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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อหารือในประเด็น
ด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประเด็นอื่น ๆ ผ่านระบบออนไลน์
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวขอบคุณ
อธิการบดีและแจ้ งที่ป ระชุมเพื่อให้ ทราบวัตถุประสงค์ที่จะหารือกับผู้ บริห ารมหาวิทยาลั ย สื บเนื่องจากวันที่
22 มิถุนายน 2562 นายกสภามหาวิทยาลัย มีโอกาสพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในครั้งนั้ นได้แจ้งผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยว่าการบริหารมหาวิทยาลัยในอนาคตเพื่อนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนนั้น มีการเปลี่ยนแปลงหลาย
ประการ ซึง่ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
ประการที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภัยธรรมชาติ และการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผลกระทบค่อนข้างรุนแรงและปัจจุบันยังไม่สิ้นสุด
ประการที่ 2 การเปลี่ยนแปลงด้นประชากร ซึ่งได้แก่ ค่านิยม จานวนประชากรเกิดใหม่มีแนวโน้มลดลง
ประชากรผู้สูงอายุมีจานวนเพิ่มมากขึ้น การเกิดอาชีพรูปแบบใหม่ การจ้างงานแบบใหม่ การทางานออนไลน์ เป็นต้น
ประการที่ 3 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีแนวโน้มการนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาทดแทน
แรงงานมนุษย์เพิ่มมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุตามภารกิจที่กาหนดไว้ในหลายประเด็น ดังต่อไปนี้

