
๑ 
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๒  

วันเสาร์ที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

 วิจัยและนวัตกรรม  กรุงเทพมหานคร และ 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗.  นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๔. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๕. นายประดิษฐ์  แป้นทอง         กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๖. นายพัน  พงษ์ผล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๘. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๑๙. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
                                    ผู้ไม่มาประชุม…  



๒ 
  
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๓. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
   ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๔. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๓. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๔. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๕. นายปิยณัฐ  สร้อยค า  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. นายศักดฺสิทธิ์  ศรีภา  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อธิพงศ์  สุริยา ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้ งที่ ประชุม เ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ มี คณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน ๔ ท่าน ดังนี้ 
 

๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  
๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  

๓. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์    
๔. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส 

 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 

 
 

           ๑.๑.๒  ขออนุญาต... 



๓ 
  

๑.๑.๒  ขออนุญาตให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี 

   ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เพ่ือให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ ดังนั้น 
จึงเห็นสมควรให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เข้ารับฟังการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังกล่าว เพ่ือผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยจะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน าข้อเสนอแนะที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายไปด าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป    
   

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๓  การประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ ก.พ.อ.  
    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
           ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ ได้บัญญัติให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และบัญญัติมาตรา ๑๑ ขึ้นใหม่ โดยมีการแก้ไข
องค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และไม่ได้มีการก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับให้ ก.พ.อ. 
ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป แต่อย่างใด จึงมีผลเป็นการยกเลิก ก.พ.อ. ชุดเดิม และจะต้องด า เนินการสรรหา ก.พ.อ.          
ชุดใหม่   

 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์
พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในฐานะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  เข้าร่วมการประชุมในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น ๕ อาคารอุดมศึกษา ๑ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์                      
วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร  เพ่ือคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๑                        
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือเสนอโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 
 
 
 
 
 
            ๑.๑.๔  การเข้าร่วม... 



๔ 
  
  ๑.๑.๔  การเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหว่างนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา 
    ของรัฐกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 
 ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหว่างนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับ
รัฐมนตรีฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย  โดยรัฐมนตรีฯ ได้ให้
นโยบายรวมทั้งซักถามปัญหาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยต้องการจะให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดหรือต้องการที่จะปรับปรุง
แก้ไข โดยที่ประชุมได้เน้นในเรื่องการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในยุค 4.0 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 การสร้างและพัฒนาคน เพ่ือให้เป็น Smart Citizen ให้มีการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long 
Education) เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมีงานท า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายไว้ 

ประเด็นที่ ๒  การสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัย ในทิศทางที่ตอบโจทย์ประเทศ ภาคเอกชน ชุมชนและ
ประเด็นที่ท้าทายของโลก และการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า ทั้งนี้ การจัดตั้งกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขึ้นมานั้นเพ่ือให้เกิดความร่วมมือทางด้านการวิจัย ท าให้เกิดการวิจัยอย่าง
เป็นระบบตอบโจทย์ประเทศ โดยการแบ่งการวิจัยออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่  

1) การวิจัยที่จะสร้างคนและองค์ความรู้แบบ frontier knowledge ที่จะตอบโจทย์ประเทศ  
2) การวิจัยที่จะเพ่ิมระดับขีดความสามารถของประเทศ แข่งขันในระดับโลก  
3) การวิจัยเพื่อลดความเลื่อมล้ าผ่านการพัฒนาพื้นที่และการสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
4) การวิจัยจากโจทย์ประเด็นท้าทายที่มีในสังคม สิ่งแวดล้อม เช่น สังคมสูงวัย pm 2.5 ขยะ เป็นต้น  
ทั้งนี้  การสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัย  นั้น ให้เป็นไปตามความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย โดย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีความสามารถในด้านการวิจัยที่เน้นเรื่อง area based เป็นส าคัญ เพ่ือเป็นการแก้ไขความ
เหลื่อมล้ าในชุมชนและพ้ืนที ่

ประเด็นที่ 3  การสร้างนวัตกรรม ปัจจุบันรัฐบาลก าลังผลักดัน BCG Model โดย B (Bio Economy) หรือ 
เศรษฐกิจชีวภาพ C (Circular Economy) หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ G (Green Economy) หรือ เศรษฐกิจสีเขียว 
ซึ่งครอบคลุมด้าน เกษตรอาหาร การแพทย์และสุขภาพ พลังงานและวัสดุชีวภาพ และการท่องเที่ยวโดยอาศัยความ
หลากหลายเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน BCG จาก
นี้ไปการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าจะใช้องค์ความรู้เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา โดยขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานผ่านการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัย 3 ประเภท คือ  

๑) มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ด้านวิจัยขั้นแนวหน้าของโลก (Global & frontier Research Strategic 
intent Universities)  

2) มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ด้านสร้างผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Technology/ Innovation 
Strategic intent Universities) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ 
EEC (Eastern Economic Corridor) และ  

๓) มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์เชิงพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น (Area Based & Community Strategic 
intent Universities) ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็จัดอยู่ในประเภทนี้ ตามที่ได้ก าหนดเป้าหมายไว้   

นอกจากนี้ ยังมีการหารือเพ่ิมเติมในประเด็นการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในด้านกลไกที่จะขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย  ซึ่งยังคงมีปัญหาอยู่หลายประเด็น ทั้งในเรื่องการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยนี้ เพ่ือเป็นการสร้างความ
เข้าใจอันดีภายในมหาวิทยาลัย และประเด็นส าคัญ คือ การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

         ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย… 



๕ 
  
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบการด าเนินงานด้านต่างๆ ซึ่งในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้จัดท า
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก
การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะท างาน และนายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาคณะท างาน แต่เนื่องจากอ านาจและหน้าที่ของคณะท างานดังกล่าวในบางประเด็น เป็น
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับเพ่ือให้การด าเนินงานครอบคลุมตามที่พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้บัญญัติไว้อย่างครบถ้วน รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าร่างกฎหมายล าดับรอง
ของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ยกเลิกประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการจัดตั้งกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งคณะท างานฯ และ
คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
มอบอธิการบดีหารือรองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                   

ในการจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งคณะท างานฯ และคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ และเสนอที่ประชุม                 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
 

  มติที่ประชุม         รับทราบ  และให้ยกเลิกประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  
แต่งตั้งคณะท างานเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการจัดตั้งกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่งานประชาสัมพันธ์

และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยท าการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายใน มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่ อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสาร
ภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชน ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี 
และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจ และเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตาม วัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ทั้งนี้  ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของ วีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒   

                จึงเสนอ... 



๖ 
  
  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
     

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๒.๒  ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2562 รอบครึ่งปีหลัง (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐  
    กันยายน ๒๕๖๒) 

รองอธิการบดีฝ่ ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   น าเสนอที่ประชุมเ พ่ือทราบ                           
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ             
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ “ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ให้ประเมินสององค์ประกอบ ได้แก่ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ และ
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่เกินร้อยละสามสิบ และข้อ ๑๒ (๑) การประเมิน
ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) (๑) – (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยก าหนดให้ นายกสภา
มหาวิทยาลัย เป็นผู้ประเมินอธิการบดี” นั้น  

กอปรกับการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ ๑๔ (๘) ของ
ข้อบังคับฉบับดังกล่าว ได้ก าหนดว่า “ให้หน่วยงานส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในหน่วยงาน
ของตนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติผลราชการของข้าราชการใน
มหาวิทยาลัยก่อนน าเสนออธิการบดี ยกเว้นผลการประเมินอธิการบดี ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ” ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ กองการเจ้าหน้าที่ 
จึงขอรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบครึ่งปีหลัง 
(วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ดังนี้ 
 

คะแนนองค์ประกอบที่ ๑ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(๗๐ คะแนน) 

คะแนนองค์ประกอบที่ ๒ 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

(๓๐ คะแนน) 
รวมคะแนน ระดับผลการประเมิน 

65 ๒7 92 ดีเด่น 
 

หมายเหตุ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
  ระดับดีเด่น  คะแนนระหว่าง ๙๐-๑๐๐ คะแนน 
  ระดับดีมาก  คะแนนระหว่าง ๘๐-๘๙   คะแนน 
  ระดับด ี   คะแนนระหว่าง ๗๐-๗๙   คะแนน 
  ระดับพอใช้  คะแนนระหว่าง ๖๐-๖๙   คะแนน 
  ระดับต้องปรับปรุง คะแนนต่ ากว่า     ๖๐      คะแนน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ   ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบครึ่งปีหลัง (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

 

  มติที่ประชุม         รับทราบ   
                          ๑.๒.๓  ก าหนดการ... 



๗ 
  

   ๑.๒.๓  ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

    อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามหนังสือที่ รล ๐๐๑๐/๓๓๙๕ ลงวันที่ 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  

 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประชุมจัดท าก าหนดการกับส านักพระราชวังแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้แก่ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตจะมี ๓ ช่วง                                        
ช่วงละ ๔๐ นาที/๑,๒๐๐ คน แล้วประทับพักประมาณ ๑๐ นาที ส่วนก าหนดการจริง ส านักพระราชวังจะแจ้งมาทาง
เป็นทางการอีกครั้ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

  วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒   
   เวลา ๐๙.๐๐ น.  - ส านักพระราชวังซักซ้อมผู้ เข้าถ่ายภาพ ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินที่อาคารพิธี 
   เวลา รอแจ้ง  - งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และ 
         รางวัลรัตโนบล 

 

  วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  
 เวลา ๐๗.๐๐ น.  - เข้าในเขตพิธีเพ่ือซักซ้อมก่อนพิธี 
  เวลา ๐๘.๔๕ น.   - รับเสด็จหน้าอาคารพิธี 
    - เสร็จพิธีตามเสด็จไปห้องถ่ายภาพ/ห้องทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จ 

   พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เข้าถ่ายภาพชุดที่ ๒  
   - พักรับประทานอาหารบริเวณห้องรับรองหน้าห้องที่ประทับ 
   - ตามเสด็จไปห้องแสดงผลิตภัณฑ์ 
   - ส่งเสด็จหน้าอาคารพิธี 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒.๔  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดให้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือนหรือเป็นไปตามวาระการ
ประชุมที่จ าเป็นเร่งด่วนนั้น  

ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่ผ่านมาการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ได้ด าเนินการประชุมเป็นไปตาม
แผนการจัดประชุม  และก าหนดการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จะหมดลงในสิ้นปีนี้ ดังนั้น     
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอรายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. สรุปการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ตามแผนการประชุมที่ก าหนด 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. สรุปจ านวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปี                        
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    ๓. สรุปจ านวน… 



๘ 
  

๓. สรุปจ านวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายบุคคล ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
        

 และในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอเสนอก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

จึ ง เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ย เ พ่ือ โปรดทราบ  ก าหนดการปฏิทินการจัดประชุม                                           
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒  

        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  รายงานผลการด าเนินงานของ คณะ ส านัก และหน่วยงาน  ตามมติที่ประชุม 

     สภามหาวิทยาลัย  ประจ าเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่นายก
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการติดตามมติที่ประชุม                     
สภามหาวิทยาลัย  ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ คณะ ส านัก และหน่วยงาน  ด าเนินการตามมติที่ประชุม                    
สภามหาวิทยาลัย  และรายงานผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไปนั้น  ซึ่งฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยได้ท าบันทึกแจ้งเวียนให้ คณะ ส านัก หน่วยงาน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายในรอบเดือนที่ผ่านมา  และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยด าเนินการรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ได้รวบรวมผลการด าเนินงานของ คณะ ส านัก และหน่วยงาน  
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว ดังนี้   
 
 

คร้ังที่ วันที่ จ านวนระเบียบ
วาระ (เรื่อง) 

ด าเนินการแล้ว  
(เรื่อง) 

ระหว่างด าเนินการ 
(เรื่อง) 

ยังไม่แจ้งผลการ
ด าเนินงาน (เรื่อง) 

๑/๒๕๖๒ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๒ ๑ - ๑ - 
๔/๒๕๖๒ 25 พ.ค. 2562 4 3 1 - 
๕/๒๕๖๒ 29 มิ.ย. ๒๕๖๒ 1 - - ๑ 
๖/๒๕๖๒ 27 ก.ค. ๒๕๖๒ 2 1 1 - 
7/2562 25 ส.ค. 2562 2 2 - - 

รวม 10 6 3 1 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการติดตามผลการด าเนินงานตาม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของ คณะ ส านัก และหน่วยงาน ประจ าเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

              ที่ประชุม… 



๙ 
  
   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. มอบคณะ วิทยาลัย ส านัก และหน่วยงาน ที่จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยนั้น ก าหนดระยะเวลาที่จะแล้วเสร็จในการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามผลการด าเนินงาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งให้คณะ ส านัก และหน่วยงาน รายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เพ่ือสภามหาวิทยาลัย
จักได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน 

๒. การด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยในการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะกับการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการในบริบทปัจจุบัน ในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยควรจัดท ากฎหมายเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส่วนงานก่อน แล้วจึงพิจารณาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดต่อไป 

 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
      

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
                    ๔.๑.๑.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4  
        (ณ 30 กันยายน 2562) 
        ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผน
แม่บท โดยก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง) ประกอบด้วย              
การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจ า เป้าหมายร้อยละ 100  
   มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                  
สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2562)  ดังนี้ 
                ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน : จากผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 
869,049,300 บาท เบิกจ่าย 833,191,647.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.87 ต่ ากว่าเป้าหมายในภาพรวมที่
รัฐบาลก าหนดร้อยละ 4.13 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 100)  โดยแยกงบรายจ่าย ดังนี้ 
 

งบรายจ่าย ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

งบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
เป้าหมาย
ที่รัฐบาล
ก าหนด 

ก.  รายจ่าย
ประจ า 

711,769,700.00 719,418,877.88 718,161,425.68 1,257,452.20 99.83 100.00 

งบบุคลากร 230,459,500.00 251,941,958.94 251,941,958.01 0.93 100  

งบด าเนินงาน 91,353,500.00 77,520,218.94 76,279,131.49 1,241,087.45 98.40  

งบเงินอุดหนุน 352,750,800.00 352,750,800.00 352,750,799.34 0.66 100  



๑๐ 
  

งบรายจ่าย ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

งบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
เป้าหมาย
ที่รัฐบาล
ก าหนด 

งบรายจ่ายอื่น 37,205,900.00 37,205,900.00 37,189,536.84 16,363.16 99.96  

ข. รายจ่าย
ลงทุน 

157,279,600.00 149,630,422.12 115,030,222.12 34,600,200.00 76.88 100.00 

รวม 869,049,300.00 869,049,300.00 833,191,647.80 35,857,652.20 95.87 100.00 

 

1. ภาพรวมทุกงบรายจ่าย งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน 869,049,300 บาท 
เบิกจ่าย 833,191,647.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.87 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 4.13 (เป้าหมาย
ที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 100) คงเหลือ 35,857,652.20 บาท  

2. รายจ่ายประจ า งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน 719,418,877.88 บาท เบิกจ่าย 
718,161,425.68บาท คิดเป็นร้อยละ 99.83 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 0.17 (เป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด ร้อยละ 100) คงเหลือ 1,257,452.20 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

2.1 คงเหลือคืนคลังแผ่นดิน จ านวน 957,452.20 บาท ดังนี้ 
 

ผลผลิต/โครงการ วงเงิน (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชน
เมือง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ 

16,363 คณะเภสัชศาสตร์ 

2. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตส าหรับวัยเรียน 0.16 คณะวิทยาศาสตร์ 

3. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 1.88 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

4. โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 941,082.66 ส านักงานอธิการบดี 

5. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.74 ส านักงานอธิการบดี 

6. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 0.20 ส านักงานอธิการบดี 

7. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.56 ส านักงานอธิการบดี 
                       

      2.2 เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 1 รายการ คือ งบด าเนินงาน (ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ) จ านวน 300,000 บาท (คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนพ.ย. 62) 

3. รายจ่ายลงทุน งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน 149,630,422.12 บาท เบิกจ่าย 
115,030,222.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.88 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 23.12 (เป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 100) คงเหลือ 34,600,200.00 บาท โดยคืนคลังแผ่นดิน 416,770 และกันเงินเบิกจ่าย
เหลื่อมปี จ านวน 5 รายการ วงเงิน 34,183,430 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

                  3.1 คงเหลือ… 



๑๑ 
  

3.1 คงเหลือคืนคลังแผ่นดิน โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร จ านวน 
416,770 บาท (อุทยานวิทยาศาสตร์) 

3.2 เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 5 รายการ วงเงิน 34,183,430 บาท ดังนี้ 
 

รายการ วงเงินก่อหน้ี
ผูกพัน 

สัญญาสิ้นสุด วงเงินยังไม่เบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่าย หมายเหตุ 

1. ก่อสร้างรั้วรอบ
มหาวิทยาลยั ระยะที่ 2 
(ส านักงานอธิการบดี 
ก าหนดเบิกจ่าย 4 งวด)   

3,388,000  

 

14 มี.ค. 62 847,000 
(งวดที่ 4) 

ภายในเดือนม.ค. 63 ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง
ทางด้านการเงิน  โดย
ผู้รับจ้างยินยอมจ่าย
ค่าปรับตามที่
มหาวิทยาลยัเรยีกเก็บ  

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ระบบจราจร(ส านักงาน
อธิการบดี ก าหนดเบิกจ่าย 
5 งวด) 

2,390,000 13 พ.ค. 62 1,912,000 (งวดที่ 
2-5) 

