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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 11/๒๕64 วาระพิเศษ วันที ่29-30 กรกฎาคม 2564 

ณ ห้อง CMP ๔12 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์  คณบดี  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3. แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ภาวนา  พนมเขต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์  วงบุตดี  หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภรณ์  แดนดี ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์  มั นวงศ ์  ผู้แทนอาจารย์/ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย
การศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

กรรมการ 

8. นางสาวณรัญญา  มีชัย หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ  กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวจริยาพร  ธรรมราช เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไป

ปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์           ลากิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.ปัณฑิตา  สุขุมาลย์  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
2. รศ.ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
3. ผศ.ดร.สง่า  ทับทิมหิน   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 
4. ผศ.ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ์  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
5. ผศ.ดร.นงนุช กัณหารัตน์  อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
6. ดร.นันทยา  กระสวยทอง  อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
7. ผศ.ดร.จิตติยวดี  ศรีภา  อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
8. รศ.ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
9. ผศ.จีราพร  ทิพย์พิลา  อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
10. ผศ.ดร.ลักษณีย์  บุญขาว อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
11. ผศ.ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ  อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
12. ดร.อรุณ  บุญสร้าง  อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
13. นางสาวจินตนา  ศริบูรณ์พิพัฒนา อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
14. นางนันทิญา  ทีปิวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ 
15. นางสาวพรสุดา  หางนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
16. นางจารุภรณ์  มุ่งหมาย  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

 
         / 18.นายเวนิจ... 
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17. นายเวนิจ  หงษา  นักวิชาการศึกษา 
18. นางสาวกนกภรณ์  สิงห์ค่า นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
19. นางสุวิมล  สะโสดา  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
20. ว่าที  ร.ต.ภาณุวัฒน์  แหวนวงษ ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
21. นายชลธิศ  ชอบเสียง  เจ้าหน้าที งานบริหารงานทั วไปปฏิบัติการ 
22. นางสาวธีรานันทน์  บุราไกร บรรณารักษ์ 
23. นางสาวมาลัย  ศิลารัมย์  นักวิทยาศาสตร์ช่านาญการ 
24. นางสาวภชารี  ยิ งรัตนสุข หัวหน้างานศูนย์พัฒนาเด็ก 
25. นายกิตติพงษ์  ชูราษี  นายช่างเทคนิค   
26. นางสาวพัณณิตา  กวางทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
27. นายพงษ์พัฒน์  เสนหอม เสนหอม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. พญ.นวินดา เจียมบุญศรี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.    
 
 นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ คณบดี  ท่าหน้าที ประธานในที ประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
แล้ว ได้เรียนเชิญคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1  การลาประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯเข้า
ประชุมจ่านวน คือ 8 ท่าน  ไม่มาประชุม 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ เนื องจากลากิจ 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระท่ี 1.2      ขออนุญาตให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบ  เพื อให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด่าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของวิทยาลัยฯที ก่าหนดไว้ 
ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้เข้ารับฟังการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ ดังกล่าว 
เพื อผู้บริหารของวิทยาลัยฯจะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน่าข้อเสนอแนะที 
คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ มอบหมายไปด่าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป 
  จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 
     / วาระที่ 1.3... 
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วาระท่ี 1.3      วิสัยทัศน์  นโยบาย และแผนด าเนินงาน ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
   ประธาน แจ้งที ประชุมเพื อทราบวิสัยทัศน์  นโยบาย และแผนด่าเนินงาน ตามที วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธ์ศาสตร์เพื อการพัฒนา ประจ่าปี 
2564 โดยได้เชิญผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ มาเป็นวิทยากร ในวันที  11-12 มิถุนายน 2564 (ตามเอกสาร
แนบ)  สรุปได้ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที มีคุณภาพระดับสากลและเป็นที พึ ง 

ของชุมชน 
 

นโยบายการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์  
1. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที  21 ส่งเสริมบทบาทอาจารย์ให้

ก้าวทันเทคโนโลยี และการเรียนรู้เพื อการเปลี ยนแปลง 
2. เพิ มผลงานวิจัยที น่าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่นวัตกรรม เพื อสร้างสุขภาวะของชุมชน 
3. พัฒนาโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื องและยั งยืน เพื อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที รับผิดชอบ 
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศให้พร้อมใช้ในการบริหารและตัดสินใจ  โดยน่า Digital Technology มาปรับ

ใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านอัตราก่าลัง และขีดความสามารถที มี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ

สถานการณ์ที เปลี ยนแปลง 
6. สร้างกลไกที ท่าให้เกิด Community engagement ในระดับบุคลากรของวิทยาลัยฯ และนักศึกษา 

“นโยบายดังกล่าวจะมีความสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้ง 7 กลยุทธ์” 
พันธกิจ 1   :  การผลิตบัณฑิตแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ที่มีศักยภาพสูงในการท างานระบบสุขภาพ 

เป้าหมาย   บัณฑิตแพทย์และสาธารณสุข ที มีความสามารถในการท่างานระบบสุขภาพของประเทศได้
อย่างดีทุกหลักสูตรต้องผ่านมาตรฐานระดับสากล ในปี พ.ศ. 2568 และนักศึกษาปริญญาตรีทุกหลักสูตรสอบใบ
ประกอบวิชาชีพได้มากกว่าร้อยละ 95  บัณฑิตมีงานท่าตามสายงานที ศึกษาทุกคน ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก เพิ มหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในระดับปริญญาเอก ตามความต้องการของระบบสุขภาพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการสอนและการประเมินผู้เรียน เน้นการเรียนการสอนแบบ  active 

learning การสอน online และการสอนเป็นภาษาอังกฤษ การให้ค่าปรึกษากับนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื อง มีความสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ติดตามความก้าวหน้าทางองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่อย่างสม ่าเสมอเพื อพร้อมรับการเปลี ยนแปลง 

๒. สนับสนุนสื อการเรียนสอน อุปกรณ์ที จ่าเป็นส่าหรับการเรียนรู้ สถานที ที เหมาะสมตามความต้องการ
ของนักศึกษา 

๓. สร้างเครือข่ายเชื อมโยงกับระบบบริการสุขภาพในเขตบริการสุขภาพ 10 เพื อให้นักศึกษา มี
ประสบการณ์พร้อมที ปฏิบัติงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา 

๔. จัดการเรียนรู้ให้นักศึกษามีความเข้าใจและเกิดความผูกพันกับชุมชนอย่างต่อเนื อง 
 
 
       / พันธกิจ 2... 
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พันธกิจ 2  :  การสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 
เป้าหมาย    

๑. เพิ มผลงานวิจัยและนวัตกรรมที น่าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาวะของ
ชุมชน 

๒. เพิ มผลงานวิจัยที ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐาน ข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการยอมรับในระดับ
สากล 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ

หน่วยงานในระบบบริการสุขภาพ  เพื อสร้างโจทย์การวิจัยที ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา
ด้านสุขภาพชุมชนและพ้ืนที  

๒. พัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย เพื อสร้างงานวิจัยที มีคุณภาพ น่าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
๓. ประสานงานกับแหล่งทุนภายนอกอย่างต่อเนื อง เพื อให้มีงบประมาณเพียงพอในการสร้างงานวิจัย 
๔. สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและการน่าไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง 

พันธกิจ 3  :   การบริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนท้องถิ่น 
เป้าหมาย     
1. จัดบริการวิชาการที ท่าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริง 
2. จัดบริการวิชาการเพื อเพิ มศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขในเขตสุขภาพที  10 ซึ งเป็นส่วนหนึ ง 
    ในกลยุทธ์ด้านการเงินของมหาวิทยาลัย 

