รายงานการประชุมหัวหน้างาน สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุม A ๕๑๒ ชั้น ๕
................................
รายนามผู้มาประชุม
๑. นางศณัฐฌา
๒. นายพชรพล
๓. นางเบญญทิพย์
๔. นายธราธร
๕. นายพนม
๖. นายดํารง
๗. นายสุรินทร์
๘. นางสาวสุภัคจิตต์
๙. นางสาวนิธิวดี

ฤกษ์ดี
รักษาราชการแทนผูอ้ ํานวยการกองกลาง
ประธาน
อิ่มทอง
หัวหน้างานพัสดุ
เพิ่มพูลเพชรสวัสดิ์ รักษาราชการแทนหัวหน้างานคลัง
จํารัส
รักษาราชการแทนหัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
เตี้ยมจุมพล
รักษาราชการแทนหัวหน้างานยานพาหนะ
วงษ์พรวน
รักษาราชการแทนหัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
ชังสิงห์
รักษาราชการแทนหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร
มากพันธุ์
รักษาราชการแทนหัวหน้างานสารบรรณและธุรการ
คัณธานันท์
รักษาราชการแทนหัวหน้างานเลขานุการ
บันทึกการประชุม

รายนามผู้ไม่มาประชุม
นางสาวภัทรา คําเพ็ง

รักษาราชการแทนหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายปริญญา
บัววังโป่ง
๒. นางสาวอารีย์
นาคมูล
๓. นางสาวนัทชนิจ
ป่านฉะนี้

รักษาราชการแทนผูอ้ ํานวยการสํานักงานอธิการบดี
นักวิชาการเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานเลขานุการ

เปิดประชุม

ติดภารกิจ

เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางศณัฐฌา ฤกษ์ดี รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการกองกลาง ประธานในที่ประชุมฯ เดินทางมาถึง
จากนั้น กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ / ...

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
อาจารย์ปริญญา บัววังโป่ง รักษาราชการแทนผูอ้ ํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรือ่ ง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานได้ปฏิบตั ิ โดยมีเนือ้ ความ ดังนี้
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
เงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อให้บุคลากรได้ยึดปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้
มาตรการที่ ๑ ให้ผู้บริหารหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงบประมาณและการเงิน ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
และติดตามการใช้งบประมาณของฝ่ายปฏิบัติ โดยให้ใช้ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินบํารุงการศึกษา ควบคู่กัน
อย่างเหมาะสม
มาตรการที่ ๒ เร่งรัดเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานนําส่งหลักฐานการใช้เงินหลังจากที่ได้มีการกันยอดเงิน
ไว้แล้ว เพื่อเสนอต่องานคลังของมหาวิทยาลัยดําเนินการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม MIS
มาตรการที่ ๓ สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในด้านการเข้าใช้โปรแกรม MIS ว่าเมื่อใช้ระบบเสร็จ
เรียบร้อยแล้วควรออกจากระบบทันที เนื่องจากระบบมีข้อจํากัดเรื่องจํานวนผู้ใช้งานมอบให้ผู้อํานวยการกองกลาง
ปรึกษาเจ้าของลิขสิทธิ์เรื่องการปรับระบบการใช้งานไม่เกิน ๓๐ นาที และสร้างความเข้าใจมิให้งานคลังจ่ายเงิน
ให้กับเจ้าหนี้ก่อนการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม MIS
จึงนําแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบและยึดปฏิบัติโดยเคร่งครัด
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๑.๒ อาจารย์ปริญญา บัววังโป่ง รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กล่าวขอบคุณหัวหน้าและบุคลากรทุกงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ได้อย่างสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
อาจารย์ปริญญา บัววังโป่ง รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กล่าวขอบคุณหัวหน้า
และบุคลากรทุกงานที่ปฏิบัตหิ น้าที่ในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้รับคําชื่นชม
เป็นอย่างมาก อาทิเช่น
๑. การแข่งขันกีฬา / ...

