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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดข้ าราชการเข้ าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
ครั ง้ ที่ ๒ / ๒๕๕๒
วันศุกร์ ท่ ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒
ณ ห้ องประชุม ๑๑๕ ชัน้ ๑ อาคารทีปวิชญ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
**************************
ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยั วัฒน์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล
๓. นายสุรินทร์
๔. นางสาวกัลนิกา
๕. นายมนต์นิรันดร์
๖. นางสุนทร
๗. นางสาวจงกล
๘. นายศุภกร
๙. นางธนียา
๑๐. นายณัฐชานนท์
๑๑. นางสาวกวิสรา
๑๒. นางสาวสรัญญา

สุขดี
อักษรดิษฐ์
วิจิตรพงษา
พูลผล
ประสิทธิผล
ฉิมนาค
เพชรสุข
ศรี สวุ รรณ
คําปิ น
ดอนเขียวไพร
หงษ์ ยนต์
วิชยั

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมและเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่ องประธานแจ้ งที่ประชุมทราบ
จากการประชุมร่วมกับอธิการบดี และผู้ที่อาศัยอยูใ่ นที่พกั ของทางราชการ มีบคุ ลากรบาง
ท่านประสงค์จะคืนบ้ านพัก / ที่พกั ให้ กบั ทางมหาวิทยาลัย และบางท่านแจ้ งความประสงค์ขออยูต่ อ่ ซึง่ จากการ
ประชุม ดังกล่าว สามารถสรุป ได้ ดงั นี ้

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดข้ าราชการเข้ าพักอาศัยในที่พกั ของทางราชการ ครัง้ ที่ ๒ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้ องประชุม ๑๑๕ อาคารทีปวิชญ์
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บ้ านพักว่ าง มีทงหมด
ั้
๕ หลัง ดังนี ้
๑. บ้ านพักเลขที่ ๖๖/๑๔
ส่วนวังจันทน์
๒. บ้ านพักเลขที่ ๑/๒๐
ส่วนสนามบิน
๓. บ้ านพักเลขที่ ๑/๓๐
ส่วนสนามบิน
๔. บ้ านพักเลขที่ ๑/๘๔
ส่วนสนามบิน
๕. บ้ านพักเลขที่ ๑/๘๘
ส่วนสนามบิน
๖. บ้ านพักเลขที่ ๑/๙๗
ส่วนสนามบิน
๗. บ้ านพักเลขที่ ๑/๙
ส่วนสนามบิน
๘. บ้ านพักเลขที่ ๑/๒๗(๑)
ส่วนสนามบิน

อ.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรื องวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยั วัฒน์ สุขดี
อ. ถนอมวงศ์ เชื ้อธีระเสถียร
นายสุพฒ
ั น์ งอกงาม
นายฟ้า ขําแก้ ว
นายวีระ นาคผู้
นายวีระ ลอยพูน
นางสุนทร ฉิมนาค

บ้ านพักรอการรื อ้ ถอน
๑. บ้ านพักเลขที่ ๑/ ๘๐
๒. บ้ านพักเลขที่ ๑/๘๑
๓. บ้ านพักเลขที่ ๑/๘๒
๔. บ้ านพักเลขที่ ๑/๘๓
๕. บ้ านพักเลขที่ ๑/๕
๖. บ้ านพักเลขที่ ๑/๖

ส่วนสนามบิน
ส่วนสนามบิน
ส่วนสนามบิน
ส่วนสนามบิน
ส่วนสนามบิน
ส่วนสนามบิน

แฟลต/หอพัก
๑. แฟลตทะเลแก้ วห้ อง B.๒๐๔
๒. หอพักดุษฏีโดมห้ อง D.๒๐๓
๓. หอพักดุษฏีโดมห้ อง D. ๒๑๔
๔. หอพักดุษฏีโดมห้ อง D.๑๐๗
๕. แฟลตสนามบิน ๑/๑๔(๑)
๖. หอพักบุคลากร

แฟลตทะเลแก้ วใหม่ชนั ้ ๒
หอพักดุษฏีโดมชัน้ ๒
หอพักดุษฏีโดมชัน้ ๒
หอพักดุษฏีโดมชัน้ ๑
แฟลต ๒ ชันส่
้ วนสนามบิน
ส่วนสนามบิน