 แนวทางการด าเนินงาน 
๑. จัดการบริการวิชาการให้มีกระบวนการเพื อตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยให้ความส่าคัญของ

การมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่การคัดเลือกพ้ืนที  การจัดท่าแผนด่าเนินงาน และพิจารณาร่วมกับความ
เชี ยวชาญของบุคลากรของวิทยาลัยฯมีการประเมินผลติดตามอย่างต่อเนื อง เพื อการพัฒนาให้มีความ
ยั งยืน วิทยาลัยฯต้อง จัดสรรงบประมาณ ทั้งแหล่งทุนภายนอกและภายในให้เพียงพอ 

๒. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาวที ตอบโจทย์สังคมและชุมชน (เช่น หลักสูตร up skill-reskill) 
พันธกิจ 4  :     การบริการวิชาชีพผ่านโรงพยาบาลที่มีคุณภาพสากล เพื่อดูแลประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 
เป้าหมายระยะแรก(4ปี)   :  โรงพยาบาลที ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ตอบสนองความ 

ต้องการประชาชนในเขต 10 
เป้าหมายระยะกลาง(8ปี) :  โรงพยาบาลที จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก (โรงเรียนแพทย์) 
เป้าหมายสุดท้าย (12ปี)  :  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศอัจฉริยะเพื อ 

เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอาเซียน ในพ้ืนที อนุภูมิภาคลุ่มน้่าโขงตอนล่าง 
การท างานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธาณสุข 

1. ยึดหลักธรรมภิบาลขององค์กรในการบริหารจัดการ คิอ เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกภาคส่วน ร่าวมคิด-ร่วมท่า-ร่วมสร้าง ในการ

ก่าหนดยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
3. เน้นความเข้าใจ และความร่วมมือของบุคลากรภายในวิทยาลัย 
 

จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
         / ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  

ไม่มี 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  

ไม่มี 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 11/2564 วาระพิเศษวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

4.1.1 โครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2565 
    ผู้รับผิดชอบโครงการน่าเสนอโครงการเพื อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2565  สรุปได้ ดังนี้ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

กลุ่มวชิา
สาธารณสขุ
ศาสตร ์

งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
ใหม ่

โครงการเตรยีมความพร้อม
ส่งเสริมการสอบใบประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุข 

อ.ปัณฑิตา  สุขุมาลย ์ 58,700.00 58,700.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการการรับเขา้และแนะ
แนวการศึกษา 

อ.จีราพร  ทิพย์พิลา  18,550.00 18,550.00  อนุมัติตามเสนอ เสนอให้ไปอยู่ในงาน
บริการการศึกษา 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการ ฝึกปฏิบัติงาน
อนามัยชุมชนและการสื อสาร
สุขภาพ 

ผศ.พัจนภา ธาน ี 271,240.00 245,290.00 อนุมัติตามเสนอใหผู้้รับผิดชอบโครงการ
ปรับลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของ อ.พิเศษ วิทยากร ค่าเลี้ยง
รับรอง ในไตรมาสที  1 (เดือนตลุาคม – 
ธันวาคม 2564) 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการสร้างเสรมิ
ประสบการณ์วิชาชีพ 
นักศกึษาหลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัย
สิ งแวดล้อม 

ดร.สง่า ทับทิมหิน 154,900.00 142,900.00  อนุมัติตามเสนอให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ
ปรับลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของ อ.พิเศษ วิทยากร ค่าเลี้ยง
รับรอง ในไตรมาสที  1 (เดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 2564) 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“ปลูกจิตส่านึก ต่อต้านการ
ทุจริตคอรร์ัปชั น”  

อ.จินตนา  ศิริบูรณ์
พิพัฒนา 

39,600.00 39,600.00  อนุมัติตามเสนอ 
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริหารจัดการ 
หลักสตูรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

อ.ปัณฑิตา  สุขุมาลย ์ 128,075.00 119,775.00  อนุมัติตามเสนอให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ
ปรับลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของ อ.พิเศษ วิทยากร ค่าเลี้ยง
รับรอง ในไตรมาสที  1 (เดือนตลุาคม – 
ธันวาคม 2564) และกิจกรรมเครือข่าย
ให้ปรับตัวช้ีวัดโครงการให้สอดคลอ้ง 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการสร้างบณัฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพที มี
คุณภาพมาตรฐานและมี
บุคลิกภาพที ดสีู่งานอาชีพ 

อ.จินตนา  ศิริบูรณ์
พิพัฒนา 

12,600.00 12,600.00  อนุมัติตามเสนอ ตามเสนอจดัช่วงเดือน 
มีนาคม 2565 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการ ฝึกปฏิบัติการ
ภาคสนาม รายวิชาฝึก
ปฏิบัติการอนามัยชุมชนแบบ
เบ็ดเสร็จ (1906 401) 

ผศ.ดร.เมรีรตัน ์มั น
วงศ์  

332,360.00 107,260.00 ปรับลดกจิกรรมที  1 คงเหลือ ค่าจ้าง
เหมาท่าสื อ 40000 บาท ภาพรวมปรับ
วงเงินคงเหลือ 107260.- 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการศึกษาชุมชนของ
นักศึกษาของนักศึกษา
สาธารณสุข 

ดร.อรณุ บุญสร้าง  121,800.00 80,010.00 ให้ปรับลดค่าตอบแทย อสม. และ
กิจกรรมอื นๆที จัด ในไตรมาสที  1 (เดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2564)   

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริหารจัดการ
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม 

ดร.สง่า ทับทิมหิน 145,600.00 102,200.00  อนุมัติตามเสนอให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ
ปรับลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของ อ.พิเศษ วิทยากร ค่าเลี้ยง
รับรอง ในไตรมาสที  1 (เดือนตลุาคม – 
ธันวาคม 2564)  และใข้อมูลค่าจ้างรถ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ

โครงการ
เดิม 

โครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมในการสอบผู้ควบคุม

ดร.ลักษณีย ์ บุญขาว 12,900.00 10,800.00 ปรับลดเป็นค่าตอบแทน  จ่านวน 
10,800.00 
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

หน่วยงาน ระบบบ่าบดัมลพิษ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการฝึกปฏิบตัิงานอนามัย
สิ งแวดล้อม 1 และ 2 

ดร.ลักษณีย ์ บุญขาว 131,640.00 101,640.00 ปรับลดค่าวัสด ุ30,000 ให้ไปเบกิจาก
งานพัสด ุ

กลุ่มวชิาสาธารณสขุศาสตร์ ผลรวม       1,427,965.00 1,039,325.00 388,640.00 

งานการเงิน งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการพัฒนาการจัดการ
ข้อมูลทางการเงินและบริหาร
จัดการดา้นการเงินบญัชี  

นางสาวจรูญศรี นิล
กิจ 

136,600.00 136,600.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการสนับสนุนการเรียน
การสอนของโรงพยาบาลร่วม
ผลิต 

นางสาวจรูญศรี นิล
กิจ 

6,377,700.00 5,100,000.00 อนุมัติตามเสนอ ปรับลด 20 % ตาม
มหาวิทยาลยั คงเหลือ 5,100,000 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
เดิม 

โครงการหารายได้จากแหล่ง
ทุนเงินบริจาค 

นางสาวจรูญศรี นิล
กิจ 

2,030,000.00 2,030,000.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการเงินรายได้สะสม
วิทยาลัยฯ 

นางสาวจรูญศรี นิล
กิจ 

5,000,000.00 5,000,000.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

ค่าสาธารณูปโภค-วิทยาลัยฯ นางสาวจรูญศรี นิล
กิจ 

3,600,000.00 3,600,000.00 อนุมัติตามเสนอ 

งานการเงิน ผลรวม     17,144,300.00 15,866,600.00 1,277,700.00 
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
ใหม ่

