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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ครั้งที่ 3/2565 

 เม่ือวันศุกรที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. 

 ณ หองประชุม 1C 12 ช้ัน 1 สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย  และประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

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

 ผูมาประชุม 

 1. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย  ผูชวยศาสตราจารยอธิพงศ   สุริยา  ประธานกรรมการ 

 2. รองผูอำนวยการฝายบริหารและบริการ  รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  แวนรัมย  รองประธานกรรมการ คนที่  1 

 3. รักษาการในตำแหนงหัวหนา  นายชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ  กรรมการ 

 ฝายพัฒนาซอฟตแวร (ประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

 4. รักษาการในตำแหนงหัวหนาฝาย  นางสาวอารีรัตน วงศสุวรรณ  กรรมการ 

 บริการวิชาการและซอมบำรุง 

 5. รักษาการในตำแหนงหัวหนา  นายจิรานุวัฒน   จันทรุกขา  กรรมการ 

 ฝายพัฒนาเครือขาย (ประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

 6. ผูแทนบุคลากร  นางสาวกมลวรรณ  จันทป  กรรมการ 

 (ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

 7. ผูแทนบุคลากร  นายธนศักดิ์  ทาโพธิ์  กรรมการ 

 8. ผูแทนบุคลากร  นายสุรศักดิ์  ศรีวิเศษ  กรรมการ 

 9. หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  นางรัชนี  นิคมเขตต  กรรมการ 

 และเลขานุการ 

 10. ผูแทนบุคลากร  นายฉัตรชัย  พรหมนา  กรรมการ 

 และผูชวยเลขานุการ 

 ผูไมมาประชุม 

 รองผูอำนวยการฝายพัฒนา  นายเกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ  ติดราชการ 

 เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

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

 การประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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 ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

 1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

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

 ประกาศ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ฉบับ  ลง  วัน  ที่  15  กุมภาพันธ  พ  .  ศ  .  2565  เรื่อง  การ  เสนอ  ชื่อ  บุคลากร  เพื่อ  เปน 

 คณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย ประเภทผูแทนบุคลากร ความละเอียดทราบแลวนั้น 

 บัดนี้  การ  เสนอ  ชื่อ  บุคลากร  เพื่อ  เปน  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย 

 ประเภท  ผู  แทน  บุคลากร  เสร็จ  สิ้น  แลว  เพื่อ  ใหการ  ดำเนิน  งาน  ของ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  เปน  ไป  ดวย  ความ 

 เรียบรอย  และ  เกิด  ประโยชน  สูงสุด  ตอ  ทาง  ราชการ  ใน  การ  นี้  จึง  แตง  ตั้ง  คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ 

 ขาย ดังน้ี 

 1. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย  ประธานกรรมการ 

 2. รองผูอำนวยการฝายบริหารและบริการ  รองประธานกรรมการ คนที่  1 

 3. รองผูอำนวยการฝายพัฒนา  รองประธานกรรมการ คนที่  2 

 4. หัวหนาฝายพัฒนาซอฟตแวร  กรรมการ 

 5. หัวหนาฝายบริการวิชาการและซอมบำรุง  กรรมการ 

 6. หัวหนาฝายพัฒนาเครือขาย  กรรมการ 

 7. นางสาวกมลวรรณ  จันทป  กรรมการ 

 ผูแทนบุคลากรฝายพัฒนาซอฟตแวร 

 8. นายธนศักดิ์  ทาโพธิ์  กรรมการ 

 ผูแทนบุคลากรฝายบริการวิชาการและซอมบำรุง 

 9. นายสุรศักดิ์  ศรีวิเศษ  กรรมการ 

 ผูแทนบุคลากรฝายพัฒนาเครือขาย 

 10. หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  กรรมการและเลขานุการ 

 11. นายฉัตรชัย  พรหมนา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูแทนบุคลากรสำนักงานเลขานุการ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสำนัก  คอมพิวเตอรและเครือ 

