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วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM Cloud Meetings
ผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
11. อาจารย์สถาพร ขุนเพชร
12. อาจารย์สันติ สถิตวรรธนะ
13. อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแคล้ว
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
21. อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา
22. อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเลือง เหตุทอง
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
27. อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
28. อาจารย์ภาณุมาศ สุยบางดำ
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
30. อาจารย์กิติศักดิ์ วัฒนกุล
31. อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ

อธิการบดี
(ประธาน)
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

นายสุจินดา แซ่ฮั้น
นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน
นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
นางดาวดล จันทรประทิน
นางดรุณี ลีนิน
นางนุจรี โปฏกรัตน์
นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข

41. นางอุษา ศรีเจริญ
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์

หน้าที่ ๒/11

รักษาการผู้อำนวยสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
(เลขานุการทีป่ ระชุมฯ)

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์
1. นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดี
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประเทศไทยยัง
พบยอดผู้ติดเชื้ออยู่เป็นจำนวนมากและมีการแพร่กระจายไปในทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และเพื่อให้ การบริหารกิจการมหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญ
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบการประชุม ZOOM
Cloud Meetings
เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ของแต่ละพื้นที่ มาครบองค์ประชุมแล้ว
ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส (ประธานในที่ประชุม) ได้เปิดการประชุมโดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม
และขอแจ้งวาระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. .... โดยมี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล เป็นผู้ชี้แจง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม
1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
แจ้งทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 5)
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พบว่ามี
นั กศึ กษาและบุคลากร ของมหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีว ิ ชั ย เป็ นผู ้ ต ิ ดเชื ้อ COVID – 19 และจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้สัมผัสใกล้ชิดมีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อสูง จึงขอความร่วมมือทุกท่านหากอยู่ในกลุ่มผู้
สัมผัสความเสี่ยงสูงต้องทำการตรวจหาเชื้อ หากไม่พบเชื้อ ยังต้องแยกกักตัว 14 วัน และสังเกตอาการอย่าง
ใกล้ชิด ส่วนผู้สัมผัสที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ ไม่ต้องกักตัว แต่ให้สังเกต
อาการเป็นเวลา 14 วัน และหลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชน หากพบอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ
เดินทางไปตรวจทันที
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 5) เพื่อเป็นมาตรการและแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์สันติ สถิตวรรธนะ) รายงานต่อที่ประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
ตามที ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมายจากอธิ ก ารบดี เรื ่ อ ง การพั ฒ นาระบบสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย สู่
มหาวิทยาลัยดิจิทัล นั้น มหาวิทยาลัยได้เตรียมแผนการพัฒนาดังนี้ ปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับ
รูปแบบการใช้งาน Microsoft Office เพิ่มทักษะการใช้งาน back office ของบุคลากรให้มีความเข้าใจที่ ตรงกัน
และปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (ELS) เพื่อการตัดสินใจขององค์กร โดยในปี พ.ศ. 2565
จะมีนโยบายให้ยกเลิกการใช้กระดาษและปรับรูปแบบการใช้งานและการบริการผ่าน Platform ตามนโยบายรัฐบาล
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และในปี พ.ศ. 2566 ผู้รับบริการจะเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้คาดว่า
มหาวิทยาลัยจะพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลเต็มรูปแบบได้ในปี พ.ศ.2566
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 3/2564
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564
เวลา 13.30 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 2/2564
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองรายงานการประชุม
ผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/2564
ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
แจ้งทราบ เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี)
ความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่
3/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษาได้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อพิจารณา
เรื่องการเรียกเก็บเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา โดยที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระการประชุม และมอบหมายให้กอง
พัฒนานักศึกษาเตรียมข้อมูลเพิ่มเติม แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป
กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมหารือแนวทางในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน
ด้านการเงินกิจกรรมนักศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม
ประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
รองอธิการบดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง
รองอธิการบดี
3. นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
4. นางดาวดล จันทรประทิน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
5. นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
6. นางสุรีย์ ไพโรจน
กองคลัง
7. นางจิราพร บริสุทธิ์
กองพัฒนานักศึกษา
8. นายนิทัศน์ ขำตรี
กองพัฒนานักศึกษา
โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการดังนี้
1. ให้เก็บเงินค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ในรูปแบบเหมาจ่ายค่าธรรมเนียมเหมือนเดิม
2. ให้หน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษา จัดทำคำเสนอของบประมาณในการดำเนินกิจกรรม
ของนักศึกษา ในคำเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีของหน่วยงาน ตามกรอบวงเงินที่
