รายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 9/2563
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ZOOM Cloud Meetings
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
5. อาจารย์สันติ สถิตวรรธนะ
6. รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ไชยศร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
9. รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
16. อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา
17. อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ สากุล
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร วรรณชาติ
20. อาจารย์นวัตกร อุมาศิลป์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
22. อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดา
23. อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
24. อาจารย์ปรีดา เกิดสุข
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
26. อาจารย์กิติศักดิ์ วัฒนกุล
27. อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ
28. อาจารย์พลากร พันธุ์มณี
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
30. นายสุจินดา แซ่ฮั้น
31. นายธีรธัชช์ แซ่ล้อ

รองอธิการบดี
(ประธาน)
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยอธิการบดี ประจาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
แทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
แทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองกลาง
แทน รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
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32.
33.
34.
35.

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นางดาวดล จันทรประทิน
นางดรุณี ลีนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร วงศ์กูล
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36. นางนุจรี โปฏกรัตน์
37. นางอุษา ศรีเจริญ

รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตตรัง

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
5. นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง

ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. อาจารย์ชัญญานุช โมราศิลป์
2. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ

อาจารย์สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่
ระบาดและพบผู้ติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 34 ประเทศ รวมทั้งได้มีการแพร่กระจายไปในทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทย นั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และเพื่อให้การบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบการประชุม ZOOM Cloud Meetings และเนื่องด้วยในวันดังกล่าว อธิการบดี
ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส ติดภารกิจเข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นั้น จึงมอบหมายให้รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง เป็นประธานในที่ประชุมแทน
เมื่อผู้ บริ ห ารมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ของแต่ล ะพื้นที่ มาครบองค์ประชุมแล้ ว
ประธานได้เปิดการประชุม และขอแจ้งต่อที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. ขอถอนวาระการประชุม เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาการนาส่งงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เนื่องด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายท่านติดภารกิจต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นั้น จึงขอถอนวาระ
การประชุมเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาการนาส่งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป
ที่ประชุมรับทราบ
2. แจ้งทราบเรื่องการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2563
ตามที่กระทรวงการคลัง ได้แจ้งเวียนหนังสือให้ทุกหน่วยงานทราบ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน
การขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี นั้น กรณีหน่วยงานใดได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
และอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ หากยังไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน
2563 งบประมาณดังกล่าวจะถูกพับไป
ดังนั้น หน่วยงานใดที่ไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
จะต้องหางบประมาณมาจ่ายให้คู่สัญญาและต้องดาเนินการต่อให้แล้วเสร็จ
ที่ประชุมรับทราบ
3. แจ้งทราบเรื่องการส่งเอกสารเบิกจ่ายมายังหน่วยเบิกจ่ายของพื้นที่สงขลา
ตามที่อธิการบดีได้มอบอานาจให้หน่วยงานระดับคณะ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ และให้
จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยเบิกจ่ายของพื้นที่สงขลานั้น พบว่ามีหลายหน่วยงานได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว
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แต่ไม่ได้ทยอยจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายมายังหน่วยเบิกจ่าย และหน่วยงานจะส่งเอกสารมายังหน่วยเบิกจ่ายพร้อม
กันในช่วงปลายงบประมาณเป็นจานวนมาก ทาให้ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารของหน่วยเบิกจ่ายเกิดความ
ล่าช้าและจะต้องเร่งดาเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึง ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน หากหน่วยงานของท่านดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างแล้วเสร็จนั้น ขอให้ดาเนินการทยอยส่งเอกสารไปยังหน่วยเบิกจ่ายเพื่อ ให้ระยะเวลาในการตรวจสอบการ
เบิกจ่าย ทั้งนี้เพื่อลดความหนาแน่นของงานในช่วงปลายงบประมาณ
ที่ประชุมรับทราบ
4. แจ้งทราบ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและการผ่อนชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจา
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ได้ อ อกประกาศ เรื่ อ ง การลดค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาและการผ่อนชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
2563 ไปแล้วนั้น พบว่าภาคการศึกษาที่ 1/2563 มีจานวนนักศึกษาที่ผ่อนชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
