รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ในวันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ อาคารสานักงานอธิการบดี (หลังใหม่)
………………………………
ผู้มาประชุม
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รศ.นงนิตย์
ธีระวัฒนสุข
ประธาน
๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ผศ.จุฑามาส
จิตต์เจริญ
รองประธาน
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.อริยาภรณ์
พงษ์รัตน์
กรรมการ
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี
กรรมการ
๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผศ.ตรีเนตร
สาระพงษ์
กรรมการ
๖. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย
ผศ.อัญชลี
สาเภา
กรรมการ
๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ
นางสาวอรนุช
ปวงสุข
กรรมการ
๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รศ.อุทิศ
อินทร์ประสิทธิ์
กรรมการ
๙. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รศ.ธีระพล
บันสิทธิ์
กรรมการ
๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผศ.ชุตินันท์
ประสิทธิภูริปรีชา กรรมการ
๑๑. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รศ.นพ.ป่วน
สุทธิพินิจธรรม
กรรมการ
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.สุรีย์
ธรรมิกบวร
กรรมการ
๑๓. คณบดีคณะนิติศาสตร์
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
กรรมการ
๑๔. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผศ.ปรียาภรณ์
เจริญบุตร
กรรมการ
๑๕. ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพย์สินฯ
ผศ.เสาวดี
กงเพชร
กรรมการ
๑๖. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์
นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์
กรรมการ
๑๗. (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายตะวันฉาย
โพธิ์หอม
กรรมการ
๑๘. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ์
กรรมการ
๑๙. (แทน) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นางนลินี
ธนสันติ
กรรมการ
๒๐. (แทน) ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
นางสาวอุษา
ผูกพันธ์
กรรมการ
๒๑. (แทน) ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นางสาววาสนา สะอาด
กรรมการ
๒๒. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์
นายเพชร
เสาร์ศรี
กรรมการ
๒๓. (แทน) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารภายภาพและ
นางสาวธันย์ชนก เทศนา
กรรมการ
สิ่งแวดล้อม
๒๔. ผู้อานวยการกองแผนงาน
นายธีระศักดิ์
เชียงแสน
กรรมการและ
เลขานุการ
๒๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
นางนิตยา
ศรีใส
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุนทร
กมูลลึก
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ
นางสุรางคณา
แสนทวีสุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม

๒

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง

ผศ.อินทิรา
นางจุฑามาศ
นายนภดล
นางรัชดา
ผศ.กุลภา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางลักษมี
๒. นางสาวภูษณิศา

นวมถนอม-คีมูระ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

๓. นางภูษณิศา

นวลสกุล

มีนาเขตร

๔. นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
๕. นางสุจิตร
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นางสาววิริญญา
นางสาวจุรีรัตน์
นางสาวขนิษฐา
นายพรนเรศ
นางอรอุมา

อุตรมาตย์
ชูราษี
จารุเกษม
จูมลี
มูลเมืองแสน
หล่าบรรเทา

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพ
หัวหน้าสานักงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

ซาฮีร์
หงษ์ทอง
พัฒนะศิษอุบล
โสภาคะยัง
โภคสวัสดิ์

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

คณะศิลปศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์ฯ
สานักวิทยบริการ
กองบริการการศึกษา
สานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี กล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

๓

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน
และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม
๒๕๕๘
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้อานวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานผลการดาเนินงานเพื่อกาหนด (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้อานวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่กอง
แผนงานได้นาเสนอวาระการประชุมเรื่องการกาหนด (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตั วชี้วัด ยุทธศาสตร์
เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
ที่ประชุมได้มีมติให้มีการทบทวน ปรับปรุงการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้
บรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไปตามมติที่
ประชุมดังกล่าว กองแผนงานจึงได้จัดให้มีการประชุม เพื่อทบทวน (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้ วัด
ยุทธศาสตร์ ร่วมกับ ผู้ที่รับ ผิดชอบหลัก ประกอบด้วยรองอธิการบดีที่กากับดูแลงานด้านต่างๆ ตามร่างประเด็น
ยุทธศาสตร์หารือร่วมกับ ผู้แทนจากคณะ/วิทยาลัย/สานัก ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และได้
น าเสนอร่างแผนยุ ท ธศาสตร์ดั งกล่ าวเสนอ รศ.ปภัส วดี วีรกิต ติ กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น
จึ งเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อพิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบ (ร่าง) ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ เป้ าประสงค์
ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
มติที่ประชุม : มอบรองอธิการบดีที่รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ พิจารณาทบทวน
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และจัดส่งให้กองแผนงานภายใน ๒ สัปดาห์ เพื่อนาเสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน
(ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้ อานวยการกองแผนงาน เสนอที่ป ระชุมเพื่ อพิ จารณา ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ได้เห็นชอบ
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน
จานวน ๙๐๓,๕๕๕,๖๐๐ บาท และสานักงบประมาณได้อนุมัติเงินประจางวดตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส าหรั บ การด าเนิ น ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ เป็ น เงิ น
๕๔๓,๖๓๘,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๑๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คงเหลือที่ยังไม่อนุมัติเงินประจางวด
จานวน ๓๕๙,๙๑๗,๒๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๔

งบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบเงินอุดหนุน
(ในลักษณะงบลงทุน)
รวม

ได้รับจัดสรร
งบประมาณ

เงินประจางวดที่
อนุมัติให้แล้ว

คงเหลือยังไม่อนุมัติ
เงินประจางวด

ร้อยละที่ได้รับ
อนุมัติเงินงวด

๒๔๐,๗๗๒,๕๐๐ ๑๑๘,๙๖๖,๖๐๐
๗๘,๘๔๒,๗๐๐
๔๒,๕๙๒,๖๐๐
๑๖๒,๖๙๙,๖๐๐ ๑๑๐,๔๔๓,๖๐๐
๓๘๗,๒๓๐,๒๐๐ ๒๓๗,๖๒๕,๐๐๐
๓๔,๐๑๐,๖๐๐
๓๔,๐๑๐,๖๐๐

๑๒๑,๘๐๕,๙๐๐
๓๖,๒๕๐,๑๐๐
๕๒,๒๕๖,๐๐๐
๑๔๙,๖๐๕,๒๐๐
-

๔๙.๔๑
๕๔.๐๒
๖๗.๘๘
๖๑.๓๖
๑๐๐

๙๐๓,๕๕๕,๖๐๐

๓๕๙,๙๑๗,๒๐๐

๖๐.๑๖

๕๔๓,๖๓๘,๔๐๐

จากผลการดาเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๖๙,๔๓๓,๕๑๐.๗๗ บาท คิด
เป็นร้อยละ ๔๙.๕๖ ของงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติเงินประจางวด หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๒ ของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ซึ่งการเบิกจ่ายดังกล่าวต่ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมที่รัฐบาลกาหนดไว้ที่ร้อยละ
๓๐ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยรายละเอียดการเบิกจ่าย จาแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้
งบรายจ่าย
เงินประจางวดที่
เบิกจ่าย
ร้อยละการเบิกจ่าย
คงเหลือ
อนุมัติให้แล้ว
เทียบกับเงินประจางวด
งบบุคลากร
๑๑๘,๙๖๖,๖๐๐
๖๑,๑๖๘,๑๔๖.๙๓
๕๑.๔๒
๕๗,๗๙๘,๔๕๓.๐๗
งบดาเนินงาน
๔๒,๕๙๒,๖๐๐
๑๐,๘๔๑,๐๕๒.๘๙
๒๕.๔๕
๓๑,๗๕๑,๕๔๗.๑๑
งบลงทุน
๑๑๐,๔๔๓,๖๐๐ ๒๓,๐๕๙,๐๘๕.๙๕
๒๐.๘๘
๘๗,๓๘๔,๕๑๔.๐๕
งบเงินอุดหนุน
๒๓๗,๖๒๕,๐๐๐ ๑๗๔,๓๖๕,๒๒๕.๐๐
๗๓,.๓๘
๖๓,๒๕๙,๗๗๕
งบเงินอุดหนุน
๓๔,๐๑๐,๖๐๐
๓๔,๐๑๐,๖๐๐
(ในลักษณะงบลงทุน)
รวม
๕๔๓,๖๓๘,๔๐๐ ๒๖๙,๔๓๓,๕๑๐.๗๗
๔๙.๕๖
๒๗๔,๒๐๔,๘๘๙.๒๓
สาหรับงบลงทุนที่เป็นรายการใหม่สานักงบประมาณได้อนุมัติเงินประจางวดให้ครบทุกรายการแล้ว
ส่วนที่เป็นรายการก่อสร้างผูกพัน จานวน ๒ รายการ คือ อาคารจ่ายกลาง จานวน ๑๙,๔๐๘,๘๐๐ บาท และอาคาร
ปฏิบัติการรวม จานวน ๓๒,๘๔๗,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๒๕๖,๐๐๐ บาท นั้น สานักงบประมาณจะ
อนุมัติเงินประจางวดให้ตามแผนปฏิบัติการฯ ในไตรมาส ๓-๔ ต่อไป
ทั้ ง นี้ ตามมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณปี ๒๕๕๙ (เพิ่ ม เติ ม ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ได้ขยายระยะเวลาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนออกไปจนถึงสิ้นเดือน
มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งปัจจุบัน (ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ยังคงเหลืองบลงทุนที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน ๓๑
รายการ เป็นเงิน ๕๕,๕๘๙,๑๐๐ บาท จาแนกเป็น
- รายการครุภัณฑ์
จานวน ๒๗ รายการ เป็นเงิน ๑๒,๔๐๗,๑๐๐ บาท
- รายการสิ่งก่อสร้าง จานวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๔๓,๑๘๒,๐๐๐ บาท
ดังนั้น จึงขอให้ทุกคณะ/หน่วยงานเร่งรัดการก่อหนี้ให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
โดยมีรายละเอียดสรุปสถานภาพงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๘)

๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้คณะ/หน่วยงาน ที่ยังไม่ก่อหนี้ให้เร่งดาเนินการก่อหนี้ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๔.๒ รายงานผลการดาเนินงานงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ และ รอบที่ ๒ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙
นายธี ร ะศั ก ดิ์ เชี ย งแสน ผู้ อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตามที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินมาตรการกระตุ้นการ
ลงทุน ขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ จานวน ๓๕
รายการ วงเงิน ๒๙,๔๒๗,๐๐๐ บาท นั้น มหาวิทยาลัยได้เร่งรัดให้ คณะ/หน่วยงานที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เร่ง
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น
บั ดนี้ คณะ/หน่ วยงาน ได้ดาเนินการก่อหนี้ผู กพั นครบทุ กรายการแล้ว โดยก่อหนี้ผู กพันทั้ งสิ้ น
จานวน ๒๓,๕๗๕,๗๓๕.๙๖ บาท มีเงินเหลือจ่าย จานวน ๕,๘๕๑,๒๖๔.๐๔ บาท ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มี
การเบิกจ่ายแล้ว จานวน ๑๙,๒๗๖,๗๘๕.๙๖ บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จานวน ๔,๒๙๘,๙๕๐ บาท ซึ่งอยู่ระหว่าง
ดาเนินการก่อสร้าง ประกอบด้วย
๑. งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ จานวน ๒ รายการ
ที่
รายการ
วงเงิน
วันสิ้นสุดสัญญา
หมายเหตุ
๑ ปรับปรุงระบบจราจร (ส่วนกลาง) ๘๙๙,๐๐๐
๒๘ ธ.ค. ๕๘
คงเหลือเบิกจ่ายทั้ง ๒ งวด
๒ ปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา
๓๘๑,๑๕๐
๘ ม.ค. ๕๙
คงเหลือเบิกจ่าย ๑ งวด
ราชาวดี ๓ (สานักบริหารทรัพย์สินฯ)

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๒. งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๒ จานวน ๖ รายการ
รายการ
วงเงิน
วันสิ้นสุดสัญญา
หมายเหตุ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้า
๔๓๖,๐๐๐
๒๗ ธ.ค. ๕๘
คงเหลือเบิกจ่ายทั้ง ๒ งวด
สถานีไฟฟ้าย่อย (ส่วนกลาง)
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ๔๘๕,๐๐๐
๒๙ ธ.ค. ๕๘
คงเหลือเบิกจ่ายทั้ง ๒ งวด
ถนนกลุ่มที่พักอาศัย
และหอพักนักศึกษา (ส่วนกลาง)
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ๕๗๗,๘๐๐
๒๗ ธ.ค. ๕๘
คงเหลือเบิกจ่ายทั้ง ๒ งวด
ถนนสาย A (ส่วนกลาง)
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ๔๑๐,๐๐๐
๒๙ ธ.ค. ๕๘
คงเหลือเบิกจ่ายทั้ง ๒ งวด
ถนนสาย B (ส่วนกลาง)
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ๔๔๐,๐๐๐
๒๙ ธ.ค. ๕๘
คงเหลือเบิกจ่ายทั้ง ๒ งวด
ภายในเขตการศึกษา (ส่วนกลาง)
งานไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตบอล ๒ ๖๗๐,๐๐๐
๙ ม.ค. ๕๙
คงเหลือเบิกจ่ายทั้ง ๒ งวด
สนาม (ส่วนกลาง)

๖

ทั้งนี้ ตามแนวทางซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม กรณี โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
สาหรับรายการที่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้เบิกจ่ายตามงวดงานที่กาหนดไว้ในสัญญา
ต่อไป ดังนั้น จึงขอให้ทุกคณะ/หน่วยงานเร่งดาเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายตามงวดงานที่กาหนดไว้ในสัญญา โดยมี
รายละเอียดสรุปรายงานผลการดาเนินการงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก รอบที่ ๑ และรอบ
๒ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.ศ. ๒๕๕๙
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสรุปรายงานผลการดาเนินงานงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการ
ลงทุ น ขนาดเล็ ก รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ ณ วัน ที่ ๑๘ กุม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙ และเร่งรัด ให้ คณะ/หน่ ว ยงาน เร่ง
ดาเนินการก่อสร้างตามงวดงานที่กาหนดไว้ในสัญญา
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้คณะ/หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ดาเนินการก่อสร้าง
และเบิกจ่ายตามงวดงานที่กาหนดไว้ในสัญญาโดยเร่งด่วน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

………….………………………
(นางสุรางคณา แสนทวีสุข)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม
………………………….…………
(นายธีระศักดิ์ เชียงแสน)
ผู้อานวยการกองแผนงาน
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๑)
………………………….…………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
รองประธานกรรมการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๒)

