รายงานการประชุมหัวหน้ างาน สั งกัดกองกลาง สํ านักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 1/2553
วันที่ 20 กันยายน 2553
ณ ห้ องประชุม A512 ชั้น 5
................................
รายนามผู้มาประชุ ม
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง
รองอธิการบดี
ประธานในที่ประชุม
2. นางศณัฐฌา
ฤกษ์ดี
ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
3. นางนิจวีร์
ทวีเจริ ญรักษ์ หัวหน้างานสารบรรณและธุรการ
4. นายธราธร
จํารัส
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
5. นายพชรพล
อิ่มทอง
หัวหน้างานพัสดุ
6. นายอัศวิน
สุ วรรณวัง
หัวหน้างานยานพาหนะ
7. นายดํารง
วงษ์พรวน
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
8. นายอุเทน
อุ่นไฝ
(แทน) หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร
9. นางเบญญทิพย์
เพิ่มพูลเพชรสวัสดิ์ (แทน) หัวหน้างานคลัง
10. นางสาวภัทรา
คําเพ็ง
งานประชาสัมพันธ์
11. นางสาวนิธิวดี
คัณธานันท์
งานเลขานุการ
บันทึกการประชุม
รายนามผู้ไม่ มาประชุ ม
- ไม่มี รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นางสาวอารี ย ์
2. นางสาวนัทชนิจ
เปิ ดประชุม

นาคมูล
ป่ านฉะนี้

นักวิชาการเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานเลขานุการ

เวลา 09.00 น.

นางศณัฐฌา ฤกษ์ดี ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวันนี้เป็ นการประชุมหัวหน้างาน
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เป็ นครั้งแรก ในเบื้องต้นได้เรี ยนเชิญ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง รองอธิการบดี
มาเป็ นประธานในที่ประชุม แต่เนื่องจากขณะนี้ ผศ.สุ บิน แก้วยัง รองอธิการบดี ติดภารกิจ นางศณัฐฌา ฤกษ์ดี
ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง จึงปฏิบตั ิหน้าที่ประธานการประชุมไปพลางก่อน

ระเบียบวาระที่ 1 /...
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
วาระที่ 1.1 รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน / โครงการ ปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ของกองกลาง สํ านักงานอธิการบดี
สื บเนื่ องจากการประชุมคณะกรรมการบริ หารงบประมาณและการเงิ น ครั้ งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 14 กันยายน
2553 ที่ประชุมได้พิจารณาและมิมติเห็นชอบในหลักการรายละเอียดแผนปฏิบตั ิงาน / โครงการ ปี งบประมาณ พ.ศ.2554
ของกองกลาง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี โดยมหาวิ ท ยาลัย จะนํา เสนอข้อ มู ล งบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ.2554
ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ตามลําดับ
ในเบื้องต้น จึงขอแจ้งรายละเอียด ในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ที่ได้รับการอนุมตั ิจดั สรร ในวงเงินจํานวน
10,189,470 บาท แบ่งเป็ นงบประมาณแผ่นดิ น จํานวน 4,962,800 บาท และงบเงิ นรายได้ จํานวน 5,226,670 บาท
ต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ ดังนี้
1) กิจกรรมบริ หารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1.1 บริ หารงานทัว่ ไป
จํานวน
7,307,632
บาท
1.2 พัฒนาบุคลากร
จํานวน
1,432,838
บาท
2) กิจกรรมตามพันธกิจของหน่วยงาน
2.1 งานสารบรรณ
จํานวน
79,000
บาท
2.2 งานประชาสัมพันธ์
จํานวน
150,000
บาท
2.3 งานเลขานุการ
จํานวน
60,000
บาท
2.4 งานคลัง
จํานวน
100,000
บาท
2.5 งานพัสดุ
จํานวน
80,000
บาท
2.6 งานอาคารสถานที่ฯ
จํานวน
160,000
บาท
2.7 งานยานพาหนะ
จํานวน
700,000
บาท
2.8 งานรักษาความปลอดภัยฯ
จํานวน
55,000
บาท
2.9 งานโสตทัศนูปกรณ์
จํานวน
45,000
บาท
2.10 งานบริ หารทรัพย์สินฯ
จํานวน
20,000
บาท
ข้ อสั งเกต
1) งานยานพาหนะและงานอาคารสถานที่ ได้งบประมาณเท่าเดิ ม ในขณะที่มหาวิทยาลัยจัดซื้ อรถเพิ่มเติมให้
จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาประเด็นดังกล่าวด้วย
2) งานรักษาความปลอดภัยและจราจร คอมพิวเตอร์ชาํ รุ ดไม่สามารถใช้การได้ จึงขอรับการสนับสนุน
คอมพิวเตอร์ ทดแทนเครื่ องที่ชาํ รุ ดดังกล่าว
3) งานยานพาหนะ ควรจัดทําสมุดบันทึกข้อมูลรถในความดูแลทุกคัน เพื่อให้ง่ายต่อการสื บค้นข้อมูลประวัติการ
ซ่อมบํารุ ง
มติที่ประชุม / ...
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มติที่ประชุม