จานวน 337 คน คิดเป็นร้ อยละ 2.5 ซึ่งเป็นยอดการชาระค่าธรรมเนียมที่น้อยมาก และจากการสอบถาม
นักศึกษาเพิ่มเติมพบว่า นักศึกษาบางรายได้ยื่นขอผ่อนชาระค่าธรรมเนียมไปแล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการแต่อย่างใด
โดยนักศึกษาแจ้งว่าจะดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาในช่วงใกล้สิ้นภาคการศึกษา และนักศึกษาบาง
รายแจ้งว่ายังไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว จึงทาให้หน่วยเบิกจ่ายดาเนินงานไปด้วยความยากลาบากและยากต่อการ
ติดตาม
ทั้ ง นี้ ต ามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง การลดค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและการผ่ อ นช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ 1/2563 มีข้อความไม่สอดคล้อง ขัดหรือแย้งต่อกัน ดังนั้นใน
ภาคการศึกษาถัดไป จะดาเนินการปรับแก้ประกาศให้มีความสอดคล้องกัน และจะแจ้งให้ผู้บริหารทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 เลขานุการที่ประชุมขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
จานวน 1 ท่าน
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 1004/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี
ด้ว ยมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรีวิชัย เห็ นสมควรแต่งตั้ง ผู้ ช่ว ยอธิการบดี เพื่ อปฏิบั ติห น้าที่ ในการ
บริหารงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย จึงแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นายสันติ สถิตวรรธนะ
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
ที่ประชุม รับทราบและขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
2.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 8/2563
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริ หารมหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 7/2563 ไป
ยังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และได้ดาเนินการแก้ไข (ร่าง) รายงานการประชุม
ผู้บริ หารฯ ตามแบบตอบรั บการรั บรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 8/2563
ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ความเป็นมา
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา
09.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 ซักซ้อมความเข้าใจในการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายสาหรับการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
สืบเนื่องจากสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดประชุม
เพื่อสร้ างความเข้าใจในเจตนารมณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้ างพนักงานมหาวิทยาลั ย
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผู้แทนกรมบัญชีกลางและผู้แทน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมประชุม โดยที่ ประชุมเห็นควรให้ทาความตกลงร่วมกันกับ 3 หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ในเรื่ องค่ า ใช้ จ่ า ยการจ้ า งพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ของแต่ ล ะ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการดาเนินการที่แตกต่างกัน รวมถึงการบริหารจัดการเงินคงเหลือจากที่ได้รับจัดสรรจะต้อง
ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินหรือไม่
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สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดาเนินการสารวจประเด็น
ปั ญ หาและแนวทางแก้ ไ ขเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ผ่ านไปยั ง ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยที่ ประชุ มอธิ การบดี ทั้ ง 3 แห่ ง ได้จั ดส่ งประเด็นปั ญหาและข้อเสนอแนะในเรื่ องดั งกล่ าวให้ ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการหารือร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทน
สานักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีทั้ง 3
แห่ง เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่าย
สาหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายสาหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องค่าใช้จ่ายการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงการ
บริหารจัดการเงินคงเหลือจากที่ได้รับจัดสรรให้แก่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
โดยสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทาแนวทางซักซ้อม
ความเข้าใจในการปฏิบั ติเกี่ยวกับการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติ ดังเอกสารประกอบวาระ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ โดยกอง
นโยบายและแผน กองคลัง และกองบริหารงานบุคคล ได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติข้างต้น และ
ได้สรุปผลนาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพื่อโปรดทราบดังนี้
ข้อเสนอเพื่อทราบ
ชี้แจงแนวทางซักซ้อมความเข้าใจในการดาเนินการตามมติคณะรั ฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายสาหรับการ
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ประชุม รับทราบ
4.3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน
และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่ายและการหักงบประมาณรายจ่ายตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะประกาศใช้
บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกรณีดังกล่าว
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช 2560 มาตรา 141 บัญญัติใ ห้ใช้กฎหมายว่าด้ว ย
งบประมาณรายจ่ า ยในปี ง บประมาณปี ก่ อ นนั้ น ไปพลางก่ อ น ประกอบกั บ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี การ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 12 บัญญัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไป
พลางก่อนได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อานวยการสานักงบประมาณกาหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี
บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้อนุ มัติห ลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ตามที่ผู้อานวยการสานักงบประมาณกาหนดแล้ว และผู้อานวยการสานั ก
งบประมาณได้กาหนดวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหั ก