๓

๑. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ อุตรดิตถ์เกมส์ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
๒. งานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจําปี ๒๕๕๔
๓. การแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดยมูลนิธิ ๕๐ ปี วิทยาลัยครูอตุ รดิตถ์
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
งานเลขานุ การ ได้จัดทํารายงานการประชุมหัวหน้ างาน กองกลาง สํานั กงานอธิการบดี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
เมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๕ หน้า เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมือ่ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ ๓.๑ ติดตามความก้าวหน้าภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย และรายงานผลการดําเนินงาน
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละงานในภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย
๑. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๗ อุตรดิตถ์เกมส์ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายเป็นกรรมการอํานวยการเรื่องที่พักและเป็นสถานที่ในการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ อุ ตรดิตถ์เกมส์ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดอุตรดิต ถ์
ซึ่งผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วนั้น
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้งานเลขานุการ สํานักงานอธิการบดี ทําหน้าที่ในการรวบรวมหลักฐานและ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานล่วงเวลาให้แก่บุคลากรผู้มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆ ในระหว่าง
การแข่งขันกีฬา ซึ่งคํานวณแล้วคงเหลือเงินประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นกว่าบาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าตอบแทนของ
กรรมการอํานวยการประเภทผู้บริหาร และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ยังไม่ได้ดําเนินการเบิกจ่าย เช่น ค่ามุ้งของโรงเรียนสาธิต
ข้อสังเกต
การวางอิฐตัวหนอนเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณเวทีลานวัฒนธรรม ยังไม่ทราบว่าจะใช้งบประมาณส่วนใด
ในการจัดจ้าง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ / ...

๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ หารือเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติในการเพิ่มศักยภาพในการทํางาน
ของงานต่างๆ ในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
๔.๑.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือขอความร่วมมือส่วนราชการร่วมถวายพระราชกุศล
แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕
ธันวาคม ๒๕๕๔
โดยขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนมีจิตสํานึกและจงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบและขนาดได้ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์
๒. ร่วมฟังสวดพระปริตรมหากุศล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานครฯ หรือร่วมรับฟัง
และอนุโมทนาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
๓. ประชาสัมพันธ์การจัดงานในข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ข้างต้น ในเว็บไซต์หรือสือ่ ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
๔. ขอเชิญร่วมทําบุญงานมหากุศลในวโรกาสพิเศษนี้ ตามจิตศรัทธา
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ งานประชาสัมพันธ์ ประสานดําเนินการใน ข้อ ๑ – ๔
๔.๑.๒ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๒
ของสํานักงานอธิการบดี
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นไปตามที่สํานักงบประมาณ
กําหนด จึงขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๒ ของสํานักงาน
อธิการบดี เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาดําเนินการให้เป็นไปตาม ที่กระทรวงการคลังและสํา นัก
งบประมาณกําหนด
ประเด็นการอภิปราย
๑. งบประมาณในการซ่อมแซมรถบัสปรับอากาศ ที่งานยานพาหนะเสนอมาเก้าแสนกว่าบาท ขอให้ไปปรับลด
ราคาลงอีกได้หรือไม่ ทั้งนี้ จะนําเสนอในการประชุมรองอธิการบดี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
ก่อน จึงจะดําเนินการซ่อมแซมได้
๒. อธิการบดี / ...