-3

-

ประเด็นที่ 1 ด้านงบประมาณ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มในการได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งรายได้
หลักที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มีแนวโน้มลดลง ทิศทาตรงข้ามกับค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะ
เป็น รายจ่ายงบบุคลากร และค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาในประเด็นดังกล่าว อาทิเช่น
1. การเพิ่ ม รายได้ น อกเหนื อ จากค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา เช่ น การสร้ า งมู ล ค่ า จากงานวิจัย
นวัตกรรม หรือโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ
2. การสร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
3. แนวทางการลดค่ าใช้ จ่ ายด้ านสาธารณู ปโภค เช่ น การติ ดตั้ งระบบผลิ ตไฟฟ้ าจาก Solar
หรือดาเนินการในลักษณะโครงการประหยัดพลังงานโดยตั้งเป้าหมายความสาเร็จของโครงการให้ชัดเจน เป็นต้น
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยจะนาข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่ ศ.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส และคณะได้นาเสนอมา
เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการดาเนินการใช้ข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประเด็นที่ 2 การรับนักศึกษา
จากข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีคณะที่มีจานวนนักศึกษาใหม่ได้ต่ากว่าแผนการรับนักศึกษา ที่ตั้งไว้ จานวนทั้งสิ้น 4 คณะ และภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยมีจานวนนักศึกษาทีพ่ ้นสภาพ คิดเป็นร้อยละ 20 โดยประมาณ ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด
ประเด็นที่ 3 ด้านบุคลากร
สื บ เนื่ อ งจากประเด็ น ด้ า นงบประมาณในส่ ว นรายจ่ า ยงบบุ ค ลากรที่ มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น
โดยมหาวิทยาลั ย ไม่ส ามารถด าเนิ น การลดเงิ นเดื อนบุค ลากร หรือลดจานวนบุคลากรได้ เหมื อนภาคเอกชน
แต่สิ่งหนึ่งที่สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการได้ทันที คือ การพัฒนาสมรรถนะที่
จ าเป็ น ในการปฏิบัติงานของบุ คลากรให้ เหมาะสมกับระดับ และตาแหน่ง รวมทั้งการประเมินสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามระดับ และตาแหน่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานที่เพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของคณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถดาเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น คณบดีทุกคณะและผู้บริหารหน่วยงานทุกหน่วยงาน
ควรจัดทาการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ว่ามีความเสี่ยงด้านใดบ้าง และความเสี่ยงเหล่านั้น
ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการดาเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างไร ทั้งนี้ ผู้บริหารควรกาหนด
วิธีการให้เป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง โดยอาจกาหนดประเด็นความเสี่ยงที่ใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง ดังนี้
1. ความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ (Strategic risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถ
ดาเนิ น การได้ตามวิสัย ทัศน์ หรื อเป้าหมายของหน่ว ยงานกาหนดไว้ จะต้องพิจารณาว่า มีความเสี่ยงใดที่ส่งผล
ต่อการดาเนินงานไม่บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการ
ปฏิบัติงานหรือกระบวนการทางาน เครื่องมือที่ใช้อยู่ อาจมีความเสี่ยงที่ทาให้การดาเนินงานไม่ประสบผลสัมฤทธิ์
3. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารงบประมาณ
ของหน่วยงานที่ได้รับในแต่ละหน่วยงาน ทั้งเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินที่ต่ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณกาหนดไว้ และงบประมาณรายได้ของหน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้รับรายงานผล
ในทุกไตรมาสและมีข้อเสนอแนะในหลายประเด็น ซึ่งจะต้องไปพิจารณาว่า เกิดจากปัญหาหรือปัจจัยความเสี่ยงใด
และจะสามารถกาหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างไร
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยง
ที่เกิดจากกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับมาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดทั้งที่ไม่เจตนา หรือเจตนา
ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมาย ผู้บริหารควรพิจารณาทบทวน
ดูว่า มีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานใดบ้างทีส่ ามารถดาเนินการได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายต่าง ๆ ที่มีการบัญญัติไว้
5. ความเสี่ยงในด้านชื่อเสียงของคณะหรือในภาพรวมของมหาวิทยาลัย (Reputation Risk) คือ
ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลั กษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทาให้ประชาชนหรือองค์กรต่าง ๆ ขาดความ
เชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัย โดยใน 2 - 3 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสร้างชื่อเสียงไว้ค่อนข้างดีมาก เช่น การจัดอันดับของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาว่า มีปัจจัยใดที่จะทาให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งอาจจะเกิดจาก
ปั จจั ยในหลาย ๆ อย่ าง เช่ น การประพฤติ และปฏิ บั ติ ตนของบุ คลากร ที่ ไม่ เป็ นไปตามมาตรฐานทางจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของบุคลากร ซึ่งอาจส่งผลต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
6. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและภัยพิบัติ (Security and Disasters Risk) คือ ความเสี่ยง
ที่เกิดจากความปลอดภั ย ด้านต่ าง ๆ และภัยพิบัติ ที่จ ะเกิ ดขึ้ นได้ กับมหาวิทยาลั ย ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่ าง เช่น
การใช้สารเคมี อาคารอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ทรุดโทรม หรืออันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้
ทั้ งนี้ นายกสภามหาวิ ทยาลั ย จะขอหารื อกั บผู้ บริ หารมหาวิ ทยาลั ย อี กครั้ ง เมื่ อนโยบายสภา
มหาวิ ทยาลั ย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ได้ ผ่ านการอนุ มั ติ แล้ ว ซึ่ งผู้ บริ หารมหาวิ ทยาลั ยพิ จ ารณา
นาไปประกอบการจัดทายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยในปี 2564 - 2565
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะมุ่งพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้เสนอขอจัดกลุ่มสถาบันฯ ต่อสานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารใช้ บ ริ ก ารห้ อ งเรี ย น
ห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณบดี ค ณะบริ ห ารศาสตร์ เสนอที่ ป ระชุ ม เดิ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ฯ
มีมติมอบคณะบริหารศาสตร์กลับไปพิจารณาทบทวนอัตราค่าบริการและประสานสานักงานกฎหมายและนิติการ
เพื่อตรวจสอบรูปแบบการเขียนประกาศ ความละเอียดทราบแล้วนั้น ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
บริหารศาสตร์ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะกรรมการประจาคณะบริหารศาสตร์พิจารณาการทบทวนอัตรา
ค่าบริการใหม่เรียบร้อยแล้วและมีมติเห็นชอบอัตราค่าบริการห้องเรียน ห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์ตามเสนอ
กอปรกั บ การประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะบริ ห ารศาสตร์ ครั้ ง ที่ 9/2563 เมื่ อ วั น ที่
3 กัน ยายน 2563 เรื่ อง อัตราค่าบ ารุ งการใช้บริการห้ องเรียนและห้ องประชุมคณะกรรมการมีมติเห็ นชอบ
การยกเว้นค่าบารุงการใช้ห้องเรียน ห้องประชุมคณะบริหารศาสตร์ ยกเว้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้เงินรายได้ของคณะบริหารศาสตร์ กิจกรรมภาพรวมของคณะบริหารศาสตร์
ที่ใช้เงินรายได้คณะบริหารศาสตร์ คณบดีสามารถพิจารณาลดอัตราค่าบารุงการใช้บริการห้องเรียน

