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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ครั้งที่ 13/2564 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. เปนตนไป 

 ณ หองประชุม 4C 05 ช้ัน 4 สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย  และประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 ........................................ 

 ผูมาประชุม 

 1. ผูอำนวยการ  ผูชวยศาสตราจารยอธิพงศ   สุริยา  ประธานกรรมการ 

 สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 2. รองผูอำนวยการฝายบริหารและบริการ  รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  แวนรัมย  รองประธานกรรมการ คนที่  1 

 3. รักษาการในตำแหนงหัวหนา  นายชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ  กรรมการ 

 ฝายพัฒนาซอฟตแวร 

 4. รักษาการในตำแหนงหัวหนาฝาย  นางสาวอารีรัตน วงศสุวรรณ  กรรมการ 

 บริการวิชาการและซอมบำรุง 

 5. รักษาการในตำแหนงหัวหนา  นายจิรานุวัฒน   จันทรุกขา  กรรมการ 

 ฝายพัฒนาเครือขาย 

 6. ผูแทนบุคลากร  นางวิยะดา  ธนสรรวนิช  กรรมการ 

 7. ผูแทนบุคลากร  นายวิชิต  คำพิภาค  กรรมการ 

 8. หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  นางรัชนี  นิคมเขตต  กรรมการ 

 และเลขานุการ 

 9. ผูแทนบุคลากร  นายฉัตรชัย  พรหมนา  กรรมการ 

 และผูชวยเลขานุการ 

 ผูไมมาประชุม 

 รองผูอำนวยการฝายพัฒนา  นายเกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ  ลากิจสวนตัว 

 เร่ิมประชุมเวลา 10.30 น. 

 ผู  ชวย  ศาสตราจารย  อธิ  พงศ  สุริยา  ผู  อำนวย  การ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ประธาน  กรรมการ  โดย 

 ประธานไดกลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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 ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

 1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 หัวหนา  สำนักงาน  เลขานุการ  กรรมการ  และ  เลขานุการ  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม  เพื่อ  ทราบ  กอง  การ 

 เจา  หนาที่  แจง  ขอ  ความ  อนุเคราะห  จัด  เตรียม  บุคลากร  ผู  แทน  คณะ  กรรมการ  ประจำ  สำนัก  และ  ผู  แทน  นักศึกษา  เพื่อ  รวม 

 พบปะ  พูด  คุย  และ  สัมภาษณ  รวม  กับ  คณะ  กรรมการ  ปะ  เมิน  ผล  การ  ปฏิบัติ  งาน  ของ  ผู  อำนวย  การ  สำนัก  ใน  วัน  ที่  26  ตุลาคม 

 2564 ตามกำหนดการและรายละเอียดตามเอกสารแนบมาพรอมนี้ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ของผูอำนวยการสำนัก 

 คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ใน  วัน  อังคาร  ท่ี  26  ตุลาคม  2564  เวลา  9.00  น  .  -  12.00  น  .  ณ  หอง  ประชุม  3C  10-11 

 ช้ัน 3 โดย 

 1)  ขอ  ความ  รวม  มือ  ผู  บริหาร  และ  บุคลากร  เขา  รวม  รับ  การ  สัมภาษณ  และ  รวม  รับ  ฟง  รวม  ทั้ง 

 ใหขอมูลแกคณะกรรมการตามที่ไดรับการประสานไว 

 2) มอบฝายที่รับผิดชอบจัดเตรียมความพรอมดานสถานที่และระบบการประชุมออนไลน 

 3)  มอบ  ฝาย  เลขานุการ  ประสาน  ผู  แทน  นักศึกษา  เพื่อ  เขา  รับ  การ  สัมภาษณ  โดย  นักศึกษา 

 ระดับ  ปริญญา  ตรี  ประสาน  ผาน  สโมสร  นักศึกษา  จำนวน  5  คน  ระดับ  บัณฑิต  ศึกษา  ประสาน  ผาน  สำนักงาน  บัณฑิต 