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มหาวิทยาลัยแจ้งจัดสรร เป็นโครงการพัฒนานักศึกษา (ชื่อหน่วยงาน)
3. ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นักศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีหน่วยงานต้นสังกัด
เป็นผู้ควบคุมและดำเนินการด้านการเงิน
4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ในข้อ 3 ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและเอกสารแจ้งจัดสรรกรอบวงเงิน
5. การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ในข้อ 3 ให้เป็ นไปตามกรอบระยะเวลาของ
ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน)
6. ให้ทำการปรับแก้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชั ย ว่าด้วยกิจกรรม
นักศึกษา พ.ศ.2563 โดยจะต้องนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การตรวจสอบการเงิน การอนุมัติใช้
งบประมาณต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานแบบใหม่
7. ให้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ที่ประชุม รับทราบ โดยเห็นชอบให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
ตามกรอบวงเงินที่มหาวิทยาลัยแจ้งจัดสรร และให้นักศึกษาดำเนินโครงการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มอบกองพัฒนานักศึกษาดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ
ความเป็นมา
ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564
เวลา 13.30 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมานั้น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุม และได้จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างเป็นโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
สำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการ
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ประเมินประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ามารั บการประเมินได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในการนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ กำหนดให้ผู้บริหารสูงสุด
มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แก่ผู้บริหารทุกระดับในชุดปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงาน
ทั้งนี้การประกาศ นำโดยศ.ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวประกาศ ดังนี้
1. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2. ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 4/2564 เพื่อโปรด
ทราบ การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และขอความร่วมมือผู้บริหารทุกระดับร่วมแสดง
สัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ที่ประชุม รับทราบ
4.3 รายงานผลความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนความเสี่ยง
ด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)
ความเป็นมา
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการ
ดำเนินงานของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยได้มีการกำหนดประเด็นการ
ดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต จำนวน 4 ประเด็น ได้แก่
1. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด
3. ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง
ค่าอาหารกลางวัน
4. ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำเนินการแต่เบิกจ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ เช่น ในโครงการ
ระบุค่าอาหารเย็น แต่ไม่ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จำนวน 10 มาตรการ และกำหนดผู้ รับผิดชอบการดำเนินการตามมาตรการต่างๆอย่างชัดเจน ซึ่งมี
คณะกรรมการฯที ่ แต่ งตั ้ งโดยมหาวิ ทยาลั ยทำหน้ าที ่ กำกั บ ติ ดตามอย่ างสม่ ำเสมอ อย่ างไรก็ ตามพบว่ า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังมีบางประเด็นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง หรืออาจจะมีการ
กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม เพื่อให้มีการดำเนินการลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาปรับใช้ช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า
การดำเนินการของมหาวิทยาลัยจะไม่มีการทุจริตเนื่องจากได้มีการเตรียมมาตรการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร
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ทั้งนี้ รายละเอียดดังรายงานความเสี่ยงด้านการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังเอกสารแนบที่ 1 เอกสารประกอบวาระการประชุม
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการดำเนิ นงานการบริ หารความเสี ่ ยงด้ านการทุ จริต
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 24
มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings เพื่อพิจารณาจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จ
สิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยได้มีการกำหนดประเด็นการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต จำนวน 3
ประเด็น ได้แก่
1. ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่า ยในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง
ค่าอาหารกลางวัน
2. มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค จากผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นการเจาะจงผู้ค้า
ซึ่งได้มีการกำหนดมาตรป้องกันการทุจริต เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จำนวน 9
มาตรการ และกำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามมาตรการต่างๆอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ รายละเอียดดัง แผนความเสี่ยงด้านการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ดังเอกสารแนบที่ 2 เอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 4/2564 เพื่อโปรด
ทราบรายงานความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนความเสี่ยงด้านการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
4.4 รายงานผลการเบิกจ่ายแยกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดี (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง)
ความเป็นมา
ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่าย
ภาครัฐ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในการเร่งรัด
กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้ง
รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน เป็นรายไตรมาส เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณรับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
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1. การกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ร้อยละการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ 1
หมวดรายจ่าย