1) รับทราบ
มอบหมายให้
1.1 หัวหน้างานทําบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ และสําเนาเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเก็บเป็ นหลักฐานทุกครั้ง
1.2 หัวหน้างานทําทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสให้
สอดคล้องกับที่สาํ นักงบประมาณกําหนด
1.3 บุคลากรทุกคนส่ งข้อมูลประวัติและข้อมูลภาระงานของตนเองนําส่ งหัวหน้างาน จากนั้น หัวหน้างานรวบรวม
เสนอผูอ้ าํ นวยการกองกลาง ภายในวันที่ 24 กันยายน 2553
1.4 หัวหน้างานกรอกแบบสํารวจความต้องการใช้วสั ดุ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ส่ งถึงหัวหน้างานพัสดุ
ภายในวันที่ 29 กันยายน 2553 เพื่อรวบรวมดําเนินการจัดซื้อ และจัดทําคลังวัสดุของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
2) เห็นชอบ กําหนดการประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม A512 ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ
3) เห็นชอบให้งานคลังสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้งานรักษาความปลอดภัยและจราจร จํานวน 1 ชุด
4) เห็นชอบ การมอบหมายอํานาจการบริ หารงานให้แก่หวั หน้างาน โดยผูอ้ าํ นวยการกองกลาง จะนําหารื อ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง รองอธิการบดี เพื่อพิจารณาออกคําสัง่ แต่งตั้งหัวหน้างาน กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี
5) เห็นชอบ การทําป้ าย “สํานักงานอธิการบดี” บริ เวณด้านข้างอาคารภูมิราชภัฏ (ลานหน้าห้อง
ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1)
มอบหมายให้ หัวหน้างานพัสดุ ประสานผูอ้ อกแบบและประมาณการค่าใช้จ่าย โดยให้เน้นความเป็ นไทยและ
ให้มีสญ
ั ลักษณ์ตรามหาวิทยาลัย
เวลา

10.00 น.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง รองอธิการบดี ประธานในที่ประชุมฯ เดินทางมาถึง จากนั้นกล่าวเปิ ดประชุม
และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ 1.2 เรื่องประธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
วาระที่ 1.2.1 คําสั่ งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่ งตั้งผู้ดํารงตําแหน่ งรักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองกลาง
ประธานในที่ประชุมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สื บเนื่ องจากการประชุมคณะกรรมการบริ หารงานบุคคล ครั้งที่
3/2553 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ นางศณัฐฌา ฤกษ์ดี ดํารงตําแหน่งรักษาราชการ
แทนผูอ้ าํ นวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 13 กันยายน 2553
และเพื่อให้การบริ หารงานของกองกลาง สํานักงานอธิ การบดี เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิ ภาพ บรรลุ
ตามพันธกิ จของมหาวิทยาลัย จึ งได้นัดหมายหัวหน้างาน มาประชุ มเพื่ อร่ วมหารื อแนวทางการปฏิ บัติ งานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสํานักงานอธิการบดีและของมหาวิทยาลัย
สรุ ปประเด็นได้ดงั นี้ / ...

