ค.64 –
(เม.ย.64 –
(ม.ค.64 –
(ต.ค.63 –
ก.ย.64)
มิ.ย.64)
มี.ค.64)
ธ.ค.63)
๑๐๐,๐๐๐
-

หน่วย
นับ

รวมทั้งสิ้น

กิจกรรม

๑๐๐,๐๐๐

กิจกรรม

๑๐๐,๐๐๐

-

๑๐๐,๐๐๐

-

-

กิจกรรม

๑๐๐,๐๐๐

-

-

๑๐๐,๐๐๐

-

กิจกรรม

๖๘,๙๐๐

-

-

-

๖๘,๙๐๐

ที่ประชุมได้ร่วมกับพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายในการกําหนดพื้นที่ดําเนินการตามแผน และให้
ข้อเสนอแนะหลากหลาย
มติที่ประชุม เห็นชอบให้กําหนดพื้นที่เป้าหมายไม่ซ้ําซ้อนกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) การนี้ ผศ.เบญจา ลิขิตยิ่งวรา มอบอาจารย์ ดร ประภัสสร มีน้อย ใน
การประสานงานกับชุมชนในการกําหนดพื้นที่เป้าหมายให้ตรงตามความต้องการของชุมชน

๗
๔.๕ พิจารณาแผนคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔
นางสาวถิรดา ประจวบสุข ให้ข้อมูลว่า ได้จัดทําแผนคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน อย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา หากท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือต้องการปรับแก้ให้ส่งข้อมูลไปยัง
นางสาวถิรดา ประจวบสุข
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบกรณีต้องการปรับแก้ ให้ส่งข้อมูลให้กับนางสาวถิรดา ประจวบสุข
ได้ในภายหลัง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุม เวลา ๑๘.๐๐ น.
นางสาวถิรดา ประจวบสุข
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