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เป้าหมาย
(มติ ครม.)

เป้าหมาย
(ตามแผน
สงป.)

เป้าหมาย
(มติ ครม.)

เป้าหมาย
(ตามแผน
สงป.)

เป้าหมาย
(มติ ครม.)

เป้าหมาย
(ตามแผน
สงป.)

เป้าหมาย
(มติ ครม.)

เป้าหมาย
(ตามแผน
สงป.)

ภาพรวม

32

20.35

55

43.45

77

69.36

100

100

รายจ่ายประจำ

36

23.47

57

47.08

80

72.75

100

100

รายจ่ายลงทุน

20

8.16

45

29.26

65

56.13

100

100

2. การเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นการฝึ ก อบรม ประชุ ม สั ม มนา ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 (Front Load)
โดยสำนักงบประมาณ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานแก่หน่วยรับงบประมาณ เกี่ยวกับหมวด
รายจ่ายงบลงทุน ภายใต้มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ กรณีที่เป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการ
ปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใดให้ดำเนินการเพื่อก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 และผูกพันให้เสร็จ
สิ้นภายในไตรมาส 2
ในการนี ้ กองคลั งจึ งขอรายงานผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
ณ สิ้นไตรมาส 2 ( 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564) ดังรายละเอียดที่ปรากฎในระเบียบวาระการประชุม
ที่ประชุม รับทราบ
4.5 สรุปผลการดำเนินโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้ชี้แจง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ดำเนินการมาครบ 1 ปีงบประมาณแล้ว นัน้
ในการนี ้ สถาบั น วิ จ ั ย และพั ฒ นา จึ ง ขอนำเสนอ “สรุ ป ผลการดำเนิ น โครงการวิ จ ั ย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563” ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฎในระเบียบวาระ
การประชุม
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินและ (ร่าง) เกณฑ์การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการนโยบายและแผน
ความเป็นมา
ด้วยถึงรอบระยะเวลาในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(1 ตุ ล าคม 2564 - 30 กั น ยายน 2565) ทั ้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ การจัด ทำงบประมาณเงิ นรายได้เ ป็น ไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ กองนโยบายและแผนจึงได้จัดทำ (ร่าง)
ปฏิทินและ (ร่าง) เกณฑ์การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่ อนำเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. พิจารณา (ร่าง) เกณฑ์การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณา
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้เข้าประชุมร่วมกันอภิปรายและตั้งข้อสังเกตเรื่องเกณฑ์การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และเสนอแนะให้มีการปรับลดอัตราส่วนวงเงินสมทบวิทยาเขต/ส่วนกลางสงขลา และ
วงเงินหน่วยงานตั้งจ่าย
มติที่ประชุม เห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดังเสนอ
2. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) เกณฑ์การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 และมอบกองนโยบายและแผน ปรับปรุงเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้
2.1 หน่วยงานจัดตั้งตามกฎกระทรวง
2.1.1 ปรับลดเงินสมทบวิทยาเขต/ส่วนกลางสงขลา จากเดิม 22%
ปรับลดเป็น 21 %
2.1.2 ปรับลดเงินสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน
จากเดิม 1% ปรับลดเป็น 0.5%
2.1.3 ปรับลดงบกลางคณะ/วิทยาลัย จากเดิม อย่างน้อย 6%
ปรับลดเป็น อย่างน้อย 5%
2.1.4 ปรับเพิ่มงบรายการอื่นๆ (หน่วยงานตั้งจ่าย) จากเดิม 33%
ปรับเพิ่มเป็น 35.50 %
2.2 หน่วยจัดตั้งภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2.2.1 ปรับลดเงินสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน
จากเดิม 1% ปรับลดเป็น 0.5%
2.2.2 ปรับลดงบกลางคณะ/วิทยาลัย จากเดิม อย่างน้อย 6%
ปรับลดเป็น อย่างน้อย 5%
2.1.3 ปรับเพิ่มงบรายการอื่นๆ (หน่วยงานตั้งจ่าย) จากเดิม 50%
ปรับเพิ่มเป็น 51.50 %
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5.2 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. ....
ผู้ชี้แจง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
ความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีภารกิจในการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย
ที่หลากหลาย ซึ่งในบางภารกิจไม่อาจมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ได้ อันเกิดจาก
ความไม่คล่องตัวในทางปฏิบัติ ประกอบกับบุคลากรมีภาระหน้าที่ประจำที่จะต้องปฏิ บัติค่อนข้างมากอยู่แล้ว แต่
มหาวิทยาลัยก็ยังคงมีภารกิจที่จะต้องพัฒนาเพื่อสร้างความก้าวหน้า และสร้างมั่นคงในด้านต่าง ๆ เช่น
การบริหารทรัพย์สิน การหารายได้ เป็นต้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องให้มีการจ้างบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
และเพื่อให้การจ้างดังกล่าวมีหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ มหาวิทยาลัยจึงได้
ยกร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ้ างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. ....
เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการจ้าง ดังรายละเอียดแนบท้ายวาระ
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. .... เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบออกระเบียบต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. .... มอบกองบริหารงานบุคคลนำเข้าคณะกรรมการด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
6.1 เรื่อง มาตราการเยียวยานักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(covid-19) ระลอกใหม่
ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ (อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดำ) หารือต่อที่ประชุม เรื่อง มาตราการเยียวยา
นั กศึ กษาเนื ่ องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื ้ อไวรั สโคโรนา 2019 (covid-19) ระลอกใหม่
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระลอกใหม่ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชน รวมทั้งของนักศึกษาและผู้ปกครอง จึงขอหารือต่อที่
ประชุม เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และการผ่อนผันการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันอภิปรายและเสนอแนะ ให้มีการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2563 จากเดิมเก็บร้อยละ 50 ของภาคการศึกษาปกติ เป็นจัดเก็บร้อยละ 25 ของภาคการศึกษาปกติ
โดยให้ยกเว้นค่าปรับชำระเงินล่าช้าในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และให้มีการผ่อนผันการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี/ผู้อำนวยการ
มติที่ประชุม เห็นชอบดังเสนอ และมอบหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้
1. เห็นชอบ ให้มีการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จากเดิมเก็บ
ร้อยละ 50 ของภาคการศึกษาปกติ เป็นจัดเก็บร้อยละ 25 ของภาคการศึกษาปกติ โดยให้ยกเว้นค่าปรับชำระ

รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 4/2564

หน้าที่ ๑๑/11

เงินล่าช้าในภาคฤดูรอ้ น ปีการศึกษา 2563 และให้มีการผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณบดี/ผู้อำนวยการ
2. มอบสำนักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน จัดทำประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2563 และนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
เลิกประชุมเวลา 12.19 น.

นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