ภายในเดือนม.ค. 63 ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง
ทางด้านการเงิน  โดย
ผู้รับจ้างยินยอมจ่าย
ค่าปรับตามที่
มหาวิทยาลยัเรยีกเก็บ  

3.ปรับปรุงอาคาร ระบบ
ประกอบอาคารและ
บริเวณโดยรอบกลุม่
อาคารคณะวิชาด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ส านักงาน
อธิการบดี ก าหนดเบิกจ่าย 
6 งวด) 

7,880,000 17 ก.ค. 62 5,516,000 

(งวดที่ 3-6) 

ภายในเดือนม.ค. 63 ผู้รับจ้างเข้าท างานล่าช้า
กว่าแผนที่ก าหนด โดย
ผู้รับจ้างยินยอมจ่าย
ค่าปรับตามที่
มหาวิทยาลยัเรยีกเก็บ 

4. อาคารโรงงานต้นแบบ
ด้านการผลติอาหาร  

   4.1 ค่าครุภัณฑ์   

 

 

 

 

 4.2 ค่าก่อสร้าง (อุทยาน
วิทยาศาสตร์ ก าหนด
เบิกจ่าย 9 งวด)      

9,311,030 

 

5,593,030  

 

 

 

 

37,180,000 

 

 

 

 

 

 
 

24 ก.ย. 62 

 

 

5,593,030 

 

 

 

 

3,718,000  

(งวดที่ 9) 

 

 

ภายในเดือนพ.ย. 62 

 

 

 
 

เบิกจ่ายเรียบร้อย
แล้ว เมื่อ วันท่ี 31 
ต.ค. 62 

 

 

- รายการครุภณัฑ์เป็น
รายการที่ขออนุมัติใช้เงิน
เหลือจ่ายในช่วงปลายปี
งบประมาณ ท าให้
ด าเนินการเบิกจ่ายไม่ทัน
ในปีงบประมาณ 

- การก่อสร้างประสบ
ปัญหาน้ าท่วมท าให้
ขยายการก่อสร้างไปอีก
ประมาณ 25 วัน   



๑๒ 
  

รายการ วงเงินก่อหน้ี
ผูกพัน 

สัญญาสิ้นสุด วงเงินยังไม่เบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่าย หมายเหตุ 

5. อาคารนวัตกรรมการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  (คณะเภสัช
ศาสตร์ ก าหนดเบิกจ่าย 9 
งวด)  
 

31,768,600  

 

 

24 ม.ค.64 
(เป็นรายการ
งบประมาณ
ผูกพันข้ามปี 

2562-2564) 

16,597,400 (งวด
ที่ 7-9) 

- งวดที่ 7 เบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันท่ี 31 ต.ค. 62 

- งวดที่ 8-9 ภายใน
เดือนพ.ย. 62 

เนื่องจากลงนามใน
สัญญาไมเ่ป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด แต่การ
ด าเนินการก่อสร้าง
เป็นไปตามงวดงานท่ี
ก าหนดไว้ในสญัญา 

 

ดังนั้น ยอดคงเหลือที่ ไ ม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 
35,857,652.20 บาท (คืนคลังแผ่นดิน จ านวน 1,374,222.20 บาท และเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี            
จ านวน 34,483,430 บาท)   

 

โดยสามารถสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 
 

คณะ/หน่วยงาน ภาพรวม (ร้อยละ) รายจ่ายประจ า (ร้อยละ) รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ) 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ 100.00 100.00 100.00 

2. คณะศิลปประยุกต์ฯ 100.00 100.00 - 

3. คณะบริหารศาสตร์ 100.00 100.00 - 

4. คณะรัฐศาสตร์ 100.00 100.00 - 

5. ส านักทรัพย์สินฯ 100.00 100.00 - 

6. คณะนิติศาสตร์ 100.00 100.00 - 

7. คณะศิลปศาสตร์ 100.00 100.00 - 

8. คณะเกษตรศาสตร์ 100.00 100.00 - 

9. คณะวิทยาศาสตร์ 100.00 100.00 - 

10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 100.00 100.00 100.00 

11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100.00 100.00 - 

12. ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 100.00 100.00 100.00 

13. คณะเภสัชศาสตร์ 59.86 99.88 42.33 

14. ส านักงานอธิการบดี 98.85 99.85 81.95 

15. ส านักวิทยบริการ 93.57 93.57 - 



๑๓ 
  

คณะ/หน่วยงาน ภาพรวม (ร้อยละ) รายจ่ายประจ า (ร้อยละ) รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ) 

16. อุทยานวิทยาศาสตร์ 77.48 - 77.48 

รวม 95.87 99.83 76.88 
 

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน 12 หน่วยงาน และไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 4 หน่วยงาน คือ คณะเภสัชศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ 
 ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ าเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน 12 หน่วยงาน และไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 3 หน่วยงาน คือ คณะเภสัชศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี และส านักวิทยบริการ  
 ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน 3 หน่วยงาน และไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 3 หน่วยงาน คือ คณะเภสัชศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี และอุทยานวิทยาศาสตร์ 
 ส าหรับหน่วยงานที่เบิกค่าวัสดุการศึกษาภายใต้ส านักงานอธิการบดี มี 6 หน่วยงาน สามารถเบิกจ่ายได้
ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 4 หน่วยงาน และไม่สามารถเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร 
จ านวน 2 หน่วยงาน คือ คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน 36,730.95 บาท และคณะศิลปประยุกต์ฯ                           
จ านวน 42,481 บาท โดยมหาวิทยาลัยได้น างบประมาณคงเหลือไปช าระค่าสาธารณูปโภคแล้ว  
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยอ านาจหัวหน้าส่วนราชการ จากงบลงทุนไปงบ
ด าเนินงานเพื่อช าระค่าสาธารณูปโภค จ านวน 7,649,176 บาท (ซึ่งเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง) 
 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
                     ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 

1. รายจ่ายประจ า มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 1,257,452.20 บาท เกิดจากการด าเนินงาน
เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง  และการเบิกจ่ายในแผนงานบุคลากรภาครัฐในส่วนของงบด าเนินงานมหาวิทยาลัยตั้ง
งบประมาณไว้ที่งบด าเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ 
เนื่องจากในขั้นการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมบัญชีกลางก าหนดให้การเบิกจ่ายตามระบบของกรมบัญชีกลางภายใต้งบ
บุคลากร ท าให้มีงบประมาณเหลือจ่าย 

2. รายจ่ายลงทุน มีการเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 5 รายการ วงเงิน 34,183,430 บาท  
2.1 สาเหตุเกิดจากการลงนามในสัญญาไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ  
2.2 ผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้ตามแผนที่ระบุในสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้าง

ขาดสภาพคล่องทางการเงิน  
แนวทางการแก้ไข 
1. รายจ่ายลงทุน ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เร่งด าเนินการให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และควรแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ทั้งนี้หากมีเงินเหลือจ่ายให้รีบด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งแต่ต้ นปี เพ่ือให้การใช้จ่ายทันภายใน
ปีงบประมาณ 

2. การคัดเลือกผู้รับจ้างควรค านึงถึงผลงานที่ผ่านมาของผู้รับจ้าง รวมทั้งสถานะทางการเงินของ                 
ผู้รับจ้าง เพ่ือป้องกันปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

 
               จึงเสนอ... 



๑๔ 
  
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่  4                      
(ณ 30 กันยายน 2562)  
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

จ่ายงบประมาณ หรือมาตรการอ่ืนใดที่ภาครัฐได้ก าหนด เพ่ือป้องกันการพิจารณาปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณต่อไป  

๒. มอบมหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมของแบบรูปรายการก่อสร้างเพ่ือให้การก่อสร้างสามารถ
ด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับให้ทันต่อระยะเวลาของปีงบประมาณ 

๓. มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียน มูลค่าสุทธิของกิจการ ผลงานที่ผ่านมาของ
บริษัทผู้รับจ้าง รวมทั้งเอกสารประกอบการเสนองานของผู้รับจ้าง เช่น หนังสือค้ าประกันธนาคาร เป็นต้น และ
ตรวจสอบการไม่เป็นผู้ทิ้งงานตามประกาศของกระทรวงการคลัง เพ่ือเป็นการคัดกรองผู้รับจ้างที่มีคุณภาพ และมีสถานะ
ทางการเงินที่ดีและเพียงพอต่อการบริหารสัญญาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๔. มอบมหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการป้องกันการที่บริษัทผู้รับจ้างขายงานให้กับผู้รับเหมาช่วง 
(Sub Contractor) ที่ขาดคุณภาพในงานก่อสร้าง และมีสถานะทางการเงินที่ไม่มั่นคง ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารสัญญา
การก่อสร้างให้ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ             

    ๔.๑.๒.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับ 
              มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔  
              (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  

         ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง           
ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ .ศ. ๒๕๖๒ ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน  และกองแผนงานได้แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
พร้อมทั้งปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานฯ ที่ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันท าการหลังสิ้นไตรมาส และระดับ คณะ/หน่วยงาน ให้รายงานผลการ
ด าเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันท าการก่อนสิ้นไตรมาส นั้น  

 

                  กองแผนงาน... 



๑๕ 
  

 กองแผนงานได้ด า เนินการติดตาม รวบรวม วิ เคราะห์  และประเมินผลการด า เนินงานตาม                    
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ผลการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

๑. ระดับคณะ/หน่วยงาน 
 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔  รายละเอียดดังนี้   
 

คณะ/หน่วยงาน 
จ านวน
ประเด็น 

ณ สิ้นไตรมาส ๔ การจัดการความเสี่ยง  

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยอมรับความ
เสี่ยงได้ 

ยังไม่สามารถ
ยอมรับความ

เสี่ยงได้ 

คณะเกษตรศาสตร์ ๒ ๐ ๐ ๒ ๐ ๒ 
คณะวิทยาศาสตร์ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๖ ๐ ๐ ๖ ๔ ๒ 
คณะศิลปศาสตร์ ๒ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ 
คณะเภสัชศาสตร์ ๓ ๐ ๐ ๓ ๓ ๐ 
คณะบริหารศาสตร์ ๓ ๐ ๐ ๓ ๑ ๒ 
คณะศิลปประยุกต์ฯ ๓ ๐ ๑ ๒ ๑ ๒ 

คณะนิติศาสตร์ ๒ ๐ ๐ ๒ ๑ ๑ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ๒ ๐ ๐ ๒ ๒ ๐ 
คณะรัฐศาสตร์ ๔ ๐ ๐ ๔ ๔ ๐ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ๒ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ 
ส านักวิทยบริการ ๔ ๑ ๒ ๑ ๑ ๓ 
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ๕ ๐ ๐ ๕ ๕ ๐ 
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ ๒ ๐ ๐ ๒ ๐ ๒ 
ส านักงานอธิการบดี ๒ ๐ ๐ ๒ ๑ ๑ 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ 
สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ  ๒ - - ๒ ๑ - 

หมายเหตุ *เพิ่มเติมประเด็นความเสี่ยงตามแนวทางการป้องกันการทุจริตในแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน 
ข้อมูล ณ วันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :  
 ขอให้คณะ/หน่วยงานที่มีประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ให้ด าเนินการ
ทบทวนแนวทางการจัดการความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงเพ่ือน าไปด าเนินการจัดการความเสี่ยงให้สามารถจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป  
 

              ๒) ระดับ... 



๑๖ 
  

๒) ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน กองแผนงานได้ด าเนินการ
ติดตามรวบรวม วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) น าเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป โดยแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๒              
มีประเด็นความเสี่ยง จ านวน ๒ ประเด็นความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
 ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ : รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง 
  ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบ
กับรายได้ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๑  
  ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน 
  ผลการด าเนินงาน :  
  ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินแล้วเสร็จ ๔ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๖ วิธีการจัดการความเสี่ยง           
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ เมื่อเทียบกับแผนการด าเนินงาน และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๑ วิธีการจัดการความเสี่ยง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖.๖๗ และยังไม่ได้ด าเนินการ ๑ วิธีการจัดการความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ รายละเอียดดังนี้ 
 

              

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๑. วิเคราะห์สภาพปัญหาทั้งภายใน
และภายนอก เพ่ือค้นหาปัจจัยความ
เสี่ยง และวิเคราะห์โอกาส เพ่ือส ารวจ
ทรัพยากรและทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัย
มี  พร้อมทั้งก าหนดแนวทางขั้นตอน
การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ง บ ป ร ะ ม า ณ เ งิ น ร า ย ไ ด้ ข อ ง
มหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

โดยสืบเนื่องจากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผน
กลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๔  มีการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด  มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๓๓.๓๓ และมีตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่า
เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๑๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๖๖.๖๗ และกองแผนงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ทบทวนค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัย โดยเชิญศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิช่วยพิจารณาใน
การทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัย  ในวันที่  ๑ สิ งหาคม ๒๕๖๑ โดยมี
วัตถุประสงค์ เ พ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การหารายได้เพ่ือการมีเสถียรภาพทางการเงิน ในแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลด
รายจ่าย   



๑๗ 
  

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

ดังนั้น ท าให้คณะ/หน่วยงานทราบปัญหา และ
แนวทางการแก้ปัญหา และพบแนวทางในการหารายได้
จากแหล่งอ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากการบริหารจัดการ
หลักสูตร  Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่   
รายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพ่ือหา
รายได้ รายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย  รายได้จากแหล่งทุน
วิจัยภายนอก  รายได้จากการให้บริการวิชาการ  รายได้
ของศูนย์ทดสอบและศูนย์เครื่องมือต่างๆ รายได้จาก
โรงพยาบาล  รายได้จากการบริหารทรัพยากรและการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

๒ . สร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้
อาจารย์  และบุคลากรตระหนักรู้
ร่ วมกันในการหารายได้ เ พ่ิม และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
และก าหนดปฏิทินการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

กองแผนงานแจ้งเวียนคู่มือสรุปตัวชี้วัด ค าอธิบายและ
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ (ฉบับ
ทบทวนปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๒ ) เ พ่ือให้คณะ/
วิทยาลัย/ส านัก ทราบและถือปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัยในการหารายได้จากแหล่งอ่ืนเพิ่ม 

๓. คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินงาน
ตามปฏิทิน/แผนการด าเนินงานการ
ก ากับติดตามเพ่ือหารายได้เพ่ิมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

๑. คณะ/หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานการหา
รายได้และลดรายจ่ายทุกเดือน 
๒. กองแผนงานก ากับติดตามผลการด าเนินงานการหา
รายได้และลดรายจ่ายจากคณะ/หน่วยงานทุกสิ้นไตรมาส 
และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง ณ 
สิ้น ไตรมาส  ๔  กองแผนงานก าหนดให้ทุกคณะ/
หน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงานหารายได้และลด
รายจ่ายมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๔. คณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายงานผล
การด าเนินงานตามปฏิทินการก ากับ
ติดตามการด าเนินการหารายได้ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

๑.  กองแผนงานด า เนินการก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานหารายได้และลดรายจ่ายจากคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส 
๔ ก าหนดให้ส่งข้อมูลมายังกองแผนงานภายในวันที่ ๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๒  มีคณะ/หน่วยงานส่ งมาเ พียง ๓ 
หน่ วยงาน ประกอบด้ วย  โ รง พิมพ์มหาวิทยาลั ย



๑๘ 
  

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

อุบลราชธานี  ส านักงานบริหารทรัพย์สิ นและสิทธิ
ประโยชน์  และคณะรัฐศาสตร์  และกองแผนงานได้
ติดตามทวงถามครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ มี
คณะ/หน่วยงานส่งรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ณ สิ้นไตรมาส ๔ เพ่ิมเติม 
ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์   ส านักวิทยบริการ                  
คณะศิลปศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข คณะเกษตรศาสตร์   คณะนิติศาสตร์              
คณะเภสัชศาสตร์  กองคลัง และส านักงานบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม  
๒. กองแผนงานก าหนดให้คณะ/หน่วยงานตรวจสอบ
ข้อมูล/กิจกรรมหารายได้ และยืนยันข้อมูลรายงาน
รายรับ -รายจ่ ายเงินรายได้  ประจ าปี งบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ ของกองคลังมายังกอง
แผนงาน ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  
๓. กองแผนงาน รายงานผลการด าเนินงานการหารายได้
และลดรายจ่ าย  เสนอต่ อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๕ . รายงานผลการด าเนินงานต่อที่
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย  และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๑. กองแผนงานสรุปรายงานผลการด าเนินงานหารายได้
และลดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๒                 
ณ สิ้ น ไตรมาส ๒ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ และเสนอคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒             
๒. กองแผนงานสรุปรายงานผลการด าเนินงานหารายได้
และลดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                
ณ สิ้นไตรมาส ๔ โดยผลการหารายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษาต่อรายได้จากแหล่งอ่ืน เท่ากับ ๖๑.๕๕ ต่อ 
๓๘.๔๕  และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เมื่ อ วั นที่  ๕  พฤศจิ ก ายน  ๒๕๖๒  และ เสนอต่ อ



๑๙ 
  

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ต่อไป  

๖ . น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีถัดไป  

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ก อ ง แ ผ น ง า น  จ ะ น า ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก ค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย มาจัดท า (ร่าง) แนวทาง/มาตรการในการ
หารายได้ของมหาวิทยาลัย ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒  

 

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ พบว่า ร้อยละของรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเม่ือเทียบกับรายได้ทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ ผลการ
ด าเนินงานพบว่า ด าเนินการได้ จ านวน ๓๕๐,๘๓๘,๗๗๗.๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๕ จากแผนการด าเนินงาน
ที่ก าหนดไว้ที่ ร้อยละ ๔๑ คิดเป็นเงิน ๓๘๙,๒๔๑,๖๘๐ บาท (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๕๕) รายละเอียดดังนี้ 

         

ตัวช้ีวัด 
แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ 

ร้อยละ  จ านวนเงิน ร้อยละ  จ านวนเงิน 
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ๕๙ ๕๖๐,๐๖๕,๑๐๐.๐๐ ๖๑.๕๕ ๕๖๑,๕๔๖,๒๗๐.๐๐ 
รายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

๔๑ ๓๘๙,๒๔๑,๖๘๐.๐๐ ๓๘.๔๕ ๓๕๐,๘๓๘,๗๗๗.๑๗ 

 

ทั้งนี้  ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๘  จาก
แผนการด าเนินงาน และหากพิจารณาแนวโน้มค่าเป้าหมายเทียบกับผลการด าเนินงานรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือ
จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  และ พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ปีงบประมาณ 
ค่าเป้าหมายรายได้จาก
แหล่งอ่ืนนอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ จ านวนเงิน 

๒๕๖๑ ร้อยละ ๔๖ ร้อยละ ๔๐.๘๔ ๓๑๗,๒๐๘,๓๐๕.๐๐ 
๒๕๖๒ ร้อยละ ๔๑ ร้อยละ ๓๘.๔๕ ๓๕๐,๘๓๘,๗๗๗.๑๗ 
๒๕๖๓ ร้อยละ ๓๕ 

(๒๗๙,๘๙๘,๔๐๐ บาท) 
- - 

๒๕๖๔ ร้อยละ ๓๘  
(๓๐๐,๙๑๖,๔๐๐ บาท) 

- - 

 

                 สรุปผล... 