โครงการเพิ มประสิทธิภาพ
ระบบรักษาความปลอดภัย
ภายในอาคารและบริเวณรอบ
อาคาร  

นายกิตติพงศ์ ชูราษ ี 300,000.00 300,000.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
ใหม ่

โครงการการจัดหาครภุัณฑ์
การซ่อมบ่ารุงระบบไฟฟ้า 
ระบบโทรศัพท์ และระบบ
เครือข่าย 

นายกิตติพงศ์ ชูราษ ี 65,000.00 65,000.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการให้บริการระบบสิ ง
สนับสนุนการเรยีนการสอน
ด้านคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

น.ส.สุพตัรา โฉมงาม 464,000.00 464,000.00 อนุมัติตามเสนอ โดยให้แนบไฟล์ ค่ ค่า
วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 
200000 ด้วย และรายการค่าจ้างเหมา
ซ่อมแซ่ม 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื อสนับสนุน
การเรยีนการสอน 

น.ส.สุพตัรา โฉมงาม 740,000.00 740,000.00 อนุมัติตามเสนอ 

งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผลรวม     1,569,000.00 1,569,000.00 0 

งานบริการ
การศึกษา 

งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
ใหม ่

โครงการ จัดประชุม
คณะกรรมการบรหิารกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวณรญัญา มี
ชัย 

95,040.00 55,240.00  ปรับลดค่าท่าการนอกเวลาและค่า
รับรองวิทยากร ยอดลดเหลือ 
55,240 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 11/2564 วาระพิเศษวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน (งานบริการ
การศึกษา) 

ผศ.ดร.เมรีรตัน ์มั น
วงศ์ 

782,844.00 786,394.00 ปรับลด ค่าอาหารกลางวันประชุม
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
จัดการเรียนการสอนของทุกหลักสตูร 
และอาหารเช้าวันสอบสัมภาษณ์คดัเลือก
นักศึกษาแพทยศาสตร ์และเพิ มกจิกรรม
รับเข้าและแนะแนวการศึกษาของ
หลักสตูรสาธารณสุข มารวมที งานบริการ
การศึกษา  จ่านวนงบประมาณ 
786,394 บาท 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนในภาคฤดูร้อน 

ผศ.ดร.นิยม จันทร์
นวล 

79,500.00 79,500.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
เดิม 

โครงการเตรยีมความพร้อม
เพื อรองรับการประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 
(AUNQA) 

ผศ.ดร.เมรีรตัน ์มั น
วงศ์ 

101,880.00 101,880.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
ใหม ่

โครงการสนับสนุนการแข่งขัน 
การน่าเสนอ ผลงานวิชาการ 
วิจัย นวัตกรรม และการ
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ของนักศึกษาทุก
ระดับ 

พญ.ปิยะรตัน ์ธัญ
นิพัทธ์ 

130,500.00 130,500.00 อนุมัติตามเสนอ 

งานบริการการศกึษา ผลรวม     1,189,764.00 1,153,514.00 36,250.00 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 11/2564 วาระพิเศษวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

งานบริการทาง
การแพทย์ 

งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
ใหม ่

โครงการการบริหารจัดการ
วัคซีนป้องกันโรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรน่า 2019 แก่นักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร ใน
มหาวิทยาลยั และประชาชน
ทั วไปในเขต 5 ต่าบลรอบ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

นางสาวกุลนันทน ์
สายบุตร 

138,490.00 0.00 ตัดโครงการดังกล่าว 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการการให้บริการทาง
การแพทย์ระดับปฐมภมู ิ

นางสาวกุลนันทน ์
สายบุตร 

472,300.00 258,300.00 อนุมัติตามเสนอ  

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการประกันสุขภาพ
นักศึกษา 

น.ส.กุลนันท์ สาย
บุตร 

218,800.00 218,800.00 อนุมัติตามเสนอ ปรับลดคงเหลือ 
218800 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริหารงบลงทุนและ
จัดซื้อครภุัณฑ์ของ
โรงพยาบาล (งบค่าเสื อม) 

นายชลธิศ ชอบ
เสียง/ พญ.นวินดา  
เจียมบญุศร ี

1,085,000.00 1,085,000.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการการบริหารจัดการ
วัคซีนป้องกันโรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรน่า 2019 

นางสาวกุลนันทน ์
สายบุตร 

- - อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการสร้างเสรมิสุขภาพ
และเครือข่าย 

นางสาวกุลนันทน ์
สายบุตร 

- - อนุมัติตามเสนอ 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
เดิม 

โครงการการเตรียมความ
พร้อมสู่การรับรองคณุภาพ 

นางสาวสุภาพร ช่าง
ค่า 

624,200.00 424,200.00 อนุมัติตามเสนอ ปรับกิจกรรมที  2 ตัดค่า
เดินทางไปราชการในประเทศ หลกัสูตร



12 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 11/2564 วาระพิเศษวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

HA ขั้น 2 ผู้บริหารระดับต้น จ่านวน 2 หลักสูตร  
(100000) 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการการให้บริการทาง
การแพทย์โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

นางสาวเพ็ญพรรณ 
แววศรี 

12,409,135.00 12,420,385.00 อนุมัติตามเสนอ  โดยตัดวสัดุ
คอมพิวเตอร์ (200000) และค่าขอการ
รับรองคุณภาพ ISO 15189  
(80000) 
รายการเพิ มมาใหม ่
กิจกรรมที  1.3 การพัฒนาระบบ
ให้บริการผู้ป่วยใน(ต้องรอปรับแผน
รายการครุภณัฑภ์ายหลัง) เพิ มกลอ้ง
วงจรปิด จ่านวน 54270 บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร์ปรับ 50000 คงเหลือ 
350000 บาท 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริหารอตัราก่าลัง-
บริการทางการแพทย ์

นายพงษ์พัฒน์ เสน
หอม 

7,288,891.00 7,288,891.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริหารอตัราก่าลัง-
โรงพยาบาล 

นายพงษ์พัฒน์ เสน
หอม 

422,640.00 422,640.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการค่าตอบแทนบุคลากร
ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

นางสาวเพ็ญพรรณ 
แววศรี 

10,479,000.00 9,787,140.00 อนุมัติตามเสนอ ปรับค่า OT งานเวช
กรรมฟื้นฟู คงเหลือ 30000 , งาน
บริหารทั วไป คงเหลือ 44300, งาน IT 
คงเหลือ 32400, ผู้ป่วยใน ปรับลด 
192000 คงเหลือ 939720 บาท  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 11/2564 วาระพิเศษวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

งานบริการทางการแพทย์ ผลรวม     33,138,456.00 31,905,356.00 1,233,100.00 

งานบริการทาง
การแพทย์(เงิน
สะสม) 

งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

เงินสะสมโรงพยาบาล นายชลธิศ ชอบ
เสียง/ พญ.นวินดา  
เจียมบญุศร ี

12,924,205.00 12,764,200.00 ตัดรายการชุดผ้าม่านกั้นเตียง (หอผู้ป่วย
ช้ัน 7 ขนาด 44 เตียง)  คงเหลือ 
12,764,200 

งานบริการทางการแพทย์(เงินสะสม) ผลรวม     12,924,205.00 12,764,200.00 160,005.00 

งานบริการทาง
การแพทย์ 

งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

ค่าสาธารณูปโภค-โรงพยาบาล นางสาวธัญญา
ลักษณ ์

2,470,000.00 2,470,000.00 อนุมัติตามเสนอ 

งานบริการทางการแพทย์(เงินงบประมาณ) ผลรวม     2,470,000.00 2,470,000.00                             -    

งานบัณฑิตศึกษา งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
ใหม ่

โครงการ พัฒนาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต(ส.ด.)  