 ขาย  ตาม  คำ  สั่ง  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ที่  3/2565  ลง  วัน  ที่  23  มีนาคม  พ  .  ศ  .  2565  มี  ผล  ตั้งแต  วัน  ที่  23 

 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถีงวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 

 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขายครั้งที่ 2/2565 

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

 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  สำนักคอมพิวเตอรและ 

 เครือขาย ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 โดยไมมีการแกไข 
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 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  นำ  เสนอ  ที่  ประชุม  เพื่อ  ทราบ  และ  พิจารณา  ตาม  ที่ 

 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  ที่  ได  รับ  มอบ  หมาย  ตอ 

 คณะ  กรรมการ  บริหาร  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  เปน  ประจำ  ทุก  เดือน  หรือ  ทุก  ครั้ง  ที่  มี  การ  ประชุม  คณะ  กรรมการ 

 บริหาร  สำ  นักฯ  เพื่อ  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  เกณฑ  รางวัล  คุณภาพ  แหง 

 ชาติ TQA 

 ฝายเลขานุการและฝายตางๆ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน  ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 

 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

 ฝายพัฒนาซอฟตแวร : 

 -  ไมมี 

 ฝายพัฒนาเครือขาย : 

 1.ขอใหฝายมีการประชาสัมพันธและสื่อสารทำความเขาใจใหผูรับบริการไดทราบอยางตอ 

 เน่ือง รวมถึงมีชองทางท่ีผูรับบริการสามารถส่ือสาร แจงปญหา ท่ีเขาถึงไดสะดวก งาย และรวดเร็ว 

 2.  ขอ  ให  พิจารณา  ปรับ  เปล่ียน  การ  จัดหา  ลิขสิทธิ์  โปรแกรม  ปองกัน  ไวรัส  และ  ใช  ระบบ  อื่น  ทดแทน 

 แตมีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเทาเทียมกัน และใชงบประมาณนอยกวา 

 ฝายบริการวิชาการและซอมบำรุง : 

 1.  ขอ  ให  เนน  การ  จัด  อบรม  เพื่อ  บริการ  วิชาการ  ให  มี  การ  ดำเนิน  งาน  อยาง  ตอ  เนื่อง  และ 

 สอดคลอง  กับ  ยุทธศาสตร  ของ  มหาวิทยาลัย  และ  สำนัก  โดย  อาจ  ใช  model  ของ  คณะ  วิศวกรรมศาสตร  และ  ดำเนิน  การ  ทั้ง 

 ใน  กลุม  ของ  นักศึกษา  และ  บุคลากร  และ  ขอ  ให  เรงรัด  การ  จัด  ทำ  แผนการ  จัด  ฝก  อบรม  ราย  เดือน  ราย  ป  เพื่อ  ให  บรรลุ  เปา 

 หมาย 

 2.  ให  พิจารณา  เก็บ  รวม  รวม  ขอมูล  การ  เปน  วิทยากร  ให  กับ  หนวย  งาน  อ่ืน  ทั้ง  ภายใน  และ  ภายนอก 

 มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปตอบ KPI ของสำนักไดเกิดประสิทธิผล (พิจารณารวมกับสำนักงานเลขานุการ) 

 3.  ขอ  ให  พิจารณา  ติด  ตั้ง  กลอง  วงจรปด  บริเวณ  โรง  จอด  รถ  หลัง  ใหม  และ  ทาง  เชื่อม  อาคาร  ที่  กำลัง 

 กอสราง และจัดทำเปนภาพรวมเรื่องการติดตั้งกลองวงจรปดของสำนัก 

 สำนักงานเลขานุการ : 

 1.  ขอ  ให  ประสาน  งาน  พัสดุ  พิจารณา  การ  จัด  เก็บ  ครุภัณฑ  ที่  ไม  ได  ใช  งาน  ของ  ของ  ฝาย  พัฒนา  เครือ 