๒๐ 
  

สรุปผลการด าเนินงานรายได้จากแหล่งอ่ืน จ าแนกตาม ๘ แหล่งรายได้ (ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัย) ดังนี้ 

 

รายได้จากแหล่งอื่น แผน ผล คิดเป็น 
ร้อยละ หมายเหตุ 

๑ . ร า ย ไ ด้ ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า รหลั ก สู ต ร  Non 
Degree ห รื อ ห ลั ก สู ต ร
รูปแบบใหม่ 
 

๑๘,๘๘๗,๖๐๐.๐๐ ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ 
 

๑.๑๙ 
 

 

เภสัชศาสตร์          ๒๒๕,๐๐๐ 
*เนื่ อ งจากหน่ วยงานต้ นสั งกั ดจั ด
ฝึกอบรมให้กลุ่มเป้าหมาย จึงท าให้ไม่มี
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม    

๒ . ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาจาก
ผลงานวิจัย 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗๐,๔๘๓.๒๑ 
 

๘.๗๕ 
 

 

ส านักงานอธิการบดี ๒๗๐,๔๘๓.๒๑ 
  

๓ . รายได้จากแหล่ งทุน
วิจัยภายนอก 

๓๖,๖๑๔,๗๐๐.๐๐ ๒๖,๓๑๘,๓๙๗.๐๓ 
 
 

๗๑.๘๘ 
 

 

เกษตรศาสตร์      ๔,๗๔๓,๘๙๘ 
เภสัชศาสตร์        ๔,๖๙๒,๔๖๐ 
ส านักงานอธิการบดี  ๓,๕๗๕,๕๑๗.๓๙ 
วิศวกรรมศาสตร์   ๓,๑๐๙,๔๖๓.๕๙ 
พยาบาลศาสตร์    ๒,๙๗๑,๐๑๕ 
ว.แพทย์             ๑,๙๐๕,๘๗๐ 
วิทยาศาสตร์        ๑,๘๑๖,๒๕๓ 
รัฐศาสตร์            ๑,๖๙๘,๕๔๘.๔๑ 
ศิลปศาสตร์          ๑,๒๐๕,๓๗๑.๖๔ 
บริหารศาสตร์       ๓๙๐,๐๐๐ 
ศิลปประยุกต์        ๒๑๐,๐๐๐ 
 

๔ . ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร
ให้บริการวิชาการ 

๑๓๘,๙๑๔,๔๘๐.๐๐ ๑๑๕,๑๒๐,๓๘๘.๙๒ ๘๒.๘๗ 
 

 

ส านักงานอธิการบด๔ี๗,๘๔๐,๙๓๑.๕๖  
 วิทยาศาสตร์       ๓๑,๙๔๖,๘๗๙.๕๐  
 วิศวกรรมศาสตร์  ๑๓,๑๒๕,๓๕๗ 
 บริหารศาสตร์     ๕,๖๕๖,๖๐๐ 
 ศิลปประยุกต์ฯ    ๕,๕๐๑,๐๗๒.๔๘  
 นิติศาสตร์          ๓,๑๓๖,๐๙๕ 
 เกษตรศาสตร์      ๓,๐๒๕,๖๘๓ 
 พยาบาลศาสตร์   ๑,๙๙๑,๓๕๐ 
 ศิลปศาสตร์        ๘๗๙,๐๒๐.๓๘  
 รัฐศาสตร์           ๘๓๖,๕๐๐ 
 เภสัชศาสตร์       ๖๖๘,๐๐๐ 
 ว.แพทย์            ๔๑๖,๕๐๐  



๒๑ 
  
รายได้จากแหล่งอื่น แผน ผล คิดเป็น 

ร้อยละ หมายเหตุ 

 ส านักวิทยบริการ  ๙๖,๔๐๐ 
 

๕. รายได้จากศูนย์ทดสอบ 
และศูนย์เครื่องมือต่างๆ 
 

๑๙,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๒๘๗,๙๔๒ ๙๐.๕๖ 
 

ส านักงานอธิการบดี ๑๕,๗๖๖,๔๗๒ 
เภสัชศาสตร์          ๑,๕๒๑,๔๗๐ 

๖. รายได้จากโรงพยาบาล ๒๒,๘๕๒,๒๐๐.๐๐ ๒๓,๒๓๒,๗๖๕.๔๒ ๑๐๑.๖๗ 
 

ว.แพทย์              ๒๑,๒๘๒,๘๖๕.๔๒ 
ส านักงานอธิการบดี  ๑,๙๔๙,๙๐๐ 

๗ . รายได้ จากจากการ
บริหารทรัพยากร และการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

๙๐,๙๕๗,๕๐๐.๐๐ ๑๐๒,๗๔๗,๘๓๐.๘๙ ๑๑๒.๙๖ 
 

ส านักงานอธิการบด๔ี๖,๐๐๕,๕๗๗.๒๖  
ส านักทรัพยส์ินฯ    ๓๔,๙๐๓,๐๓๕.๔๔  
โรงแรมฯ    ๙,๔๒๔,๙๘๗.๔๒  
โรงพิมพ์ฯ   ๕,๐๐๙,๔๓๔.๑๖  
เกษตรศาสตร์  ๒,๒๕๘,๘๖๘.๘๒  
ว.แพทย์ฯ            ๑,๖๗๘,๓๘๐ 
วิทยาศาสตร์  ๑,๕๕๑,๑๘๓.๒๐  
วิศวกรรมศาสตร ์ ๔๙๔,๘๙๕.๗๕  
เภสัชศาสตร์  ๓๗๔,๓๔๗.๕๒  
ศิลปศาสตร์  ๓๒๖,๑๗๒.๑๗  
ส านักวิทยบริการ  ๒๐๒,๓๘๗ 
 บริหารศาสตร์  ๑๙๘,๐๖๘.๔๐  
 รัฐศาสตร์  ๑๓๗,๖๘๓.๗๕  
 ส านักคอมฯ   ๑๒๘,๐๐๐ 
 นิติศาสตร์  ๕๔,๘๑๐  
 **พยาบาลศาสตร์/ศิลปประยุกต์ฯ ไม่มี
รายได้จากจากการบริหารทรัพยากร 
และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
 

๘ . ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร รั บ
บ ริ จ า ค แ ล ะ ก า ร จั ด
กิจกรรมเพื่อหารายได้ 

๕๘,๘๓๕,๒๐๐.๐๐ ๖๕,๖๓๕,๙๖๙.๗๐ ๑๑๑.๕๖ 
 

ว.แพทย์ฯ            ๔๒,๒๙๗,๙๘๙  
วิทยาศาสตร์   ๘,๕๗๘,๕๘๓.๐๒  
ส านักงานอธิการบดี ๖,๐๒๙,๔๔๓  
เกษตรศาสตร์   ๕,๔๗๖,๕๒๗.๑๕ 
วิศวกรรมศาสตร์   ๑,๐๔๖,๐๐๙ 
เภสัชศาสตร์   ๗๗๐,๖๐๐ 
ส านักทรัพยส์ินฯ     ๖๒๓,๕๐๐ 
ศิลปศาสตร์   ๓๓๒,๓๐๐ 
บริหารศาสตร์   ๒๑๖,๔๖๐ 
ศิลปประยุกตฯ์   ๑๖๒,๘๕๐ 



๒๒ 
  
รายได้จากแหล่งอื่น แผน ผล คิดเป็น 

ร้อยละ หมายเหตุ 

พยาบาลศาสตร์   ๕๔,๒๒๗.๒๘  
นิติศาสตร์   ๒๙,๐๐๐ 
รัฐศาสตร์   ๙,๙๐๐  
ส านักวิทยบริการ   ๘,๐๕๑ 
สถานปฏิบัติการโรงแรม  ๕๓๐.๒๕ 
 

รวมทั้งสิ้น ๓๘๙,๒๔๑,๖๘๐ ๓๕๐,๘๓๘,๗๗๗.๑๗ ๙๐.๑๓  
 

สัดส่วนของรายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 

โดยสัดส่วนของรายได้จากแหล่งอ่ืน จ านวน ๘ แหล่งรายได้  พบว่า แหล่งของรายได้ที่มากที่สุดคือ รายได้จาก
การให้บริการวิชาการ จ านวน ๑๑๕,๑๒๐,๓๘๘.๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๑ รองลงมา คือ รายได้จากการบริหาร
ทรัพยากรและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๐๒,๗๔๗,๘๓๐.๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๙ 
และรายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้  จ านวน ๖๕ ,๖๓๕ ,๙๖๙ .๗๐ บาท คิดเป็น                                  
ร้อยละ ๑๘.๗๑   

 

ผลการประเมิน :  
๑. ร้อยละของรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ ผลการด าเนินงานพบว่า แผนการด าเนินงานร้อยละ ๔๑ คิดเป็นเงิน 
๓๘๙,๒๔๑,๖๘๐ บาท ด าเนินการได้ ร้อยละ ๓๘.๔๕ คิดเป็นเงิน ๓๕๐,๘๓๘,๗๗๗.๑๗ บาท (ต่ ากว่า ค่าเป้าหมาย           
ร้อยละ ๒.๕๕) 
 

                    ๒. ผลการด าเนินงาน… 



๒๓ 
  

๒. ผลการด าเนินงานของรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๘  จากแผนการด าเนินงาน และหากพิจารณาแนวโน้มค่าเป้าหมาย
เทียบกับผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ร้อยละ ๓๕) และ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ร้อยละ ๓๘)   

๓. ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากผลการด าเนินงานยังไม่บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด  (ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๕๕) 

๔. พิจารณาการบรรจุประเด็นความเสี่ยงนี้ในแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 
 

ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินการจัดการความเสี่ยง :  
 

ประเด็นความ
เสี่ยง/ข้อความ

ระบุความ
รุนแรง 

ข้อความระบุ
โอกาส 

ก่อนการจัดการความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง  

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์

ของ
มหาวิทยาลัยที่

ก าหนดไว้ 

มีโอกาสเกิด
ค่อนข้างสูงหรือ

บ่อยๆ 

๔ ๔ ๑๖ สูง ๔ ๔ ๑๖ สูง 

 

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข : ไม่มี  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :  

๑. เห็นควรให้กองแผนงาน ทบทวนประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวบ่งชี้และ            
ค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
น าไปด าเนินการจัดการความเสี่ยงต่อในแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต่อไป 

๒. เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ เห็นควรให้มีการ
ทบทวนค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยในตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน                

ทั้งนี้ ค่าเป้าหมายร้อยละของรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ ๔๑ 
เป็นรายได้ทั้งหมด ซึ่งรายได้ดังกล่าวเกือบทั้งจ านวน จะต้องน าไปใช้หรือการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน
ต่างๆ ท าให้เหลือรายได้สุทธิจ านวนไม่มากนัก ซึ่งหากมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่ยอดจ านวนรวมของเงินรายได้จากแหล่ง
อ่ืน อาจท าให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนถึงสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยได้  

๓. จากนั้นเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  

 
 

                    ๑) คณะควร… 



๒๔ 
  

๑) คณะควรด าเนินการในเชิงรุกในการรับนักศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมรายได้จากการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งพิจารณาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือลดการตก
ออกของนักศึกษาด้วย นอกจากนี้ควรพัฒนาหลักสูตร Non Degree เพ่ือเป็นการสร้างรายได้จากการจัดการศึกษาของ
ประชากรวัยท างานและผู้สูงอายุ  

๒) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ควรติดตามนโย
บายของรัฐบาลในด้านการบริการวิชาการและการวิจัย เพ่ือจัดให้มีการจัดเตรียมโครงการฯ ให้สอดรับกับนโยบายและ
เป็นไปตามความต้องการของประเทศ รวมทั้งการน าผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ เพ่ือหารายได้ที่
มากขึ้น  
 ประเด็นความเสี่ยงที่  ๒ : ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน              
อาจส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณในปีถัดไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน 
  ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงย่อยท่ี ๑ : ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 

ประเภทรายจ่าย ไตรมาส ๑ 
สะสม 

ไตรมาส ๒ 
สะสม 

ไตรมาส ๓ 
สะสม 

ไตรมาส ๔ 
รายจ่ายประจ า ๓๓ ๕๕ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยให้

เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  รายจ่ายลงทุน ๒๑.๑๑ ๔๓.๑๑ 
ภาพรวม ๓๐.๒๙ ๕๒.๒๙ 

 

ผลการด าเนินงาน :  
  ๑. ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินแล้วเสร็จ ๔ วิธีการจัดการความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ เมื่อเทียบกับ
แผนการด าเนินงาน และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๑ วิธีการจัดการความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๒๐ รายละเอียดดังนี้ 
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๑. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๖๒ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ส านักงบประมาณเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒ . แ จ้ ง เ วี ย น แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
ง บ ป ร ะม า ณ ร า ย จ่ า ย  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับคณะ/
หน่วยงาน 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

กองแผนงาน ด าเนินการแจ้งเวียนแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ให้คณะ ส านัก และหน่วยงานต่างๆ ทราบ และใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ง านและแผนการ เบิกจ่ าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๒ 
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/๑๔๕๕ ลงวันที่ ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ และน าเผยแพร่ที่เว็บไซต์กองแผนงาน 



๒๕ 
  

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

www.ubu.ac.th/web/planning เ ลื อ กก ลุ่ ม ง า น ง บ 
ประมาณ ในหัวข้อ "แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
ง บ ป ร ะม า ณ  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๒  เ ป็ น            
รายเดือน 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ณ ไตรมาสที่ ๔  มหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. มหาวิทยาลัยรายงานผลการเบิกจ่ายประจ าเดือน

มิถุนายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ไปยัง
คณะ/หน่วยงาน ต่างๆ ตามบันทึกข้อความ ที่  อว 
๐๖๐๔.๕/ว ๖๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

 ๒ . มหาวิทยาลั ยติ ดตาม เร่ ง รั ดการ เบิ กจ่ าย
ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ค. ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS 
และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด ไปยังคณะ/หน่วยงานต่างๆ ตามบันทึกข้อความ 
ที่ อว ๐๖๐๔.๕/ว ๘๔๔ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  

๓ . มหาวิ ทยาลั ยติ ดตาม เ ร่ ง รั ดการ เบิ กจ่ า ย
ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ค. ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS 
และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด ไปยังคณะ/หน่วยงานต่างๆ ตามบันทึกข้อความ 
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๖๐๔.๕/ว ๙๘๙  ลงวันที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๖๒  

๔. ณ ไตรมาสที่  ๔ มีหน่วยงานที่ด าเนินการ
เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน 
๑๒ หน่วยงาน และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด จ านวน ๔ หน่วยงาน   

จากผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๔ มีผลการ
เบิกจ่าย ๘๓๓,๑๙๑,๖๔๗.๘๐ บาท จากงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๘๖๙,๐๔๙,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๗ 
ต่ าก ว่า เป้าหมายที่ รั ฐบาลก าหนดร้อยละ ๔.๑๓ 
(เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๑๐๐)   

ทั้งนี้ มีการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี  จ านวน ๖ 
รายการ วงเงิน ๓๔,๔๘๓,๔๓๐ บาท 



๒๖ 
  

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๔. รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อ
ที่ ป ร ะชุ ม คณะกรรมกา รบริ ห า ร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
ทุกรายไตรมาส 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๑. กองแผนงานน าเสนอผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๑ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่        
๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๖๕๒ ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะ/ส านัก/หน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในไตรมาสที่ ๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่รัฐบาลก าหนด  
๒. กองแผนงานน าเสนอผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๑ 
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
๓ . กองแผนงาน  ด า เนิ นการ เ ร่ ง รั ดการ เบิ กจ่ า ย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด และแจ้งเวียน
นโยบายสภามหาวิทยาลัยในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/ว๒๘๐ ลงวันที่ ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๖๒   
๔ . กองแผนงาน ก ากับติดตามการเร่ งรัด เบิกจ่ าย
งบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส ๒ และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่  ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และเสนอต่อประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม  
๒๕๖๒  
๕ . กองแผนงาน ก ากับติดตามการเร่ งรัด เบิกจ่ าย
งบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส ๓ และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๗ กรกฎาคม  
๒๕๖๒   
๖. การรายงานผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เม่ือวันที่ 
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และเสนอคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๕ . น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีถัดไป 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

มหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนข้อเสนอแนะของที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่  ๖/๒๕๖๒  เมื่อวันที่   ๒๗ 



๒๗ 
  

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ให้กับคณะ/หน่วยงานเพ่ือเป็น
แนวทางและปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป โดยสภา
มหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  

๑. การคัดเลือกผู้รับจ้างเพ่ือด าเนินการก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ควรค านึงถึงผลงานที่
ผ่านมาของผู้รับจ้าง รวมทั้งสถานะทางการเงินของผู้
รับจ้าง เพื่อป้องกันปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
ซึ่งจะส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้า และเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามที่เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 

๒. การจัดท ารายงานฯ ควรชี้แจงปัญหา อุปสรรค 
หรือสาเหตุ ที่ส่งผลให้เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด เช่น กรณี งบด าเนินงาน 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ ที่มีผลการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 
๔๙.๕๘ ซึ่งเป็นผลมาจากระบบการเบิกจ่ายงบบุคลากร
ของกรมบัญชีกลางที่ก าหนดให้การเบิกค่าตอบแทนใน
บางรายการ ภายใต้งบด าเนินงานของแผนงานดังกล่าว 
ไปเบิกในงบบุคลากร เป็นต้น  

เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังไม่ประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษาฯ  
ดังนั้น จึงยังไม่สามารถจัดท าแผนการใช้จ่ายได้  

 

๒. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการด้านงบประมาณเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท โดยก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๒               
(ไม่รวมงบกลาง) ประกอบด้วย การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจ า เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ 
และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีต่อส านักงบประมาณ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้น    
ไตรมาส ตามหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยรับงบประมาณ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

โดยมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๒ ก าหนด
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้  
 
 
 
 
 

            ประเภท... 