-5

-

และห้องประชุมได้ โดยการลดค่าบารุงต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการและประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และต้องไม่ต่ากว่าประมาณการต้นทุน ซึ่งคณะบริหารศาสตร์พิจารณาแล้วอัตราค่า
บารุงมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่น ๆ และการขอใช้บริการห้องเรียนและห้องประชุมนั้นมีค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการทรัพยากรอันเป็นต้นทุนสาคัญของหน่วยงาน ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ห น่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป
ในการนี้เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทั้ ง นี้ ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความส านั ก งานกฎหมายและนิ ติ ก ารที่ อว. 0604.1.10/628 วั น ที่
27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ผลการพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการ
ห้องเรียน ห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์คณะบริหารศาสตร์ ซึ่งสานักงานกฎหมายและนิติการดาเนินการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ร่ า งประกาศพร้ อ มทั้ ง เสนอให้ ที่ ป รึ ก ษากฎหมายสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น แล้ ว
คณะบริ ห ารศาสตร์ จึ ง ใคร่ ข อเสนอร่ า งประกาศต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ทราบตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560 ข้อ 8 วรรคท้าย ก่อนเสนออธิการบดีลงนามต่อไป
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวัน
อั ง คารที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 มี ม ติ ม อบคณะบริ ห ารศาสตร์ น ากลั บ ไปพิ จ ารณาทบทวนอั ต ราค่ า บริ ก าร
และประสานกับสานักงานกฎหมายและนิติการเพื่อตรวจสอบรูปแบบการเขียนประกาศต่อไป
2. ส านั ก งานกฎหมายและนิ ติ ก ารพิ จ ารณาปรั บ แก้ ไ ข ร่ า งประกาศฉบั บ ดั ง กล่ า วแล้ ว
พร้อมมีความเห็นให้คณะบริหารศาสตร์เสนอร่างประกาศดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนเสนออธิการบดีลงนาม
ต่อไป ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 8 วรรคท้าย
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการห้องเรียน ห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์คณะบริหารศาสตร์
พร้อมอัตราค่าบริการ และเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าบารุง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้อ 3 แก้ไขเป็น “การขอใช้ห้องเรียน ห้องประชุม และห้องคอมพิวเตอร์ นอกเหนือจาก
การจัดการเรียนการสอนปกติของคณะบริหารศาสตร์ จะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้”
2. ข้อ 4 ให้ตัดคาว่า “ห้องโถง” ออก
3. ข้อ 9 ให้พิจารณาผลได้ผลเสียของการคิดค่าปรับ ตามวรรคสอง เนื่ องจากเมื่อกาหนด
อัตราค่าปรับไว้ แล้วมีเหตุไม่สามารถจัดเก็บได้อาจมีผลกระทบเป็นการเพิ่มภาระในการดาเนินการล้า งหนี้
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน
4. ปรับการเขียนในข้อ 11 โดยอาจเพิ่มเติมข้อยกเว้นในการไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมตาม
ประกาศฯ หรื อให้อานาจอธิการบดี สามารถวินิจฉัยเป็ นประการอื่น ใดนอกเหนือจากประกาศถ้า มีเหตุผล
และความจาเป็น
5. ตัดข้อ 2 ในบัญชีแนบท้ายประกาศฯ “เกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าบารุง (ด้วยวิธีวิเคราะห์
ต้นทุนและการเสื่อมราคา)” ออก
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มติที่ประชุม: เห็นชอบในหลักการ และมอบ
1. คณะบริหารศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และประสาน
สานักงานกฏหมายและนิติการ ตรวจสอบก่อนนาเสนออธิการบดีเพื่อลงนาม และนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบต่อไป