งบประมาณรายจ่ า ยตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการใช้ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
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พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขดังกล่าวได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ในการนี้จึงเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณ
รายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบ
ข้อเสนอเพื่อทราบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไฟพลาง
ก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมตั ิเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน
ที่ประชุม รับทราบ
4.4 รายงานงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการงบลงทุน
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งผลการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รายการงบลงทุน (เบื้องต้น) ไปยังหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทราบแล้วนั้น
เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สามารถก่อ
หนี้ผูกพัน และเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล มหาวิทยาลัยได้ให้แต่ละหน่วยงาน
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้ว เสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานได้
ดาเนินการตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ประธานในที่ประชุม (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายเร่ง
ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้างไว้ เมื่อหน่วยงานได้รับงบประมาณไปแล้วนั้น จะได้เร่งดาเนินการเบิกจ่ายโดยทันที จะ
ได้ไม่มีปัญหาในช่วงปลายงบประมาณ
ที่ประชุม รับทราบ
4.5 การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองกลาง
ความเป็นมา
ด้วย กองกลาง เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
ระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย การรับ – ส่งหนังสือ แจ้งเวียนประกาศ ระเบียบ คาสั่ง จัดทาทะเบียน
เอกสาร ระบบจัดเก็บ สืบค้นและการทาลายเอกสาร ซึ่งกองกลาง ได้จัดทาระบบและกลไกในการบริ หารจัดการ
งานสารบรรณ เพื่อให้ บุ คลากรที่ป ฏิบั ติงานสารบรรณในแต่ล ะหน่ว ยงานสามารถปฏิบัติงานด้านการรับส่ ง
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หนังสือราชการ แจ้งรายละเอียดหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน ทั้งในรูปแบบ
ของไฟล์ เอกสารไฟล์ อิเล็ กทรอนิ กส์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง นอกจากนี้ กองกลางได้นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานสารบรรณ โดยมีการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) มาใช้
ในงานสารบรรณ และ ระบบการเสนอหนังสือให้ผู้บริหารลงนามและสั่งการ ( e-Signature) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทาให้การจัดการงานรับ ส่ง และการเสนอหนังสือของหน่วยงาน มีความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร
มากยิ่งขึ้น
ขณะนี้กองกลางได้มีการปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และระบบ
เซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) อยู่ในระยะที่ 2 และให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี และ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทดลองใช้ระบบไปแล้วนั้น ก่อนจะมีการเริ่มใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งวิธีการและขั้นตอนการใช้งานระบบ e-Signature Ruts
Mobile Apps ต่อที่ประชุมผู้บริหารเพื่อโปรดทราบ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ประธานในที่ประชุม (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง) แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ให้ทุกหน่วยงานนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) มาใช้ในงานสารบรรณ และ ระบบการเสนอหนังสือให้ผู้บริหาร
ลงนามและสั่งการ (e-Signature) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทาให้การจัดการงานรับ ส่ง และการเสนอหนังสื อของ
หน่วยงานให้มากที่สุด เพื่อจะได้ศึกษาและทาความเข้าใจขั้นตอนการทางานของระบบ หากมีข้อผิดพลาดหรือ
ระบบการทางานยังไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งไปยังกองกลางเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป และคาดว่าในปีงบประมาณ
2564 มหาวิทยาลัยจะเร่งดาเนินการปรับแก้ระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และ ระบบ
การเสนอหนังสือให้ผู้บริหารลงนามและสั่งการ (e-Signature) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความคล่องตัวและสะดวก
ต่อการใช้งานให้มากยิ่งขึ้น
ที่ประชุม รับทราบ
4.6 รายงานผลการพัฒนาระบบ e-Library Srivijaya แหล่งรวมทรัพยากรดิจิทัล
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเป็นมา
ตามที่สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ พัฒ นาระบบ e-Library
เพื่อใช้เป็นแหล่งจัดเก็บและเผยแพร่ สิ่งพิมพ์ ผลงานวิชาการ งานวิจัยบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้สามารถเข้าถึงและสืบค้นทรัพยากรดิจิทัลได้จากแหล่งเดียว ในปีงบประมาณ
2562 ได้พัฒ นาระบบ e-Library ระยะที่ 1 พร้อมทั้งนาเข้าทรั พยากรดิจิทัล ต่างๆเข้าสู่ ระบบ ตั้งแต่ ปี
พ.ศ.2558 ถึ ง ปั จ จุ บั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อย่ า งไรก็ ต ามส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้ ว างแผนและพั ฒ นาระบบ
e-Library ให้มีฟังก์ชันการทางานที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นระบบที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาทิ ฟั ง ก์ ชั น การจั ด เก็ บ ทรั พ ยากรดิ จิ ทั ล ส่ ว นตั ว โดยระ บบ
e-Library ระยะที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาการนาส่งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิ ชั ย ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย เมื่ อ คราวประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 190-7/2563 นั้น
ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
หน่วยงานที่มีการจัดการศึกษา มีดังนี้
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ภาคปกติ
หน่วยงาน

