รายงานการประชุมหัวหนางาน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒
วันศุกรที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
********************
ผูมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยมงคล
๒. นายสุรินทร
๓. นางสาวกัลนิกา
๔. นางปาริชาติ
๕. นางธนียา
๖. นางสาวปราณี
๗. นายเฉลิม
๘. นายศุภกร
๙. นายจรัญ
๑๐. นางวิยะดา
๑๑. นางสาวเยาวนิตย
๑๒. นางสุนทร
๑๓. นางพจนีย
๑๔. นางสาววรรณา

อักษรดิษฐ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ประธานกรรมการ
วิจิตรพงษา ผูอํานวยการกองกลาง
รองประธานกรรมการ
พูลผล
หัวหนางานคลัง
กรรมการ
อินทรพุก หัวหนางานพัสดุ
กรรมการ
คําปน
หัวหนางานสวัสดิการ
กรรมการ
เกษมสุข
หัวหนางานเลขานุการ
กรรมการ
บัวแกวเทศ หัวหนางานยานพาหนะ
กรรมการ
ศรีสุวรรณ หัวหนางานอาคารสถานที่
กรรมการ
ชื่นใจชน
หัวหนางานโสตทัศนูปกรณ
กรรมการ
สุเมธเทพานันท หัวหนางานประชาสัมพันธ
กรรมการ
คงชื่น
หัวหนางานธุรการและสารบรรณ
กรรมการ
ฉิมนาค
หัวหนางานอนามัยและสุขาภิบาล
กรรมการ
ยกยิ่ง
หัวหนางานตรวจสอบภายใน
กรรมการ
วันทะชัย
แทนหัวหนางานประชุมและพิธีการ กรรมการและเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
๑. นายมนตรี

คงมา

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน สุขดี

หัวหนางานควบคุมตรวจสอบการกอสราง

กรรมการ

ผูชวยอธิการบดีฝายชวยอํานวยการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕ น.
ผูชวยศาสตราจารยมงคล อักษรดิษฐ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ประธานที่ประชุม
กลาวเปดการประชุมและเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
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๑

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุม แจงเรื่องตาง ๆ ใหที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
๑.๑ ภารกิจและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๒
นี้มหาวิทยาลัยมีภารกิจและกิจกรรมที่จะตองดําเนินการหลาย ๆ เรื่อง จึงขอความรวมมือหนวยงานใน
กองกลางที่มีสวนเกี่ยวของชวยประสาน ดําเนินการ ใหความอํานวยความสะดวกในเรื่องตาง ๆ ดวย
• วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ดร.พนม พงษไพบูลย และคณะ มาตรวจเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัย
• วันที่ ๑๓ กรกฎาคม การประชุมหัวหนาสวนราชการ บุคลากรทางการศึกษา
โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ
• วันที่ ๑๓ – ๒๖ กรกฎาคม การอบรมนักบริหารระดับกลาง รุนที่ ๘
ณ อาคารเวียงแกว
• วันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม การจัดงาน “สีสันแหงการทองเที่ยว” โดย
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ
• ๕ สิงหาคม การจัดกิจกรรมของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ
• ๖ – ๗ สิงหาคม การจัดกิจกรรม Admission โดยบริษัท โอสถสภา จํากัด
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ
๑.๒ การเกษียณอายุราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ มหาวิทยาลัยมีจํานวนผูที่
เกษียณอายุราชการสายวิชาการจํานวน ๑๐ คน ซึ่งบุคคลที่มีสวนเกี่ยวกับกองกลางจํานวน ๒ คน คือ
๑) ผูชวยศาสตราจารยเกษม บุญโญ และ ๒) ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน สุขดี
และสวนของลูกจางประจํามี ๔ คน คือ ๑) นายวีระ ลอยพูน ๒) นายชาลี จันทรแจมแจง
๓) นายเกษม บัวศักดิ์ และ ๔) นายจรัญ ถุงเงิน
๑.๓ การจัดตารางสรุปเปรียบเทียบสมรรถนะ ตามที่มหาวิทยาลัยมีความตองการให
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ สายสนับสนุน สายวิชาการ จัดทําสมรรถนะ เพือ่ เปนขอมูล
ประกอบตัวชีว้ ัดที่ ๑๕ ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น บัดนี้ กองบริหารงานบุคคลขอแจงการแกไขตารางการสรุป
เปรียบเทียบสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ สายสนับสนุน
๑.๔ การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ คราวประชุ ม คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๕ (๖/๒๕๕๒) เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ประชุมไดมี
การอภิปรายและมีมติที่ประชุมเรื่องตาง ๆ จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบในเรื่องที่เกี่ยวของ คือ
การลาศึกษาตอ มีเกณฑการพิจารณาสําหรับบุคคลที่ประสงคจะลาศึกษาตอ ๔
แนวทาง คือ ๑) ปฏิบตั ิงานมาแลว ๑ ป ๒) ไมจางคนมาทดแทน ๓) หมุนเวียนกันศึกษาตอภายใน
หนวยงาน และ ๔) ศึกษาตอในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับงาน
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๒