 ศึกษา จำนวน 5 คน 

 1.2 กรอบอัตรากำลัง ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2564 - 2567) มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 หัวหนา  สำนักงาน  เลขานุการ  กรรมการ  และ  เลขานุการ  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม  เพื่อ  ทราบ  ตาม  ที่ 

 สภา  มหาวิทยาลัย  มี  มติ  อนุมัติ  กรอบ  อัตรา  กำลัง  ระยะ  4  ป  (  พ  .  ศ  .  2564  -  2567)  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  ใน  คราว 

 ประชุมครั้งท่ี 7/2564 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2564 นั้น 

 จึง  ขอ  แจง  ที่  ประชุม  เพ่ือ  รับ  ทราบ  กรอบ  อัตรา  กำลัง  ระยะ  4  ป  (  พ  .  ศ  .  2564  -  2567 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  กรอบ  อัตรา  กำลัง  ระยะ  4  ป  (  พ  .  ศ  .  2564  -  2567)  มหาวิทยาลัย 

 อุบลราชธานี  และ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ทั้งน้ี  มอบ  งาน  บุคคล  สำนักงาน  เลขานุการ  นำ  ไป  เปน  ขอมูล  เพื่อ 

 ปรับแผนกรอบอัตรากำลังของสำนักใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขายครั้งที่ 11/2564 

 หัวหนา  สำนักงาน  เลขานุการ  กรรมการ  และ  เลขานุการ  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม  เพื่อ  รับรอง  รายงาน 

 คณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขายครั้งท่ี 11/2564 เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2564 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 คร้ังท่ี 11/2564 เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2564 โดยไมมีการแกไข 
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 2.2  รับรอง  รายงาน  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ครั้ง  ที่  12/2564 

 (วาระพิเศษ) 

 หัวหนา  สำนักงาน  เลขานุการ  กรรมการ  และ  เลขานุการ  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม  เพื่อ  รับรอง  รายงาน 

 คณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขายครั้งท่ี 12/2564 เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (วาระพิเศษ) 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร  และเครือขาย 

 คร้ังท่ี 12/2564 เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 (วาระพิเศษ  )  โดยไมมีการแกไข 

 ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ของ  ฝาย  พัฒนา  ซอฟตแวร  ฝาย  พัฒนา  เครือ  ขาย  ฝาย  บริการ 

 วิชาการ  และ  ซอม  บำรุง  และ  สำนักงาน  เลขานุการ  และ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ  ของ  คณะ 

 กรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย ที่ผานมา 

 รอง  ผู  อำนวย  การ  ฝาย  บริหาร  และ  บริการ  รอง  ประธาน  กรรมการ  คน  ที่  1  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม 

 เพ่ือ  ทราบ  และ  พิจารณา  ตาม  ท่ี  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  กำหนด  ให  สวน  งาน  ยอย  ภายใน  สำ  นักฯ  ไดแก  1) 

 สำนักงาน  เลขานุการ  2)  ฝาย  พัฒนา  ซอฟตแวร  3)  ฝาย  พัฒนา  เครือ  ขาย  และ  4  )  ฝาย  บริการ  และ  ซอม  บำรุง  รายงาน  ผล  การ 

 ดำเนิน  งาน  ท่ี  ได  รับ  มอบ  หมาย  ตอ  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  เปน  ประจำ  ทุก  เดือน  หรือ  ทุก  ครั้ง 

 ท่ี  มี  การ  ประชุม  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำ  นักฯ  เพ่ือ  ให  ผู  บริหาร  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ได  กำกับ  ติดตาม  รับ 

 ทราบ  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ปญหา  และ  อุปสรรค  ตางๆ  และ  สอดคลอง  แนวทาง  การ  ประกัน  คุณภาพ  การ  ศึกษา  ของ  สำนัก  ตาม 

 เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ TQA 

 ฝายเลขานุการและฝายตางๆ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน  ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 

 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

 ฝาย  พัฒนา  ซอฟตแวร  :  ขอ  ให  พิจารณา  ปรับ  ขอมูล  วัน  ลา  สะสม  ใน  ระบบ  ลา  ออนไลน  เพื่อ  ให 