 ขายเน่ืองจากยายหองทำงานใหม 

 2.  ให  ชะลอ  การ  ดำเนิน  การ  เปล่ียน  ทอ  ประปา  จาย  น้ำ  ใน  หองน้ำ  ทั้ง  4  ชั้น  เพื่อ  สำรวจ  การ  ใช  งาน 

 กอน 



 4 

 3.  มอบ  สำนักงาน  เลขานุการ  รวบรวม  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ของ  ทุก  ฝาย  ณ  สิ้น  ไตรมาส  2 

 เพ่ือนำเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในเดือนเมษายน 2565 ตอไป 

 4.  มอบ  ทุก  ฝาย  รายงาน  ผล  การ  ประเมิน  ใน  ระบบ  ประเมิน  ที่  ฝาย  รับ  ผิด  ชอบ  ใน  การ  ประชุม  ครั้ง  ถัด 

 ไป  และ  มอบ  สำนักงาน  เลขานุการ  ประสาน  ฝาย  พัฒนา  ซอฟตแวร  นำ  ระบบ  ประเมิน  ความ  พึง  พอใจ  ใน  เว็บไซต  ให  สามารถ  เขา 

 ถึงระบบไดงายข้ึน 

 5. นัดประชุมเตรียมการจัดสอบ ก.พ. เชาวันที่ 8 เมษายน 2565 

 6.  ขอ  ให  เพ่ิม  เติม  สรุป  ผล  การ  ประเมิน  ความ  พึง  พอ  ใจฯ  ครั้ง  ที่  1/2565  โดย  แยก  ผล  การ  ประเมิน 

 ตามกลุมเปาหมาย เพ่ือนำไปตอบ KPI ที่เกี่ยวของ 

 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  โดย  ให  ฝาย  ที่  รับ  ผิด  ชอบ  ดำเนิน  การ  ตาม  ขอ  เสนอ  แนะ  ของ  คณะ  กรรมการ  และ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  การ  ใน  การ 

 ประชุมครั้งถัดไป 

 3.2 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 รองผูอำนวยการฝายบริหารและบริการ  นำเสนอที่ประชุมเพื่อ  ทราบและพิจารณา 

 รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

 ตาม  ท่ี  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธาน ี ได  รับ  คัด  เลือก  เบื้อง  ตน  (Screening)  การ  ประเมิน  ระดับ  200 

 คะแนน  โครงการ  EdPEx  200”  รุน  ท่ี  9  พ  .  ศ  .  2564  ซึ่ง  ใน  กระบวนการ  ดำเนิน  งาน  มหาวิทยาลัย  จัก  ตอง  น  า  สง  รายงาน 

 การ  ประเมิน  ตนเอง  ภาพ  รวม  อีก  ครั้ง  นำ  เสนอ  ตอ  สำนักงาน  ปลัด  กระทรวง  การ  อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัย  และ  นวัตกรรม 

 (  สป  .  อว  .)  และ  เมื่อ  วัน  ท่ี  11  มีนาคม  2565  มหาวิทยาลัย  ได  จัด  สง  รายงาน  การ  ประเมิน  ตนเอง  เรียบรอย  แลว  ใน  การ  นี้ 

 มหาวิทยาลัย  ได  แจง  เวียน  รายงาน  การ  ประเมิน  ตนเอง  ระดับ  มหาวิทยาลัย  เพื่อ  เปน  ขอมูล  และ  แนวทาง  ใน  การ  พัฒนา 

 คุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  รายงาน  การ  ประเมิน  ตนเอง  (SAR)  ของ  มหาวิทยาลัย  โดย  ให  ทุก 

 ฝายมีการดำเนินการในสวนท่ีเกี่ยวและรายงานใหเปนไปตามแผนอยางตอเนื่อง 

 3.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ 2565 

 รองผูอำนวยการฝายบริหารและบริการ  นำเสนอที่ประชุม  เพื่อทราบและพิจารณา 

 1.  การ  ติดตาม  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แนวทาง  แนวทาง  การ  ปองกัน  การ  ทุจริต  และ  ประพฤติ 