การแตงกาย ไดมีการรณรงคใหบุคลากรแตงกายสุภาพ เหมาะสมกับงาน และในวัน
พฤหัสบดีขอความรวมมือใหบุคลากรแตงกายชุดผาไทย
๑.๕ การประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๖ (๔ /
๒๕๕๒) วันอาทิตยที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ ไดมีการพิจารณาวาระและใหมีมติที่ประชุม จึงขอแจงใหที่
ประชุมทราบ ดังนี้
กองทุนสวัสดิการและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติใหนํา “ราง”
ระเบี ย บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ พิ บู ล สงครามว า ด ว ย กองทุ น การพั ฒ นาและสวั ส ดิ ก ารแก พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ไปทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความรอบคอบในการออกระเบียบดังกลาว โดยใหศึกษา
ความเปนไปไดในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาและสวัสดิการแกพนักงาน โดยใชเงินงบประมาณรายไดของ
มหาวิทยาลัย หรือการขอสนับสนุนจากงบประมาณสวนอื่น โดยนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วาดวย เงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ มาเปนหลักเกณฑการดําเนินงาน
การพิจารณางบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สภามหาวิทยาลัยมีอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจายรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๑๖๖.๑๔๕๐ ลานบาท
๑.๖ ความร ว มมื อ ทางวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ได ทํ า ความร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
กระทรวงกลาโหม ในการเปดหลักสูตรการปกครองทองถิ่น และ การบริหารภาครัฐ สอนใหกับบุคลากรของ
กองบิน ๔๖ ภาค กศ.ป.ป. (จันทร – ศุกร) และความรวมมือกับกรมการปกครองทองถิ่น เปดสอนสาขา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต กศ.ป.ป. (เสาร – อาทิตย) ซึ่งเปนรุนที่ ๔
๑.๗ การประหยัดพลังงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงานของสํานักงานอธิการบดี ได
รณรงคใหหนวยงานเปดเครื่องปรับอากาศในเวลา ๑๐.๐๐ น. และชวงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ใหเปนชวง
พักแอร พักไฟ นั้น จึงขอเชิญชวนใหหนวยงานและบุคคลที่เกีย่ วของปฏิบตั ติ ามมาตรการดังกลาวนี้ดวย
สําหรับกรณีหองเรียนอาจยกเวนสําหรับบางหองที่จําเปนจริง ๆ
นายจรัญ ชื่นใจชน หัวหนางานโสตทัศนูปกรณ ใหความเห็นวาสําหรับกรณีทมี่ ีการขอใช
หองประชุมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ควรมีการพิจารณาจํานวนของผูใชใหเหมาะสมกับขนาดของหองดวย
เพื่อเปนการประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ประธานที่ประชุม เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมหัวหนางาน กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันศุกรที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ โดยไมมีการแกไข
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๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ (แกไขเพิ่มเติม)
ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน สุขดี ผูชว ยอธิการบดีฝา ยชวยอํานวยการ เสนอตอที่ประชุมวา
หนวยงานที่มีความประสงคที่จะตองการจัดซื้อจัดจาง สําหรับการดําเนินการตอไปนี้ ขอใหปฏิบัติใหถูกตอง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ (แกไขเพิ่มเติม) โดยวางแผนการจัดซื้อ
