
 
 
 
 

ค ำสั่ง  จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
ที่                     /2564 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชำชพี สำยปฏิบัติกำร 
วิชำชีพแผนและกำรงบประมำณ 

------------------------- 

 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชำชีพ สำยปฏิบัติกำร ให้เกิดกำรพัฒนำ
บุคลำกร เกิดกำรพัฒนำงำนที่เน้นคุณค่ำในมุมมองของผู้รับบริกำร เกิดกำรท ำงำนเป็นทีมระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย เกิดกำรเรียนรู้ของบุคลำกรทุกระดับและเกิดกำรท ำงำนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ เชื่อมโยงกำรท ำงำนของ
ระบบงำนต่ำง ๆ โดยลดควำมสูญเปล่ำ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชำชีพ  
สำยปฏิบัติกำร วิชำชีพแผนและกำรงบประมำณ โดยให้มีขอบข่ำยภำระหน้ำที่ คือ 

1. สร้ำงเครือข่ำยกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรให้รวดเร็วและทั่วถึง 
2. จัดให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์กำรท ำงำนเพิ่มควำมเป็นมืออำชีพในแต่ละงำน 
3. สร้ำงควำมเข้ำใจในนโยบำย ระเบียบ เร่งปรับปรุงแก้ไขปัญหำในแต่ละงำน 
4. ร่วมกันก ำหนด Development Roadmap ไว้เป็นบรรทัดฐำนส ำหรับแต่ละงำนหรือวิชำชีพในระดับต่ำงๆ 
5. ร่วมรับนโยบำยกำรบริหำรงำนอย่ำงโปร่งใสไปปฏิบัติและถ่ำยทอดในส่วนงำน/หน่วยงำน พรอ้มทั้งพัฒนำ

ปรับปรุงกำรท ำงำนให้เกิดควำมโปร่งใสยิ่งขึน้ 
6. ร่วมปฏิบัติตำมนโยบำยและร่วมพัฒนำกำรด ำเนนิงำนที่เอ้ือให้จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั บรรลุพนัธกิจด้วย

กระบวนกำรทีโ่ปร่งใส 
7. ร่วมกันปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
8. สร้ำงเสริมให้เกิดควำมสัมพันธ์อนัดีระหว่ำงบุคลำกรและควำมผกูพันต่อองค์กร 
9. ภำระหน้ำที่อื่นที่เก่ียวข้องและหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
 มีดังมีต ำแหน่งและรำยนำมต่อไปนี้ 
 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรแผนและกำรงบประมำณ ประธำนกรรมกำร 

2. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนและสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร กรรมกำร 

3. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรงบประมำณและวิเครำะห์โครงกำร กรรมกำร 

4. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณและติดตำมประเมินผล กรรมกำร 

5. หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจแผนและวิเครำะห์เชิงโครงสร้ำง กรรมกำร 

6. หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจจัดท ำงบประมำณ 2 กรรมกำร 
7. หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจติดตำมประเมินผลและเผยแพร่ กรรมกำร 
8. นำงสำวกรสุมำ  สุวฒันะชัย กรรมกำร 
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9. นำยกุลเชษฐ  วุฒิมำนำนนท ์ กรรมกำร 

10. นำงสำวชัญญณัฐ  จปีน กรรมกำร 

11. นำยชำนนท์  ปัญญำพงศ์ณรงค ์ กรรมกำร 

12. นำงชำลินี เสียงสังข ์ กรรมกำร 

13. นำงเชื้อ จัน่เพิ้ง กรรมกำร 

14. นำงทรงศรี โพธิสวสัดิ ์ กรรมกำร 

15. นำงสำวนันทวัน กิจประยูร กรรมกำร 

16. นำงสำวนันทำ  ศรีส่งทรัพย ์ กรรมกำร 

17. นำงสำวเนื้อเย็น  สงวนให้ กรรมกำร 

18. นำงบงกชรัตน์  รักเกียรติเผ่ำ กรรมกำร 

19. นำงบุญตำ ค ำด ี กรรมกำร 

20. นำงเบญจวรรณ  พลพืชน ์ กรรมกำร 

21. นำงประสพพร  พนมกรเจริญ กรรมกำร 

22. นำงสำวปรำงทพิย์  นวลใหม ่ กรรมกำร 

23. นำยปัญญำ  เลิศสุขประเสริฐ กรรมกำร 

24. นำยพงศ์ธำดำ พุฒิแสงจันทร์ กรรมกำร 

25. นำงสำวพรยมล  ขวัญกลับ กรรมกำร 

26. นำงสำวพรรณพร  ภูวนวฒัก ์ กรรมกำร 

27. นำงสำวพวงทิพย์  ชูหน ู กรรมกำร 

28. นำงสำวภัทรำ  ธุวะนุต ิ กรรมกำร 

29. นำงสำวมธุรดำ  กระเดื่องเดช กรรมกำร 

30. นำงไลลำ  ศิลำทอง กรรมกำร 

31. นำงวรรณำ  กนัทพลหำญ กรรมกำร 

32. นำงสำววรัญรัตน์ ดุลยพนัธ ์ กรรมกำร 

33. นำงวไิลลักษณ์  ใจซื่อกุล กรรมกำร 

34. นำงสำวศริญญำ  ยิ่งยวด กรรมกำร 

35. นำงสำวศิรินำถ  แสงเดชะ กรรมกำร 

36. นำงศิริวรรณ  เทียมศิริ กรรมกำร 

37. นำงสมศรี พินัยนติิศำสตร ์ กรรมกำร 

38. นำงสำวสุกัญญำ  อยู่ชมสุข กรรมกำร 

39. นำยสดุเขต  คุ้มภัย กรรมกำร 
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40. นำงสำวสุดำรัตน์ โคตรสมบัต ิ กรรมกำร 

41. นำงสุรีย์  ทรัพย์สงำ่ กรรมกำร 

42. นำงหฤทัย สวสัดิ์มงคล กรรมกำร 

43. นำงอมรรัตน์  สบีัว กรรมกำร 

44. นำงสำวอรทัย  ไข่เพชร กรรมกำร 

45. นำงอัควรรณี  กันฉำย กรรมกำร 

46. นำงอำริยำ  เอียดแก้ว กรรมกำร 

47. นำงสำวอุรศำ  อุปรำโภ กรรมกำร 
 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป และให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นเวลำ  1 ป ี

 

          สั่ง  ณ  วันที่         มนีำคม   พ.ศ. 2564 

 

 

 (ศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑติ  เอ้ืออำภรณ์) 

 อธิกำรบดี 
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