ผศ.ดร.กิตติ เหลา
สุภาพ 

104,000.00 37,200.00  ให้ปรับเชิญผู้ทรงเป็น  1 ครั้งประชุม
ออนไลน์ ตัดคา่ที พัก ค่าเดินทาง
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมวดค่าตอบแทน 4 คน 
เหลือ 1 ครั้ง อนุมัติปรับเหลือ 37,200 
บาท 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา 
(สาขาชีวเวชศาสตร์) 

ผศ.ดร.มารุตพงศ ์
ปัญญา  

293,810.00 145,390.00 อนุมัติให้ปรับลดลงเหลือ 145,390 
เพื อให้สอดคล้องกับรายรับ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการพัฒนาหลักสตูร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

ผศ.ดร.นิยม จันทร์
นวล 

1,143,410.00 886,464.00 อนุมัติให้ปรับลดลงเหลือ 886,464.- 
จากประมาณการรารับ 1,108,080 

งานบัณฑิตศึกษา ผลรวม     1,541,220.00 1,069,054.00 472,166.00 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 11/2564 วาระพิเศษวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

งานแผนและ
งบประมาณ 

งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

 โครงการสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผนกล
ยุทธ์เพื อการพัฒนาวิทยาลัยฯ  

 นางนันทิญา 
ทีปิวัฒน ์ 

246,300.00 186,300.00 ปรับค่าอาหารนอกสถานที  จ่านวน 
60,000 บาท คงเหลือ 186,300 
บาท 

งานแผนและงบประมาณ ผลรวม     246,300.00 186,300.00 60,000.00 

งานพัฒนา
นักศึกษา 

งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
ใหม ่

โครงการคืนสู้เหย้า ว.แพทย์ฯ นายเวนิจ หงษา 80,100.00 80,100.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการจดัตั้งชมรมศิษย์เก่า 
ว.แพทย์ฯ 

นายเวนิจ หงษา 57,960.00 57,960.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการเข้าร่วมพิธี
พระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
เป็นกรณีพเิศษ ณ ขอนแก่น 

นายเวนิจ หงษา 47,500.00 47,500.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการท่าบญุอุทิศส่วนกุศล
แด่อาจารย์ใหญ ่

นายเวนิจ หงษา 162,800.00 152,800.00  อนุมัติให้ปรับลดเหลือ 152,800 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริหารจัดการงาน
พัฒนานักศึกษา 

  82,800.00 82,800.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

  โครงการพัฒนาทักษะสโมสร
นักศึกษา 

  50,940.00 50,940.00  อนุมัติตามเสนอ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 11/2564 วาระพิเศษวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

  การเข้าร่วมกิจกรรมสมาพันธ์
นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชีย 
(AMSA) 

  117,460.00 0.00  ตัดทั้งกิจกรรม 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

  การเข้าร่วมกิจกรรมของ
สมาพันธ์นิสตินักศึกษาแพทย์
นานาชาติ (IFMSA) 

  153,460.00 0.00  ตัดทั้งกิจกรรม 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

  เข้าร่วมสหพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์แห่งประเทศไทย 
(สพท.) 

  191,804.00 0.00  ตัดทั้งกิจกรรม 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

  โครงการเข้าร่วมประชุม
สมาพันธ์นิสตินักศึกษา
สาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

  117,344.00 0.00  ตัดทั้งกิจกรรม 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

  โครงการกีฬาเข็มสมัพันธ์   37,840.00 0.00  ตัดทั้งกิจกรรม 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

  โครงการกีฬาสาธารณสุข
สัมพันธ์ 

  20,440.00 0.00  ตัดทั้งกิจกรรม 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

  โครงการกีฬาเฟรชชี    27,500.00 0.00  ตัดทั้งกิจกรรม 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ 

  5,000.00 5,000.00  อนุมัติตามเสนอ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 11/2564 วาระพิเศษวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

  โครงการต้อนรับน้องใหม ่   12,500.00 12,500.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

  โครงการไหว้คร ู   22,500.00 22,500.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

  โครงการการซ้อมพระราชทาน
ปริญญาบัตรและแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิต 

  20,350.00 20,350.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

  โครงการแรกพบสบตา (แรก
พบนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที  1) 

  15,200.00 15,200.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

  โครงการวันมหิดล   27,000.00 27,000.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

  โครงการมอบใบประกอบ
วิชาชีพ 

  3,600.00 3,600.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

  โครงการค่ายคุณธรรม-
จริยธรรมนักศึกษาแพทย ์
จริยธรรมสัญจร 

  118,944.00 118,944.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

  โครงการพัฒนาระบบอาจารย์
ที ปรึกษาและสนับสนุนให้
อาจารย์ที ปรึกษาพบนักศึกษา

  214,050.00 214,050.00  อนุมัติตามเสนอ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 11/2564 วาระพิเศษวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

อย่างต่อเนื องและมี
ประสิทธิภาพ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

  โครงการพัฒนาตนเองด้าน
คุณธรรมและจรยิธรรม 

  132,720.00 132,720.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

  พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที  21 (แพทย์) 

  173,140.00 173,140.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

  พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที  21 (สาธารณสุข) 

  201,400.00 201,400.00  อนุมัติตามเสนอ 

งานพัฒนานักศึกษา ผลรวม     2,094,352.00 1,418,504.00 675,848.00 

งานพัสดุ งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
ใหม ่

โครงการปรับปรุงแผนกแพทย์
แผนไทย โรงพยาบาล (เงิน
งบประมาณ) 

นางสาวกนกภรณ ์ 
สิงห์ค่า 

1,821,000.00 1,821,000.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
ใหม ่

โครงการบริหารจัดการด้าน
การจัดซื้อจดัจ้างครภุัณฑ์และ
การบริหารควบคุมพสัด ุ(เงิน
รายได้) 

ว่าที ร้อยตรภีานุวัฒน์  
แหวนวงษ ์

3,629,121.00 2,551,984.00  ให้ปรับลด ค่าปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการ การตรวจนับพัสดุประจ่าปี 
คงเหลือ 180,150 บาท  ปรับลด
ครุภณัฑ ์ เครื องวัดความดันชนิดปรอท  
จ่านวน 
(2*9800=196000),  stethtoscope 
หูฟังทางการแพทย์ 
(20*3725=74500),  เครื องสแกน
ลายนิ้วมือระบบสมัผสั 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 11/2564 วาระพิเศษวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

(1*40000=4000)  เครื องจักรยานวัด
งาน (ยกเลิก),  โทรทัศน์ (TV)  (ยกเลิก), 
เครื องท่าลายเอกสาร (ยกเลิก),  เก้าอี้
ส่านักงาน  (ยกเลิก), โต๊ะพับ
อเนกประสงค์  (ยกเลิก), เครื องท่าน่้า
ร้อนน้่าเย็น แบบไส้กรอง   (ยกเลกิ), 
 ปรับลดคงเหลือ 2,551,984 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริหารจัดการด้าน
พัสด ุ

นางสุวิมล สะโสดา 1,000,000.00 1,000,000.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริหารจัดการด้าน
สิ งก่อสร้าง 

นางสาวกนกภรณ ์ 
สิงห์ค่า 

113,520.00 113,520.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริหารจัดการด้าน
การจัดซื้อจดัจ้างครภุัณฑ์และ
การบริหารพัสด ุ

ว่าที ร้อยตรภีานุวัฒน์  
แหวนวงษ ์

3,954,900.00 3,954,900.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริหารจัดการด้าน
ครุภณัฑ์ทางการแพทย ์

