๓
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดข้ าราชการเข้ าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
ครั ง้ ที่ ๓ / ๒๕๕๒
วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๒
ณ ห้ องประชุม ๑๑๕ ชัน้ ๑ อาคารทีปวิชญ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
**************************
ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล
๒. นายสุรินทร์
๓. นางสาวกัลนิกา
๔. นายมนต์นิรันดร์
๕. นางสุนทร
๖. นางสาวจงกล
๗. นายศุภกร
๘. นางธนียา
๙. นายณัฐชานนท์
๑๐. นางสาวกวิสรา
๑๑. นางสาวสรัญญา

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

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมและเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่ องประธานแจ้ งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
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

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดข้ าราชการเข้ าพักอาศัยในที่พกั ของทางราชการ ครัง้ ที่ ๓ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้ องประชุม ๑๑๕ อาคารทีปวิชญ์

๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่ องสืบเนื่อง
๓.๑ ร่ างหลักเกณฑ์ ในการจัดสรรที่พกั ให้ กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้ งต่อที่ประชุมสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่ ๒ เรื่ องเสนอเพื่อ
พิจารณาวาระที่ ๕.๒ ร่างหลักเกณฑ์ในการจัดสรรที่พกั ให้ กบั บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึง่ ในการประชุมครัง้ ที่
๑ มีมติมอบหมายให้ นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล จัดทํา ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ว่า
ด้ วยหลักเกณฑ์การจัดสรรที่พกั ให้ แก่บคุ ลากรของมหาวิทยาลัย ขณะนี ้ได้ จดั ทําร่างดังกล่าวเป็ นที่เรียบร้ อย
แล้ ว จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอีกครัง้ หนึง่ เพื่อที่จะนําผลที่ได้ ดําเนินการออกประกาศต่อไป
หลังจากมีการพิจารณาร่วมกันแล้ ว คณะกรรมการสรุปผล การแก้ ไข ร่าง ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ว่าด้ วย หลักเกณฑ์การจัดสรรที่พกั ให้ แก่บคุ ลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ....
ดังนี ้
เพิ่ม
ข้ อ ๖ ให้ คณะกรรมการดําเนินการประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีสทิ ธิเข้ าพักอาศัยในที่
พักที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ ด้วยความเหมาะสมและเป็ นธรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ดิ งั นี ้ จากเดิมมี ๖
ข้ อให้ เพิ่ม ข้ อ ๖.๗ กรณีบุคลากร ยกเว้ นตามข้ อ ๖.๑ มีทพ
ี่ ักอาศัยของตนเองอยู่ในพื้นทีท่ สี่ ามารถ
่ ักของมหาวิทยาลัย
เดินทางมาปฏิบัตงิ านได้ โดยสะดวก ไม่ มีสิทธิขอเข้ าพักอาศัยในทีพ
ข้ อ ๗ บุคลากรที่เคยสละสิทธิ์การเข้ าพักอาศัยในที่พกั ของมหาวิทยาลัย หากต่อมาบุคลากรผู้
นัน้ ร้ องขอเข้ าพักขณะที่ที่พกั ของมหาวิทยาลัยว่างลงหรื อได้ ที่พกั มาใหม่ เนื่องจากมีความเดือดร้ อนในเรื่ องที่
อยูอ่ าศัย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดให้ บคุ ลากรดังกล่าวเข้ าพักในที่พกั ของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ให้ อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณาเป็ นรายๆไป
ข้ อ ๙ กรณีที่พกั ของมหาวิทยาลัยว่างลง แต่มีสภาพชํารุด ทรุดโทรม มีลกั ษณะไม่ปลอดภัย
ต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สนิ ของผู้เข้ าอยูอ่ าศัย หรื อมีเหตุสดุ วิสยั เช่น ไฟไหม้ นํ ้าท่วม หรื อมีเหตุอื่นใดอันเป็ น
เหตุให้ ไม่สามารถเข้ าอยูอ่ าศัยได้ มหาวิทยาลัยไม่ต้องจัดให้ บคุ ลากรเข้ าพักจนกว่าจะซ่อมแซมที่พกั แล้ วเสร็ จ
หรื อเหตุสดุ วิสยั นันได้
้ รับการแก้ ไขหรื อบรรเทาจนสามารถเข้ าอยูอ่ าศัยได้
และให้ มหาวิทยาลัยจัดที่พกั ให้
บุคลากรเข้ าพักอาศัยต่อไป
การต่ อเติ ม หรื อ ดั ด แปลง ที่ พั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ต้ องได้ รั บ การอนุ ญ าตจาก
มหาวิทยาลัยก่ อนจึงจะดําเนินการได้ โดยบุคลากรที่ประสงค์ จะต่ อเติม หรื อดัดแปลงที่พักอาศัยของ
มหาวิทยาลัยนั้นจะต้ องรั บผิดชอบค่ าใช้ จ่ายเอง และเสนอรู ปแบบรายการต่ อคณะกรรมการพิจารณา
ก่ อน ทั้งนี้ ส่ วนทีต่ ่ อเติมหรือดัดแปลงนั้นให้ ตกเป็ นทรั พย์ สินของมหาวิทยาลัยจะทําการโยกย้ ายหรื อ
รื้อถอนไม่ ได้