เงินสนับสนุน
การบริการ
ประมาณการ
การศึกษา
รายรับ
กิจกรรมและ
สวัสดิการ นศ.

สมทบมหาวิทยาลัยฯ
จัดการ
ศึกษา

ค่าไฟฟ้า

รวม

สมทบ
สมทบ
กองทุน
ส่วนกลาง
ส่งเสริม
สงขลา/
และพัฒนา
วิทยาเขต
งานวิจยั

วงงิน
พัฒนา
งานวิจยั

สมทบ
กองทุน
พัฒนา
บุคลากร

วงเงินที่
สามารถตั้ง
งบกลาง งบประมาณ
รายจ่าย
ไม่เกิน

1) หน่วยงานจัดตัง้ ตามกฎกระทรวง

100%

7%

12%

12%

24%

20%

1%

1%

1%

6%

40%

2) หน่วยงานจัดตัง้ ภายใน มทร.

100%

7%

0%

12%

12%

20%

1%

1%

1%

6%

52%

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ภาคสมทบ
หน่วยงาน

เงินสนับสนุน
การบริการ
ประมาณการ
การศึกษา
รายรับ
กิจกรรมและ
สวัสดิการ นศ.

สมทบมหาวิทยาลัยฯ
จัดการ
ศึกษา

ค่าไฟฟ้า

รวม

สมทบ
สมทบ
กองทุน
ส่วนกลาง
ส่งเสริม
สงขลา/
และพัฒนา
วิทยาเขต
งานวิจยั

วงงิน
พัฒนา
งานวิจยั

สมทบ
กองทุน
พัฒนา
บุคลากร

วงเงินที่
สามารถตั้ง
งบกลาง งบประมาณ
รายจ่าย
ไม่เกิน

1) หน่วยงานจัดตัง้ ตามกฎกระทรวง

100%

7%

12%

12%

24%

15%

1%

1%

1%

6%

45%

2) หน่วยงานจัดตัง้ ภายใน มทร.

100%

7%

0%

12%

12%

15%

1%

1%

1%

6%

57%

ดังนั้ น เพื่อให้ ก ารบริ ห ารจั ด การงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรเป็ นไปอย่ างมีประสิ ทธิ ภ าพ และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาการ
นาส่งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาการ
นาส่งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. นาส่งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกรายการตามประมาณ
การรายรับ
2. นาส่งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกรายการตามรายรับจริง
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ประธานในที่ ป ระชุ ม (ผศ.สิ ทธิ โ ชค จั น ทร์ ย่ อ ง) แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เนื่ อ งด้ ว ยผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยหลายท่านติดภารกิจ ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นั้น จึงขอถอนวาระการประชุม
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาการนาส่งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป
5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปนาเสนอผลงานวิจัยในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีได้ปรับปรุงแก้ไข ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เรื่อง “หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปนาเสนอผลงานวิจัยในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เพื่อให้
การดาเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นั้น
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เรื่อง “หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปนาเสนอผลงานวิจัยในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณารายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรไปน าเสนอผลงานวิ จั ย ในประเทศ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. .... มอบผู้ อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา นาเข้าคณะกรรมการด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้อง แล้วนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การจัดทาข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 1/2563 (1 กันยายน 2563 ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2564)
ผู้ชี้แจงนายธีรธัชช์ แซ่ล้อ บุคลากรปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารงานบุคคล
ความเป็นมา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ราชการของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุ ดมศึ กษา พ.ศ.2563 ประกอบกั บประกาศมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง วิธีการประเมิน การกาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 และ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่
22 กันยายน 2563 และระเบี ยบมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 กาหนดให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
ดาเนินการจัดทาข้อตกลงร่วมกันภายในเดือนแรกของรอบการประเมิน ซึ่งรอบการประเมินครั้งที่ 1/2564 จะต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2563 นั้น

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 9/2563
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ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดทาข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กับผู้ บั งคับบั ญชา และ ดาเนิ นการยื นยั นข้อตกลงการประเมินในระบบออนไลน์ ให้ แล้ วเสร็จภายในวันที่ 30
กันยายน 2563
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 11.39 น.
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