๒๘ 
  

ประเภทรายจ่าย ไตรมาส ๑ 
สะสม 

ไตรมาส ๒ 
สะสม 

ไตรมาส ๓ 
สะสม 

ไตรมาส ๔ 
รายจ่ายประจ า ๓๖.๐๐ ๕๗.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
รายจ่ายลงทุน ๒๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๖๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ภาพรวม ๓๒.๐๐ ๕๔.๐๐ ๗๗.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ ดังนี้   

 

 
 

จากผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๔ งบประมาณทั้งสิ้น ๘๖๙,๐๔๙,๓๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย 
๘๓๓,๑๙๑,๖๔๗.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๗ ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๔.๑๓ (เป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๑๐๐)  

ทั้งนี้ มีการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๓๔,๔๘๓,๔๓๐ 
บาท จ านวน ๖ รายการ ดังนี้  

 

รายการ 
วงเงินก่อหนี้

ผูกพัน 
สัญญา
สิ้นสุด 

วงเงินยังไม่
เบิกจ่าย 

คาดว่าจะเบิกจ่าย หมายเหตุ 

๑. ก่อสร้างรั้วรอบมหาวิทยาลัย 
ระยะที่ ๒ (ส านักงานอธิการบดี 
ก าหนดเบิกจ่าย ๔ งวด)   

๓,๓๘๘,๐๐๐  
 

๑๔ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

๘๔๗,๐๐๐ 
(งวดที่ ๔) 

ภายในเดือนมกราคม 
๒๕๖๓ 

ผู้ รั บ จ้ า ง ข า ด ส ภ า พ ค ล่ อ ง
ทางด้านการเงิน  โดยผู้รับจ้าง
ยิ น ยอมจ่ า ยค่ า ป รั บต ามที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ  

๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบ
จราจร (ส านั ก งานอธิก ารบดี  
ก าหนดเบิกจ่าย ๕ งวด) 

๒,๓๙๐,๐๐๐ ๑๓ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๒  

๑,๙๑๒,๐๐๐ 
(งวดที่ ๒-๕) 

ภายในเดือนมกราคม 
๒๕๖๓ 

ผู้ รั บ จ้ า ง ข า ด ส ภ า พ ค ล่ อ ง
ทางด้านการเงิน  โดยผู้รับจ้าง



๒๙ 
  

รายการ 
วงเงินก่อหนี้

ผูกพัน 
สัญญา
สิ้นสุด 

วงเงินยังไม่
เบิกจ่าย 

คาดว่าจะเบิกจ่าย หมายเหตุ 

ยิ นยอมจ่ า ยค่ า ป รั บต ามที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ  

๓.ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบ
อาคารและบริเวณโดยรอบกลุ่ม
อาคารคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์
แ ล ะ เทค โ น โ ล ยี  ( ส า นั ก ง า น
อธิการบดี ก าหนดเบิกจ่าย ๖ งวด) 

๗,๘๘๐,๐๐๐ ๑๗ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

๕,๕๑๖,๐๐๐ 
(งวดที ่๓-๖) 

ภายในเดือนมกราคม 
๒๕๖๓ 

ผู้รับจ้างเข้าท างานล่าช้ากว่า
แผนที่ก าหนด โดยผู้ รับจ้าง
ยิ น ยอมจ่ า ยค่ า ป รั บต ามที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 

๔. อาคารโรงงานต้นแบบด้านการ
ผลิตอาหาร  

๙,๓๑๑,๐๓๐     

   ๔.๑ ค่าครุภัณฑ์   
 

๕,๕๙๓,๐๓๐  
 

 ๕,๕๙๓,๐๓๐ 
 

ภายในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

- รายการครุภัณฑ์เป็นรายการ
ที่ขออนุมัติ ใ ช้ เ งิน เหลือจ่าย
ในช่วงปลายปีงบประมาณ ท า
ให้ด าเนินการเบิกจ่ายไม่ทันใน
ปีงบประมาณ 

๔ .๒  ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง  ( อุ ทย าน
วิทยาศาสตร์ ก าหนดเบิกจ่าย ๙ 
งวด)      

๓๗,๑๘๐,๐๐๐ ๒๔ 
กันยายน 
๒๕๖๒ 

๓,๗๑๘,๐๐๐ 
(งวดที่ ๙) 

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อ วันท่ี ๓๑ ตลุาคม 

๒๕๖๒  

- การก่อสร้างประสบปัญหาน้ า
ท่วมท าให้ขยายการก่อสร้างไป
อีกประมาณ ๒๕ วัน   

๕. อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  (คณะเภสัช
ศาสตร์ ก าหนดเบิกจ่าย ๙ งวด) 
(เป็นรายการงบประมาณผูกพัน
ข้ามปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๓๑,๗๖๘,๖๐๐  
 

๒๔ 
มกราคม 
๒๕๖๔ 

๑๖,๕๙๗,๔๐๐ 
(งวดที่ ๗-๙) 

- งวดที่ ๗ เบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 

๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
- งวดที่ ๘-๙ ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 

เนื่องจากลงนามในสัญญาไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด แต่
การด าเนินการก่อสร้างเป็นไป
ตามงวดงานที่ ก าหนดไว้ ใน
สัญญา 

๖. งบด าเนินงาน (ค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) 

๓๐๐,๐๐๐   (คาดว่าจะเบิกจ่าย
ภายในเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

 

ดังนั้น  ยอดคงเหลือที่ ไ ม่สามารถเบิกจ่ายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ านวนทั้ งสิ้น 
๓๕,๘๕๗,๖๕๒.๒๐ บาท (คืนคลังแผ่นดิน จ านวน ๑,๓๗๔,๒๒๒.๒๐ บาท และเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 
๓๔,๔๘๓,๔๓๐ บาท)   

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส ๔ จ าแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้  
รายจ่ายประจ า เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๓ โดย

คณะ/หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ า ร้อยละ ๑๐๐ จ านวน ๑๒ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ และคณะที่
มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ ๑๐๐  จ านวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ รายละเอียดดังนี้  

 

            งบลงทุน… 



๓๐ 
  

 
งบลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗๖.๘๘ โดยคณะที่ได้รับการ

จัดสรร จ านวน ๖ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ จ านวน ๓ หน่วยงาน คิดเป็นร้อย
ละ ๕๐ และต่ ากว่าร้อยละ ๑๐๐ จ านวน ๓ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ดังนี้ 

 
 

 
 
ภาพรวมทุกงบรายจ่าย เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมทุกงบรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๔                   

ร้อยละ ๙๕.๘๗ ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ ๔.๑๓ โดยคณะ/หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตาม            
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ จ านวน ๑๒ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๕ และคณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ ๑๐๐ 
จ านวน  ๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี (ร้อยละ ๙๘.๘๕) ส านักวิทยบริการ                                  
(ร้อยละ ๙๓.๕๗) อุทยานวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ ๗๗.๔๘) และคณะเภสัชศาสตร์ (ร้อยละ ๕๙.๘๖) รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ร้อยละ... 



๓๑ 
  

 
 

ร้อยละการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐในภาพรวม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 

 

 
จากผลการเบิกจ่ายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ค่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ คือ ร้อยละ ๙๖ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๘.๒๑ ร้อยละ ๙๖.๑๙ และร้อยละ ๙๕.๖๙ ตามล าดับ และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการเบิกจ่ายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงได้ เพ่ือการ
เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดในปีต่อๆ ไป มหาวิทยาลัยจึงขอน าไปด าเนินการเป็นแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

ผลการประเมิน :  
๑. ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐในภาพรวม            

ณ สิ้นไตรมาส ๔ ร้อยละ ๙๕.๘๗ ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ ๔.๑๓ (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดไตรมาส ๔ 
ร้อยละ ๑๐๐) 

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการเบิกจ่ายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึง
สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงได้ เพ่ือการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดในปีต่อๆ ไป มหาวิทยาลัยจึงขอ
น าด าเนินการเป็นแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

              ประเมิน… 



๓๒ 
  

ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินการจัดการความเสี่ยง :  
 

ประเด็นความเสี่ยง/
ข้อความระบุความ

รุนแรง 

ข้อความระบุ
โอกาส 

ก่อนการจัดการความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง  

ระดับความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ก า ร ถู ก ป รั บ ล ด
ง บ ป ร ะ ม า ณ มี
แนวโน้มจะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง   

มีโอกาสในการ
เกิดค่อนข้างสูง 

๕ ๔ ๒๐ สูงมาก ๒ ๓ ๖ ปานกลาง 

 

 ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข :  
ปัญหา/อุปสรรค 

๑. รายจ่ายประจ า มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน ๑,๒๕๗,๔๕๒.๒๐ บาท เกิดจากการด าเนินงานเหลือ
จ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้วจ านวน ๑๖,๓๖๓ บาท และการเบิกจ่ายใน
แผนงานบุคลากรภาครัฐในส่วนของงบด าเนินงานมหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณไว้ที่งบด าเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนราย
เดือนส าหรับข้าราชการ เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ เนื่องจากในขั้นการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
ก าหนดให้การเบิกจ่ายตามระบบของกรมบัญชีกลางภายใต้งบบุคลากร ท าให้มีงบประมาณเหลือจ่าย 

๒. รายจ่ายลงทุน มีการเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน ๕ รายการ วงเงิน ๓๔,๑๘๓,๔๓๐ บาท  
๒.๑ สาเหตุเกิดจากการลงนามในสัญญาไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ  
๒.๒ ผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้ตามแผนที่ระบุในสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างขาด

สภาพคล่องทางการเงิน  
แนวทางการแก้ไข 

๑. รายจ่ายลงทุน ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เร่งด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และควรแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ทั้งนี้หากมีเงินเหลือจ่ายให้รีบด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งแต่ต้นปี เพ่ือให้การใช้จ่ายทันภายใน
ปีงบประมาณ 

๒. การคัดเลือกผู้รับจ้างควรค านึงถึงผลงานที่ผ่านมาของผู้รับจ้าง รวมทั้งสถานะทางการเ งินของผู้
รับจ้าง เพื่อป้องกันปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :  
เห็นควรให้กองแผนงาน ทบทวนประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวบ่งชี้และค่า

เป้าหมายที่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และน าไป
ด าเนินการจัดการความเสี่ยงต่อในแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

                                         ตัวบ่งช้ี… 



๓๓ 
  

ตัวบ่งช้ีความเสี่ยงย่อยท่ี ๒ : ร้อยละของรายจ่ายงบลงทุนก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส ๑ ร้อยละ ๑๐๐ 
ผลการด าเนินงาน :  

  ๑. ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินแล้วเสร็จ ๖ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๖ วิธีการจัดการความเสี่ยง             
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับแผนการด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๑. จัดท าแผน/กระบวนการด าเนินงาน
ขั้นตอนการด าเนินการพัสดุ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

กองแผนงานจัดประชุมการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเชิญคณะ ส านัก หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับ
จัดสรรงบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประชุมใน
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และมีแผนการด าเนินงาน
ขั้นตอนการด าเนินการทางพัสดุ 

๒. แจ้งเวียนแผนการด าเนินงานแก่
คณะ/หน่วยงาน ให้ด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

กองแผนงาน ด าเนินการแจ้ง เวียนให้คณะ ส านัก 
หน่วยงานต่างๆ ทาง e-mail 

๓. คณะ/หน่วยงาน ลงนามในสัญญา
ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ครบ
ทุกรายการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบลงทุน จ านวน ๑๒๔ รายการ 
ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๑ สามารถก่อหนี้ผูกพัน
ได้ ๘๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๖ และไม่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันได้ ๓๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๔ 

๔. ติดตามและเร่งรัดการด าเนินงาน
อย่างเคร่งครัดเป็นรายหน่วยงาน 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

กองแผนงานติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการ
เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ของรายจ่ายลงทุน ประจ าปี
ง บประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๒  ต ามบั นทึ ก ข้ อ ค ว าม                   
ที่ ศธ ๐๕๒๙ .๕/ว ๑๕๙๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

 ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๑ สามารถก่อหนี้
ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินของรายจ่าย
ลงทุน ร้อยละ ๗๐.๑๖ ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 
๒๙.๘๔ (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)  

เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รัฐบาลยังไม่ได้
ก าหนดมาตรการก ากับการก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๑ 
ให้ครบทุกรายการ มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการติดตาม
เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินของรายจ่ายงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 



๓๔ 
  

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๒๕๖๒ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/ว๑๕๙๘ ลง
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันเรียบร้อยแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จ านวน 
๑๒๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๕. รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อ
ที่ ป ร ะชุ ม คณะกรรมกา รบริ ห า ร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย  

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

กองแผนงานรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒             
เ มื่ อ วั นที่  เ มื่ อ วั นที่  ๕  กุ มภ า พัน ธ์  ๒๕๖๒  และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๖ . น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีถัดไป   

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังไม่ประกาศใช้ จึงยังไม่ทราบ
การจัดสรรงบประมาณ ซึ่ งอยู่ ระหว่ า งการชี้ แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต่อคณะกรรมาธิกา รวิ สามัญร่ า งพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
โดยกองแผนงานได้ด าเนินการแจ้งเวียนข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เพ่ือ
เป็นแนวทางและปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไปให้กับ
คณะ/หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว  

 

๒. ร้อยละของรายจ่ายงบลงทุนก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส ๑ ร้อยละ ๑๐๐ ผลการด าเนินงาน พบว่า 
สามารถก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินของรายจ่ายลงทุน ณ ไตรมาส ๑ ร้อยละ ๗๐.๑๖ ต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ ๒๙.๘๔ (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)  

เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รฐับาลยังไม่ได้ก าหนดมาตรการก ากับการก่อหนี้ผูกพันในไตรมาส ๑ 
ให้ครบทุกรายการ มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินของ 

รายจ่ายงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และด าเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้วในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จ านวน ๑๒๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   

 ผลการประเมิน :  
๑. ไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละของรายจ่ายงบลงทุน 

ก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส ๑ ร้อยละ ๑๐๐ แต่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ครบทุกรายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒    

 
 
                  ๒. สามารถ… 



๓๕ 
  

๒. สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัยสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ครบทุกรายการ (ร้อยละ ๑๐๐) ได้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (เสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  

 

ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินการจัดการความเสี่ยง :  
 

ประเด็นความเสี่ยง/
ข้อความระบุความ

รุนแรง 

ข้อความระบุ
โอกาส 

ก่อนการจัดการความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง  

ระดับความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ก า ร ถู ก ป รั บ ล ด
ง บ ป ร ะ ม า ณ มี
แนวโน้มจะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

มี โอกาสเกิดใน
กรณียกเว้น 

๕ ๔ ๒๐ สูงมาก ๑ ๑ ๑ ต่ า 

 

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :  
กองแผนงาน ควรจัดวางระบบควบคุมภายในการก ากับติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย

งบประมาณแผ่นดินของรายจ่ายงบลงทุน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ภาครัฐ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒)  
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบกองแผนงานในการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงาน

ผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ในปีงบประมาณต่อไป ให้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานรวม
เป็นระเบียบวาระเดียวกัน เพ่ือสภามหาวิทยาลัยจักได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานของทั้ งแผนบริหาร
ความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบกองแผนงานด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

                 

      ๔.๑.๒.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน  
         ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
         ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

                 ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ 

 

                  ควบคุมภายใน... 