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดข้ าราชการเข้ าพักอาศัยในที่พกั ของทางราชการ ครัง้ ที่ ๓ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้ องประชุม ๑๑๕ อาคารทีปวิชญ์

๕
เปลี่ยนแปลง
ข้ อ ๑๓ การสลับห้ องกันเองระหว่างบุคลากรสามารถกระทําได้ ทนั ที หากตกลงกันได้ ทงสอง
ั้
ฝ่ าย แต่ต้องแจ้ งรายชื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาก่อนจึงจะสลับห้ องกันๆได้
ข้ อ ๑๓ บุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรที่ พั ก แล้ วจะต้ องเข้ าพั ก อาศั ย ในที่ พั ก ของ
มหาวิทยาลัยเป็ นประจํา การแลกเปลี่ยนหรื อการโยกย้ ายจะกระทําไม่ ได้ หากไม่ ได้ รับอนุ ญาตจาก
ประธานกรรมการก่ อน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการแจ้ งผู้มีสิทธิเข้ าพักในที่พักของทางราชการ
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา แจ้ งต่อที่ประชุม ตามมติที่ประชุมครัง้ ที่ ๑ / ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติ
ให้ บคุ ลากรที่ได้ รับการจัดสรรที่พกั หากแจ้ งความประสงค์ไม่ขออยูใ่ นที่ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ทาง
มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ในการขอเข้ าพักในที่พกั ของทางราชการ ดังนันหากขอความอนุ
้
เคราะห์เข้ าพัก
อีกในที่พกั ของทางราชการอีกครัง้ มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา เนื่องจากถือว่าได้ สละสิทธิ์การขอที่พกั ของ
ทางราชการ และมอบหมายให้ เลขานุการทําหนังสือแจ้ งให้ บคุ ลากรที่ได้ การจัดสรรที่พกั ของทางราชการทราบ
เพื่อที่จะได้ ดําเนินการต่อไป ซึง่ มีผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรที่พกั ให้ กบั บุคลากรของมหาวิทยาลัยทังสิ
้ ้น ๑๒ ราย
มติ

ที่ประชุมมีมติ
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
๕. บ้ านพักเลขที่ ๑/๙ นางสาวโชติกา ส้ มส้ า
๖. บ้ านพักเลขที่ ๑/๙๗ นางสาวอัมรินทร์ ยืนนาน
มีผ้ ูเข้ าพักอาศัยตามทีไ่ ด้ รับการจัดสรรจํานวน ๔ ท่ าน

คณะครุศาสตร์ (การศึกษาพิเศษ)
คณะครุศาสตร์ (การศึกษาพิเศษ)
คณะครุศาสตร์ (การศึกษาพิเศษ)
โรงเรี ยนสาธิตฯ
งานการประชุมและพิธีการ
กองบริ หารงานบุคคล

ลําดับที ่ ๔. บ้านพักเลขที ่ ๑/๘๘ นางมธุรส ภูมิผล สละสิ ทธิ์ การเข้าพักอาศัย คณะกรรมการ
จัดสรรให้นางนิ ภา ชื น่ ทองมอญ เข้าพักอาศัยแทน
ลําดับที ่ ๕. บ้านพักเลขที ่ ๑/๙ นางสาวโชติ กา ส้มส้า สละสิ ทธิ์ การเข้าพักอาศัย
คณะกรรมการจัดสรรให้นายธนนาถ อิ นตาติ๊ บ เข้าพักอาศัยแทน

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดข้ าราชการเข้ าพักอาศัยในที่พกั ของทางราชการ ครัง้ ที่ ๓ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้ องประชุม ๑๑๕ อาคารทีปวิชญ์