 สามารถใชเปนขอมูลตรวจสอบและอางอิงได 

 ฝาย  พัฒนา  เครือ  ขาย  :  ขอ  ให  ปรับ  ชวง  เวลา  การ  อนุญาต  ให  บุ  คลา  กร  กลุม  จาง  เหมา  เขา  ใช  งาน 

 ระบบตางๆ ไมเกินระยะเวลาในขอตกลงการจาง 

 มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน  ของฝายพัฒนา 

 ซอฟตแวร  ฝาย  พัฒนา  เครือ  ขาย  ฝาย  บริการ  วิชาการ  และ  ซอม  บำรุง  และ  สำนักงาน  เลขานุการ  และ  รายงาน  ผล  การ 

 ดำเนิน  งาน  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ  ของ  คณะ  กรรมการ  บริหาร  และ  กรรมการ  ประจำ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ที่  ผาน 

 มา  ท้ังน้ี  ขอ  ให  ฝาย  ท่ี  รับ  ผิด  ชอบ  นำ  ขอ  เสนอ  แนะ  ของ  คณะ  กรรมการ  ไป  ดำเนิน  การ  และ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  การ  ให 

 ทราบในการประชุมครั้งถัดไป 

 3.2 แผนปฏิบัติการประจำป 

 รอง  ผู  อำนวย  การ  ฝาย  บริหาร  และ  บริการ  รอง  ประธาน  กรรมการ  คน  ที่  1  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม 

 เพ่ือทราบและพิจารณา 
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 1. แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตาม  ท่ี  สภา  มหาวิทยาลัย  มี  มติ  เห็น  ชอบ  แผน  ปฏิบัติ  งาน  และ  แผนการ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ประจำ  ป 

 งบ  ประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  พรอม  นี้  กอง  แผน  งาน  ได  แจง  เวียน  ให  คณะ  /  สำนัก  /  หนวย  งาน  บันทึก  ขอมูล  แผน  ปฏิบัติ  การฯ 

 ใน  ระบบ  UBUFMIS  และ  กอง  แผน  งาน  ได  ดำเนิน  การ  ประมวล  ผล  จัดสรร  ตั้ง  ยอด  งบ  ประมาณ  ราย  จาย  ประจำ  ปงบประมาณ 

 พ.ศ. 2565 จำนวนท้ังสิ้น 22,934,100.- บาท มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 ประเภทของโครงการ  งบประมาณ(บาท)  จำนวน 

 โครงการ 
 จำนวนเงิน(บาท)  คิดเปนรอยละ 

 1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  9,929,200  43.29  7 

 2. โครงการตามการบริหารจัดการของหนวยงาน  11,773,200  51.33  11 

 3. โครงการตามภารกิจของหนวยงาน  1,231,700  5.37  4 

 ผลรวมท้ังหมด  22,934,100  100  22 

 งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินงบประมาณแผนดิน) 

 ลำดับท่ี  โครงการ  หมวดรายจาย  จำนวนงบประมาณ 

 1  โครงการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ 

 คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 

 เงินเดือน  3,509,300 

 คาตอบแทน  374,400 

 รวม  3,883,700 

 2  โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริม 

 หลักสูตรและกิจกรรม นอกหลักสูตร 

 เงินอุดหนุนทั่วไป - คาวัสด ุ  202,400 

 รวม  202,400 

 รวมทั้งส้ิน  4,086,100 

 งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินรายได) 

 ที่  ช่ือกิจกรรม/โครงการ 
 จำนวนงบประมาณ(บาท) 

 งบประมาณแผนดิน  เงินรายได  ผลรวมทั้งหมด 

 1  โครงการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู  15,000  15,000 

 2  โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานบริการ  100,000  100,000 



 5 

 วิชาการของมหาวิทยาลัย 

 3  โครงการพัฒนาระบบโครงขายคอมพิวเตอรและ 

 โครงสรางพ้ืนฐาน (เงินรายไดสะสม) 