 มิ  ชอบ  ระดับ  มหาวิทยาลัย  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ตาม  เกณฑ  การ  ประเมิน  คุณธรรม  และ  ความ  โปรงใส  ใน 

 การ  ดำเนิน  งาน  ของ  หนวย  งาน  ภาค  รัฐ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  ตัว  ชี้  วัด  ที่  10  การ  ปองกัน  การ  ทุจริต  ตัว  ชี้  วัด  ยอย 

 ท่ี  10.1  การ  ดำเนิน  การ  เพื่อ  การ  ปองกัน  การ  ทุจริต  โดย  มหาวิทยาลัย  กำหนด  ให  คณะ  /  สำนัก  ดำเนิน  การ  ประเมิน  ความ  เสี่ยง 

 และจัดท าแนวทางการปองกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบรอยแลว 

 ท้ังน้ี  มหาวิทยาลัย  ได  กำหนด  ให  คณะ  /  สำนัก  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แนวทาง  การ  ปองกัน 

 การ  ทุจริต  และ  ประพฤติ  มิ  ชอบ  ระดับ  มหาวิทยาลัย  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ซึ่ง  ที่  สำ  นัก  คอมพิวเตอรฯ  เกี่ยวของ 
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 มี  จำนวน  1  ประเด็น  คือ  ความ  เสี่ยง  ดาน  ระบบ  และ  กลไก  ใน  การ  ดำเนิน  งาน  ยัง  ไม  เปน  ไป  ตามพ  ระ  ราช  บัญญัติ  คุมครอง 

 ขอมูลสวน บุคคล พ.ศ. 2562 

 เพ่ือ  ใหการ  ดำเนิน  งาน  เปน  ไป  ตาม  แนวทาง  การ  ปองกัน  การ  ทุ  จริตฯ  จึง  ขอ  ให  ผูรับ  ผิด  ชอบ  และ 

 เก่ียวของ  ใน  การ  ดำเนิน  งาน  กรอก  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แนวทาง  การ  ปองกัน  การ  ทุ  จริตฯ  ภายใน  วัน  พุธ  ที่  6  เมษายน 

 2565 โดย สามารถกรอกขอมูลผลการดำเนินงานไดท่ีลิงคไฟล:  https://www.link.in.th/7hBKN 

 2.  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แผนการ  บริหาร  ความ  เสี่ยง  และ  ควบคุม  ภายใน  ประจำ 

 ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ณ  สิ้น  ไตรมาส  2  (  ตุลาคม  2564  –  มีนาคม  2565)  ตาม  มติ  ที่  ประชุม  คณะ  กรรมการ  ประจำ 

 สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ครั้ง  ท่ี  1/2565  วัน  ที่  28  มกราคม  2565  เห็น  ชอบ  แผน  บริหาร  ความ  เสี่ยง  และ  ควบคุม 

 ภายใน  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  โดย  ให  สำ  นักฯ  กำกับ  ติดตาม  การ  ดำเนิน  งาน 

 และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง ความแจงแลวนั้น 

 เพ่ือใหการดำเนินงานใหเกิดความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตามกระบวนการดำเนินงาน 

 ตาม  แผนการ  บริหาร  ความ  เสี่ยง  ประจำ  ป  จึง  ขอ  ให  ผูรับ  ผิด  ชอบ  และ  เกี่ยวของ  ใน  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แผนการ  บริหาร  ความ 

 เส่ียง  และ  ควบคุม  ภายใน  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ณ  ส้ิน  ไตรมาส  2  (  ตุลาคม  2564  –  มีนาคม  2565)  ภายใน  วัน 

 พุธท่ี 6 เมษายน 2565 โดยสามารถกรอกขอมูลผลการดำเนินงานไดท่ีลิงคไฟล: https://zhort.link/AHZ 

 มติ  ท่ี  ประชุม  รับ  ทราบ  รายงาน  การ  ประเมิน  ความ  เสี่ยง  และ  แนวทาง  ปองกัน  การ  ทุจริต  และ 