๖
แฟลตทะเลแก้ วใหม่
- ห้ องพักเลขที่ B ๒๐๔ นายอลงกรณ์ เมืองไหว
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
นางสาวธนิดา โขนงนุช
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
แจ้ งความประสงค์ เข้ าพักอาศัยตามทีไ่ ด้ รับการจัดสรร
แฟลตทะเลแก้ วเก่ า
- แฟลตทะเลแก้ วเก่า หน่วยที่ ๒ นายกล้ าหาญ พิมพ์ศรี คณะมนุษยศาสตร์
นายกล้าหาญ พิ มพ์ศรี พนักงานมหาวิ ทยาลัย สายวิ ชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้เนือ่ งจากผศ.ดร.ไพศาล ริ้ วธงชัย ใช้สิทธิ์ พกั อาศัยในทีพ่ กั ของทางราชการต่อ
แฟลตส่ วนสนามบิน
- แฟลต ๒ ชัน้ เลขที่ ๑/๑๔ นางสุนิษา สมบูรณ์
โรงเรี ยนสาธิตฯ
นางสุนิษา สมบูรณ์ สละสิ ทธิ์ การเข้าพักอาศัย คณะกรรมการจัดสรรให้ น.ส..กวิ สรา หงษ์ ยนต์
เข้าพักอาศัยแทน
หอพักดุษฏีโดม
๑. ห้ องพัก D ๑๐๗ นายธนพล กิจพจน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
๒. ห้ องพัก D ๒๐๓ นางสาวสุพตั รา เจริญภักดี
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
๓. ห้ องพัก D ๒๑๔ นายสหราช ทวีพงษ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
นายสหราช ทวี พงษ์ สละสิ ทธิ์ การเข้าพักอาศัยเนื ่องจากมี ครอบครัวแล้ว คณะกรรมการ
จัดสรรจึ งจัดสรรให้เข้าพักบ้านพักส่วนสนามบิ นเลขที ่ ๑/๖ ซึ่ งอยู่ระหว่างการซ่อมแซม และให้ นายพรพัฒน์
ฤทธิ ชยั อาจารย์ ประจํ าตามสัญญา คณะมนุษยศาสตร์ สงั คมศาสตร์ เข้าพักอาศัย ห้อง D ๒๑๔ หอดุษฏี โดม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ จัดข้ าราชการเข้ าพักอาศัยในที่พกั ของทางราชการ ครัง้ ที่ ๒ / ๒๕๕๒
มีผ้ เู ข้ ารับการพิจารณาทังสิ
้ ้น จํานวน ๘ ราย ได้ แก่
๑. นางสาวนิภา ศรี สอาด
พนักงานมหาวิทยาลัย สํานักงานมาตรฐานประกันคุณภาพฯ
๒. นางสาวสุรีย์พร แก้ วทองหล่อ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ
๓. อาจารย์ฐิตาภรณ์ แหวนเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
๔. นางฉันทนา เอี่ยมวชิรากุล พนักงานราชการ
กองบริหารงานบุคคล
๕. อาจารย์ธนั วดี ศรี ธาวิรัตน์ ข้ าราชการ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
๖. นางสาวชัชฏาพันธ์ สุขแจ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน
๗. อาจารย์ภรภัทร สําอาง
อาจารย์ประจําตามสัญญา คณะวิทยาการจัดการ
๘. นางสาวกวิสรา หงษ์ ยนต์ เจ้ าหน้ าที่ประจําตามสัญญา กองบริหารงานบุคคล
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๗
ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
๑. นางสาวนิภา ศรี สอาด
พนักงานมหาวิทยาลัย สํานักงานมาตรฐานประกันคุณภาพฯ
- จัดสรรให้ เข้ าพัก บ้ านพักเลขที่ ๑/๘๘ ส่วนสนามบิน แทนนางมธุรส ภูมิผล ที่สละ
สิทธิ์การเข้ าพักอาศัย
๒. นางสาวสุรีย์พร แก้ วทองหล่อ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ
- เนื่องจากได้ รับการจัดสรรที่พกั ในส่วนสนามบินแล้ วแต่บ้านพักดังกล่าวเสื่อมโทรม
หลังคารั่ว จึงมอบหมายให้ งานอาคารสถานที่และบริ การ กองกลาง สํานักงานอธิการบดีซอ่ มแซม
๓. อาจารย์ฐิตาภรณ์ แหวนเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
- รับเรื่ องเพื่อพิจารณาในครัง้ ต่อไป
๔. นางฉันทนา เอี่ยมวชิรากุล พนักงานราชการ
กองบริหารงานบุคคล
- รับเรื่ องเพื่อพิจารณาในครัง้ ต่อไป
๕. อาจารย์ธนั วดี ศรี ธาวิรัตน์ ข้ าราชการ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- จัดสรรให้ พกั ห้ องพักหมายเลข ๓๐๒ หอพักกัลปพฤกษ์ ส่วนวังจันทน์ โดยมีเงื่อนไข
หากที่พกั ส่วนทะแลแก้ วว่างลง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จดั ให้ เข้ าพักในหอพักส่วนทะเลแก้ ว เนื่องจากได้
จัดสรรที่พกั ส่วนวังจันทน์ให้ แล้ ว
๖. นางสาวชัชฏาพันธ์ สุขแจ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน
- จัดสรรให้ พกั บ้ านเลขที่ ๖๖ / ๑๔ ส่วนวังจันทน์
๗. อาจารย์ภรภัทร สําอาง
อาจารย์ประจําตามสัญญา คณะวิทยาการจัดการ
- จัดสรรห้ องพักหมายเลข D ๒๐๖ หอพักดุษฏีโดม
๘. นางสาวกวิสรา หงษ์ ยนต์ เจ้ าหน้ าที่ประจําตามสัญญา กองบริ หารงานบุคคล
- จัดสรรแฟลต ๒ ชัน้ เลขที่ ๑/๑๔(๑) ส่วนสนามบิน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่ องอื่นๆ
ประธานที่ประชุม แจ้ งต่อที่ประชุมว่าสําหรับการประชุมคณะกรรมการจัดข้ าราชการเข้ าพัก
อาศัยในที่พกั ของทางราชการ ครัง้ ที่ ๔จะแจ้ งให้ ทราบภายหลัง
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
มติ

(นางสาวสรัญญา วิชยั )
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

(นางสุนทร ฉิมนาค)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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