ว่าที ร้อยตรภีานุวัฒน์  
แหวนวงษ ์

36,408,200.00 36,408,200.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการก่อสร้างอาคาร
โภชนาการ 

นางสาวกนกภรณ ์ 
สิงห์ค่า 

5,844,600.00 5,844,600.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ

โครงการ
เดิม 

โครงการก่อสร้างอาคาร
โภชนาการ (เงินงบประมาณ) 

นางสาวกนกภรณ ์ 
สิงห์ค่า 

29,075,600.00 29,075,600.00  อนุมัติตามเสนอ 



19 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 11/2564 วาระพิเศษวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

หน่วยงาน 
  งานประจ่าตาม

ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคาร
โภชนาการ 

นางสาวกนกภรณ ์ 
สิงห์ค่า 

674,300.00 674,300.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
ใหม ่

โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถจักรยานยนต ์

นางสาวกนกภรณ ์ 
สิงห์ค่า 

415,000 415,000  อนุมัติตามเสนอ 

งานพัสดุ ผลรวม     82,521,241.00 81,859,104.00 662,137.00 

งานยานพาหนะ งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริหารงาน
ยานพาหนะ 

น.ส.จิราพร ธรรม
ราช 

934,136.00 934,136.00  อนุมัติตามเสนอ 

งานยานพาหนะ ผลรวม     934,136.00 934,136.00   

งานเลขานุการ
คณบดี 

งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
ใหม ่

โครงการ พัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ 

นางสาวณรญัญา มี
ชัย 

1,014,000.00 1,014,000.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริหารจัดการเพื อ
การพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารงานของผู้บริหาร
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข 

นางสาวจริยาพร  
ธรรมราช 

585,000.00 585,000.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการพัฒนาองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล และระบบ
บริหารจดัการที มีธรรมาภิบาล 

นางสาวณรญัญา มี
ชัย 

760,540.00 579,740.00  อนุมัติตามเสนอ ตัดกิจกรรมที  4 
ประชุมที ปรึกษา คงเหลืองบประมาณ 
579740 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 11/2564 วาระพิเศษวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการ ถ่ายทอดผลการ
ด่าเนินงานของผู้บริหาร และ
สัมมนาวิชาการเพื อการ
ประเมินผล ฯ 

นางสาวณรญัญา มี
ชัย 

606,300.00 78,300.00  อนุมัติตามเสนอ ปรับลดเหลือ 78,300 
บาท 

งานเลขานุการคณบดี ผลรวม     2,965,840.00 2,257,040.00 708,800.00 

งาน
ห้องปฏิบัติการ 

งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการให้บริการระบบสิ ง
สนับสนุนการเรยีนการสอน
ด้านห้องปฏิบัติการ  (ระดับ
ปริญญาตรี) 

นางสาวมาลยั ศิลา
รัมย ์

1,422,660.00 1,422,660.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการ ดูแลครภุณัฑ์
วิทยาศาสตร์ส่าหรับรองรับ
งานวิจัย  

นางสาวไพเราะ แสน
หวัง  

250,000.00 250,000.00  อนุมัติตามเสนอ 

งานห้องปฏิบัติการ ผลรวม     1,672,660.00 1,672,660.00   

งานเอก
สารสนเทศ 

งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
ใหม ่

โครงการ การให้บริการระบบ
สิ งสนับสนุนการเรียนการสอน
ด้านฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย ์

นางธีรานันทน์ เวช
กามา 

570,000.00 570,000.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

การให้บริการระบบสิ ง
สนับสนุนการเรยีนการสอน
ด้านเอกสารสนเทศส่าหรับ
นักศึกษาปริญญาโท 

นางธีรานันทน์ เวช
กามา 

171,000.00 57,000.00 ปรับลดค่าต่ารา คงเหลือ 57,000 บาท 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 11/2564 วาระพิเศษวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

การให้บริการระบบสิ ง
สนับสนุนการเรยีนการสอน
ด้านเอกสารสนเทศส่าหรับ
นักศึกษาปริญญาตร ี

นางธีรานันทน์ เวช
กามา 

902,100.00 681,100.00 ปรับลดค่าต่าราหลักสูตรแพทย ์คงเหลือ 
406,000 ภาพรวมงบประมาณคงเหลือ 
681,100  

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการ การประชุม
คณะกรรมการทรัพยากรทาง
การศึกษาวิทยาลยั
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

นางธีรานันทน์ เวช
กามา 

1,560.00 1,560.00 อนุมัติตามเสนอ 

งานเอกสารสนเทศ ผลรวม     1,644,660.00 1,309,660.00 335,000.00 

ศูนย์พัฒนาเด็ก งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริหารงานศูนย์
พัฒนาเด็ก-เงินอุดหนุนเรียน
ฟรี 15 ปี 

นางสาวภชาร ียิ งรัต
นสุข 

254,700.00 254,700.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริหารจัดการ ศูนย์
พัฒนาเด็ก 

นางสาวภชาร ียิ งรัต
นสุข 

698,880.00 605,184.00 อนุมัติตามเสนอ ปรับรายละเอยีดให้ลด 
20 % คงเหลือ 559100 

ศูนย์พัฒนาเด็ก ผลรวม     953,580.00 953,580.00   

งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการจ้างเหมาท่าความ
สะอาดประจ่าอาคาร 

นางสาวลภสั ยิ งยืน 1,110,000.00 1,110,000.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการการให้บริการระบบ
สิ งสนับสนุนการเรียนการสอน
ด้านอาคารสถานที และ
สิ งแวดล้อม 

นายกิตติพงษ ์ชูราษี  1,000,550.00 950,550.00 อนุมัติตามเสนอ ใส่รายละเอียดจ้าง
เหมางซ่อมแซมวัสดุ และค่าจ้างเหมา
จราจร ปรับลด 50000 คงเหลือ 
950550 
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ผลรวม     2,110,550.00 2,110,550.00   

งานบริการ
วิชาการ 

งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
ใหม ่

โครงการจดัตั้งหน่วยงาน
จัดการอบรมผู้ประกอบ
กิจการและผูส้ัมผัสอาหาร  

ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิที
ปราการ 

                              -                                  -    อนุมัติตามเสนอ 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
ใหม ่

โครงการอบรมการ
ควบคุมดูแลระบบบ่าบัดน้่า
เสียโรงพยาบาล 

ผศ.ดร.สง่า ทับทิม
หิน 

57,300.00 57,300.00  อนุมัติตามเสนอ ให้เพิ มรายละเอยีด
รายรับ 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
เดิม 

โครงการ บริการวิชาการจาก
แหล่งทุนภายนอก 

นายวัชรพงษ์ แสงนิล 158,000.00 158,000.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมมุ่งเป้า 

นายวัชรพงษ์ แสงนิล 570,000.00 570,000.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริการวิเคราะห์
คุณภาพน้่าท้ิงโรงพยาบาล 

อาจารยส์ุภาณ ี 
จันทร์ศิร ิ  

86,160.00 86,160.00 อนุมัติตามเสนอ ให้เพิ มรายละเอียด
รายรับ 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
เดิม 

โครงการอบรมการป้องกัน
และระงับการแพรเ่ชื้อหรือ
อันตรายที อาจเกดิจากมลูฝอย
ติดเชื้อ ส่าหรับผู้ปฏิบัติงานมลู
ฝอยติดเชื้อ 

ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิที
ปราการ 

40,400.00 40,400.00 อนุมัติตามเสนอ 
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
เดิม 

โครงการการจัดอบรม
หลักสตูรเจ้าหน้าที ความ
ปลอดภัยในการท่างานระดับ
หัวหน้างานและระดับบริหาร
ส่าหรับสถานประกอบการ 
และหลักสตูรคณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการ
ท่างาน 