จัดจางปละ ๒ ครั้ง หรือ ทุก ๆ ไตรมาสก็ไดซึ่งจะทําใหงายการตรวจสอบ ลดภาระงาน ประหยัดเวลาการ
ทํางาน ซึ่งจะเกิดประโยชนแกหนวยงานและเกิดผลดีตอ ราชการ สําหรับกรณีเรงดวนที่จําเปนตองจัดซื้อจัด
จางนั้น ก็มีระเบียบรองรับ แตทั้งนี้จะตองอยูในความรับผิดชอบของผูอํานวยการกองกลาง
นางปาริชาติ อินทรพุก หัวหนางานพัสดุ ใหขอมูลเพิ่มเติมวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติให
หนวยงานราชการสนับสนุนใชผลิตภัณฑของไทย และผลิตภัณฑที่มีฉลากเขียว ดังนั้นการจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงานกองกลางตอไปนี้ ขอใหถือปฏิบัตติ ามมติของ ค.ร.ม. ดังกลาวดวย
และขณะนี้งานพัสดุไดดําเนินการจัดทําหนังสือ เรื่องการขอแจงผูมีอํานาจลงนามในใบสั่งซื้อ
ถึงรานคาในจังหวัดพิษณุโลก โดยมอบหมายให นายสุรินทร วิจิตรพงษา เปนผูก ํากับดูแลการจัดซื้อจัดจาง
ของหนวยงานในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี โดยจะดําเนินการทําบันทึกขอความเวียนแจงใหหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยถือปฏิบัตติ ามแนวทางนี้ดวย
ที่ประชุมใหขอ เสนอแนะและขอคิดเห็น ดังนี้
๑. ใหหนวยงานพัสดุเผยแพรระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
(แกไขเพิ่มเติม) และมติ ค.ร.ม. ดังกลาวนี้ใหแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบตอไปดวย
๒. มอบใหหนวยงานตรวจสอบภายใน ทําการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจางตั้งแต
เริ่มตนจนจบกระบวนการตามระเบียบ และรวมถึงตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางตามมติ ค.ร.ม. ที่เสนอมา
ขางตนดวย พรอมนําขอเสนอแนะ ขอทวงติง เสนอใหที่ประชุมรับทราบ และเผยแพรใหหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยได รับทราบตอไปดวย
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ การติดตามผลการปฏิบัติงานและการประกันคุณภาพ
นายสุรินทร วิจิตรพงษา ผูอํานวยการกองกลาง เสนอตอที่ประชุมวาตามที่กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี จะรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ ในวันที่ ๑๖
กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี นั้น ในการนี้ขอความรวมมือ
เจาหนาที่ในหนวยงานที่เกี่ยวของชวยจัดเตรียมเอกสารสําหรับการประเมินในครั้งนีด้ วย
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
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๔.๓ โครงการอบรมเจาหนาที่การเงินและพัสดุของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
นายสุรินทร วิจิตรพงษา ผูอํานวยการกองกลาง เสนอตอที่ประชุมวาตามที่กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี ไดนําเสนอโครงการอบรมเจาหนาที่การเงินและพัสดุของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม (ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒) ตออธิการบดีเพื่ออนุมัติโครงการนั้น บัดนี้
โครงการไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว
ซึ่งการดําเนินงานขั้นตอไปจะเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการมา
ทํางานโครงการนี้ และมอบหมายใหหัวหนางานคลัง หัวหนางานพัสดุ ดําเนินการประสานกับวิทยากรจาก
สตง. และคลังเขต พรอมกับเตรียมหัวขอการบรรยายทีต่ องการใหบุคลากรไดรับทราบตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ การจัดขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