๓๖ 
  
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ .ศ. ๒๕๖๒ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย 
และระดับคณะ/หน่วยงาน  และกองแผนงานได้แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งปฏิทินการ
ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานฯ ที่ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานมายังกอง
แผนงาน ภายใน ๕ วันท าการหลังสิ้นไตรมาส นั้น  
 กองแผนงานได้ด า เนินการติดตาม รวบรวม วิ เคราะห์  และประเมินผลการด า เนินงานตาม                
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ผลการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

๑. ระดับคณะ/หน่วยงาน 
 ๑.๑) คณะ/หน่วยงาน ที่ไม่มีแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน จ านวน ๒ หน่วยงาน คือ วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 ๑.๒) ผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน รายละเอียดดังนี้ 
 

คณะ/หน่วยงาน 
จ านวน
ประเด็น 

ณ สิ้นไตรมาส ๔ การจัดการความเสี่ยง  

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยอมรับความ
เสี่ยงได้ 

ยังไม่สามารถ
ยอมรับความ

เสี่ยงได้ 

คณะเกษตรศาสตร์ ๒ ๐ ๑ ๑ ๐ ๒ 
คณะวิทยาศาสตร์ ๒ ๐ ๐ ๒ ๒ ๐ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ 
คณะศิลปศาสตร์ ๑  ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ 
คณะเภสัชศาสตร์ ๖ ๐ ๒ ๔ ๔ ๒ 
คณะบริหารศาสตร์ ๔ ๐ ๐ ๔ ๒ ๒ 
คณะศิลปประยุกต์ฯ ๒ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ 

คณะนิติศาสตร์ ๒ ๐ ๐ ๒ ๑ ๑ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ - - - - - - 
คณะรัฐศาสตร์ ๓ ๐ ๐ ๓ ๒ ๑ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ๖ ๐ ๐ ๖ ๒ ๔ 
ส านักวิทยบริการ ๔ ๐ ๐ ๔ ๔ ๐ 
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ - - - - - - 
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ ๕ ๐ ๐ ๕ ๕ ๐ 
ส านักงานอธิการบดี ๓ ๐ ๒  ๑  ๑  ๒  
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ๒ ๐ ๐ ๒ ๒ ๐ 
สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ   ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ 
               ข้อมูล ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



๓๗ 
  
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :  

๑. ขอให้คณะ/หน่วยงานที่มีประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้  ให้ด าเนินการ
ทบทวนแนวทางการจัดการความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงเพ่ือน าไปด าเนินการจัดการความเสี่ยงให้สามารถจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป  

๒. ให้กองแผนงานด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ร่วมกับคณะ/หน่วยงาน เพ่ือให้คณะ/หน่วยงานมีการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓              
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒) ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน กองแผนงานจึงได้ด าเนินการ
ติดตามรวบรวม วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) น าเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป โดยแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีประเด็นความเสี่ยง จ านวน ๒ ประเด็นความเสี่ยงผลการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
 ความเสี่ยงที่ ๑ : ผลงานวิจัย ไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด  

ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง :  ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน :  
ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการแล้วเสร็จ ๘ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๘ วิธีการจัดการความเสี่ยง คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับแผนการด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้  
 

การปรับปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๑ .ประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยเพ่ือ
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
และการใช้จ่ายงบประมาณ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ ร่วมกับกองคลัง จัด
ประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัยที่ ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.              
ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร เพ่ือชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงาน การเบิกจ่าย มีหัวหน้าโครงการหรือนักวิจัยผู้
ร่วมโครงการ เข้าร่วมรับฟังครบถ้วนทุกโครงการ                 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๒ . กรณีส านักงบประมาณไม่อนุมัติ
เงินงวดที่ ๑ ได้ภายในเดือนตุลาคม ให้
นักวิจัยสามารถยืมเงินรายได้ในการ
ด าเนินงานได้เมื่อโครงการได้รับอนุมัติ  

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

นักวิจัยสามารถเริ่มด าเนินการวิจัยได้ตั้ งแต่วันที่  ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
ได้จัดส่งสัญญารับทุนที่ได้ลงนามทุกฝ่ายแล้ว  ให้นักวิจัย
ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงการด าเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๕๖๑ บันทึกท่ี ศธ ๐๕๒๙.๑.๔/ ว๔๔๗๘ 



๓๘ 
  

การปรับปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๓. ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการติดตามการด าเนินงานและการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้นักวิจัยได้รับ
ทราบ   

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่     
๙/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้ร่วมกันก าหนด
แนวทางการด าเนินงานปี ๒๕๖๒ ดังนี้  

๓.๑) ก าหนดค่าเป้าหมายการด าเนินงานตามไตรมาส 
๑ ๒ ๓ และ ๔ เป็นร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๘๐ 
และร้อยละ ๑๐๐ ตามล าดับ  

๓.๒) ให้นักวิจัยก าหนดแผนงานตามไตรมาส และให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะ/วิทยาลัยเป็น           ผู้
พิจารณา  

๓.๓) ก าหนดการรายงานความก้าวหน้า เดือนที่ ๖ 
และเดือนที่  ๑๑ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากการ
รายงานในระบบ NRMS ประกอบกับความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และก าหนดแบบฟอร์มในการรายงาน 

๓ .๔) การอนุมัติ เงินงวดที่  ๒ หากรายงานผลการ
ด าเนินงานไตรมาส ๒ ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ จะไม่อนุมัติให้ยืม
เงินงวดที่ ๒ จนกว่าจะด าเนินงานได้ตามก าหนดจึงจะ
สามารถยืมเงินงวดที่ ๒ ได ้

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้แจ้งแนว
ทางการด าเนินงานให้คณะ/หน่วยงานเพ่ือแจ้งนักวิจัยให้
รับทราบ ตามบันทึกที่  ศธ ๐๕๒๙ .๑ .๔/ ว ๕๖๕๑            
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๔. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณงวด
ที่ ๑ ส าหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติ  

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

จากการติดตามการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ ๑ 
พบว่า ทุกโครงการได้ด าเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายได้
แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๕. ติดตามการด าเนินงานผ่านระบบ
บริห ารจั ดการง านวิ จั ย แห่ งช าติ  
(NRMS)  รอบ ๓, ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน 
แ ล ะ ร า ย ง า น ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ 
กรรมการบริหารงานวิจัยฯ เพ่ือติดตาม
การด าเนินงานของนักวิจัย 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ร้อยละเฉลี่ ยการด า เนินโครงการวิจัย  สรุปข้อมูล              
การด าเนินงานจากระบบ NRMS  

การก ากับ
ติดตาม  

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละเฉลี่ย 
(สะสม) 

รอบ ๓ เดือน  ร้อยละ ๑๗ ร้อยละ ๑๗ 
รอบ ๖ เดือน  ร้อยละ ๓๕ ร้อยละ ๕๒ 
รอบ ๙ เดือน  ร้อยละ ๒๒.๖๔ ร้อยละ ๗๔.๖๔ 

รอบ ๑๒ เดือน  ร้อยละ ๑๘.๒๑ ร้อยละ ๙๒.๘๕ 
 

ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินโครงการวิจัยภาพรวมใน
ระบบ NRMS รอบ ๑๒ เดือน (สะสม) ร้อยละ ๙๒.๘๕ 
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย รอบ ๑๒ เดือนที่ก าหนดไว้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐)  



๓๙ 
  

การปรับปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๖ . ติ ด ต าม แ ละป ระ เ มิ น ผ ลก า ร
ด าเนินงาน โดย จัดเวทีการน าเสนอ
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานวิจัย 
โ ด ย ให้ นั ก วิ จั ย มา ร าย ง านคว าม 
ก้าวหน้ าด้ วยวาจา ภายหลั งจาก
ด าเนินงานแล้ว ๖ เดือน โดยก าหนด
ให้ผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือนมีผล
ต่อการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้จัดเวที
น าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงานวิจัย เ พ่ือ
ประเมินโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน ในวันที่ ๒๓ 
เมษายน ๒๕๒ ผลการด าเนินงาน ตรงตามแผน จ านวน 
๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖ .๔๓ ของโครงการ
ทั้งหมด และล่าช้ากว่าแผน จ านวน  ๑ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๕๗  

โครงการวิจัยในเป้าหมายที่ ๑ โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ สามารถ
จัดท าค าขอและยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
(สิทธิบัตร) ได้ ๑ ผลงาน และอยู่ระหว่างการร่างค าขอ
เพ่ือยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (อนุสิทธิบัตร) 
จ านวน ๒ ผลงาน 

๗. รายงานร้อยละเฉลี่ยของการด าเนิน
โครงการวิจัยและการเบิกจ่ายต่อ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย รอบ 
๑๑ เดือน  

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

จัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัยรอบ ๑๒ เดือน ในวันที่ ๕ 
กันยายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ และ
สรุปผลแจ้งคณะเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เพ่ือให้
คณะแจ้งนักวิจัยจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ส่งภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๘. ติดตามผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ 
เดือน  

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

สรุปผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่  ๓๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒) ดังนี้  

๑. ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวนทั้งสิ้น ๔๑ 
โครงการ จากจ านวนโครงการคงเหลือสะสมที่น ามา
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๘๐ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๕ 

๒. ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินโครงการวิจัยภาพรวมใน
ระบบ NRMS รอบ ๑๒ เดือน (สะสม) ร้อยละ ๙๒.๘๕ 
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย รอบ ๑๒ เดือนที่ก าหนดไว้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐) 

๓. ยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว ๑ ผลงาน 
๔. ยื่นอนุสิทธิบัตรแล้ว ๒ ผลงาน 
๕. อยู่ระหว่างขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร ๑ ผลงาน 
๖. ตีพิมพ์บทความวิจัย จ านวน ๑๗ เรื่อง 

 
 

ผลการ... 



๔๐ 
  

ผลการด าเนินงานของจ านวนโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

โครงการแล้วเสร็จ  โครงการ
คงเหลือสะสม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โครงการ
แล้วเสร็จ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

โครงการ
คงเหลือสะสม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๕๖๐ ๔๙ ๗ ๑๑ ๓๑ ๙ ๒๙.๐๓ ๒๒ 
๒๕๖๑ ๕๑ - ๒ ๔๙ ๒๕ ๕๑.๐๒ ๒๔ 
๒๕๖๒ ๑๘ - - ๑๘ ๗ ๓๘.๘๙ ๙ 

รวม ๗ ๑๓ ๘๐ ๔๑ ๕๑.๒๕  ๕๕ 
  

สรุปผลการประเมิน :   
๑. ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวนทั้งสิ้น ๔๑ 

โครงการ จากจ านวนโครงการคงเหลือสะสมที่น ามาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๘๐ โครงการ            
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๕  

๒. ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  เนื่องจากผลการด าเนินงานยังไม่บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด   

๓. พิจารณาการบรรจุประเด็นความเสี่ยงนี้ในแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

๔. พิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้ความเสี่ยงและค่าเป้าหมายเป็น ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยคงเหลือช่วงปี 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ในแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินการจัดการความเสี่ยง :  
 

ข้อความระบุความ
รุนแรง 

ข้อความระบุ
โอกาส 

ก่อนการจัดการความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง  

ระดับความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

โครงการวิจัยไม่
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด และมี
ผลกระทบต่อ
เป้าหมายการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  

มีโอกาสเกิด
ค่อนข้างสูงหรือ
บ่อยๆ 

๕ ๔ ๒๐ สูงมาก ๓ ๓ ๙ ปานกลาง 

 
 
 
 

            ปัญหา... 



๔๑ 
  

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข : ไม่มี 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :   
๑. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ควรก าหนดแนวทาง/-

มาตรการในการก ากับติดตามการบริหารงานงานวิจัยของคณะ/วิทยาลัย ให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
๒. เห็นควรให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทบทวน

ประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถ
จัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และน าไปด าเนินการจัดการความเสี่ยงต่อในแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป         

 ความเสี่ยงที่ ๒ : ความปลอดภัยของอาคารสถานที่และการใช้งบประมาณด้านอาคารสถานที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง :  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงอาคารสถานที่และการใช้งบประมาณ ด้าน
อาคารสถานที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ๗ ข้อ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ผลการด าเนินงาน :  
ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการแล้วเสร็จ ๗ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๗ วิธีการจัดการความเสี่ยง คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับแผนการด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้  
 

การปรับปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๑ . ส านักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะ/หน่วยงาน 
ส ารวจข้อมูลอาคารสถานที่ ระบบไฟ 
และระบบประกอบอาคาร เ พ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านอาคารและสถานที ่

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ส านักงานบริหารกายภาพฯ ด าเนินการจัดท ารายงานการ
ส ารวจโครงสร้างอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยส ารวจถึงลักษณะของอาคาร พ้ืนที่ ปีที่อาคารแล้ว
เสร็จ โดยมีการค านวณ อายุการใช้งาน ของแต่ละอาคาร 
เพ่ือที่จะสามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ปรับปรุงโครงการสิ่งก่อสร้างในปีถัดไป  

๒ . ส านักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะ/หน่วยงาน 
จัดท า (ร่าง) แผนการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ระบบไฟและระบบประกอบ
อาคาร ระยะ ๔ ปี (พ .ศ . ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕)  ในการปรับปรุงอาคารสถานที่
ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
ของอาคารสถานที่ และให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอ
ต่อที่ประชุมที่เก่ียวข้อง   

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ส านักงานบริหารกายภาพฯ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
จากคณะ/หน่วยงาน เพ่ือส ารวจแผนการปรับปรุงอาคาร 
๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๖) เพ่ือให้การพิจารณาในการ
ปรับปรุงอาคารสามารถใช้งานได้ และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  



๔๒ 
  

การปรับปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๓. ส านักงานบริหารกายภาพฯ จัดท า
แบบรูปและประเมินราคา เพ่ือเสนอ
ของบประมาณ ๒๕๖๓  

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดท าค าขอ
งบประมาณสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ใน
ส่วนของเงินรายได้ เดิม จ านวน ๓ โครงการ ปรับเพ่ิม ๔ 
โครงการ เงินงบประมาณ จ านวน ๘ โครงการ ปรับลด ๑ 
โครงการ เนื่องด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจ ากัด จึง
ได้มีการปรับลดงบประมาณในการด าเนินการปรับปรุง
อาคารสถานที่ ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ตามแผนการปรับลดอาคารสถานที่ 

๔. เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
พ .ศ . ๒๕๖๓ ให้ส านักงานบริหาร
กายภาพฯ จัดประชุมร่วมกับคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก เพ่ือชี้แจงงบประมาณ
ด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งกรณี
ที่จะต้องมีการปรับ/ลดงบประมาณใน
การด าเนินการปรับปรุงอาคารและ
สถานที่ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณเพียงรายการเดียว เป็นงบ
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ส านักงานบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม จึงก าหนดการจัดประชุมร่วมกับคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก เพ่ือชี้แจงงบประมาณด้านการปรับปรุง
อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งกรณี
ที่จะต้องมีการปรับ/ลดงบประมาณในการด าเนินการ
ปรับปรุงอาคารและสถานที่ ให้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๕ . ส านักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมจัดท าแบบรูปและประมาณ
การราคาค่ าก่ อสร้ า ง  (BOQ) ของ
ร า ย ก า ร สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง ต่ า ง ๆ  เ พ่ื อ
ประกอบการชี้แจงงบประมาณต่อ
คณะกรรมาธิการในการที่จะป้องกัน
การปรับลดงบประมาณค่าก่อสร้าง 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดท าแบบรูป
และประมาณราคาเพ่ือประกอบการด าเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามรายการสิ่งก่อสร้างที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 

๖ . ติ ด ต า ม แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เนินงานตามแผนการปรับปรุ ง
อาคารสถานที่  ระบบไฟและระบบ
ประกอบอาคาร ระยะ ๔ ปี  (พ .ศ . 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เสนอต่อที่ประชุม
คณะ กรรมการด้านอาคารและสถานที่ 
และคณะกรรมการด าเนินงานด้าน

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการ
จัดท าแผนการปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบไฟและระบบ
ประกอบอาคาร ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เพ่ือ
เป็นแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณสิ่งก่อสร้าง 
ระยะ ๔ ปี ต่อไปให้มีประสิทธิภาพ 



๔๓ 
  

การปรับปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและ
งบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
๗. น ารายการสิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้รับการ
จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ห รื อ ห า ก
งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอที่จะ
ด า เนินการในปี งบประมาณ พ .ศ . 
๒๕๖๓ น าไปปรับแผนการปรับปรุง
อาคารสถานที่และระบบประกอบ
อาคาร ปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๔ 
ต่อไป 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์
รายการสิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
๒๕๖๓ น าไปปรับแผนการปรับปรุงอาคารสถานที่และ
ระบบประกอบอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

สรุปผลการประเมิน :   
๑. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงอาคารสถานที่และการใช้งบประมาณด้านอาคารสถานที่ให้เกิด

ประสิทธิภาพ ๗ ข้อ จาก ๗ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   
๒. สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินการจัดการความเสี่ยง :  
 

ข้อความระบุความ
รุนแรง 

ข้อความระบุโอกาส 

ก่อนการจัดการความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง  

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผลคูณ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผลคูณ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

 - สูญเสียทรัพย์สินมาก/> ๒.๕ 
แสนบาท - ๑๐ ล้านบาท 

อาจมโีอกาสเกิดแต่นานๆ 
ครั้ง 

๓ ๓ ๙ ปานกลาง ๒ ๒ ๔ ปานกลาง 

 
 

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข : ไม่มี 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :  
ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ควรจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ในการก ากับ

ติดตามการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบไฟและระบบประกอบอาคารการใช้จ่ายงบประมาณ
ด้านอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้อาคารต่อไป 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการ 
ด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ 
(ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 
 

ที่ประชุม... 