อาจารย์จรีาพร  
ทิพย์พิลา  

183,060.00 183,060.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
ใหม ่

โครงการการจัดประสบการณ ์
การเรยีนรู้และการปฏิบัติจริง
ของสถานศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กข้ึน ในวิถี New 
Normal โดยใช้หลักการ 
“Executive Function” 

นางสาวภชาร ียิ งรัต
นสุข 

73,420.00 73,420.00 อนุมัติตามเสนอ 

งานบริการวิชาการ ผลรวม     1,168,340.00 1,168,340.00   

งานบุคลากร งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการจดัการความรูมุ้่งสู่
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข 

นายพงษ์พัฒน์ เสน
หอม 

45,300.00 45,300.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริหารอตัราก่าลัง   - - อนุมัติตามเสนอ 
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการพัฒนาบุคลากร   981,320.00 981,320.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริหารอตัราก่าลัง-
วิทย์สุขภาพ 

  - - อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริหารอตัราก่าลัง-
นักเรียนทุน 

  17,655,100.00 17,655,100.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริหารอตัราก่าลัง
บุคลากร (จ้างเหมาบริการ) 

  - - อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริหารอตัราก่าลัง 
(อัตราเดมิ 151 อัตรา) 

  - - อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการบริหารอตัราก่าลัง
บุคลากร (จ้างเหมาบริการ) 

  909,600.00 909,600.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข   

  87,500.00 87,500.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
เดิม 

โครงการ พัฒนาบุคลากร 
(ระบบสวสัดิการและ

  62,000.00 82,000.00 อนุมัติตามเสนอ เพิ มเงินรางวัล 20000 
บาท รวมทั้งสิ้น 82000 บาท 
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

เสรมิสร้างความผูกพันต่อ
องค์กร) 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการ บริหารและพัฒนา
อัตราก่าลัง (เงินโครงการเพิ ม
ศักยภาพให้บริการทางด้าน
สาธารณสุข (163)) 

  27,108,300.00 27,108,300.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการ บริหารและพัฒนา
อัตราก่าลัง (เงินงบประมาณ
แผ่นดินมหาวิทยาลัย) 

  15,600,380.00 15,600,380.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการ บริหารและพัฒนา
อัตราก่าลัง (เงินรายได้
วิทยาลัยฯ) 

  5,019,500.00 5,019,500.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการ บริหารและพัฒนา
อัตราก่าลัง (เงินงบประมาณ 
สบพช.) 

  30,206,800.00 30,206,800.00 อนุมัติตามเสนอ 

งานบุคลากร ผลรวม     97,675,800.00 97,695,800.00   

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
เดิม 

โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

น.ส.ธัญฉัตร ศรีธัญ
รัตน ์

274,120.00 231,120.00 ปรับลดตัดกิจกรรมที  3 เหลือคงเหลือ 
231,120 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ผลรวม     274,120.00 231,120.00 43,000.00 

กลุ่มวชิา
แพทยศาสตร์  

งานประจ่าตาม
ภารกิจของ

โครงการ
ใหม ่

โครงการฝึกจิตตปัญญาศึกษา
และสุนทรียสนทนาฯ 

ผศ.ดร.จิตติยวดี ศรี
ภา 

38,200.00 36,200.00 ปรับลดค่าวัสดุ สนง 2000 ไปเบกิกับ
พัสดุ คงเหลือ 36200 บาท 
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

หน่วยงาน 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
ใหม ่

โครงการฝึกจิตตปัญญาศึกษา
และสุนทรียสนทนาฯ 2 

นพ.สุริยง  แผลงงาม 68,750 68,750 ขอเพิ มในที ประชุม 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
ใหม ่

โครงการฝึกจิตตปัญญาศึกษา
และสุนทรียสนทนาฯ 3 

นพ.สุริยง  แผลงงาม 68,750 68,750 ขอเพิ มในที ประชุม 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการจดัสอบรวบยอด
ขั้นตอนที  1 ส่าหรบันักศึกษา
แพทย์ 

ผศ.ดร.เชาวลติ ยั ว
จิตร 

30,080.00 37,080.00 อนุมัติตามเสนอ ให้เพิ มค่าอาหาร
กลางวันส่าหรับนักศึกษา 50คน*2 วัน 
จ่านวน 7000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 
37080 บาท 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการพัฒนาการเรยีนการ
สอนกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาเพื อจัดท่าสื อการ
เรียนการสอน 

ผศ.ดร.นงนุช  กัณ
หารัตน ์

18,400.00 18,400.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
เดิม 

โครงการสนับสนุนและเตรยีม
ความพร้อมส่าหรับการสอบ
ประเมินความรู ้ความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

อ.นันทยา  กระสวย
ทอง   

336,360.00 336,360.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการพัฒนาบริหาร
หลักสตูรแพทยศาสตร ์

ผศ.จารุวรรณ์วงบุตด ี 512,900.00 467,900.00 อนุมัติตามเสนอ ปรับค่าใช่จ่าย ในไตร
มาสที  1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 
2564) 
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
ใหม ่

จัดการเรียนการสอนตาม
รายวิชาชีพเลือก นักศึกษา
แพทย์ช้ันปีที  3 

ผศ.ศุทธินี ธิราช 168,000.00 168,000.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
เดิม 

เตรียมความพร้อมจัดท่า
รายงานความก้าวหน้าของ
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลร่วมผลติ ตาม
เกณฑ์ WFME 

ณรญัญา  มีชัย 1,273,600.00 1,211,300.00 อนุมัติตามเสนอ ปรับค่าใช่จ่าย ในไตร
มาสที  1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 
2564) 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการปฐมนิเทศและพิธี
มอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษา
แพทยศาสตร์ที ขึ้นช้ันคลินิก 

ผศ.ดร.จุฑารัตน ์จิต
ติมณ ี

15,700.00 15,700.00 อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเพื อการพึ งพาตนเอง
ด้านสุขภาพ 

พญ.ปาริชาติ ภญิโญ
ศร ี

492,200.00 369,200.00 อนุมัติตามเสนอ หากไมไ่ดล้งชุมชน ให้
ปรับลดกจิกรรม 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการพัฒนาหลักสตูรการ
จัดการเรียนการสอนอาจารย์
และบุคลากรด้าน
แพทยศาสตรศึกษา 

  - -   

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการคลังข้อสอบหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ช้ันปรี
คลินิก 

ผศ.ดร.มารุตพงศ์ 
ปัญญา 

7,200.00 7,200.00  อนุมัติตามเสนอ 
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
เดิม 

โครงการวิชาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย ์2 

ผศ.ดร.เชาวลติ ยั ว
จิตร 

306,000.00 106,000.00 ให้ตัด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
น่าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาต ิ
200,000.00 ไปอยู่ในโครงการ
ภาพรวม รองบริการการศึกษารับผิดชอบ  
คงเหลือแค่กิจกรรมที  2 จ่านวน 
106000 บาท 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมเพื อการ
เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานใน
ช้ันปรีคลินิกส่าหรับนักศึกษา
แพทย์ 

นพ.ภานุวัตร สุธรรม
วงศ์ 

91,660.00 91,660.00  อนุมัติตามเสนอ 

กลุ่มวชิาแพทยศาสตร์ ผลรวม     3,345,300.00 3,002,500.00 342,800.00 

งานวิเทศสัมพันธ์ งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและบุคลากรเพื อ
สร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

ผศ.ดร.รตันา เล็ก
สมบูรณ ์

450,225.00 123,550.00 ให้ตัดกิจกรรมที  1 และปรบัลด
ค่าตอบแทนวิทยากร ในกิจกรรมที  2 
คงเหลืองบประมาณ 123,550 บาท 