มติ

นางสาวสุนิภา โพธิ์สงิ ห์
นางสาวอุน่ เรื อน คล้ ายทรัพย์
นางสาวปราณี คําแหง
นางเอมอร กมลวรเดช
นายอําพน กลีบปาน

นางสาวมยุรี กมลวรเดช
อ. ช้ องนาง โมราราษฏร์
อ. ธนิดา โขนงนุช
อ. อลงกรณ์ เมืองไหว
นางสาวสุนนั ทา เพชรพงษ์
ว่าง ๘ ห้ อง หญิง ๖ ชาย ๒

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดข้ าราชการเข้ าพักอาศัยในที่พกั ของทางราชการ ครัง้ ที่ ๒ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้ องประชุม ๑๑๕ อาคารทีปวิชญ์
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรั บรองรายงานกาประชุม
- รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๒ วันศุกร์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒
ณ ห้ องประชุม ๑๑๕ ชัน้ ๑ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
มติ

ที่ประชุมมีมติรับรองการประชุมโดยไม่มีการแก้ ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่ องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการสํารวจการเข้ าพักอาศัยบ้ านพักของทางราชการ
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้ งต่อที่ ประชุมจากการสํารวจการเข้ าพักอาศัยบ้ านพักของทาง
ราชการ ส่วนใหญ่ประสงค์จะอยูใ่ นที่พกั ของทางราชการต่อไป ทังนี
้ ้จากการสํารวจสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
๑. หอพักกัลปพฤกษ์ ขณะนี ้ห้ องพักเต็ม
๒. แฟลตทะเลแก้ ว ห้ องพักหมายเลข B.๒๐๑ ขณะนี ้ อ. ธนพล กิ จพจน์ ขอเข้ าพักอาศัย
ชัว่ คราวแทนอาจารย์เกตุการ ดาจันทา ซึ่งลาศึกษาต่อและจะกลับมาปฏิบตั ิราชการในภาคเรี ยนที่ ๑ / ๒๕๕๒
ทังนี
้ ้เห็นควรให้ คณะกรรมการพิจารณาจัดที่พกั ให้ กบั อ. ธนพล กิจพจน์ ต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติรับเรื่ องเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา

นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร แจ้ งต่อที่ประชุมว่า หอพักบุคลากรส่วนสนามบิน ชันที
้ ่๑
ห้ องพัก ๑๑๒ นางสาวเนตรนภา ยิ ้มฉิ มรัตน์ ขณะนี ไ้ ด้ ย้ายไปที่ ห้ องพักหมายเลข ๑๐๒ ปั จจุบนั นีห้ อพัก
บุคลากรมีห้องพักว่างทังหมด
้
๘ ห้ อง คือ สําหรับบุคลากรหญิงจํานวน ๖ ห้ อง บุคลากรชาย จํานวน ๒ ห้ อง
มติ

ที่ประชุมมีมติรับทราบและแก้ ไขข้ อมูลห้ องพักของนางสาวเนตรนภา ยิ ้มฉิมรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์ แจ้ งต่อที่ประชุมเรื่ องปั ญหานํ ้าท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก
และการระบายนํ ้าไม่ทนั สาเหตุจากที่ผ่านมาได้ งบประมาณ ๔ ล้ านบาทในการปรับปรุ งเรื่ องระบบระบายนํ ้า
แต่ยงั ไม่ได้ ดําเนินการเรื่ องการรอก คูคลอง การทําที่กนนํ
ั ้ ้า ซึง่ ขณะนี ้ทางมหาวิทยาลัยได้ รับทราบปั ญหา และ
มอบหมายให้ งานอาคารสถานที่ดแู ลเรื่ องดังกล่าว เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
นายศุภกร ศรี สวุ รรณ แจ้ งต่อที่ประชุมเรื่ องปั ญหานํ ้าท่วม ขณะนี ้รับทราบปั ญหาและได้
ดําเนินการแก้ ไขในเบื ้องต้ นแล้ ว
มติ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดข้ าราชการเข้ าพักอาศัยในที่พกั ของทางราชการ ครัง้ ที่ ๒ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้ องประชุม ๑๑๕ อาคารทีปวิชญ์

