
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
ครั้งที่ 6/2564 (วาระพิเศษ)  

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุม 1C 12 ชั้น 1 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

............................................ 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้อ ำนวยกำร    ผู้ช่วยศำสตรจำรย์อธิพงศ์  สุริยำ      ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและบริกำร รองศำสตรำจำรย์สุรศักดิ์  แว่นรัมย์   รองประธานกรรมการ คนที 1 
3. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ  นำยเกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ    รองประธานกรรมการ คนที 2 
4. รก.หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำเครือข่ำย  นำยจิรำนุวัฒน์  จันทรุกขำ    กรรมการ 
5. รก.หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์  นำยชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ์    กรรมการ 
6. นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ  นำงวิยะดำ ธนสรรวนิช     กรรมการ 
7. ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์ช ำนำญงำน  นำยวิชิต ค ำพิภำค     กรรมการ 
8. (แทน) หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  นำยภำคินัย บุญไพโรจน์     กรรมการ 
9. หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร  นำงรัชนี  นิคมเขตต์     กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รก.หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและซ่อมบ ำรุง นำงอังคณำ  ปัญญำ  ติดราชการ 
2. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  นำยฉัตรชัย พรหมนำ  ติดราชการ   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  นำงสำววำสนำ  สะอำด 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ์  สุริยา ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประธานกรรมการ โดยประธาน

ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 
2564 
   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ รองประธานกรรมการ คนที 1 เสนอที่ประชุมเพ่ือ
ทราบ ตามที่ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องได้ด าเนินงานโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถ
สรุปข้อมูลได้ ดังนี้ 
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แหล่งเงิน  จัดสรรตามแผน   จ่ายจริง   ร้อยละ  คงเหลือ 

งบประมำณเงินแผ่นดิน 4,414,100 2,262,792 51.26 2,151,308 

งบประมำณเงินรำยได้ รับจัดสรร 25,995,500 20,475,993 78.77 5,519,507 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,409,600 22,738,785 74.78 7,670,815 

**อ้างอิงข้อมูลจากระบบ UBUFMIS วันที่ 31 พ.ค. 2564 
ทั้ งนี้  ส รุ ปข้ อมู ลกำร ใช้ จ่ ำย งบประมำณตำมแผนปฏิบั ติ ก ำรประจ ำปี งบประมำณ พ .ศ .  2564 

สำมำรถสรุปรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยโครงกำรดังปรำกฏตำมเอกสำรประกอบกำรประชุม 
ประเด็นแจ้งเพื่อทราบ 

1. แผนปฏิบัติกำร และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
2. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2564 

 
มติที่ประชุม รับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่  31 

พฤษภาคม 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1 ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

           รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ รองประธานกรรมการ คนที 1 เสนอที่ประชุม      
เพ่ือพิจารณา ตามมติที่ประชุมเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ(เงินรายได้) ณ สิ้นไตรมาส 2 เมื่อวันที่  
3 พฤษภาคม 2564 "กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ" ที่ประชุมมีมติ : เห็นชอบให้
โครงการตามแผนปฏิบัติการที่มีร้อยละการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด หรือไม่มียอดการเบิกจ่ายงบประมาณเลย  
ให้จัดท าแผนปฏิบัติงานพร้อมทั้งแผนการใช้จ่ายเงินโครงการ ณ ไตรมาส 3 - 4 เสนอเพ่ือพิจารณา ภายในวันที่              
14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้หากไม่มีการจัดท าข้อมูลเสนอ จักถือว่าโครงการดังกล่าวยินดีให้มีการปรับแผนงบประมาณ  
เพ่ือน าไปใช้จ่ายในภารกิจอ่ืนที่จ าเป็นและเร่งด่วนต่อไป 
 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 258 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ : 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ เดือนเมษายน 2564 ทั้งนี้ ให้ส านักน าข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการไปด าเนินการปรับปรุงและรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะ

https://drive.google.com/file/d/1PN_dPLJNpOm6bPBHQmJTQViSIx8VxAiP/view?usp=sharing
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เพ่ือให้ด าเนินได้ คือ ควรมีการด าเนินการต่ออายุโปรแกรม Zoom เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ทั้งนี้ การปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 26 (2) การโอนงบประมาณทุกประเภทนอกเหนือจาก (1) ให้เสนออธิการบดีอนุมัติ โดยกรอบ
ระยะเวลา และเอกสารประกอบการเสนอขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 
  ประเภทเรื่อง : กำรขออนุมัติงบประมำณเพ่ิมเติม 

 ชื่อเรื่อง : ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย เงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564               
หมวดรำยจ่ำยงบด ำเนินงำน 
  สิ่งท่ีต้องระบุ : (1) เหตุผลควำมจ ำเป็น (2) ชื่อ-รหัส กิจกรรม  (3) ประเด็นเรื่องขออนุมัติ (4) จ ำวนเงิน (5) 
ผ่ำนที่ประชุมของหน่วยงำนพิจำรณำ (6) อ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง 
  ช่วงเวลาที่เสนอเรื่องไปยังกองแผนงาน : ทุกวันท ำกำร – 30 มิถุนำยน 2564 
  เอกสารแนบ : (1) รำยงำนทำงกำรเงิน หรือผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในกิจกรรมที่ขออนุมัติในรอบปี 
                    (2) งบประมำณคงเหลือในแผนงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณปัจจุบัน 
พร้อมทั้งระบุกิจกรรม/โครงกำรที่จะด ำเนินกำร 
                    (3) ชื่อ-รหัส กิจกรรม และจ ำนวนเงิน 
                    (4) ใบเสนอรำคำ หรือหลักฐำนแสดงจ ำนวนเงินที่ต้องใช้ อย่ำงน้อย 2 ร้ำน 
                    (5) ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

        (6) รำยงำนสรุปยอดงบประมำณคงเหลือจำกระบบ UBUFMIS 
        (7) รำยละเอียดตำมแบบฟอร์ม DATA Project  ของโครงกำรที่โอนออก/โครงกำรเดิม 
        (8) รำยละเอียดตำมแบบฟอร์ม DATA Project  ของโครงกำรที่รับโอน/โครงกำรใหม่  

                    (9) เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำอ่ืน ๆ(ถ้ำมี) 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

1. พิจำรณำปรับแผนงบประมำณรำยจ่ำย 
เพ่ือด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะและรองรับกำรด ำเนินงำนในภำรกิจอ่ืนที่จ ำเป็นและเร่งด่วน 

2. มอบหมำยผู้รับผิดชอบจัดท ำเอกสำรแนบประกอบกำรปรับแผนงบประมำณ 
3. ก ำหนดวันแล้วเสร็จ 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับแผนงบประมาณ และกรอบงบประมาณในการปรับแผน 377,484.00 

บาท ดังข้อมูลสรุปผลการพิจารณาปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และมอบหมาย
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท ารายละเอียดประกอบการปรับแผนงบประมาณให้งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ
ภายในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 และด าเนินการส่งกองแผนไม่เกินวันที่ 11 มิถุนายน 2564 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนฯ 
- ไม่มี 

   
เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
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(นางสาววาสนา  สะอาด) 
 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

(นางรัชนี  นิคมเขตต์) 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ์  สุริยา) 
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ประธานกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 