งานวิเทศสัมพันธ์ ผลรวม     450,225.00 123,550.00 326,675.00 

งานส่งเสริมวิจัยฯ งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
ใหม ่

โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพเพื อพัฒนาสมรรถนะ
นักวิจัย 

นายวัชรพงษ์ แสงนิล 120,000.00 100,000.00  อนุมัติตามเสนอ โดยปรับโครงการใหม่
ให้อาจารย์ท่าวิจัยร่วมกับนักศึกษา  
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
ใหม ่

โครงการ สนับสนุนผลงานทาง
วิชาการที ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

นายวัชรพงษ์ แสงนิล 380,000.00 380,000.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
ใหม ่

โครงการ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรการแพทย์แบบบูรณา
การเพื อรองรับงานวิจัยทาง
คลินิก 

รศ.ดร.อนันต ์ไชยกุล
วัฒนา 

50,000.00 50,000.00  อนุมัติตามเสนอ ให้ไปตรวจสอบ
ระเบียบการเบิกจ่าย 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
เดิม 

โครงการรายรับจากแหล่งทุน
วิจจัยภายนอก 

นายวัชรพงษ์ แสงนิล 5,000,000.00 5,000,000.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
เดิม 

โครงการสนับสนุน
ค่าตอบแทนเผยแพร่ผลงาน
วิชาการและการน่าไปใช้
ประโยชน ์

นายวัชรพงษ์ แสงนิล 70,000.00 77,000.00  ให้เพิ ม บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดบั
นานาชาติ (5 เรื่อง 7000 *5 เรื อง 
ภาพรวมงบประมาณ 77,000 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
เดิม 

โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิจัย
มุ่งเป้า 

นายวัชรพงษ์ แสงนิล 700,000.00 800,000.00  อนุมัติตามเสนอ ให้เพิ มกิจกรรม
สนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ 2 คน*
50000 เป็นวงเงิน 800,000 

  งานพัฒนาตามกล
ยุทธ์วิทยาลัยแพทย์ฯ 

โครงการ
เดิม 

โครงการอบรมพัฒนานักวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

นายวัชรพงษ์ แสงนิล 23,800.00 23,800.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการวารสารการแพทย์
และสาธารณสุข มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี 

นายวัชรพงษ์ แสงนิล 36,250.00 57,250.00  ปรับเพิ ม ค่าตอบแทนการอ่านบทความ
ทางวิชาการก่อนการเผยแพร่เป็น 500
บาท*21 รวมเป็น 57,250.-บาท 
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทงาน 
ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 

 งบประมาณที่เสนอขอ    ผลการพิจารณา มติทีป่ระชุมพิจารณาปรบั/ลด 
งบประมาณรายจ่ายโครงการ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการประชุมสัมมนาวิจยั 
Research Forumวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  

นายวัชรพงษ์ แสงนิล 5,700.00 5,700.00  อนุมัติตามเสนอ 

  งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการ บริหารจดัการ
งานวิจัย บริการวิชาการ 

นายวัชรพงษ์ แสงนิล 7,480.00 7,480.00  อนุมัติตามเสนอ 

งานส่งเสริมวิจัยฯ ผลรวม     6,393,230.00 6,501,230.00 -108,000.00 

โครงการ
สวัสดิการหอพัก
นักศึกษา 

งานประจ่าตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการ
เดิม 

โครงการสวัสดิการหอพัก
นักศึกษา 

  614,400.00 614,400.00  อนุมัติตามเสนอ 

โครงการสวสัดิการหอพักนักศึกษา ผลรวม     614,400.00 614,400.00                             -    

ผลรวมท้ังหมด         276,469,644.00 269,875,523.00 6,594,121.00 
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สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบจัดสรร) 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ รายได้ งบประมาณ รวม ร้อยละ 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1,020,775.00 - 1,020,775.00 0.34 

งานการเงิน 15,866,600.00 - 15,866,600.00 5.28 
งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1,482,400.00 - 1,482,400.00 0.49 

งานบริการการศึกษา 1,152,214.00 - 1,152,214.00 0.38 
งานบริการทางการแพทย์ 44,669,561.00 2,470,000.00 47,139,561.00 15.68 

งานบัณฑิตศึกษา 1,069,090.00 - 1,069,090.00 0.36 
งานแผนและงบประมาณ 186,300.00 - 186,300.00 0.06 

งานพัฒนานักศึกษา 1,418,504.00 - 1,418,504.00 0.47 
งานพัสดุ 9,934,404.00 70,434,700.00 80,369,104.00 26.73 

งานยานพาหนะ - 934,136.00 934,136.00 0.31 
งานห้องปฏิบัติการ 1,292,660.00 300,000.00 1,592,660.00 0.53 
งานเอกสารสนเทศ 739,660.00 570,000.00 1,309,660.00 0.44 

ศูนย์พัฒนาเด็ก 605,184.00 254,700.00 859,884.00 0.29 
งานอาคารสถานที และสิ งแวดล้อม 950,550.00 1,110,000.00 2,060,550.00 0.69 

งานบริการวิชาการ 1,170,340.00 - 1,170,340.00 0.39 
งานบุคลากร 37,286,720.00 60,363,780.00 97,650,500.00 32.48 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 231,120.00 - 231,120.00 0.08 
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 467,900.00 2,534,600.00 3,002,500.00 1.00 
งานเลขานุการคณบดี 1,682,040.00 585,000.00 2,267,040.00 0.75 

งานวิเทศสัมพันธ์ 123,550.00 - 123,550.00 0.04 
งานส่งเสริมวิจัยฯ 6,501,230.00 - 6,501,230.00 2.16 

งานหอพักนักศึกษา 614,400.00 - 614,400.00 0.20 
การจัดการความรู้ (KM) 45,300.00 - 45,300.00 0.02 

งานหอพักบุคลากร - - - 0.00 
เงินส่ารอง 31,819,882.00 746,264.00 32,566,146.00 10.83 

ผลรวมทั้งหมด 160,330,384.00 140,303,180.00 300,633,564.00 100.00 
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ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการปรับลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อ.พิเศษ วิทยากร 

ค่าเลี้ยงรับรอง ในไตรมาสที  1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) 
2. ให้หลักสูตรแพทย์ เพิ ม 2 กิจกรรม  

1. โครงการฝึกจิตตปัญญาศึกษาและสุนทรียสนทนาฯ 2 จ่านวนเงิน 68000 บาท 
2. โครงการฝึกจิตตปัญญาศึกษาและสุนทรียสนทนาฯ 3 จ่านวนเงิน 68000 บาท 

3. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดท่าโครงการน่าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของนักศึกษา 
4. มอบผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการ สรุปค่าใช้จ่ายที เกิดจากงานยานพาหนะ วงเล็บไว้ในรายการ 
5. มอบผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการ น่ารายการค่าน้่ามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมารถ ที เบิกจ่ายจาก

งานยานพาหนะ มาสรุปเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
6. ในปีงบประมาณ 2564 ให้จ้างเหมาบริการห้องสมุดมาปฏิบัติงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ และหยุดวัน

ท่าการ 2 วัน เช่น พุธ-พฤหัสบดี  
7. ส่าหรับการประชุมปกติ ให้คงค่าอาหารว่างและเครื องดื มไว้ ให้ตัดค่าอาหารกลางวันออก ยกเว้นการ