ประธานที่ประชุม เสนอตอที่ประชุมวาจากการดําเนินการจัดบุคลากรของมหาวิทยาลัยให
เขาพักอาศัยบานพัก แฟลต หอพัก ที่ผานมานั้น ไมมีการวางหลักเกณฑการจัดสรรบุคลากรเขาพักที่ชัดเจน
ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการขึ้น
นายสุรินทร วิจิตรพงษา ผูอํานวยการกองกลาง ใหขอมูลเพิ่มเติมวาในคําสั่งนี้จะเพิ่ม
กรรมการอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนหัวหนาที่คอยดูแลบานพัก แฟลต หอพัก เพื่อพิจารณาจัดสรรบุคลากรที่
ประสงคจะเขาอยูหอพัก
นางสาวกัลนิกา พูลผล หัวหนางานคลัง เสนอตอที่ประชุมในกรณีแฟลตอาจารยหลังใหม
สวนทะเลแกวมีการเก็บคาบํารุงรักษาแฟลตหองละ ๕๐๐ บาท และมีการจางแมบานมาดูแลนั้น จะเกิด
ปญหาเรื่องการจายคาจางเงินเดือนแกแมบานในชวงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ เนื่องจากไมไดเปนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงมี ๒ แนวทางทีจ่ ะเลือกปฏิบตั ิ คือ ๑) ถาจะรับเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตองมี
การออกรหัสเงินรายได และ ๒) การจางดวยเงินคาบํารุงรักษาแฟลตดังเชนหอพักอื่น ๆ ที่ปฏิบัติอยู
ประธานที่ประชุม แจงตอที่ประชุมวาจะประเด็นนี้หารือกับรองอธิการบดีฝายบริหาร เพื่อหา
แนวปฏิบตั ติ อไป และเรียกแมบานมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและจะนําประเด็นการจางแมบานแฟลตอาจารยหลังใหม
สวนทะเลแกว หารือกับรองอธิการบดีฝายบริหารตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การปรับแผนยุทธศาสตรของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
นายสุรินทร วิจิตรพงษา ผูอ ํานวยการกองกลาง แจงตอที่ประชุมวาขอใหกรรมการไปศึกษา
ตรวจสอบการปรับแผนยุทธศาสตรของกองกลาง แลวนํามาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การติดตั้งครุภัณฑประจําหอง
นายจรัญ ชื่นใจชน หัวหนางานโสตทัศนูปกรณ เสนอตอที่ประชุมวาในหองประชุม ร. ๓๐๘
ชั้น ๓ ไมมีอุปกรณการนําเสนอสําหรับการอํานวยความสะดวกในการประชุม เชน โปรเจ็กเตอร จึงขอ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาติดตั้งเปนครุภัณฑประจําหองดวย
ประธานที่ประชุม กลาวใหความเห็นชอบตามเสนอ และใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางเพิ่ม
สํารองอีก ๑ ชุด
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโปรเจกเตอร จํานวน
๒ ชุด
๖.๒ การเสนอวาระตอที่ประชุม
นายสุรนิ ทร วิจิตรพงษา ผูอํานวยการกองกลาง แจงตอที่ประชุมวาในการประชุมหัวหนา
งาน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี หนวยงานใดมีความประสงคที่จะเสนอวาระเขาตอที่ประชุม สามารถ
เสนอเขาเปนวาระตอทีป่ ระชุมทุก ๆ ครั้งของการประชุมได
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๖.๓ กําหนดการประชุมหัวหนางาน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครั้งตอไป
ประธานที่ประชุม แจงตอที่ประชุมวาสําหรับการประชุมหัวหนางาน กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ จะแจงใหทราบภายหลัง
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.

(นางสาววรรณา วันทะชัย)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นายสุรินทร วิจิตรพงษา)
ผูตรวจรายงานการประชุม
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