2. มอบสานักงานกฎหมายและนิติการจัดทารูปแบบประกาศในลักษณะดังกล่า ว ให้เ ป็น
รู ปแบบที่หน่วยงานสามารถใช้ร่ วมกัน ได้ เพื่อให้เ ป็น มาตรฐานและรู ปแบบเดียวกัน พร้ อมทั้ง เชิญ คณะ/
หน่ ว ยงานประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ต่อ รู ป แบบดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ ก ารก าหนดหลั กเกณฑ์ หรื อ อั ต รา
ค่าบริการสามารถพิจารณากาหนดเพิ่มเติมได้ภายหลังตามความเหมาะสม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณีมีเหตุจาเป็น ที่มหาวิทยาลัยหรื อส่วนราชการต้องปรั บแผนงบประมาณรายจ่า ยประจาปีโดยมีว งเงิน
เพิ่มเติม (คณะบริหารศาสตร์)
ผู้ อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ ป ระชุ ม ด้ ว ย คณะบริ ห ารศาสตร์ ขออนุ มั ติ ป รั บ แผน
งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่คณะบริหารศาสตร์ ได้ทาสัญญา
จ้างที่ปรึกษากับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี เพื่อดาเนิน “โครงการให้คาแนะนาด้านการ
พัฒนาผลิต ภัณ ฑ์ ฉลาก บรรจุ ภัณ ฑ์และเชื่ อ มโยงการตลาด กิจกรรมพัฒนาศั ก ยภาพภู มิ ประกอบการสู่
ความสาเร็จ ” สัญญาเลขที่ ศภ.7-28/2564 แผนการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 64 ถึง 31 ส.ค. 64
งบประมาณทั้งโครงการ จานวน 466,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จานวน 186,400 บาท
งวดที่ 2 จานวน 279,000 บาท
รวมเป็นจานวน 466,000 บาท
โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี จะดาเนินการโอนเงินงวดให้กับมหาวิทยาลัย
ภายในเดือน สิงหาคม 2564 เนื่องจากคณะบริหารศาสตร์มิได้ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าวไว้
ในการนี้ คณะบริหารศาสตร์ จึงใคร่ขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 466,000 บาท เพื่อดาเนิน “โครงการให้คาแนะนาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฉลากบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละเชื่ อ มโยงการตลาด กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพภู มิ ป ระกอบการสู่ ค วามส าเร็ จ ” โดยตั้ ง
งบประมาณไว้ในโครงการที่ปรึกษาโครงการแก่หน่วยงานภายนอก รหัสกิจกรรม 060100020918
ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้ดาเนินการตรวจสอบงบประมาณโครงการที่ปรึกษาโครงการแก่หน่วยงาน
ภายนอก รหัสกิจกรรม 060100020918 ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือภายในโครงการ จานวน 50,000
บาท เพื่อให้การเบิ กจ่ายงบประมาณเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรตั้งงบประมาณเพิ่มเติมอีกจ านวน
416,000 บาท (416,000 + 50,000 = 466,000) เพื่อดาเนิน “โครงการให้ คาแนะนาด้านการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ฉลากบรรจุภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภูมิประกอบการสู่ความสาเร็จ ” อนึ่ง
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการดั งกล่าวจะดาเนินการได้ต่อเมื่อมีเงินรับเข้าจากแหล่งทุนภายนอกและนาส่ง
รายได้ต่อ กองคลังแล้วเท่านั้น
ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
ข้อ 23 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีมีเหตุจาเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณ
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รายจ่ายประจาปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติม ให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจาเป็น
ประกอบการพิจารณารวมไว้ในคาขออนุมัติด้วย ดังนั้น คณะบริหารศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 1 โครงการ จานวน 416,000 บาท
สามารถสรุปได้ตามตาราง ดังต่อไปนี้
จานวนเงิน
คณะ/หน่วยงาน
ประเภทรายรับ
ชื่อโครงการ
เหตุผลความจาเป็น
(บาท)
1. คณะบริหารศาสตร์ ค่าจ้างทีป่ รึกษา