-๔ -

นางสาวจงกล เพชรสุข แจ้ งต่อที่ประชุม ขณะนี ้ที่หอพักดุษฏีโดม มีอาจารย์ลาศึกษาต่อทังสิ
้ ้น ๙ ราย
ดังนี ้
๑. นางสาวปนัดดา จันทร์ เนย
๒. นางสาวกุลวดี ปิ่ นวัฒนะ
๓. นางสาววรรณพร สุริยะกาศ
๔. นายวิโรจน์ ตระกูลพิทกั ษ์
๕. นางสาวธันวดี ศรี ธาวิรัตน์
๖. นางสาวณัฏฐิ นี ดีแท้
๗. นางสาวธนิดา โขนงนุช
๘. นางสาววราภรณ์ น้ อยโขง
๙. นางสาวสุธญ
ั ญา ปานทอง

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ห้ องพัก D ๑๐๖
ห้ องพัก D ๑๐๙
ห้ องพัก D ๑๑๐
ห้ องพัก D ๑๑๑
ห้ องพัก D ๒๐๖
ห้ องพัก D ๒๑๑
ห้ องพัก D ๒๑๔
ห้ องพัก D ๓๑๒
ห้ องพัก D ๓๑๖

สําหรับกรณีที่อาจารย์ลาศึกษาต่อ ให้ ชําระค่านํ ้า ค่าไฟ เป็ นแบบเหมาจ่ายและให้ กลับมาดู
ห้ องพักบ้ าง นอกจากนีห้ ากกรณี ที่อาจารย์ ลาศึกษาต่อและให้ อาจารย์ท่านอื่นเข้ าพักอาศัยแทนเสนอให้ ทํา
หนังสือแจ้ งทางมหาวิทยาลัย และผู้จดั การหอพักรับทราบด้ วย
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา เสนอให้ กองบริ หารงานบุคคล เพิ่มข้ อความในกรณีอาจารย์ลา
ศึกษาต่อ โดยสอบถามเรื่ องการพักอาศัยในที่พกั ของทางราชการ และแจ้ งให้ ทางกองกลาง ทราบเพื่อจะได้
ดําเนินการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ร่ างคําสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการจัดข้ าราชการเข้ าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ มงคล อักษรดิษ ฐ์ แจ้ ง ต่อที่ ประชุม สื บเนื่ องจากการประชุม ครั ง้ ที่ ๑ /
๒๕๕๒ ที่ประชุมมีติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการจัดข้ าราชการเข้ าพักอาศัยในที่พกั ของทางราชการ ขณะนี ้
เลขานุการได้ ดําเนินการแก้ ไขคําสัง่ ดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงขอให้ คณะกรรมการพิจารณาร่างดังกล่าว
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดข้ าราชการเข้ าพักอาศัยในที่
พักของทางราชการ และมอบหมายให้ เลขานุการดําเนินการต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดข้ าราชการเข้ าพักอาศัยในที่พกั ของทางราชการ ครัง้ ที่ ๒ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้ องประชุม ๑๑๕ อาคารทีปวิชญ์
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๕.๒ ร่ างหลักเกณฑ์ ในการจัดสรรที่พักให้ กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์ แจ้ งต่อที่ประชุม สืบเนื่องจากการประชุม ครัง้ ที่ ๑ ที่
ประชุมมีมติมอบหมายให้ นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล จัดทําร่ างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
ว่าด้ วย หลักเกณฑ์การจัดสรรที่พกั ให้ แก่บคุ ลากรของมหาวิทยาลัย ขณะนี ้ได้ จดั ทําร่ างดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้ อย
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาร่างดังกล่าว
นางสาวกัลนิกา พูลผล เสนอต่อที่ประชุม ให้ แยกเกณฑ์ข้อ ๖ “ให้ คณะกรรมการดําเนินการ
ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีสิทธิเข้ าพักอาศัยในที่พกั ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ ด้วยความเหมาะสม
และเป็ นธรรม” โดยให้ เพิ่มแนวปฏิบตั แิ ละหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยั วัฒน์ สุขดี เสนอต่อที่ประชุมให้ แก้ ไข “บุคลากร” หมายความว่า
ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบัน อุด มศึก ษา ลูก จ้ า งประจํ า พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย สายวิ ช าการ พนัก งาน
มหาวิ ท ยาลัย สายสนับ สนุน อาจารย์ ป ระจํ า ตามสัญ ญา เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจํ า ตามสัญ ญา โดยให้ เ หลื อ แต่
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา นอกนันให้
้ ใช้ วา่ แล้ วแต่ดลุ ยพินิจของคณะกรรมการ
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา เสนอต่อที่ประชุม สําหรับการจัดทําหลักเกณฑ์ ในการจัดสรรที่พกั
ให้ กบั บุคลากรของมหาวิทยาลัย ขอพิจารณาร่วมกับทางทีมงานนิตกิ รอีกครัง้ นึง และจะนํามาเสนอในที่ประชุม
ครัง้ ต่อไป
มติ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้ นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล
และนางสาวกวิสรา หงษ์ ยนต์ ร่วมกันพิจารณาแก้ ไข เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมในครัง้ ต่อไป
๕.๓ การจัดข้ าราชการเข้ าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้มีผ้ ปู ระสงค์ขอเข้ าพักในที่
พักของทางราชการจํ านวนทัง้ สิน้ ๒๐ ราย ซึ่งการประชุมครั ง้ นี จ้ ะเป็ นการพิ จารณาจัดสรรที่ พักให้ กับผู้ที่
ประสงค์จะเข้ าพักในที่พกั ของทางราชการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ จัดสรรที่พกั ให้ กบั บุคลากรของมหาวิทยาลัยทังสิ
้ ้น ๑๒ ราย ดังนี ้