 1,300,000  1,300,000 

 4  โครงการพัฒนาระบบโครงขายคอมพิวเตอรและ 

 โครงสรางพ้ืนฐาน 

 5,606,000  5,606,000 

 5  โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เพ่ือ ผลิตบัณฑิต (เงินรายไดสะสม) 

 2,625,000  2,625,000 

 6  โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อผลิต 

 บัณฑิต 

 104,500  104,500 

 7  โครงการสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของ 

 บุคลากร 

 178,700  178,700 

 8  โครงการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ 

 การศึกษาและการเรียนรู 

 3,883,700  2,611,200  6,494,900 

 9  โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานทำนุบำรุง 

 ศิลปวัฒนธรรม 

 54,600  54,600 

 10  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนของหนวยงาน  217,700  217,700 

 11  โครงการบำรุงรักษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  2,409,000  2,409,000 

 12  โครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งกอสราง  830,000  830,000 

 13  โครงการปองกันอัคคีภัย และฝกซอมดับเพลิง  14,400  14,400 

 14  โครงการสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของ 

 บุคลากร 

 3,600  3,600 

 15  โครงการสรางสุของคกร  101,400  101,400 

 16  โครงการบริหารและจัดการหนวยงาน  1,531,700  1,531,700 

 17  โครงการพัฒนาคุณภาพองคกรสูความเปนเลิศ  98,900  98,900 

 18  โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร  17,000  17,000 

 19  โครงการจัดหาครุภัณฑ ดานการผลิตบัณฑิต  635,800  635,800 

 20  โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 และกิจกรรมนอกหลักสูตร 

 202,400  242,700  445,100 
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 21  โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการ 

 บริหารจัดการ 

 50,800  50,800 

 22  โครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งกอสรางของ 

 มหาวิทยาลัยราชธานี 

 100,000  100,000 

 รวม  4,086,100  18,848,000  22,934,100 

 ขอมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 

 ราย  ละเอียด  การ  ตั้ง  แผน  งบ  ประมาณ  ราย  จาย  ประจ  า  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ดัง  ปราก  ฎ  ตาม  เอกสาร  ประกอบ  การ 

 ประชุม 

 2. การจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 

 ตามที่สำนักคอมพิวเตอรและเครือขายไดบรรจุกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ 

 แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ป  ใน  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  โครงการ  ยอย  :  โครงการ  พัฒนา  ระบบ  และ 

 กลไก  เพ่ือ  การ  บริหาร  องคกร  รหัส  โครงการ  ยอย  09690001  กิจกรรม  :  โครงการ  บริหาร  และ  จัดการ  หนวย  งาน  รหัส 

 กิจกรรม : 096900010003 โดยมีวัตถุประสงคหลัก ไดแก 

 1. เพื่อทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธระยะ 5 ป(พ.ศ. 2563 – 2567) ใหมีความสอดคลองกับ 

 แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย สภาพการปฏิบัติงานจริงในปจจุบัน และเปนไปตามขอเสนอแนะคณะกรรมการตรวจ 

 ประเมินคุณภาพภายใน 

 2. เพื่อถายทอดและชี้แจงแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหบุคลากรภายใน 

 สำนักคอมพิวเตอรและเครือขายไดรับทราบและนำเปนแนวทางการดำเนินงาน 

 ท้ังน้ี เพ่ือใหการดำเนินงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคหลัก และสอดคลองกับการ 

 ดำเนินงานในปจจุบัน จึงไดกำหนดใหมีการจัดโครงการสัมมนาฯ ระหวางวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2564 พรอมน้ีเพื่อ 

 นำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาสถานท่ีสำหรับการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯดังกลาว 

 มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบ : 

 1.  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ทั้งน้ี  เนื่องจาก  ใน  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  . 