โครงการให้
คาแนะนาด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ฉลาก บรรจุภัณฑ์
และเชื่อมโยง
การตลาด กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพภูมิ
ประกอบการสู่
ความสาเร็จ

เนื่องจากคณะบริหารศาสตร์ ได้ทา
สัญญาจ้างทีป่ รึกษากับ ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี เพื่อ
ดาเนิน “โครงการให้คาแนะนาด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลาก บรรจุภัณฑ์และ
เชื่อมโยงการตลาด กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพภูมิประกอบการสู่ความสาเร็จ”
สัญญาเลขที่ ศภ.7-28/2564 แผนการ
ดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 64 ถึง
31 ส.ค. 64 งบประมาณทัง้ โครงการ
จานวน 466,000 บาท ซึ่งมีความ
ประสงค์ตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้
ในโครงการที่ปรึกษาโครงการแก่หน่วยงาน
ภายนอก รหัสกิจกรรม
060100020918
แต่เนื่องจากปัจจุบนั โครงการที่
ปรึกษาโครงการแก่หน่วยงานภายนอก
รหัสกิจกรรม 060100020918 มี
งบประมาณคงเหลือจานวน 50,000
บาท
ในการนี้ คณะบริหารศาสตร์ จึงใคร่
ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
โครงการดังกล่าว เพิ่มเติมอีกจานวน
416,000 บาท (416,000 + 50,000
= 466,000) เพื่อดาเนิน“โครงการให้
คาแนะนาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลาก
บรรจุภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภูมิประกอบการสู่
ความสาเร็จ”
ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบตั้งแผน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ตามบันทึก

416,000
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คณะ/หน่วยงาน

ประเภทรายรับ

-

ชื่อโครงการ

เหตุผลความจาเป็น

จานวนเงิน
(บาท)

ข้อความที่ อว 0604.13/3003 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น

