รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554
ณ ห้องประชุม 115 ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
**************************
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล
2. นายสุรินทร์
3. ดร.สุขสมาน
4. นางสาวจงกล
5. นางสาวกัลนิกา
6. นายศุภกร
7. นางสุนทร
8. นางธนียา
9. นายณัฐชานนท์
10. นางสาวสรัญญา
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย
2. นายมนต์นิรนั ดร์
3. นางสาวกวิสรา

อักษรดิษฐ์
วิจิตรพงษา
สังโยคะ
เพชรสุข
พูลผล
ศรีสุวรรณ
ฉิมนาค
คําปิน
ดอนเขียวไพร
วิชัย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คันชั่งทอง
ประสิทธิผล
หงส์ยนต์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์ ประธานทีป่ ระชุมกล่าวเปิดการประชุม
และแจ้งให้ทีป่ ระชุมพิจารณาวาระการประชุมตามวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 308 ชัน้ 3 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มติ ที่ประชุมมีมติรับรองการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการจัดสรรทีพ
่ ักของทางราชการครั้งที่ 5
นางสาวสรัญญา วิชัย รายงานผลการจัดสรรทีพ่ ักของทางราชการครั้งที่ 5 ดังนี้
n หอพักนันทนิเวศน์ ส่วนวังจันทน์ จํานวนทั้งสิ้น 4 ห้อง จัดผู้เข้าพักทั้งสิ้น 4 ท่าน คือ
หมายเลขห้อง
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ง
หน่วยงาน
ห้องพัก น.103
ห้องพัก น.203
ห้องพัก น.204
ห้องพัก น.304

นางฐิตาภรณ์ แหวนเพชร
น.ส.สุกัญญาโสภี ใจกล่ํา
น.ส.กาญจนา วงค์คุณา
นายวิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

คทอ. (สละสิทธิ)์
โรงเรียนสาธิตฯ
ควท.
คมศ.

o หอพักดุษฏีโดม ส่วนวังจันทน์ มีห้องว่างทั้งสิ้น 3 ห้อง จัดผู้เข้าพักทั้งสิ้น 3 ท่าน คือ
หมายเลขห้อง
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง
หน่วยงาน
ห้องพัก D 105 นายวศิน สุขสมบูรณ์วงศ์
อาจารย์ประจําตามสัญญา
คมศ.
ห้องพัก D 111 น.ส.พิณรัตน์ นุชโพธิ์
อาจารย์ประจําตามสัญญา
ควจ.
ห้องพัก D 214 น.ส.พิชญาพร ประครองใจ
อาจารย์ประจําตามสัญญา
ควจ.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายการที่พักว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นางสาวสรัญญา วิชัย เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ที่พกั ของทางราชการมีว่าง
ทั้งสิ้น 4 รายการ ดังนี้
- หอพักนันทนิเวศน์ ส่วนวังจันทน์ มีห้องพักว่างจํานวน 2 ห้อง ได้แก่ ห้องพัก
หมายเลข น.103 และ น.201
- หอพักดุษฏีโดม ส่วนวังจันทน์ มีห้องพักว่างจํานวน 2 ห้อง ได้แก่ ห้องพัก
หมายเลข D 108 และ D 208
- บ้านพักส่วนสนามบิน มีห้องพักว่างจํานวน 3 ห้องได้แก่ บ้านเลขที่ 1/6 , 1/8
และ 1/100
- บ้านพักส่วนทะเลแก้ว มีห้องพักว่างจํานวน 1 ห้องได้แก่ บ้านเลขที่ 156/25
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 จัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ครั้งที่ 6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์ แจ้งต่อที่ประชุมให้ร่วมกันพิจารณาจัดสรรที่
พักของทางราชการให้แก่บคุ ลากร ซึ่งมีผ้แู จ้งความประสงค์เข้าพักทั้งสิ้น 42 ราย และมีที่พกั ว่างจํานวน 8
รายการ
มติ หลังจากพิจารณาร่วมกันที่ประชุมมีมติดังนี้
มีผ้เู ข้ารับการพิจารณาทั้งสิ้น จํานวน 42 ราย มีผ้ไู ด้รับจัดสรรทั้งสิ้น 8 ราย ดังนี้
n หอพักนันทนิเวศน์ ส่วนวังจันทน์ จํานวนทั้งสิ้น 2 ห้อง จัดผู้เข้าพักทั้งสิ้น 2 ท่าน คือ
หมายเลขห้อง
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ง
หน่วยงาน
ห้องพัก น.103
ห้องพัก น.201

นายพรชัย ทองเจือ
น.ส.สุนทร์ จูงวงศ์สุข

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) คคศ.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) คคศ.

o หอพักดุษฏีโดม ส่วนวังจันทน์ มีห้องว่างทั้งสิ้น 2 ห้อง จัดผู้เข้าพักทั้งสิ้น 2 ท่าน คือ
หมายเลขห้อง
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง
หน่วยงาน
ห้องพัก D 108
ห้องพัก D 208

น.ส.พรดรัล จุลศิลป์
น.ส.ผกาวดี เอี่ยมกําแพง

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) คทก.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ควท.

p บ้านพักส่วนสนามบิน มีห้องว่างทั้งสิ้น 2 ห้อง จัดผู้เข้าพักทั้งสิ้น 2 ท่าน คือ
หมายเลขห้อง
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่รปภ.
งอค.
บ้านเลขที่ 1/6 นายชัยณรงค์ เกษมสุข
เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบํารุง
งอค.
บ้านเลขที่ 1/8 นายธวัช หมวกหลํา
คนงาน
โรงเรียนสาธิต
บ้านเลขที่ 1/100 น.ส.ทัศนีย์ รอดภู่
q บ้านพักส่วนทะเลแก้ว มีห้องว่างทั้งสิ้น 1 ห้อง จัดผู้เข้าพักทั้งสิ้น 1 ท่าน คือ
หมายเลขห้อง
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง
หน่วยงาน
บ้านเลขที่ 156/25 ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ

พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ควท.

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการจัดข้าราชการเข้าพัก
อาศัยในที่พักของทางราชการ
ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าสําหรับการประชุมคณะกรรมการจัดข้าราชการเข้าพัก
อาศัยในที่พักของทางราชการ ครั้งที่ 6 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.
(นางสาวสรัญญา วิชยั )
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

(นางสุนทร ฉิมนาค)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