 ประพฤติ  มิ  ชอบ  มหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  โดย  มอบ  ฝาย  ที่  เกี่ยวของ  รายงาน  ผล 

 การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  แนวทาง  ปองกัน  การ  ทุจริต  และ  ประพฤต ิ มิ  ชอบ  และ  ผล  การ  ดำเนิน  งานการ  บริหาร  ความ  เสี่ยง  และ 

 ควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย ภายในกำหนดตอไป 

 3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 รองผูอำนวยการฝายบริหารและบริการ  นำเสนอที่ประชุม  เพื่อทราบและพิจารณา 

 1.  สรุป  ผล  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  . 

 2565  ตาม  ที่  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ได  มี  การ  จัด  ทำ  แผน  ปฏิบัติ  การ  และ  แผนการ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ประจำ 

 ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ท้ังน้ี  ผูรับ  ผิด  ชอบ  และ  เกี่ยวของ  ได  ดำเนิน  งาน  โครงการ  ตาม  แผนการ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ภาพ 

 รวมท้ังหมดคิดเปนรอยละ 55.24 สามารถสรุปขอมูลได ดังน 

 สรุป  ขอมูล  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  *  * 

 อางอิง  ขอมูล  จาก  ระบบ  UBUFMIS  วัน  ท่ี  24  มีนาคม  2565  ราย  ละเอียด  การ  ใช  จาย  งบ  ประมาณ  ราย  โครงการ  ตาม 

 เอกสารประกอบการประชุม 

 แหลงงบประมาณ  จำนวนงบระมาณ 
 รับจัดสรร(บาท) 

 ณ 23 ก.พ. 65  รอยละ  ณ 24 มี.ค. 65  รอยละ  คงเหลือ 

 งบประมาณเงินแผนดิน  4,086,100  1,217,096  29.79  1,460,450  35.74  2,625,650 

 งบประมาณเงินรายได  18,848,000  10,513,854  55.78  11,208,212  59.47  7,639,788 

 รวมท้ังส้ิน  22,934,100  11,730,950  51.15  12,668,662  55.24  10,265,438 

https://www.link.in.th/7hBKN
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 2.  ขอ  ให  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  โครงการ  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  . 

 2565  ณ  สิ้น  ไตร  มาส  2  (  ตุลาคม  2564  –  มีนาคม  2565  ตาม  หนังสือ  ที่  อว  0604.12  /  ว  1941  ลง  วัน  ที่  25  ตุลาคม 

 2564  เรื่อง  แจง  เวียน  ขอมูล  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย 

 ความ  ละเอียด  ทราบ  แลว  น้ัน  เพื่อ  ใหการ  ดำเนิน  งาน  โครงการ  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565 

 มี  ประสิทธิภาพ  และ  เปน  ไป  ตาม  กระบวน  การด  า  เนิน  การ  PDCA  จึง  ขอ  ให  ผูรับ  ผิด  ชอบ  และ  เกี่ยวของ  ใน  การ  ดำเนิน  งาน 

 โครงการ  ตาง  ๆ   รายงาน  ความ  คืบ  หนา  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  โครงการ  ตาม  แผน  ปฏิบัติ  งาน  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565 

 ณ  สิ้น  ไตรมาส  2  ภายใน  วัน  พุธ  ท่ี  6  เมษายน  2565  สามารถ  รายงาน  ขอมูล  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ไดที่  ลิงค  ไฟล  : 

 https://zhort.link/AG5 

 3.  ขอ  ให  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตัว  ชี้  วัดผล  การ  ดำเนิน  งาน  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  . 