บ้ านพักส่ วนสนามบิน
๑. บ้ านพักเลขที่ ๑/๒๐ นางสาวปราณี คําแหง
๒. บ้ านพักเลขที่ ๑/๓๐ นางสาวอุน่ เรื อน คล้ ายทรัพย์
๓. บ้ านพักเลขที่ ๑/๘๔ นางสาวสุนิภา โพธิ์สงิ ห์
๔. บ้ านพักเลขที่ ๑/๘๘ นางมธุรส ภูมิผล

คณะครุศาสตร์ (การศึกษาพิเศษ)
คณะครุศาสตร์ (การศึกษาพิเศษ)
คณะครุศาสตร์ (การศึกษาพิเศษ)
โรงเรี ยนสาธิตฯ
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-๖ -

๕. บ้ านพักเลขที่ ๑/๙ นางสาวโชติกา ส้ มส้ า
๖. บ้ านพักเลขที่ ๑/๙๗ นางสาวอัมรินทร์ ยืนนาน
แฟลตทะเลแก้ วใหม่
- ห้ องพักเลขที่ B ๒๐๔ นายอลงกรณ์ เมืองไหว
นางสาวธนิดา โขนงนุช
แฟลตทะเลแก้ วเก่ า
- แฟลตทะเลแก้ วเก่า หน่วยที่ ๒ นายกล้ าหาญ พิมพ์ศรี
แฟลตส่ วนสนามบิน
- แฟลต ๒ ชัน้ เลขที่ ๑/๑๔ นางสุนิษา สมบูรณ์
หอพักดุษฏีโดม
๑. ห้ องพัก D ๑๐๗ นายธนพล กิจพจน์
๒. ห้ องพัก D ๒๐๓ นางสาวสุพตั รา เจริญภักดี
๓. ห้ องพัก D ๒๑๔ นายสหราช ทวีพงษ์

งานการประชุมและพิธีการ
กองบริ หารงานบุคคล
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
โรงเรี ยนสาธิตฯ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ

สําหรับบุคลากรที่ได้ รับการจัดสรรที่พกั ดังกล่าว หากแจ้ งความประสงค์ไม่ขออยูใ่ นที่ ที่ทาง
มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ทางมหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ในการขอเข้ าพักในที่พกั ของทางราชการ ดังนันหาก
้
ขอความอนุเคราะห์เข้ าพักอีกในที่พกั ของทางราชการอีกครัง้ มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา เนื่องจากถือว่าได้
สละสิทธิ์การขอที่พกั ของทางราชการแล้ ว
มอบหมายให้ เลขานุการทําหนังสือแจ้ งให้ บุคลากรที่ได้ การจัดสรรที่พกั ของทางราชการทราบ
เพื่อที่จะได้ ดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ประธานที่ประชุม แจ้ งต่อที่ประชุมว่าสําหรับการประชุมคณะกรรมการจัดข้ าราชการเข้ าพัก
อาศัยในที่พกั ของทางราชการ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๒ จะแจ้ งให้ ทราบภายหลัง
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๕ น.

(นางสาวสรัญญา วิชยั )
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

(นางสุนทร ฉิมนาค)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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