 2565  มหาวิทยาลัย  มี  การ  ปรับ  เปลี่ยน  แผน  งาน  /  โครงการ  คอน  ขาง  มาก  จึง  ขอ  ให  งาน  แผนฯ  จัด  ทำ  ราย  ละเอียด  ราย 

 โครงการในรูปแบบไฟล excel เพื่อนำขอมูลไปใชปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 2.  เบ้ือง  ตน  เห็น  ชอบ  ชวง  เวลา  การ  จัด  กิจกรรม  สัมมนา  เชิง  ปฏิบัติ  การ  เพื่อ  จัด  ทำ  แผน  ปฏิบัติ 

 การ  ประจำ  ป  สำหรับ  สถาน  ที่  มอบ  สำนักงาน  เลขานุการ  สำรวจ  ความ  ตองการ  จาก  บุคลากร  ของ  สำนัก  ให  เหมาะ  สม  ตอ 

 ไป 

 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ทางการ  เงิน  และ  พัสดุ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564 

 และเงินกันไวเบิกเหลื่อมป (ถามี) ณ วัน 30 กันยายน 2564 

 หัวหนา  สำนักงาน  เลขานุการ  กรรมการ  และ  เลขานุการ  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม  เพื่อ  ทราบ  และ 

 พิจารณา  ตาม  มติ  ที่  ประชุม  คณะ  กรรมการ  ประจำ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ครั้ง  ที่  1/2554  เมื่อ  วัน  พฤหัสบดี  ที่  17 
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 กุมภาพันธ  2554  ระเบียบวาระ  ท่ี  4.1  ได  มี  มติ  เห็น  ชอบ  ให  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  นำ  เสนอ  รายงาน  ทางการ  เงิน 

 ตอ  คณะ  กรรมการ  ประจำ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ทุก  ครั้ง  ท่ี  มี  การ  จัดการ  ประชุม  ประกอบ  กับ  มติ  ที่  ประชุม  คณะ 

 กรรมการ  ประจำ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ครั้ง  ที่  2/2561  เมื่อ  วัน  ที่  27  เมษายน  2561  ระเบียบวาระ  ที่  4.1  ที่ 

 ประชุมเสนอแนะใหปรับปรุงการรายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน โดยให  จัดทำใบสรุปเร่ืองประกอบวาระดวย 

 ทุกคร้ัง และใหสำนักพิจารณารูปแบบการจัดทำรายงานตามท่ีกองคลังกำหนด  น้ัน 

 สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  จึง  ขอ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ทางการ  เงิน  และ  พัสดุ  ตอ 

 คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  ณ  วัน  ที่  30  กันยายน  2564  ราย  ละ  เอียด  ปราก  ฎ  ตาม 

 เอกสารประกอบการประชุม 

 มติ  ท่ี  ประชุม  เห็น  ชอบ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ทางการ  เงิน  และ  พัสดุ  ประจำ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไวเบิกเหลื่อมป (ถามี) ณ วัน 30 กันยายน 2564 

 4.2 รายงานประจำป 2564 

 รอง  ผู  อำนวย  การ  ฝาย  บริหาร  และ  บริการ  รอง  ประธาน  กรรมการ  คน  ที่  1  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม 

 เพ่ือ  ทราบ  และ  พิจารณา  ตาม  ท่ี  ประชุม  สภา  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  ได  มอบ  หมาย  ให  กอง  แผน  งาน  เปน  หนวย  งาน  ใน  การ 

 ประสาน  ขอมูล  เพื่อ  จัด  ทำ  รายงาน  ประจำ  ป  ของ  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  และ  ติดตาม  ให  คณะ  /  วิทยาลัย  /  สำนัก  ดำเนิน 

 การ  จัด  ทำ  รายงาน  ประจำ  ป  ของ  หนวย  งาน  เปน  ประจ  า  ทุก  ส้ิน  ปงบประมาณ  ภายใน  90  วัน  เพื่อ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน 

 ตาม  ภารกิจ  หลัก  ของ  มหาวิทยาลัย  คณะ  หนวย  งาน  /  สำนัก  เพื่อ  เผย  แพร  ประชาสัมพันธ  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ดาน  ตาง  ๆ   ของ 

 มหาวิทยาลัย แกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกตอไป ความละเอียดทราบแลวนั้น 

 ท้ังน้ี  กอง  แผน  งาน  ได  แจง  เวียน  โครง  ราง  รายงาน  ประจำ  ป  เพื่อ  ให  คณะ  /  สำนัก  /  หนวย  งาน  นำ  ไป 