๕

๒. อธิการบดีได้เสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอใช้งบคงคลัง จํานวนห้าล้านบาทเพื่อเป็นเงินสนับสนุน
การดําเนินงานของทุ่งกะโล่ โดยทุ่งกะโล่จะขอส่งเงินคืนให้ปีละหนึ่งล้านบาท ในเบื้องต้นสภามหาวิยาลัยยังไม่
อนุมัติ โดยขอให้เสนอแผนการดําเนินการให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อน
๓. อธิการบดีได้จดั ซือ้ เครือ่ งอัดสําเนาพิมพ์สีพร้อมเข้าเล่ม จากบริษัท RICHO ราคาเครื่องละหกล้านบาท โดยจะ
ผ่อนจ่ายปีละหนึ่งล้านบาท ในเบื้องต้นได้ขอใช้เงินโครงการจัดหารายได้ในการผ่อนจ่ายงวดแรก และในงวดต่อไป
จะใช้เงินรายได้จากการใช้เครื่องอัดสําเนาพิมพ์สีพร้อมเข้าเล่ม ดังกล่าว ในการผ่อนชําระ
๔. ในอนาคตหากศูนย์หนังสือหมดสัญญาเช่า มหาวิทยาลัยจะยกเลิกศูนย์หนังสือเพือ่ ให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้ใช้บริการโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัย ดังกล่าว
๕. ขอให้งานยานพาหนะ พิจารณารถยนต์ของมหาวิทยาลัยที่มอี ายุการใช้งานที่ยาวนานและไม่คอ่ ยได้ออกบริการ
จากนั้นทําเรื่องส่งคืนพัสดุ เพื่อให้งานอาคารฯ เสนอขอใช้รถดังกล่าวสําหรับงานประปา ที่ตอ้ งออกไปปฏิบัติงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
๖. พนักงานขับรถหกล้อ จะเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ให้บคุ ลากร
ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เหมือนบุคลากรงานอาคารฯ โดยมีหน้าที่หลักคือการขับรถหกล้อและรถน้ํา
๗. ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ลาออกจํานวน ๒ คน ได้แก่ นายธันวา ชุ่มทอง สังกัด
งานรักษาความปลอดภัยและจราจร และนายมนตรี คําปวง สังกัดงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งสํานักงานอธิการบดี
ได้เสนอเรือ่ งต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดําเนินการประกาศรับสมัครตามระเบียบต่อไป
๔.๑.๓ โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ตามที ่ก องกลาง สํ า นัก งานอธิก ารบดี ได้กํ า หนดจัด โครงการศึก ษาดูง านพัฒ นาบุค ลากร
“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” ของบุคลากรกองกลาง
สํานักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ความละเอียดทราบแล้วนั้น
เพื่อให้การเตรียมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอรายละเอียดโครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ กําหนดการโครงการพัฒนาบุคลากร กองกลาง สํานักงานอธิการบดี วันที่ ๑๒ – ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ เกาะกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มอบหมายให้ หัวหน้างานทุกงาน ประสานเพื่อยืนยันข้อมูลจํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว

๔.๑.๔ การประเมิน / ...

๖

๔.๑.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
กรณี นางสาวกรณิศ เขื่อนสี่ เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ
เพื่อให้การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้บรรจุใหม่ ของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงขอนําเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณา ดังนี้
นางสาวกรณิศ เขือ่ นสี เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดงานพัสดุ กองกลาง
ผลการประเมิน ครั้งที่ ๑ คะแนนที่ได้ ๖๙ อยูใ่ นเกณฑ์ระดับ ดี
ผลการประเมิน ครั้งที่ ๒ คะแนนที่ได้ ๗๓ อยูใ่ นเกณฑ์ระดับ ดีมาก
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ ขอให้หัวหน้างานกําชับให้บุคลากรชายมาปฏิบัติหน้าที่ในการนอนเวรอย่างเคร่งครัด สําหรับบุคลากร
คนใดที่ขาดบ่อยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการตามระเบียบ
๕.๒ การเปลี่ยนกระดานในห้องเรียนอาคารภูมิราชภัฏ ขอให้งานโสตทัศนูปกรณ์สํารวจจํานวนห้องที่ต้อง
เปลี่ยนจากนั้นพิจารณาความเหมาะสมว่าจะเปลี่ยนเป็นกระดานแบบใด และประสานร้านค้าเพื่อเสนอ
ราคาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๕.๓ มหาวิทยาลัย โดย รองฯ ผศ.สุบิน แก้วยัง ได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติในการยืมเงิน
ทดรองจ่าย ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้ รองฯ ผศ.สุบิน แก้วยัง เป็นผู้พิจารณาในกรณีดังกล่าว
หากพิจารณาแล้วไม่เหมาะสมก็จะไม่อนุญาตให้ดาํ เนินการ
๕.๔ เนื่องจากประตูทางออกด้านข้างมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในเบื้องต้นจะเสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อขอทดลองเปิดประตูทางออกด้านหลัง (ติดกับองค์การโทรศัพท์) ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
๕.๕ เนื่องจากรถจักรยานของงานรักษาความปลอดภัยฯ ชํารุดหลายคัน ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้างานรักษา
ความปลอดภัยฯ เสนอเรื่องต่อผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาว่าเห็นสมควรให้ส่งซ่อม
หรือจัดซื้อให้ใหม่ตามที่เห็นสมควร
๕.๖ เพื่อเป็นการจัดระบบงานจราจรภายในมหาวิทยาลัย ขอให้งานอาคารฯ ประสานสั่งทําราวเหล็กและทาสี
ขาวแดงแถวล่างสุดของราวเหล็ก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าไม่ให้มีการจอดรถในบริเวณดังกล่าว