 2565  ณ  สิ้น  ไตร  มาส  2  (  ตุลาคม  2564  –  มีนาคม  2565)  ตาม  มติ  ที่  ประชุม  ผู  บริหาร  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย 

 เมื่อ  วัน  ท่ี  27  มกราคม  2565  เห็น  ชอบ  ตัว  ชี้  วัดผล  การ  ดำเนิน  งาน  ที่  สำคัญ  สำนัก  คอมพิวเตอร  และ  เครือ  ขาย  ประจำ 

 ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  โดย  ให  มี  การ  ติดตาม  การ  ดำเนิน  งาน  และ  การ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  เกณฑ  ประเมิน 

 อยาง  ตอ  เน่ือง  ความ  ละเอียด  ทราบ  แลว  น้ัน  ดัง  นั้น  เพื่อ  ใหการ  ดำเนิน  งาน  มี  ประสิทธิภาพ  และ  เปน  ไป  ตาม  กระบวนการ 

 ดำเนิน  การ  PDCA  จึง  ขอ  ให  ผูรับ  ผิด  ชอบ  และ  เกี่ยวของ  ใน  การ  ดำเนิน  งาน  ตาม  เกณฑ  การ  ประเมิน  ตัว  ชี้  วัดผล  การ  ดำเนิน  งาน 

 รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ณ  สิ้น  ไตรมาส  2  ภายใน  วัน  พุธ  ที่  6  เมษายน  2565  ซึ่ง  สามารถ  กรอก  ขอมูล  ผล  การ  ดำเนิน  งาน 

 ไดท่ีลิงคไฟล: https://zhort.link/AHD 

 มติท่ีประชุม  รับทราบการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ  การประจำปงบประมาณ 

 พ  .  ศ  .  2565  ณ  วัน  ท่ี  24  มีนาคม  2565  โดย  มอบ  ฝาย  ที่  รับ  ผิด  ชอบ  ดำเนิน  การ  รายงาน  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  โครงการ  ตาม 

 แผนปฏิบัติการ และผลการดำเนินงานตัวช้ีวัด ณ สิ้นไตรมาส 2 ตามกำหนดตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 รายงานทางการเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 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 

 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 

 ที่ประชุมเสนอแนะใหปรับปรุงการรายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน โดยให  จัดทำใบสรุปเร่ืองประกอบวาระดวย 

 ทุกคร้ัง และใหสำนักพิจารณารูปแบบการจัดทำรายงานตามท่ีกองคลังกำหนด  น้ัน 

 จึง  ขอ  รายงาน  ทางการ  เงิน  ประจำ  ปงบประมาณ  พ  .  ศ  .  2564  ณ  วัน  28  กุมภาพันธ  2565 

 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ขอเสนอแนะคณะกรรมการ 

 มอบ  สำนักงาน  เลขานุการ  จัด  ทำ  (  ราง  )  กระบวน  งานการ  จัด  ซื้อ  จัด  จาง  โดย  วิธี  เจาะจง  ใน  สวน  ที่ 

 ระเบียบไมไดกำหนดวิธีปฏิบัติไว เพื่อใหผูเกี่ยวของเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชนตอทางราชการ 
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 มติ  ท่ี  ประชุม  เห็น  ชอบ  ผล  การ  ดำเนิน  งาน  ทางการ  เงิน  และ  พัสดุ  ประจำ  ปงบประมาณ 

 พ  .  ศ  .  2565  และ  เงิน  กัน  ไว  เบิก  เหลื่อม  ป  (  ถา  มี  )  ณ  วัน  28  กุมภาพันธ  2565  โดย  มอบ  ทุก  ฝาย  เรงรัด  การ  ดำเนิน  การ  ใช 

 จายงบประมาณและเบิกจายเงินใหเปนไปตามแผนที่กำหนดอยางตอเนื่อง 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

 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  คร้ัง  ตอ  ไป  ใน  วัน  พฤหัสบดี  ที่  21  เมษายน  2565  เวลา 

 09.30 น. 

 เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 

 (นายฉัตรชัย  พรหมนา) 

 เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ผูจดรายงานการประชุม 

 (นางรัชนี  นิคมเขตต) 

 หัวหนาสำนักงานเลขานุการ 

 กรรมการและเลขานุการ 

 ผูตรวจรายงานการประชุม 

 (ผูชวยศาสตราจารยอธิพงศ  สุริยา) 

 ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ประธานกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 