 ใชเปน แนวทางในการดำเนินงานที่เปนรูปแบบเดียวกัน ซ่ึงมีโครงราง ดังนี้ 

 1. สวนที่ 1 ลักษณะองคกร กิจกรรมสำคัญในรอบปงบประมาณ (ภาพกิจกรรมที่สำคัญ) 

 ขอมูลท่ัวไปขององคกร 

 ประวัติความเปนมาขององคกร 

 ปรัชญา/วิสัยทัศน/พันธกิจ/อัตลักษณ/เอกลักษณ/ประเด็นยุทธศาสตร 

 โครงสรางพ้ืนฐาน (แผนที่ตั้ง) 

 โครงสรางการแบงสวนราชการ 

 2. สวนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 3. สวนที่ 3 ขอมูลสารสนเทศ 

 ขอมูลสารสนเทศของ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ดานการผลิตบัณฑิต 

 ดานบุคลากร 

 ดานงบประมาณ สารสนเทศ 

 ดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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 ท้ังน้ี  เพ่ือ  ใหการ  ดำเนิน  การ  จัด  ทำ  รายงาน  ประจำ  ป  2564  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  เปน  ไป  ตาม 

 กรอบ  ระยะ  เวลา  ที่  สภา  มหาวิทยาลัย  กำหนด  และ  เพื่อ  เปนการ  รวบรวม  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ของ  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  ใน  ภาพ 

 รวม  ขอ  ความ  รวม  มือ  ทุก  ฝาย  นำ  เสนอ  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  หรือ  ขอมูล  ที่  สำคัญ  อื่น  ๆ   ตลอด  ท้ัง  ปงบประมาณ  2564  สำหรับ 

 ประกอบ  การ  จัด  ทำ  รายงาน  โดย  สามารถ  อัพโหลด  ไฟล  เอกสาร  ที่  เกี่ยวของ  ไดที่  ลิงค  สำหรับ  อัพโหลด  ไฟล  /  สง  ขอมูล  ผล  การ 

 ดำเนิน  งาน  :  shorturl.asia/1jtR8  หรือ  นำ  สง  งาน  แผน  งบ  ประมาณ  และ  สารสนเทศ  ซึ่ง  ขอ  ความ  รวม  มือ  ให  ขอมูล  ภายใน 

 วันศุกรท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 

 มติ  ท่ี  ประชุม  เห็น  ชอบ  โครง  ราง  รายงาน  ประจำ  ป  โดย  มอบ  หมาย  หัวหนา  ฝาย  หรือ  ผู  ที่ 

 เกี่ยวของใหขอมูลหรือนำเสนอผลการดำเนินงานตามที่งานแผนฯ แจงเวียนภายในตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอื่นๆ 

 5.1 กำหนดการประชุมคร้ังตอไป 

 หัวหนา  สำนักงาน  เลขานุการ  กรรมการ  และ  เลขานุการ  หารือ  ที่  ประชุม  เพื่อ  กำหนดการ 

 ประชุม  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  เพื่อ  ให  มี  ความ  เหมาะ  สม  และ  สอดคลอง  กับ  การ  กำกับ 

 ติดตาม  ปรับปรุง  แกไข  การ  ดำเนิน  งาน  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ได  อยาง  สม่ำเสมอ  และ  ตอ  เนื่อง  จึง  ขอ  ให  ที่ 

 ประชุมกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 มติ  ท่ี  ประชุม  กำหนดการ  ประชุม  ครั้ง  ตอ  ไป  วัน  ศุกร  ที่  26  พฤศจิกายน  2564  เวลา 

 09.30 น. เปนตนไป 

 เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 

 (นายฉัตรชัย  พรหมนา) 

 เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูจดรายงานการประชุม 

 (นางรัชนี  นิคมเขตต) 

 หัวหนาสำนักงานเลขานุการ 

 กรรมการและเลขานุการ 

 ผูตรวจรายงานการประชุม 

 (ผูชวยศาสตราจารยอธิพงศ  สุริยา) 

 ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ประธานกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 