๕.๗ เนื่องจาก / ...

๗

๕.๗ เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยได้สั่งทําป้อมยามสําหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการดูแล
ความปลอดภัยของบุคลากรผู้พักอาศัยภายในอาคารที่พักบุคลากรเสร็จแล้ว และมีบุคลากรเสนอขอให้มี
การเข้าออกทางเดียว โดยหาที่กั้นที่สามารถถอดเข้า – ออกได้ จึงขอให้งานอาคารฯ เข้าไปตรวจสอบ
และเสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการสํานักงานอธิกาบดีพิจารณา
๕.๘ ขอให้หัวหน้างานอาคารฯ กําชับเจ้าหน้าที่กวาดถนนให้ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนทางเข้า
มหาวิทยาลัย และบริเวณสี่แยกศาลพ่อปู่ และขอเชิญเจ้าหน้าที่กวาดถนนเข้าพบเพื่อหารือร่วมกัน
กับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีและผู้อํานวยการกองกลาง ต่อไป
๕.๙ ขอให้หัวหน้างานทุกงาน กําชับบุคลากรให้จัดทําเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
เสนอผู้บังคับบัญชา โดยให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดและสม่ําเสมอ
๕.๑๐ ขอให้งานโสตฯ ร่วมกับงานอาคารฯ สํารวจต้นไม้ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเพื่อดําเนินการตัดแต่งไม่ให้
กิ่งไม้เข้าใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากจะทําให้เกิดการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น
๕.๑๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานขอให้มหาวิทยาลัยระงับการก่อสร้างต่างๆ
ภายในทุ่งกะโล่เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีข้อยุติที่ชัดเจน
๕.๑๒ อธิการบดีมีนโยบายย้ายการก่อสร้างโรงยิมส์ จากเดิมกําหนดสถานที่ก่อสร้าง ณ ทุ่งกะโล่
โดยจะย้ายมาก่อสร้าง ณ บริเวณด้านหลังอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อบ้านพัก
ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขตการก่อสร้างโรงยิมส์ดังกล่าว
๕.๑๓ ขอให้งานพัสดุ ทําหนังสือถึงผู้รับเหมาเพื่อเร่งรัดติดตามการซ่อมบํารุงและดําเนินการตัดหญ้าสนาม
ฟุตบอลด้านหน้าของมหาวิทยาลัย
๕.๑๔ กําหนดการประชุมครั้งต่อไป
ในการประชุมครั้งต่อไป ผู้อํานวยการกองกลางจะทําหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยในเบื้องต้น
ได้กําหนดให้มีการประชุม ๒ สัปดาห์ ต่อ ๑ ครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

นางสาวนิธิวดี คัณธานันท์
บันทึก / พิมพ์ รายงานการประชุม
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