๔๔ 
  

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบกองแผนงานในการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงาน

ผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ในปีงบประมาณต่อไป ให้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานรวม
เป็นระเบียบวาระเดียวกัน เพ่ือสภามหาวิทยาลัยจักได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานของทั้งแผนบริหาร
ความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบกองแผนงานด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

  

    ๔.๑.๒.๓  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี 
         งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
         ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่            
กองแผนงาน ได้ก าหนดให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินและจัดล าดับความ
เสี่ยง และวิธีการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  จัดส่งมายัง กองแผนงานเพ่ือวิเคราะห์ 
สรุป และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น  

ทั้งนี้ ในส่วนความเสี่ยงเดิมที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ กองแผนงาน               
ได้ด าเนินการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ด าเนินการทบทวนประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยงตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมายให้สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพ่ือก าหนดเป็น (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ – ๓)  
ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีประเด็นความเสี่ยง จ านวนทั้งสิ้น ๑ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ประเด็นความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลงเป็นประเด็นที่
ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงน ามาด าเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง : ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยก าหนดแผนการหา
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) จ านวน 
๕๖๐,๐๖๕,๑๐๐ บาท ต่อ ๓๘๙,๒๑๔,๖๘๐ บาท ตามล าดับ  คิดเป็นอัตราส่วน ๕๙ : ๔๑ และมีผลการด าเนินงานใน
การหารายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา)                              
ณ สิ้นไตรมาส ๔ รวมทั้งสิ้น ๕๖๑,๕๔๖,๒๗๐ บาท ต่อ ๓๕๐,๘๓๘,๗๗๗.๑๗ บาท ตามล าดับ  คิดเป็นอัตราส่วน 
๖๑.๕๕ ต่อ ๓๘.๔๕  ซึ่งผลการด าเนินงานหารายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา)  ต่ ากว่าแผน 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๕   
 ดังนั้น  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงิน และสามารถบริหารจัดการเงินและทรัพยากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมประสิทธิภาพการหารายได้จากแหล่งอ่ืน เพ่ือลดการพ่ึงพารายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา   
 ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบกับ
รายได้ทั้งหมด  
 
 
                 ค่าเป้าหมาย… 



๔๕ 
  
 ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ 

โดยจากผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ พบว่า ร้อยละของรายได้จาก
แหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดด าเนินการได้ จ านวน ๓๕๐,๘๓๘,๗๗๗.๑๗ 
บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๕ จากแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ที่ ร้อยละ ๔๑ คิดเป็นเงิน ๓๘๙,๒๔๑,๖๘๐ บาท            
(ต่ ากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๕๕) รายละเอียดดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด 
แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ 

ร้อยละ  จ านวนเงิน ร้อยละ  จ านวนเงิน 
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ๕๙ ๕๖๐,๐๖๕,๑๐๐.๐๐ ๖๑.๕๕ ๕๖๑,๕๔๖,๒๗๐.๐๐ 
รายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

๔๑ ๓๘๙,๒๔๑,๖๘๐.๐๐ ๓๘.๔๕ ๓๕๐,๘๓๘,๗๗๗.๑๗ 

  

โดยค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดค่าเป้าหมายรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ ๓๕                         
(จ านวนเงิน ๒๗๙,๘๙๘,๔๐๐ บาท) ซึ่งต่ ากว่าผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ 
มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ ร้อยละ ๓๘.๔๕ ซึ่งกองแผนงานได้ศึกษาผลการด าเนินงานร้อยละของรายได้
จากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อรายได้จากแหล่งอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ พบว่า ร้อยละเฉลี่ย
ของรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อรายได้จากแหล่งอ่ืน เป็นร้อยละ ๖๐.๔๓ : ร้อยละ ๓๙.๕๗ รายละเอียดดัง
ตารางท่ี ๑ 

 

ตารางท่ี ๑ ร้อยละของรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อรายได้จากแหล่งอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ                  
              พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  

 

แหล่งของ
รายได้ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ผลการด าเนินงานเฉลี่ย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวนเฉลี่ย 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

รายได้จาก
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

๕๑๘,๒๕๓,๕๖๖.๗๑  ๖๔.๐๑ ๕๕๖,๒๕๙,๐๒๓.๓๕  ๕๕.๗๒ ๕๖๑,๕๔๖,๒๗๐.๐๐  ๖๑.๕๕ ๕๔๕,๓๕๒,๙๕๓.๓๕ ๖๐.๔๓ 

รายได้จาก
แหล่งอ่ืน 

๒๙๑,๔๑๒,๙๖๗.๖๔  ๓๕.๙๙ ๔๔๒,๐๐๑,๑๘๓.๕๖  ๔๔.๒๘ ๓๕๐,๘๓๘,๗๗๗.๑๗  ๓๘.๔๕ ๓๖๑,๔๑๗,๖๔๒.๗๙ ๓๙.๕๗ 

รวมรายได้ ๘๐๙,๖๖๖,๕๓๔.๓๕  ๑๐๐ ๙๙๘,๒๖๐,๒๐๖.๙๑  ๑๐๐ ๙๑๒,๓๘๕,๐๔๗.๑๗  ๑๐๐ ๙๐๖,๗๗๐,๕๙๖.๑๔ ๑๐๐ 

 
จึงเห็นควรพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายร้อยละของรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม

การศึกษาเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ (จ านวน ๓๖๑,๑๒๓,๐๐๐ บาท) จะพบว่าจ านวนเงิน
มากกว่าผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาอยู่ ๑๐,๒๘๔,๒๒๓ บาท ซึ่งยังคงจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ                     
คณะ/หน่วยงานในการเพิ่มรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดดังตารางท่ี ๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๒... 



๔๖ 
  
ตารางท่ี ๒  ค่าเป้าหมายร้อยละของรายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบกับรายได้ 
               ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ 

 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน ๒๕๖๒ แผนการด าเนินงาน ๒๕๖๓  

ร้อยละ  จ านวนเงิน ร้อยละ  จ านวนเงิน 
รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ๖๑.๕๕ ๕๖๑,๕๔๖,๒๗๐ ๖๐ ๕๔๑,๖๘๔,๕๐๐ 
รายได้จากแหล่ง อ่ืนนอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

๓๘.๔๕ ๓๕๐,๘๓๘,๗๗๗.๑๗ ๔๐ ๓๖๑,๑๒๓,๐๐๐  

 

 ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
 วิธีการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง :  
 

วิธีการด าเนินการ 
เพื่อจัดการความเสี่ยง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ด าเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน 
ประกอบการด าเนินงาน  

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

๑ . วิ เ คราะห์ สภาพปัญหาทั้ ง
ภายในและภายนอก เพ่ือค้นหา
ปัจจัยความเสี่ยง และวิเคราะห์
โอกาส เพ่ือส ารวจทรัพยากรและ
ทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยมี  พร้อม
ทั้งก าหนดแนวทางขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
งบปร ะมาณ เ งิ น ร า ย ไ ด้ ข อ ง
มหาวิทยาลัยอย่ าง เหมาะสม 
เพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

๑ . ไ ด้ ท ร าบสภ าพปัญหาที่
แ ท้ จ ริ ง  แ ล ะแ น ว ทา ง ก า ร
แ ก้ ปั ญ ห า  แ ล ะ ยั ง พ บ ว่ า
มหาวิทยาลัยมีทรัพย์สินและ
ทรัพยากรที่สามารถแปลงเป็น
รายได้เพ่ิมข้ึน  

สรุปผลการประชุม เพ่ือวิเคราะห์
สภาพปัญหาในการค้นหาปัจจัย
ความเสี่ยง และวิเคราะห์โอกาส 
เ พ่ื อ ส า ร ว จ ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ
ทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยมี  พร้อม
ทั้งก าหนดแนวทางขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
งบป ระม าณ เ งิ น ร า ย ได้ ข อ ง
มหาวิทยาลัยอย่ าง เหมาะสม 
เพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

พ.ย. ๖๒ 

๒.สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้
อาจารย์ และบุคลากรตระหนักรู้
ร่วมกัน และก าหนดแนวทางใน
ก า ร ห า ร า ย ไ ด้ เ พ่ิ ม   แ ล ะ
มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
และก าหนดปฏิทินการรายงานผล
การด าเนินงาน 

๒ . อ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ตระหนักรู้ ร่ วมกันในการหา
รายได้ เพ่ือการบริหารจัดการ 
และจัดการเรียนการสอน 

แผนปฏิบัติการหารายได้จาก
แ ห ล่ ง อ่ื น  (น อ ก เ ห นื อ จ า ก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

ธ.ค. ๖๒ 

๓ . ค ณ ะ / วิ ท ย า ลั ย / ส า นั ก 
ด าเนินงานตามปฏิทิน/แผนการ
ด าเนินงานการก ากับติดตามเพ่ือ
หารายได้เพ่ิมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

๓. คณะ/วิทยาลัย/ส านัก มีการ
ด าเนินการหารายได้เพ่ิมตาม
แผนการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงานการ
จั ดหาร าย ได้ ต าม โคร งการ /
กิจกรรม 

ธ.ค. ๖๒, 
มี.ค. ๖๓, 
มิ.ย. ๖๓ 
ก.ย. ๖๓ 

๔. คณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายงาน
ผลการด าเนินงานตามปฏิทินการ
ก ากับติดตามการด าเนินการหา
รายได้   

๔. คณะ/วิทยาลัย/ส านัก มีการ
รายงานผลการด าเนินงานการ
หารายได้ตามปฏิทินการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
จัดหารายได ้ 

ม.ค. ๖๓, 
เม.ย. ๖๓, 
ก.ค. ๖๓ 
ต.ค. ๖๓ 



๔๗ 
  

วิธีการด าเนินการ 
เพื่อจัดการความเสี่ยง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ด าเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน 
ประกอบการด าเนินงาน  

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

๕. รายงานผลการด าเนินงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

๕ . ไ ด้ ข้ อ เ สนอแนะต่ อก า ร
ด าเนินงาน จากคณะกรรมการ
บริ ห า รมหา วิ ท ย าลั ย  และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รายงานการประชุมคณะกรรม
บ ริ ห า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ก.พ. ๖๓, 
พ.ค. ๖๓ 
ส.ค. ๖๓ 
พ.ย. ๖๓ 

๖. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
การด าเนินงานในปีถดัไป  

๖. (ร่าง) แนวทาง/มาตรการใน
การหารายได้ของมหาวิทยาลัย  

(ร่าง) แนวทาง/มาตรการในการ
หารายได้ของมหาวิทยาลัย  

ก.ย. ๖๓ 

 

การก ากับติดตามและการประเมินผล  
กองแผนงานได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือใช้ในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก โดยก าหนดการติดตามและประเมินผล                 
จ านวน ๓ ครั้ง คือ  

ครั้งที่ ๑  ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม)  
ครั้งที่ ๒  ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน) 
ครั้งที่ ๓  ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐กันยายน/สิ้นปีงบประมาณ)  
โดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการรายงานผลการ

ด าเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันท าการ ภายหลังสิ้นไตรมาสที่ ๒ ๓ และ ๔ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๑ ครั้ง คือ ณ สิ้นไตรมาส ๔) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

               

ส าหรับ แนวทางการก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นระยะเวลาที่ก าหนดนั้น หากภายหลังสิ้นไตรมาส ๕ 
วันท าการ ผู้รับผิดชอบยังไม่จัดส่งข้อมูลผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน จะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตาม 
ครั้งที่ ๑ โดยก าหนดระยะเวลาในการจัดส่ง ภายใน ๓ วันท าการ และหากพ้นก าหนดจะด าเนินการเสนอต่อ    
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

                                                               ปฏิทิน… 
    



๔๘ 
  

ปฏิทินการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  

 

เรื่อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดส่ง ระดับ
มหาวิทยาลัย 

ระดับหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แจ้งเวียนแผนการบริหารความ
เ สี่ ย ง แล ะแ ผนก า ร ปรั บ ป รุ ง
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

คณะจัดส่งแผนการบริหารความ
เ สี่ ย ง แล ะแ ผนก า ร ปรั บ ป รุ ง
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  ติดตามผลการด าเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
การติดตามผลตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง และแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ณ สิ้นไตรมาส ๒  

คณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/

ผู้รับผิดชอบหลัก
รายงานผลมายัง

กองแผนงาน 

คณะ/วิทยาลัย/
ส านัก 

รายงานมายังกอง
แผนงาน 

ภายใน ๕ วันท าการหลังสิ้นไตร
มาส  

(ภายในวันที่ ๗ เมษายน 
๒๕๖๓) 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านนโยบาย แผน 
และงบประมาณมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของ
เดือนเมษายน ๒๕๖๓  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันที่ ๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

 ติดตามผลการด าเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)  
การติดตามผลตามแผนบริหาร
ความเสี่ ยง  และการปรับปรุ ง
ควบคุมภายใน ณ สิ้นไตรมาส ๓ 

คณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/

ผู้รับผิดชอบหลัก
รายงานผลมายัง

กองแผนงาน 

คณะ/วิทยาลัย/
ส านัก 

รายงานมายังกอง
แผนงาน 

ภายใน ๕ วันท าการหลังสิ้นไตร
มาส  

(ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๓) 

ประชุมทบทวนแนวทางและวิธี
จัดการความเสี่ยงและควบคุม
ภายในในประเด็นความเสี่ยงที่ยัง
ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้
สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลง
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

ผู้รับผิดชอบหลัก คณะ/วิทยาลัย/
ส านัก 

ภายในสัปดาห์ที่ ๒ 
ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  



๔๙ 
  

เรื่อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดส่ง ระดับ
มหาวิทยาลัย 

ระดับหน่วยงาน 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านนโยบาย แผน 
และงบประมาณมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

 ติดตามผลการด าเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
การติดตามผลตามแผนบริหาร
ความเสี่ ยง  และการปรับปรุ ง
ควบคุมภายใน ณ สิ้นไตรมาส ๔ 

คณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/

ผู้รับผิดชอบหลัก
รายงานผลมายัง

กองแผนงาน 

คณะ/วิทยาลัย/
ส านัก 

รายงานมายังกอง
แผนงาน 

ภายใน ๕ วันท าการหลังสิ้น 
ไตรมาส  

(ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านนโยบาย แผน 
และงบประมาณมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันที่ ๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒   

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถ
จัดการความเสี่ยงให้ลดลง อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ให้ด าเนินการ
ทบทวนแนวทางการจัดการความ
เสี่ยง เพื่อจัดท า (ร่าง) แผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ระดับ

มหาวิทยาลัย 

คณะ/วิทยาลัย/
ส านัก 

ภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

วิ เคราะห์  ระบุ  ประเมินและ
จัดล าดับความเสี่ยง เพ่ือจัดท า
แผนบ ริ ห า ร คว า ม เ สี่ ย ง แล ะ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

                      จึงเสนอ... 



๕๐ 
  
   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อ                               
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปฏิทินการด าเนินงานด้านการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยใน

บริบทของการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่มีจ านวนนักศึกษาลดลงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ซึ่งจะส่งผลต่อ
รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จะลดลง ท าให้มหาวิทยาลัยจักต้องแสวงหารายได้จากการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น 
ทั้งจากการด าเนินงานวิจัย และการบริการวิชาการ เป็นต้น ซึ่งภาครัฐมีนโยบายที่จะสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ
ด าเนินงานทั้งสองด้านในมิติพ้ืนที่ (Area Based) เพ่ิมมากข้ึน 

๒. มอบมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบค่าตอบแทนหรือระบบเสริมแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่สามารถหา
รายได้จากการด าเนินงานวิจัย การบริการวิชาการ และโครงการประเภทต่างๆ จากแหล่งทุนภายนอก 

๓. มอบมหาวิทยาลัยปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน และการ
เบิกจ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการประเภทต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

๔. มอบมหาวิทยาลัยหารือศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                   
ในการจัดเตรียมแนวทางการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ และสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป 
 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

    ๔.๑.๒.๔  (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี 
         งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
         ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่              
กองแผนงาน ได้ก าหนดให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินและจัดล าดับความ
เสี่ยง และวิธีการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จัดส่งมายังกองแผนงานเพ่ือ
วิเคราะห์ สรุป และจัดท า (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

ทั้งนี้  ในส่วนของประเด็นความเสี่ยงเดิมที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้                     
กองแผนงานได้ด าเนินการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ด าเนินการทบทวนประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายให้สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพ่ือก าหนดเป็น (ร่าง) แผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีประเด็นความ
เสี่ยง จ านวนทั้งสิ้น ๒ ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด และความเสี่ยง
ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน อาจส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณในปีถัดไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑. ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ : ความเสี่ยงด้านผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด เป็นประเด็นที่ยังไม่
สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงน ามาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 
 สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : การติดตามผลการด าเนินงานด้านการวิจัยยังไม่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้ผลการติดตามผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนดยัง 
                  ต่ ากว่า… 



๕๑ 
  
ต่ ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล การด าเนินงานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย และมีผลกระทบต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง : ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยสะสม ช่วงปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (จ านวน ๔๔ โครงการ จากจ านวนทั้งหมด ๕๕ โครงการ)  
ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การปรับปรุงการควบคุม :  
 

การปรับปรุงการควบคุม  
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบการด าเนินงาน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
๑ . ติดตามการส่งรายงานผลการ
ด าเนินงาน โดยส่งบันทึกแจ้งคณะ/
ห น่ ว ย ง า น  ที่ นั ก วิ จั ย ไ ด้ รั บ
งบประมาณ  ให้ จั ด ส่ ง ร า ย ง าน
ผลการวิจัย   