จัดประชุม อบรม ที มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายเต็มวัน 
8. กรรมการตรวจนับพัสดุประจ่าปี ให้ด่าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
9. ให้หัวหน้างานเป็นเจ้าของโครงการ และเจ้าของโครงการเป็นผู้เสนอโครงการ 
10. มอบงาน IT  จัดท่าแบบฟอร์มการขอดูข้อมูลของกล้องวงจรปิด โดยมอบให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เป็นผู้อนุมมัติ 
11. ค่าซ่อมบ่ารุงครุภัณฑ์ ให้ใส่เลขครุภัณฑ์ก่ากับด้วย 

 
มติที่ประชุม  สรุปได้ ดังนี้ 

1) อนุมัติในหลักการตามกรอบวงเงินที่ทุกหน่วยงานเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณ   

2) โครงการที่ได้รับอนุมัติทุกโครงการให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน โดยระบุวัน-เดือน-ปี และจ านวนเงิน ในแผนการด าเนินงาน
ของโครงการ และให้เสนองานแผนและงบประมาณเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ในเบื้องต้น ก่อนเสนอผู้บริหารที่รับผิดชอบพิจารณาโครงการ ทั้งนี้หากไม่ระบุ
วัน-เดือน และจ านวนเงิน จะไม่ได้รับอนุมัติโครงการจากคณบดี 

 
  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 

  4.3 เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ / ขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษา  

   ไม่มี 
  4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
   ไม่มี 
 
         / 4.5 เรื่องเสนอเพื่อ... 
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4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี  5.1 งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ   จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 

5.1.1 เรื่อง สรุปรายละเอียดที่วิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
แนวทางนโยบายการพิจารณาจัดสรรโครงการ เพื อจัดท่าแผนปฏิบัติการ ประจ่าปีงบประมาณ 2564 โดยมี
ประเด็นในการพิจารณา ดังนี้  

1. แนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการเดิม ตามกรอบงบประมาณประจ าปี  
1.1  โครงการเดิม จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามปีที ผ่านมา หากงบประมาณเพิ มขึ้นต้องน่าเสนอ

เหตุผลความจ่าเป็น  
1.2  โครงการที มีตอบสนองยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหาร  
1.3  โครงการหารายได้จากบริการวิชาการปี 64 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป้าหมายโครงการ จ่านวน 

751,000 บาท 
1.4  โครงการหารายได้จากวิจัยภายนอก เป้าหมายจ่านวน 5,000,000 บาท (งานส่งเสริมวิจัยฯ)  
1.5  โครงการหารายได้จากรายรับบริจาค เป้าหมายจ่านวน 2,030,000 บาท 
 

2. แนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการใหม่ (พิจารณาโครงการที ตอบสนองยุทธศาสตร์ก่อน)  เห็นควร
พิจารณาโครงการและงบประมาณที เสนอขอเพื อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ จักต้อง
น่าเสนอโครงการในการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยฯ เพื อขออนุมัติโครงการ ต่อไป 

3. แนวทางการจัดสรรรายการครุภัณฑ์ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้  จะต้องประกอบด้วย ดังนี้ 
1. เหตุผลความจ่าเป็น 
2. ขอใบเสนอราคา 1 รายการ ต่อ 3 บริษัท/ร้าน     
3. โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม 4  แบบฟอร์ม โดยเลือก 1 รายการต่อ 1 แบบฟอร์ม คือ 
     3.1 เพื อทดแทนครุภัณฑ์ที เสื อมสภาพ 
     3.2 เพื อเพิ มประสิทธิภาพ / คุณภาพ / การปรับปรุง /พัฒนา / ซ่อมแซ่มครุภัณฑ์เดิม  
     3.3 เพื อเพิ มปริมาณที มากข้ึน ต้องมีแผนการขยายหรือเพิ มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณ   
           อย่างชัดเจน 
     3.3 เพื อเพิ มผลิตใหม่/ภารกิจใหม่  โดยรองรับการปฏิบัติงานใหม่ที ตามนโยบายรัฐบาล 
4. จัดล่าดับความส่าคัญ ของรายการครุภัณฑ์  

    4. แนวทางการขอใช้เงินสะสม เนื องจากมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายการขอใช้เงินสะสมโดยให้ขอตั้งแผนตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ มิควรตั้งกลางปีงบประมาณ ทั้งทุกหน่วยงานที ขอใช้เงินสะสม จะต้องจัดท่าพร้อมแผนปฏิบัติการ
ประจ่าปี และชี้แจงเหตุผลความจ่าเป็นในการขอใช้งบประมาณ  
  4.1 โรงพยาบาล ขอเงินสะสม จ่านวน 12,924,200.00 บาท เพื อจ้างเหมาซ่อมบ่ารุงครุภัณฑ์ 
และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
  4.2 วิทยาลัยฯ   ขอเงินสะสม จ่านวน 5,000,000.00 บาท  เพื อช่าระหนี้เงินส่ารอง
มหาวิทยาลัยฯ 
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1. สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ชื่อโครงการ  เงินรายได้   เงินงบประมาณแผ่นดิน  

 โครงการผลิตแพทย์เพิ ม (สบพช.)  59,682,000.00 8,754,900.00 
 โครงการหารายได้จากรายรับบริจาค  2,030,000.00 - 
 โครงการสวัสดิการหอพักนักศึกษาแพทย์  614,400.00 - 
 โครงการหารายได้จากการให้บริการทางการแพทย์  36,971,800.00 68,284,800.00 
 โครงการหารรายได้ศูนย์พัฒนาเด็ก  605,184.00 254,700.00 
 โครงการหารายได้จากการให้บริการวิชาการ  593,000.00 - 
 โครงการหารายได้จากแหล่งทุนบริการวิชาการภานอก  158,000.00 - 
 โครงการหารายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก  5,000,000.00 - 
 เงินค่าหน่วยกิต  29,496,920.00 - 
 เงินประกันสุขภาพนักศึกษา  2,454,880.00 - 
 ค่าวัสดุการศึกษา  - 2,645,000.00 
 รวมงบประมาณ ปี 2565   137,606,184.00 79,939,400.00 
 เงินสะสมโรงพยาบาล  12,924,200.00 - 
 เงินสะสมวิทยาลัยฯ  5,000,000.00 - 
 เงินเหลือจ่าย สงป.  4,800,000.00 - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 160,330,384.00 79,939,400.00 
ภาพรวมงบประมาณทั้งสิ้น 240,269,784.00 

 

2. สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (งบจัดสรร) 

ยุทธศาสตร์ 
แหล่งงบประมาณ 

รวมงบประมาณ ร้อยละ 
งบประมาณ รายได้ 

กลยุทธ์ที  1 : การจัดการศึกษาที เป็นเลิศ 2,500,500.00 3,619,949.00 6,120,449.00 2.55 
กลยุทธ์ที  2 : การวิจัยที มุ่งเน้นการสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรม 

0 6,709,190.00 6,709,190.00 2.79 

กลยุทธ์ที  3 : เป็นที พึ งด้านบริการวิชาการ
ด้านสุขภาพ 

0 1,170,340.00 1,170,340.00 0.49 

กลยุทธ์ที  4 : พัฒนาคุณภาพด้านการบริการ
ทางการแพทย์สู่สากล 

40,699,200.00 44,479,354.00 85,178,554.00 35.4 

กลยุทธ์ที  5 : การบริหารจัดการที เป็นเลิศ 36,739,700.00 104,351,551.00 141,325,231.00 58.78 
รวม 79,939,400.00 160,330,384.00 240,269,784.00 100 
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ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องลับ 
  ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา  17.30 น. 
 

                        
 (นางสาวณรัญญา  มีชัย) 

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ รักษาการในต่าแหน่ง 
หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 12 /๒๕64  เมื่อวันที่ 
19 สิงหาคม 2564 
 

 

                                                                                                                                                             
(นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์) 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 