4
สรุปประเด็นได้ ดังนี้
1) การนําบุคลากรไปศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่มีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ เพื่อนํามาพัฒนา
การทํางานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2) การปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานล่วงเวลา ของหน่วยงาน
3) สโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่ ในปี 2554
4) การทํางานด้วยความโปร่ งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
5) การระดมคนเฉพาะกิ จเพื่อให้งานบรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ และร่ วมดู แลรั บผิดชอบปกป้ องผลประโยชน์ ของ
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องอืน่ ๆ
วาระที่ 2.1 หารือเพือ่ การปรับปรุงและพัฒนางานในกองกลาง สํ านักงานอธิการบดี
เพื่อให้การปรับปรุ งและพัฒนางานต่างๆ ในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงขอ
หารื อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ด้านหลังอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีน้ าํ ขัง และไหลลงสู่ถนน ควรนําดินมาถม
2) ป้ ายจราจรและแผงกั้นถนน เมื่อเสร็ จสิ้ นการใช้งานตามภารกิจแล้ว ขอให้งานรักษาความปลอดภัยและ
จราจรจัดเก็บให้เป็ นระเบียบ
3) ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง จะประสานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้แจ้งนักศึกษาให้นาํ รถไปจอด
บริ เวณอาคารจอดรถ โดยไม่อนุญาตให้นกั ศึกษานํารถไปจอดบริ เวณโค้งทางเข้าอาคารที่จอดรถ เพื่อความสะดวก
ในการสัญจร
4) การทําผังหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
5) การทําโมเดลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตทุ่งกะโล่
6) การอบรมให้ความรู้ในเรื่ องระเบียบวินยั ของเจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
7) งานพัสดุพิจารณาเก้าอี้ที่เก็บไว้ที่หน้าหอพัก 8 ว่าจะดําเนินการอย่างไร
8) การหาสถานที่จอดรถสําหรับผูท้ ี่เข้ามาติดต่อธนาคารกรุ งไทย ภายในมหาวิทยาลัย
9) กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บัดนี้ ได้คณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว แต่ยงั ไม่มีการ
ประชุม ซึ่งคาดว่าจะมีกาํ หนดการประชุมประมาณต้นเดือนตุลาคม 2553
10) งานรักษาความปลอดภัยและจราจร ควรประสานงานประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและการจัด
กิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถตอบข้อซักถามของบุคคลภายนอกที่เข้ามาร่ วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ได้
11) การบันทึกเข้า-ออก / ...
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11) การบันทึกเข้า-ออก ของยานพาหนะของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
ควรรี บออกมาเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ ไม่ควรรอให้เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะเอาเอกสารลงไปให้เซ็น
12) การดูแลพานเชิญธงชาติ และธงชาติ ไม่ควรปล่อยให้เก่าและขาด
13) การดูแลความสะอาดสนามและบริ เวณภายในมหาวิทยาลัย โดยขอความร่ วมมือกับกองพัฒนานักศึกษา
ให้นกั ศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่ วม
14) การจัดทําตารางปฏิบตั ิงานของแม่บา้ นอาคารภูมิราชภัฏ โดยการประเมินจากบุคลากรและนักศึกษา
ผูใ้ ช้บริ การ
15) การลาพักผ่อนของบุคลากร ควรดําเนินการตามขั้นตอนและแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ไม่ควรใช้วธิ ีการ
ลาด้วยปากเปล่า เพื่อให้การบันทึกวันลาเป็ นไปอย่างถูกต้อง และตรวจสอบได้
16) ผูท้ ี่มีคาํ สัง่ ให้ปฏิบตั ิงานการศึกษาภาคพิเศษ วันเสาร์ -อาทิตย์ เมื่อมีคาํ สั่งปฏิบตั ิงาน ควรมาปฏิบตั ิงาน
อย่างเต็มศักยภาพ และเมื่อมีภารกิจควรต้องมอบหมายบุคคลอื่นมาปฏิบตั ิงานแทน
17) งานโสตทัศนูปกรณ์ ควรตรวจเช็คสภาพการใช้งานของวัสดุสื่อการเรี ยนการสอนให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ
18) การขอความร่ วมมือศูนย์คอมพิวเตอร์ หรื อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นกั ศึกษาเข้ามาพัฒนา
ระบบการปฏิบตั ิงานทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
19) งานอาคารสถานที่ฯ ตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานขับรถหกล้อ ว่ามีใบอนุญาตขับรถหกล้อหรื อไม่
20) ควรหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง ให้แก่บุคลากรผูค้ วรคุมงานก่อสร้าง เช่น หมวก
กล้อง สมุดพิมพ์เขียว
21) ควรมีการซ่อมแซมรอยรั่วภายในป้ อมยามประตูทางเข้า เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
ปิ ดประชุ ม

เวลา 12.00 น.

นิธิวดี คัณธานันท์
บันทึก / พิมพ์ รายงานการประชุม

นางศณัฐฌา ฤกษ์ดี
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