หัวหน้าโครงการหรือนักวิจัยร่วมที่ยัง
ไ ม่ แ ล้ ว เ ส ร็ จ รั บ ท ร า บ แ ล ะ เ ร่ ง
ด าเนินการ 

บันทึกข้อความการติดตามผล
การด าเนินงานวิจัย 

พ.ย. ๖๒ 

๒. จัดเวทีการน าเสนอความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงานวิจัย โดยให้นักวิจัย
ที่ ไ ม่ ส่ ง ร ายง านผลการวิ จั ย  มา
น าเสนอผลการด าเนินงานและปัญหา
อุปสรรค 

ร้อยละของโครงการวิจัยด าเนินงาน
แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
(จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๓ โครงการ)  

สรุปข้อมูลจ านวนโครงการที่
แล้วเสร็จ รอบ ๖ เดือน   

มี.ค. ๖๓ 

๓. ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
รอบ ๖ , ๙  และ ๑๒  เดือน และ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยฯ เพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานของนักวิจัย  

๑. สรุปข้อมูลการก ากับติดตามผล
การด าเนินงานฯ 
๒ . แจ้งผลการติดตามต่อหัวหน้า
หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยได้รับ
ทราบข้อมูลการด าเนินงานเพ่ือเร่งรัด
การด าเนินงาน 

 - ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
งานวิจัยฯ 
 - สรุปข้อมูลการก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงานฯ 

เม.ย. ๖๓,  
ก.ค. ๖๓, 
ก.ย. ๖๓ 

๔. ติดตามผลการด าเนินงาน รอบ 
๑๒ เดือน  

ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัย
สะสม ช่วงปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ที่
ด า เนิ นการแล้ ว เสร็ จ ในปี  พ .ศ . 
๒๕๖๓ ไม่น้ อยกว่ าร้ อยละ  ๘๐ 
(จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๔ โครงการ)  

สรุปข้อมูลจ านวนโครงการ 
วิจัยสะสม ช่วงปี ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๒ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
รอบ ๑๒ เดือน  

ก.ย. ๖๓ 

 

 ๒. ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ : ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน อาจส่งผลให้ถูก
ปรับลดงบประมาณในปีถัดไป เป็นประเด็นความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ น ามาควบคุมภายในต่อในแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
              สาเหตุ… 



๕๒ 
  

สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง :  
ผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ มีหน่วยงานที่ด าเนินการเบิกจ่ายเป็นไป

ตามเป้ าหมายที่ รั ฐบาลก าหนด จ านวน ๑๒ หน่ วยงาน และไม่ เป็นไปตามเป้ าหมายที่ รั ฐบาลก าหนด                                    
จ านวน ๔ หน่วยงาน   

โดยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่าย ๘๓๓,๑๙๑,๖๔๗.๘๐ บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 
๘๖๙,๐๔๙,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๗ ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ ๔.๑๓ (เป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด ร้อยละ ๑๐๐)  ทั้งนี้ มีการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี  จ านวน ๖ รายการ วงเงิน ๓๔,๔๘๓,๔๓๐ บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑) ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบจราจรส านักงานอธิการบดี จ านวน ๑,๙๑๒,๐๐๐ บาท 
๒) ก่อสร้างรั้วรอบมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒  จ านวน ๘๔๗,๐๐๐ บาท 
๓) ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคารคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จ านวน ๕,๕๑๖,๐๐๐ บาท  
๔) อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) จ านวน ๙,๓๑๑,๐๓๐ บาท 
๕) อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน ๑๖,๕๙๗,๔๐๐ บาท  
๖) งบด าเนินงาน (ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
จากผลการเบิกจ่ายข้างต้นมหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด   ประกอบ

กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังไม่ประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษาฯ  ดังนั้น จึงยังไม่
ทราบการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓     
ซึ่งอาจส่งผลต่อการเบิกจ่าย โดยเฉพาะงบลงทุน ที่อาจไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด และท า
ให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการพิจารณา
งบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยในปีต่อไป  

ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง : ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ  
ค่าเป้าหมาย : 

 

หมายเหตุ ค่าเป้าหมายตามตารางข้างต้น เป็นค่าเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งนี้ หากรัฐบาลได้มีการก าหนดมาตรการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว จักได้ปรับ
ข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรการฯ ต่อไป   

 
                การปรับปรุง... 

ประเภทรายจ่าย  ไตรมาส ๑ สะสมไตรมาส ๒ สะสมไตรมาส ๓ สะสมไตรมาส ๔ 

รายจ่ายประจ า ๓๖.๐๐ ๕๗.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
รายจ่ายลงทุน ๒๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๖๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
ภาพรวม (ร้อยละ)  ๓๒.๐๐ ๕๔.๐๐ ๗๗.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 



๕๓ 
  

การปรับปรุง 

การปรับปรุงการควบคุม :  
 

การปรับปรุงการควบคุม  
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบการด าเนินงาน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
๑. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ า ย  ประจ าปี งบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ที่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. ๖๒ 

๒ . แ จ้ ง เ วี ย น แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่ า ย  ประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  ให้กับ
คณะ/หน่วยงาน 

มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
คณะ/หน่วยงานรับทราบแผนฯ และ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

บันทึกแจ้งเวียนแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ  

พ.ย. ๖๒ 

๓. ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นราย
เดือน 

ค ณ ะ / ห น่ ว ย ง า น  ต ร ะห นั ก ถึ ง
ความส าคัญ และเร่งรัดเบิกจ่าย  

บันทึกข้อความเร่ งรัดการ
เบิกจ่ายไปยังคณะ/หน่วยงาน 
ที่ เ บิ ก จ่ า ย ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 

ต.ค. ๖๒ - 
ก.ย. ๖๓ 

๔. รายงานผลการด าเนินงานเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
ทุกรายไตรมาส 

ผู้บริหารให้ข้อ เสนอแนะต่อการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณแผ่นดิน  

ธ.ค. ๖๒ 
มี.ค. ๖๓ 
มิ.ย. ๖๓  
ก.ย. ๖๓ 

๕. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีถัดไป 

(ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  

(ร่ า ง )  แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ก.ย. ๖๓ 

 

การก ากับติดตามและการประเมินผล  
กองแผนงานได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือใช้ในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก โดยก าหนดการติดตามและประเมินผล จ านวน ๓ 
ครั้ง คือ  

ครั้งที่ ๑ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม)  
ครั้งที่ ๒ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน) 
ครั้งที่ ๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน/สิ้นปีงบประมาณ)  
โดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการรายงานผลการ

ด าเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันท าการ ภายหลังสิ้นไตรมาสที่ ๒ ๓ และ ๔ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้ 

                รายงาน… 



๕๔ 
  
รายงานผลการด าเนินงานต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๑ ครั้ง คือ ณ สิ้นไตรมาส ๔) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

ส าหรับ แนวทางการก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นระยะเวลาที่ก าหนดนั้น หากภายหลังสิ้นไตรมาส ๕ 
วันท าการ ผู้รับผิดชอบยังไม่จัดส่งข้อมูลผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน จะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตาม 
ครั้งที่ ๑ โดยก าหนดระยะเวลาในการจัดส่ง ภายใน ๓ วันท าการ และหากพ้นก าหนดจะด าเนินการเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนการ 
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการวิจัย และ

ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด จ าแนกตามสาขาวิชา เนื่องจากปัจจัยความส าเร็จฯ 
และปัญหาอุปสรรคฯ อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชา ดังนั้น เมื่อทราบสาเหตุที่ชัดเจนแล้วจักไ ด้ก าหนด
แผนการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานหรือแต่งตั้งคณะบุคคลเพ่ือท าหน้าที่ในการก ากับติดตาม
การด าเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 

๓. มอบคณะและมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้งกองทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาข้อมูล
เพ่ือประกอบการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Study) และด าเนินการวิจัยในรูปแบบคณะผู้วิจัย ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ด าเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 
 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  ๔.๑.๒.๕  ขอความเห็นชอบกรอบต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  
                      และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร 

 

        - ถอนเรื่อง เพื่อน าไปเพิ่มเติมรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น 
          ระเบียบวาระท่ี  ๔...     



๕๕ 
  
 ระเบียบวาระที่  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
   ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

     ๔.๒.๑  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน ๘๔ คน  
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน

นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือหมวดที่ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน ๘๔ คน 
จ าแนกตามปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา และสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 

       ๑. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน  ๒  คน  ดังนี้ 
 ๑.๑  คณะวิศวกรรมศาสตร์   จ านวน ๑ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

           (๑)  สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า     จ านวน   ๑  คน   
    ๑.๒  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   จ านวน ๑ คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
           (๑)  สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม    จ านวน   1  คน 
 

๒. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน  ๔๒  คน  ดังนี้ 
  ๒.๑  คณะวิทยาศาสตร์   จ านวน ๑๔ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
         (๑)  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)    จ านวน   ๑   คน 
         (๒)  สาขาวิชา ฟิสิกส์อุตสาหกรรม     จ านวน  ๑๑  คน 
         (๓)  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง    จ านวน    1  คน 

                   (๔)  สาขาวิชา สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม     จ านวน    ๑  คน 
  ๒.๒  คณะเกษตรศาสตร์    จ านวน ๒ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
         (๑)  สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร     จ านวน    ๑  คน 
         (๒)  สาขาวิชา ประมง     จ านวน    ๑  คน 

๒.๓  คณะวิศวกรรมศาสตร์   จ านวน ๔ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
         (๑)  สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล     จ านวน    ๑  คน 
         (๒)  สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา     จ านวน    ๑  คน 
   (๓)  สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     จ านวน    ๑  คน 
         (๔)  สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ     จ านวน    ๑  คน 
  ๒.๔  คณะศิลปศาสตร์   จ านวน ๕ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   (๑)  สาขาวิชา การท่องเที่ยว     จ านวน    ๑  คน 
   (๒)  สาขาวิชา การพัฒนาสังคม     จ านวน    ๓  คน 
   (๓)  สาขาวิชา นิเทศศาสตร์     จ านวน    ๑  คน 

๒.๕  คณะบริหารศาสตร์   จ านวน ๙ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   (๑)  สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม     จ านวน    4  คน 
   (๒)  สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ     จ านวน    1  คน 
         (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
        (๓)  สาขาวิชา…  



๕๖ 
  

   (๓)  สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ    จ านวน    4  คน 
 ๒.๖  คณะนิติศาสตร์   จ านวน ๔ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

        (๑)  สาขาวิชา นิติศาสตร์     จ านวน    4  คน 
๒.๗  คณะรัฐศาสตร์   จ านวน ๔ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

        (๑)  สาขาวิชา การปกครอง     จ านวน    2  คน 
         (๒)  สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์  วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น จ านวน    2  คน 
 

 ๓.  ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๔๐  คน  ดังนี้ 
             ๓.๑  คณะวิศวกรรมศาสตร์   จ านวน ๔ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

   (๑)  สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ     จ านวน    ๑  คน 
         (๒)  สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า     จ านวน    ๑  คน 
   (๓)  สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา     จ านวน    ๑  คน 
         (๔)  สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ     จ านวน    ๑  คน 

๓.๒  คณะบริหารศาสตร์  จ านวน ๑๘ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
         (๑)  สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ     จ านวน    9  คน 
   (๒)  สาขาวิชา การตลาด     จ านวน    8  คน  

   (๓)  สาขาวิชา การบัญชี     จ านวน    1  คน 
๓.๓  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   จ านวน ๒ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

         (๑)  สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์  วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม  จ านวน    2  คน 
๓.๔  คณะนิติศาสตร์   จ านวน ๑๖ คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

         (๑)  สาขาวิชา นิติศาสตร์     จ านวน  ๑๖  คน 
 

จึงที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                       
จ านวน ๘๔ คน โดยจ าแนกเป็นส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  จ านวน ๒ คน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จ านวน ๔๒ คน และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๔๐ คน   

 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๒.๒  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  จ านวน ๓ คน (ขออนุมัติครั้งที่ ๒)   

              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยส านักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓                      
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและ
รับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  นั้น ในการนี้                      
จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๓ คน 
(ขออนุมัติครั้งที่ ๒) จ าแนกตามระดับและสังกัดดังนี้ 

 
 
         ระดับปริญญาโท... 



๕๗ 
  
 ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๑  คน 
 ๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์    จ านวน  ๑  คน 
  (๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
       -  สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า   จ านวน ๑ คน 
 

 ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๒  คน 
 ๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์    จ านวน  ๒  คน 
  (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล  จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ  จ านวน ๑ คน 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๓ คน  จ าแนกเป็นระดับปริญญาโท จ านวน ๑ คน และระดับปริญญาเอก                 
จ านวน ๒ คน (ขออนุมัติครั้งที่ ๒) 

 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
   - 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

    ๔.๔.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ....  

      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้  
      ๑) ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้ง 5/2556 เมื่อวันที่ 
30 มีนาคม 2556 วาระที่ 4.4.1 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการในการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. .... ได้พิจารณาอนุมัติหลักการ ในการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และ
การน างบประมาณของมหาวิทยาลัยสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละสาม
ของเงินเดือน โดยแหล่งงบประมาณในการสมทบนั้น หากเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
ให้ใช้เงินรายได้ในการสมทบ และหากเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ให้หารือกรมบัญชีกลาง
ในการน างบประมาณหมวดเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรมาใช้เพ่ือในการสมทบ ทั้งนี้ ให้ศึกษาการจัดท า
ข้อบังคับของกองทุนฯ ดังกล่าว จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในครั้ง
ต่อไป              

  ๒) คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามค าสั่งที่ 1769/2559 
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ได้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วาระ 4.4 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

 

                           (1) พิจารณา… 



๕๘ 
  

(1) พิจารณาอนุมัติในหลักการในการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบใน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          
ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะทะเบียนแล้ว พ.ศ. ....  

(2) พิจารณาอนุมัติในหลักการและก าหนดอัตราในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพฝ่าย
มหาวิทยาลัย  

 ๓) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  
วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 วาระที่ 4.4 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มีมติเห็นชอบใน
หลักการการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยและให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 

(๑) มอบกองแผนงานหารือกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับแหล่งเงินสมทบของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้าง
ด้วยเงินงบประมาณ  

(๒) มอบกองการเจ้าหน้าที่ เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ....  ต่อที่ปรึกษากฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบและประสานผู้แทนฝ่ายพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เพ่ือเข้ารับฟังความเห็นของที่ 
ปรึกษากฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากมีประเด็นการแก้ไขที่ส าคัญ ให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลต่อไป 
 

 ๔) กองการเจ้าหน้าที ่ได้ศึกษาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภท 
เงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี้ 

(1) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548   
เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน สาระส าคัญที่เก่ียวข้องมีดังนี้  

“2. กรณีเป็นการเบิกจ่ายให้ส่วนราชการเป็นผู้ด าเนินการ  
2.1 ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ก าหนดระเบียบภายในควบคุมการใช้จ่ายเงิน

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอตั้งงบประมาณ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่จ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ให้
เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในงบอ่ืน ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น 

  ฯลฯ   ฯลฯ 
2.4 กรณีที่ไม่สามารถขอเบิกเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการขอกันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีได้อีก 6 เดือนปฏิทินนับจากสิ้นปีงบประมาณ โดยถือว่ามีหนี้ผูกพัน 
  ฯลฯ   ฯลฯ 
2.6 การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ เบิกไปแล้วให้จ่ายภายในปีงบประมาณ กรณีมี

เงินเหลืออยู่และยังไม่สิ้นสุดโครงการให้รีบด าเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบ
เลิกโครงการแล้วปรากฏว่ามีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน”  

(2) หนั งสือกรมบัญชีกลาง ถึ งมหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่ อง 
ขอหารือการจ่ายเงินสวัสดิการ สิทธิประโยชน์แก่พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ ก ค  0402 .2 /046379  ล ง วันที่  25  ตุ ล าคม  2560  โ ดยมหาวิทยาลั ย เทคโน โลยี ร าชมงคล 
พระนครได้หารือกรมบัญชีกลาง เนื่องจาก มหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี งบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากร เป็นสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และเงินตอบแทนต่าง ๆ จ านวน 9 รายการ เช่น  

รายการที่ 9… 



๕๙ 
  
รายการที่ 9 เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ของนายจ้าง) ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตั้งข้อสังเกตว่าในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดเป็นสวัสดิการ หรือสิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ควรที่จะขออนุมัติหรือความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลางก่อน ในการนี้ กรมบัญชีกลางตอบข้อ
หารือว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฯ ดังนั้น ในการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการ
จ่ายเงินในการจัดสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์เกื้อกูลและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย จะต้อง
เป็นไปตามที่ระเบียบของทางราชการก าหนด ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยฯ มีความประสงค์จะออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ โดยก าหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ในรายการหรืออัตราที่
นอกเหนือไปจากที่ระเบียบของทางราชการก าหนดก็จะต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อนที่จะมีการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อไป”  

๕) กองการเจ้าหน้าที ่จึงได้ท าหนังสือขอท าความตกลงกับกรมบัญชีกลาง เพ่ือน า 
งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรมาสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในส่วนของนายจ้าง 
(มหาวิทยาลัย) ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ตามหนังสือที่ศธ 0529/9099 ลงวันที่ 19 
ธันวาคม 2561  และได้มีหนังสือติดตามการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ ศธ 0529/2131  ลงวันที่ 
24 เมษายน 2562  

6) วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจาก ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือที่ อว ๐๒๒๗.๔/ว ๓๒ ลงวันที่ 27 
พฤษภาคม 2562 โดยหนังสือดังกล่าวได้ส่งส าเนาหนังสือตอบข้อหารือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เกี่ยวกับอ านาจการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไปงบค่าใช้จ่ายบุคลากร รายละเอียดตามหนังสือที่  อว 0227.4/27 
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยส านักงานปลัดกระทรวงฯ ได้พิจารณาข้อหารือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เกี่ยวกับอ านาจการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป งบค่าใช้จ่ายบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงฯ                
ได้แจ้งมหาวิทยาลัยฯ ว่า ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาตอบข้อหารือการใช้เงินงบประมาณประเภท
อุดหนุนทั่วไป เพื่อใช้ในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งมีการกล่าวถึงอ านาจการบริหารจัด
การเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากร ตามเรื่องเสร็จที่ ๑๕๔๑/๒๕๖๑ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา             
เรื่อง การใช้เงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อใช้ในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
โดยสรุป คือ “มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะก าหนดเรื่องเงินเพ่ิมและสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยตามที่เห็นว่าเหมาะสมโดยจะต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยออกเป็น
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/-      
ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 ก าหนดแนวทางในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทงบเงินอุดหนุน โดยข้อ 2.1 
ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก าหนดระเบียบภายในควบคุมการใช้จ่ายเงินเพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ขอตั้งงบประมาณ ฯ ดังนั้น จึงเห็นว่าเป็นอ านาจของมหาวิทยาลัยที่จะออกข้อบังคับเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์ในการบริหารการเงินในส่วนของงบประมาณเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดีการ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพ่ือน าเงินไปเบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอ่ืนส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ งบประมาณเงินอุดหนุนประกอบด้วย เงินที่ใช้ส าหรับการจ้าง สิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูล และสวัสดิการของพนักมหาวิทยาลัย มิได้เป็นเฉพาะค่าจ้างเท่านั้น” พร้อมนี้เอกสารที่ส่งมาด้วยของ
หนังสือดังกล่าว คือ ส าเนาบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้เงินงบประมาณประเภทเ งิน
อุดหนุนทั่วไปเพื่อใช้ในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องเสร็จที่ ๑๕๔๑/๒๕๖๑  

 

     ทั้งนี้… 



๖๐ 
  

ทั้งนี้ สาระส าคัญของบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้เงินงบประมาณประเภท
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อใช้ในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องเสร็จที่ ๑๕๔๑/๒๕๖๑              
คือ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาข้อหารือของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีผู้แทนส านัก
นายกรัฐมนตรี (ส านักงบประมาณ) ผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ                   
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) และผู้แทนส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นสมควรก าหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และมีความเห็นในแต่ละ
ประเด็น ดังนี้ 
  “ประเด็นที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สามารถน างบประมาณเงินอุดหนุน ประเภท
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อใช้ในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินสมทบ
ประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง) และเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ส่วนของนายจ้าง) ระหว่างปี                              
๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย                                  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้หรือไม่ หรือมหาวิทยาลัยจะต้องน าเงินที่จ่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย คืนคลังเพื่อเป็นรายได้
แผ่นดิน  เห็นว่า เมื่อมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) และ (๑๓)๑ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ให้
อ านาจสภามหาวิทยาลัยในการออกขอบังคับเกี่ยวกับ การบริหารการเงิน โดยไม่ขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรา  ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ให้อ านาจสภาสถาบันอุดมศึกษาในการออกข้อบังคับก าหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน เงินเพิ่ม 
และสวัสดิการ และการอ่ืนที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบกับ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบให้กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สามารถจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทนอัตราข้าราชการทั้งสายผู้สอนและ
สายสนับสนุน โดยให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างทั้งในกรณีทดแทน
ต าแหน่งเกษียณอายุและต าแหน่งที่ว่างโดยเหตุอ่ืน กรณีต าแหน่งเพ่ิมใหม่และต าแหน่งนักเรียนทุน ในหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป โดยให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวก าหนดจ านวนบุคคลที่จะจ้างและอัตราค่าจ้างได้ตามเหตุผลความจ าเป็น โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพ่ือให้ระบบ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างทดแทนอัตราข้าราชการ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยดังกล่าวมีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะจูงใจบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบ  โดยมีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม  ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดย
ความเห็นชอบของ สภามหาวิทยาลัยจึงมีอ านาจที่จะก าหนดเรื่องเงินเพิ่มและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามที่เห็นว่าเหมาะสมได้โดยจะต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยออกเป็นข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ส าหรับกรณีตามที่หารือนี้ หากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง) และเงิน
สมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ส่วนของนายจ้าง) เป็นเงินที่สมควรจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ก็อยู่ในอ านาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะออกข้อบังคับ
ก าหนดให้น าเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปดังกล่าวมาจ่ายให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยได้ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ตามนัยเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ที่ได้วินิจฉัยไว้
แล้ว ตามบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องเสร็จที่ ๖๒๕/๒๕๖๑” 

 ประเด็นที่หารือว่า มหาวิทยาลัยจะต้องน าเงินอุดหนุนทั่วไปท่ีจ่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว
เหลืออยู่ในแต่ละปีงบประมาณคืนคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินหรือไม่  เห็นว่า โดยที่มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้เงินที่ขอเบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้หน่วยงาน 

 

     ของรัฐ… 



๖๑ 
  
ของรัฐผู้เบิกน าส่งคืนคลังโดยไม่ชักช้า ประกอบกับกระทรวงการคลังได้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณงบเงินอุดหนุน ไว้ในหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว. ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน 
๒๕๔๘  โดยข้อ ๒.๓ ก าหนดให้กรณีเงินอุดหนุนเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าตอบแทนที่มีลักษณะท านอง
เดียวกันที่ก าหนดจ่ายเป็นรายเดือนให้เบิกจ่ายตามวงเงินที่ต้องจ่ายจริงเป็นรายไตรมาส  และข้อ ๒.๖ ก าหนดให้การ
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่เบิกไปแล้วให้จ่ายภายในปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู่และยังไม่สิ้นสุดโครงการ
ให้รีบด าเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิกโครงการแล้วปรากฏว่ามีเงิน
คงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝาก ธนาคารให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้
พิจารณาลักษณะของเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อใช้ในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว เห็นว่า
เงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยมิได้มีลักษณะการใช้จ่ายเป็นรายโครงการซึ่งจะสามารถน าเงินที่เหลืออยู่ไปใช้ในปีงบประมาณถัดไปตามข้อ ๒.๖๗ 
ของหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าวได้  ดังนั้น เม่ือมหาวิทยาลัยได้น าเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปมา
ใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณใดแล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายจากการดังกล่าวเท่าใด 
มหาวิทยาลัยจะต้องน าเงินที่เหลือจ่ายส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยไม่ชักช้า ฯลฯ” 

7) กองการเจ้าหน้าที่ ได้ส่งบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้
เงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อใช้ในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องเสร็จที่ 
๑๕๔๑/๒๕๖๑ ให้นางสาววลัยรัตน์ ศรีเชียงพิมพ์ นิติกรช านาญการ ของกรมบัญชีกลาง ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
(E-Mail) เพ่ือประกอบการพิจารณาการขอท าความตกลงกับกรมบัญชีกลางของมหาวิทยาลัย 

8) นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ไปติดตาม
และหารือในการขอท าความตกลงของมหาวิทยาลัย ณ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยสรุปคือ 
กรมบัญชีกลางจะยึดแนวทางการด าเนินงาน ตามบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้เงิน
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อใช้ในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เรื่องเสร็จที่ 
๑๕๔๑/๒๕๖๑ และกรมบัญชีกลางจะได้แจ้งมหาวิทยาลัยต่อไป  

๙) กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน 2562 เพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือ
จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ มอบกองการเจ้าหน้าที่ เสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
แนวทางโดยมีเงื่อนไข และให้น าเสนอผ่านที่ปรึกษากฎหมาย 

๑๐) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการน างบประมาณประเภทเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนทั่วไป มาสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในส่วนของนายจ้าง (มหาวิทยาลัย) ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วย
งบประมาณแผ่นดิน  วันที่ ๕ พฤศจิกายน 2562 กองการเจ้าหน้าที่ ได้ท าหนังสือหารือส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับอ านาจในการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร โดยประเด็นหารือ คือ “การน าเงินอุดหนุนทั่วไปงบค่าใช้จ่ายบุคลากร ไปด าเนินการจ่าย
เป็นสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ หรือค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานแก่พนักงานมหาวิทยาลัยในลักษณะอ่ืน เช่น เงินสมทบ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร เงินสวัสดิการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนดโดยระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศมหาวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบแนวทางการด าเนินงานเพ่ือจัดตั้ง
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ดังนี้ 
 
                    1. เสนอสภา... 



๖๒ 
  

1. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะทะเบียนแล้ว พ.ศ. ....  

2. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ การน างบประมาณสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในส่วนของนายจ้าง (มหาวิทยาลัย) ในอัตราร้อยละสามของเงินเดือน ตามแหล่ง
งบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามข้อ 1 และ 2 
แล้ ว  จะด า เ นิ นตามมติ ดั ง กล่ า ว ได้  ก็ ต่ อ เ มื่ อ กรมบัญชี กล า งอนุ มั ติ ใ ห้ น า งบประมาณ แผ่ นดิ นหมวด 
เงินอุดหนุนทั่วไปรายการค่าใช้จ่ายบุคลากร มาสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในส่วน
ของนายจ้าง (มหาวิทยาลัย) แล้ว 
 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการ  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. .... เพื่อเป็น
แนวทางในการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการ
ปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับฯ ร่วมกับนายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย แล้วจึง
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป 
 

  ๔.๔.๒  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดระเบียบบริหารงาน 
         ภายในสถาบัน ส านัก ศูนย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

        รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
       ๑) ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงาน
ภายใน สถาบัน ส านัก ศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ฉบับลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ บังคับใช้มาเป็นระยะเวลานาน 
ส่งผลให้หลักเกณฑ์บางประการไม่สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดินของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน กล่าวคือ ข้อ ๕ 
ของระเบียบ ก าหนดให้มีรองผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ได้ไม่เกิน ๒ คน เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบตามที่
ผู้อ านวยการมอบหมาย แต่เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีภารกิจและหน้าที่ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นสูงตามที่
รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางการปฏิรูปประเทศ แผนงานด้านการอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ส่งผลให้การบริหารงานของสถาบัน ส านัก ศูนย์มีภารกิจและความรับผิดชอบมากข้ึนตามไป
ด้วย แต่เนื่องจากกรอบอัตราก าลังของรองผู้อ านวยการ ที่จะเข้ามาช่วยบริหารงานของผู้อ านวยการตามข้อบังคับ
ดังกล่าว มีได้ไม่เกิน ๒ คน ส่งผลให้การบริหารงานของสถาบัน ส านัก ศูนย์ ขาดความคล่องตัวไม่สามารถตอบสนองต่อ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒) จากเหตุผลดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเสนอขอ
แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงานภายใน สถาบัน ส านัก ศูนย์        
พ.ศ. ๒๕๔๐  โดยก าหนดให้มีรองผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ซึ่งเมื่อ
รวมกันแล้วไม่เกิน ๓ คน เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในสถาบัน ส านัก ศูนย์ ตามที่ผู้อ านวยการ
มอบหมาย เพ่ือให้การบริหารงานของสถาบัน ส านัก ศูนย์ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดท า ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดระเบียบบริหารงานภายในสถาบัน ส านัก ศูนย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณา 
 
 
 
                          ๓) ที่ประชุม... 



๖๓ 
  
 ๓) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดระเบียบบริหารงาน
ภายในสถาบัน ส านัก ศูนย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ตามที่กองการเจ้าหน้าที่เสนอ และมีมติให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดระเบียบบริหารงานภายใน สถาบัน ส านัก ศูนย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ให้แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดระเบียบบริหารงานภายใน สถาบัน 
ส านัก ศูนย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดังนี้  

จากเดิม 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดระเบียบ

บริหารงานภายใน สถาบัน ส านัก ศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ  ๕  ให้มี ผู้ อ านวยการ เป็ นผู้ รั บผิ ดชอบการบริหารงานของสถาบัน  ส านั ก  ศูนย์ 
และจะให้มีรองผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการ ซึ่งรวมกันแล้วมีจ านวนไม่เกินสามคน ท าหน้าที่รับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของผู้อ านวยการ” 

แก้ไขเป็น 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดระเบียบ

บริหารงานภายใน สถาบัน ส านัก ศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ  ๕  ให้มี ผู้ อ านวยการ เป็ นผู้ รั บผิ ดชอบการบริหารงานของสถาบัน  ส านั ก  ศูนย์ 
และจะให้มีรองผู้อ านวยการ ซึ่งรวมกันแล้วมีจ านวนไม่เกินสามคน ท าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามที่
ผู้อ านวยการมอบหมาย” 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วจึงเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป 
 

   ๔.๔.๓  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กรรมการประจ าคณะ       
ที่แต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ าส าหรับคณะท่ีเป็นส่วนราชการ พ.ศ. .... 

           รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
       ๑) ด้วยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังมิได้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้องกับการก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ าส าหรับคณะที่เป็น
ส่วนราชการตามความในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
      ๒) ดังนั้น เพ่ือให้การได้มาซึ่งกรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ าในคณะที่
เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
จึงจ าเป็นต้องตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กรรมการประจ าคณะที่แต่ งตั้งจากคณาจารย์ประจ า
ส าหรับคณะที่เป็นส่วนราชการ พ.ศ. ....  
               จึงเสนอ... 



๖๔ 
  

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย กรรมการประจ าคณะที่แต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ าส าหรับคณะที่เป็นส่วนราชการ พ.ศ. .... 

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ให้แก้ไขเพ่ิมเติมค าจ ากัดความของค าว่า “ภาควิชา” ในข้อ ๔ ของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย กรรมการประจ าคณะที่แต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ าส าหรับคณะที่เป็นส่วนราชการ พ.ศ. .... ดังนี้  

จากเดิม 
 “ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชา และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาตาม

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย และประกาศของมหาวิทยาลัย 
แก้ไขเป็น 
 “ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชา และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาตาม

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย หรือประกาศของมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วจึงเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป 
 

       ๔.๔.๔  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

           รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
  ๑) ด้วยกองการเจ้าหน้าที่  ได้ขออนุมัติจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงาน
มหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย ราย นายศุภกฤษ์ ชัยรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ต าแหน่ง อาจารย์ 
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑๑๔,๘๔๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเสียชีวิต เมื่อวันที่ 
๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายตามข้อ ๒ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินช่วย
พิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่กองคลัง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแจ้งว่า ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นการเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน
หมวดเงินอุดหนุน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มิได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวไว้ 
 ๒) กองแผนงาน กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ และส านักงานกฎหมายและนิติการ
ได้ประชุมปรึกษาหารือเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน แล้วเห็นว่า 
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีงบประมาณที่พนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในกรณีดังกล่าวไว้ ตลอดจนเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมาจากส านักงบประมาณนั้น มิได้ก าหนดรายจ่าย
เงินช่วยพิเศษกรณีดังกล่าวไว้ จึงไม่สามารถท าให้เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษให้แก่พนักงานที่จ้างด้วยเงิน
งบประมาณถึงแก่ความตาย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงาน
มหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ ทั้งนี้ที่ประชุมได้เสนอให้น าเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย มาเบิกจ่ายทดแทนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน เฉพาะรายกรณีนี้
ไปก่อน และเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุงข้อ ๒ ของประกาศมหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าว โดยเพ่ิมหลักการที่ว่า “หาก
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ตายได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนจากงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” เพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ
ต่อ ๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๓) ที่ประชุม… 



๖๕ 
  
 ๓) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๒                  
วาระพิเศษ เมื่อวันที่  ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง                           
การจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... และมีมติให้น าเสนอต่อ                               
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 ๔) ดั งนั้น  กองการเจ้ าหน้ าที่  มหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  จึ งน า เสนอต่อ                                   
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษ
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ต่อไป 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ให้แก้ไขเพ่ิมเติมในข้อ ๓ วรรคสอง ของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงิน
ช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดังนี้  

จากเดิม 
เงินตามวรรคหนึ่งให้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินรายได้ของส่วน

ราชการต้นสังกัด 
แก้ไขเป็น 
 เงินตามวรรคหนึ่งให้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็น

อ่ืนใด ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากงบประมาณแผ่นดินได้ จึงให้ไปใช้เงินรายได้ของส่วนราชการต้นสังกัด 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเม่ือด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้ นายโกเมท ทองภิญโญ
ชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลง
นามต่อไป 

 

   ๔.๔.๕  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนการศึกษาและทุนส่งเสริม 
  ด้านกีฬาส าหรับผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   

  - ถอนเรื่องเพื่อน าข้อมูลไปเพิ่มเติมรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 

   ๔.๔.๖  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

  - ย้ายไปเป็นระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
   - 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
 

                         ๖.๒  รายงาน… 



๖๖ 
  

               ๖.๒  รายงานผลการด าเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย 
               ๖.๓  รางานค าวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์พนักงานมหาวิทยาลัยร้องทุกข์การจ่ายเงินเดือน 
      ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

 ๖.๔  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้  
   ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๖.๕  การทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง 
   รองศาสตราจารย์ 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๒  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๒๐  น. 
 
 
 
 
        ….....................................................       …......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน                        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                        กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม            ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

 
 
 

................................................................ 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