416,000

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 23 ในระหว่าง
ปีงบประมาณ กรณีมีเหตุจาเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีโดยมี
วงเงินเพิ่มเติม ให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจาเป็นประกอบการพิจารณารวม
ไว้ในคาขออนุมัติด้วย
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
อธิ ก ารบดี เ ห็ น ชอบให้ น าเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผน
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีโครงการให้คาแนะนาด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลาก บรรจุภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภูมิประกอบการสู่ความสาเร็จ
ของคณะบริหารศาสตร์ โดยตั้งงบประมาณในการดาเนินโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม เป็นจานวนทั้งสิ้น 416,000
บาท เพื่อนาเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
มติ ที่ ป ระชุ ม : เห็ น ชอบการปรั บ แผนงบประมาณรายจ่ า ยเงิ น รายได้ เพิ่ ม เติ ม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีโครงการให้คาแนะนาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลาก บรรจุภัณฑ์และเชื่อมโยง
การตลาด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความสาเร็จ ของคณะบริหารศาสตร์ โดยตั้งงบประมาณใน
การดาเนินโครงการดั งกล่าวเพิ่มเติม เป็นจานวนทั้งสิ้น 416,000 บาท และมอบกองแผนงานเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4.2 แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เสนอที่ ป ระชุ ม 1. ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 และตามข้อ 9
ของระเบียบดังกล่าว กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเรียกว่า
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียกโดยย่อว่า ก.พ.บ. ประกอบด้วย
(1) อธิการบดี
ประธาน
(2) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ
กรรมการ
ด้านงานบุคคล
(3) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ
กรรมการ
ด้านงานวิชาการ
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(4) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ
กรรมการ
ด้านงานแผนงาน
(5) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ
กรรมการ
ด้านงานวิจัย
(6) ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
(7) ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กรรมการ
(8) หัวหน้าส่วนราชการที่เลือกโดยคณะกรรมการ
กรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จานวน 3 คน
(9) ประธานสภาอาจารย์
กรรมการ
(10) หัวหน้าสานักงานกฎหมายและนิติการ
กรรมการ
กรรมการตาม (8) มีวาระดารงตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งขึ้นใหม่อีกได้
ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลตามที่เห็นสมควรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สังกัด
สานักงานอธิการบดีจานวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
2. กองการเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ เ สนออธิ ก ารบดี เ พื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเป็ น เลขานุ ก ารและ
ผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งอธิการบดีได้แต่งตั้งบุคคลเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
เป็นเลขานุการ
2. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
3. นางสาววดี ยอดลองเมือง
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ อว 0604.2.3/1539 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2564
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการ และหัวหน้าส่วนงานภายใน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ 9 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเรียกว่า
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียกโดยย่อว่า ก.พ.บ.” ประกอบด้วย
(1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
(2) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล เป็นกรรมการ
(3) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านงานวิชาการ เป็นกรรมการ
(4) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านงานแผนงาน เป็นกรรมการ
(5) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านงานวิจัย
เป็นกรรมการ
(6) ผู้อานวยการกองคลัง
เป็นกรรมการ
(7) ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เป็นกรรมการ
(8) หัวหน้าส่วนราชการที่เลือกโดยคณะกรรมการ
เป็นกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จานวน 3 คน
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(9) ประธานสภาอาจารย์
เป็นกรรมการ
(10) หัวหน้าสานักงานกฎหมายและนิติการ
เป็นกรรมการ
กรรมการตาม (8) มีวาระดารงตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งขึ้นใหม่อีกได้
ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลตามที่เห็นสมควรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สังกัด
สานักงานอธิการบดีจานวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ 10 คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และควบคุมดูแลกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกิจกรรม โครงการในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาและจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกองทุนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติในแต่ละปีงบประมาณ
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราในการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษา หรือ
ทุนประเภทอื่นของมหาวิทยาลัย โดยทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
(๕) กาหนดหลักเกณฑ์กลางเพื่อเป็นมาตรฐานในการดาเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือทุน
ประเภทอื่นของส่วนราชการ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับ ประเภททุน อัตราและค่าใช้จ่ายที่สามา รถ
เบิกจ่ายได้ คุณสมบัติของผู้รับทุน ระยะเวลาการให้ทุน การชดใช้ทุน ค่าปรับ การผิดสัญญาและเงื่อนไขการชดใช้
ทุน แบบมาตรฐานสัญญา โดยจัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
(๖) กากับดูแล ติดตามประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
แผนงานของกองทุน
(๗) จัดหารายได้หรือผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อนามาสมทบกองทุนตามที่เห็นสมควร
(8) ควบคุมดูแลการเงินและทรัพย์สินของกองทุน
(9) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากร ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
(10) จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี รายงานทรัพย์สิน บัญชีรายรับ รายจ่าย เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยและหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกหัวหน้าส่วนราชการ จานวน
3 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติ ที่ประชุม : เห็น ชอบ การเสนอหัวหน้า ส่ วนราชการที่เ ลื อ กโดยคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย จานวน 3 คน ดังนี้
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
(นายจักริน สงวนศักดิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้จดรายงานการประชุม
(รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 13/2564 วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

