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ประธานกลาวเปดประชุมและเปนการประชุมทางไกลผานสื่ออิเล็คทรอนิกส(e-Meeting) ตามระเบียบ

ปฏิบัติฯตองใหผูเขารวมประชุมทางไกลแสดงตนเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็คทรอนิกส โดยการขานช่ือ นามสกุล ตําแหนง 

และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1 ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

     1.1.1  การติดตามงานของผูบริหารของมหาวิทยาลัย  

ประธานแจงท่ีประชุม เร่ือง “การติดตามงานของผูบริหารของมหาวิทยาลัย” วา มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณทานผูบริหารท่ีมีการติดตามงานที่มอบหมายใหกับบุคลากรไปปฏิบัติงานท่ีบาน (Work form Home) และ

รวบรวมสง รองอธิการบดีท่ีกํากับ เพ่ือใหงานดําเนินการไปอยางตอเน่ือง แตมีบางหนวยงาน เชน สํานักบริการการศึกษา 

ที่ตองรับเอกสารจากหนวยงานภายนอก จําเปนตองมาปฏิบัติงานที่หนวยงาน มหาวิทยาลัยจึงไดออกมาตรการ ให

ผูบังคับบัญชาแตละหนวยงาน มอบหมายใหบุคลากรในสังกัดสับเปลี่ยนหมุนเวียนเขามาปฏิบัติงาน ณ ท่ีทําการอยาง

สม่ําเสมอ และขอบคุณผูท่ีเก่ียวของในการฉีดพนแอลกอฮอรทําความสะอาดอาคารสถานท่ีตาง ๆของมหาวิทยาลัย ฉีดพน 

DDT ปองกันไขเลือดออก โดยไดรับความอนุเคราะหจากเทศบาลเมืองปากเกร็ด และไดรับความอนุเคราะหจาก     
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บจก.ราชบุรีเอทานอล บริจาคเอทานอล ใหกับมหาวิทยาลัย จํานวน 500 ลิตร และการรวมรณรงค 42 ป มสธ.รวมใจ

ตานภัย COVID-19 ไดรับเงินบริจาคประมาณ 140,000.- บาท โดยมอบให ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.นําไปบริจาคสมทบ

ใหกับโรงพยาบาลในจังหวัดท่ีต้ังศูนยฯ จํานวนเงินศูนยฯละ 10,000.-บาท สําหรับเงินสวนท่ีเหลือ มสธ.สวนกลาง ได

นําไปมอบใหกับ โรงพยาบาลพระน่ังเกลา ท่ีใหความอนุเคราะหบุคลากรในชวงงานพิธีพระราชปริญญาบัตรของ มสธ.   

มาอยางตอเน่ือง สําหรับสิ่งท่ีบุคลากรทุกคนตองปฏิบัติตนชวงเวลานี้คือ การรักษาวินัยและปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ

ของรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี และมหาวิทยาลัย อยางเครงครัดดวย 

 รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารท่ัวไป แจงท่ีประชุมเพ่ิมเติม วา ขณะน้ี มหาวิทยาลัย 

ไดเร่ิมใหบริการรถสวัสดิการรับ-สง บุคลากรท่ีมาปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยแลว โดยมีมาตรการทําความสะอาดบนรถ การ

ตรวจวัดอุณหภูมิ ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล และmask ปดจมูกทุกคร้ัง และเปดหองอาหารปาริชาต ในการใหบริการ

อาหารใหกับบุคลากรแลว โดยมีมาตรการปองกันท่ีเขมงวดเชนกัน ตลอดจนศูนยสัมมนาและฝกอบรมมีการใหบริการ

อาหารกลองจําหนายพรอมสงใหกับบุคลากร มสธ.ดวยเชนกัน และหองสมุดของมหาวิทยาลัยไดเปดใหบริการยืม-คืน

สื่อการศึกษาไดแลว แตยังไมสามารถน่ังอานคนควาที่หองสมุดได และมีการใหบริการตอบคําถามดานหองสมุดดวย 
  

มติ    ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 

1.2  รายงานผลติดตามการจัดซ้ือจัดจาง(งบลงทุน) เงินรายไดและเงินงบประมาณแผนดิน  

ประจําปงบประมาณ 2563 ไตรมาสท่ี 2  

หัวหนางานจัดหา-จัดซ้ือ กองพัสดุ เสนอใหท่ีประชุมทราบ เร่ือง“รายงานผลติดตามการจัดซ้ือจัด

จาง(งบลงทุน) เงินรายไดและเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2563 ไตรมาสท่ี 2”วา กองพัสดุ ขอรายงาน

ผลติดตามการจัดซ้ือจัดจาง (งบลงทุน) เงินรายไดและเงินแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 ดังน้ี 

1. เงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณแผนดิน รายจายงบ

ลงทุน จํานวน 27 รายการ เปนเงินท้ังส้ิน 103,881,200.- บาท 

1.1 กองพัสดุดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเอง จํานวน 24 รายการ วงเงิน 103,385,000.-บาท (รอยละ 

99.53) อยูระหวางดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 20 รายการ เปนเงิน 102,755,000.- บาท (รอยละ 99.39) ทําสัญญา

แลวจํานวน 4 รายการ เปนเงิน 603,346.25 บาท(รอยละ 0.58) เงินเหลือจายจากการทําสัญญา 26,653.75 บาท 

1.2 หนวยงานรับมอบอํานาจดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเอง จํานวน 3 รายการ วงเงิน 496,200.-บาท 

(รอยละ 0.47 ของงบประมาณ) อยูระหวางดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 2 รายการ เปนเงินท้ังส้ิน 452,200.-บาท 

(รอยละ 91.13) ทําสัญญาแลวจํานวน 1 รายการเปนเงิน 42,211.50 บาทเงินเหลือจายจากการทําสัญญา 1,788.50 บาท 

2. เงินรายได ปงบประมาณ 2563 กองพัสดุจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง (งบลงทุน) ท่ีจัดสรร

ใหกับหนวยงาน 30 หนวยงาน จํานวน 169 รายการ เปนเงินท้ังส้ิน 577,863,800.-บาท 

2.1 กองพัสดุดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเอง รวมจํานวน 89 รายการ วงเงินรวม 575,498,500.- บาท 

(รอยละ 99.59 ของงบประมาณ) รายการท่ียังไมไดสงเร่ืองใหกองพัสดุ จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 10,852,000.-บาท  
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(รอยละ 1.89) อยูระหวางดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 16 รายการ เปนเงิน 548,241,700.-บาท (รอยละ 95.26)  ทํา

สัญญาจัดซ้ือจัดจางแลวจํานวน 69 รายการ เปนเงิน 11,949,021.55 บาท (รอยละ 2.08) มีเงินเหลือจายจากการทํา

สัญญา เปนเงิน 4,455,788.45 บาท  

 2.2 หนวยงานรับมอบอํานาจดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเอง รวมจํานวน 82 รายการ วงเงินรวม 

2,365,300.- บาท (รอยละ 0.42 ของงบประมาณ) รายการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 10 รายการ เปนเงินท้ังส้ิน 

242,900.-บาท (รอยละ 10.27) อยูระหวางดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 3 รายการ เปนเงินท้ังส้ิน 67,700.-บาท (รอย

ละ 2.86)  ทําสัญญาจัดซ้ือจัดจางแลว จํานวน 67 รายการ เปนเงินท้ังส้ิน 1,817,492.970 บาท (รอยละ 76.84) มีเงิน

เหลือจายจากการทําสัญญา เปนเงิน 237,207.03 บาท (รอยละ 10.03) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ประธานฯใหขอสังเกตเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง(งบลงทุน) งบประมาณเงินแผนดิน วาขณะน้ีรัฐบาล

ตองการงบประมาณในสวนท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ไมสามารถใชเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรภายในกรอบระยะท่ี

กําหนด ไปรวบรวมไวท่ีสวนกลางเพ่ือใชจายในชวงวิกฤตการณ COVID-19 ในสวนของมหาวิทยาลัยงบประมาณเงิน

แผนดินท่ีไดรับจัดสรรรายการใหญ ๆ ไดแก เคร่ืองพิมพออฟเซ็ท 2 เคร่ือง จํานวน 35.90 ลานบาท เคร่ืองเคร่ืองชิลเลอร 

2 เคร่ือง จํานวน 24.00 ลานบาท การปรับปรุงระบบไฟฟาของศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จํานวน 8.79 ลานบาท ชุด

ควบคุมสัญญาณภาพฯ จํานวน 0.876 ลานบาท รวมประมาณ 70.00 ลานบาท ตองทํานิติกรรมสัญญาใหแลวเสร็จภายใน

เดือน พฤษภาคม 2563 หากพบปญหาหรืออุปสรรค ใหรายงานรองอธิการบดีฯท่ีกํากับโดยดําเนินการแบบคูขนาน  
 

มติ    ท่ีประชุมรับทราบและเรงรัดติดตามการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน  

โดยเฉพาะงบประมาณแผนดิน 
  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมผูบริหารของมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 4/2563 

 เม่ือวันอังคารท่ี 3 มีนาคม 2563 และ คร้ังท่ี 5/2563(นัดพิเศษ) เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 

  9 เมษายน 2563 
 

    ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมผูบริหารของมหาวิทยาลัย 

ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 3 มีนาคม 2563 และ คร้ังท่ี 5/2563(นัดพิเศษ) เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  9 

เมษายน 2563 
 

  มติ    ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 3 มีนาคม 2563 และ คร้ัง

ท่ี 5/2563(นัดพิเศษ) เม่ือวันพฤหัสบดีที่  9 เมษายน 2563 โดยไมมีการแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 

- ไมมี – 



8

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ ใบระหว่างนี้การรายงานผลการปฏิบัติงาน Work from Home 

ตามแบบฟอร์มท่ีมีอยู่ สำหรับข่วงเวลาที่ไม่ปกติ เห็นควรให้รายงานตามแบบฟอร์มเติมไปก่อน จะได้ไม่เกิดความ 

สับลน และมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายการดีกษาฯ นำข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมหารือร่วมกับประธานสาขาวิชาฯ และ 

สำนักท่ีมีอาจารย์ประจำ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปท่ีขัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัตได้จริง

เลิกประชุมเวลา 11.55 น.

(นายเพิม่ อนิเบา้)

ผูอ้ำนวยการกองกลาง

เลขานกุารฯ

(นายอฏัฐเรฃ กันสิ'ทธ๋ึ) 

หวัหนา้งานการประชมุ 

ผูจ้ดรายงานการประชมุ
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