รายงานการประชุมหัวหน้ างาน สั งกัดกองกลาง สํ านักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 2/2553
วันที่ 29 กันยายน 2553
ณ ห้ องประชุม A512 ชั้น 5
................................
รายนามผู้มาประชุ ม
1. นางศณัฐฌา
2. นางนิจวีร์
3. นายธราธร
4. นายอัศวิน
5. นายดํารง
6. นางเบญญทิพย์
7. นายสนัน่
8. นางหนึ่งนุช
9. นางสาวภัทรา
10. นางสาวนิธิวดี

ฤกษ์ดี
ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
ทวีเจริ ญรักษ์ หัวหน้างานสารบรรณและธุรการ
จํารัส
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
สุ วรรณวัง
หัวหน้างานยานพาหนะ
วงษ์พรวน
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
เพิม่ พูลเพชรสวัสดิ์ หัวหน้างานคลัง
มัน่ จันทร์
(แทน) หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร
ปลัง่ เปลื่อง
(แทน) หัวหน้างานพัสดุ
คําเพ็ง
งานประชาสัมพันธ์
คัณธานันท์
งานเลขานุการ

ประธาน

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 ประธานในที่ประชุมฯ เดินทางมาถึง จากนั้นกล่าวเปิ ดประชุม
และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
วาระที่ 1.1.1 การส่ งภาระงานของหน่ วยงานภายในกองกลาง สํ านักงานอธิการบดี
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2553
จากการประชุม ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้บุคลากร
จัดทําข้อมูลประวัติและข้อมูลภาระงานของตนเอง ส่ งผูอ้ าํ นวยการกองกลาง ภายในวันที่ 24 กันยายน 2553 นั้น
จากข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2553 สรุ ปได้วา่ คงเหลืองานยานพาหนะที่ยงั ไม่ได้ส่งข้อมูลดังกล่าว จึงนําแจ้ง
ที่ประชุมเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายให้ หัวหน้างานยานพาหนะ เร่ งดําเนินการและส่งข้อมูลโดยด่วน
วาระที่ 1.1.2 แบบฟอร์ ม ธก.18 เรื่อง ขออนุญาตใช้ งบประมาณเพือ่ จัดซื้อ/จ้ าง วัสดุ ครุภัณฑ์
เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อ / จ้าง วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ของแต่ละงานในกองกลาง เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อยและถูกต้องตามแนวปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัย จึงขอให้หวั หน้างานทุกงาน สําเนาแบบฟอร์ม ธก.18 เรื่ อง
ขออนุญาตใช้งบประมาณเพือ่ จัดซื้อ / จ้าง วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ไว้ใช้สาํ หรับการดําเนินการจัดซื้ อ / จ้าง วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์
ในหน่วยงานตนเอง โดยเจ้าหน้าที่พสั ดุ เสนอเรื่ องต่อหัวหน้างาน จากนั้น หัวหน้างานเสนอเรื่ องต่อผูอ้ าํ นวยการ
กองกลางพิจารณา ตามลําดับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 1.1.3 แบบฟอร์ มรายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ าย ประจําปี 2554
เพื่อให้การควบคุมงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2554 ของแต่ละงานในกองกลาง เป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อย จึงขอให้หวั หน้างานทุกงาน จัดทําทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานตนเอง ให้เป็ นไป
ตามแบบฟอร์มที่กาํ หนด
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
วาระที่ 1.2 เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
วาระที่ 1.2.1 โครงการตามรอยพระยุคลบาทในคุณธรรมสี่ ประการฯ
ด้วยหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ร่ วมกับเทศบาลตําบลท่าเสาได้จดั โครงการ
ตามรอยพระยุคลบาทในคุณธรรมสี่ ประการ เนื่องในโอกาสจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
แห่งการบรมราชาภิเษกปี ที่ 60 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ มอบหมายให้
1) งานรักษาความปลอดภัยและจราจร เตรี ยมความพร้อมด้านการจัดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย
2) งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูล
ระเบียบวาระที่ 1.2.2 / ...
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วาระที่ 1.2.2 การปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเส้ นทางบ้ านพักภายในมหาวิทยาลัย
งานอาคารสถานที่ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
ให้ดาํ เนินการตัดหญ้าเพื่อปรับปรุ งภูมิทศั น์ ถนนเส้นทางบ้านพักภายในมหาวิทยาลัยนั้น ขณะนี้ได้ดาํ เนินการไปแล้ว
บางส่วน และจะดําเนินการให้แล้วเสร็ จต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 1.2.3 การติดตามผลการดําเนินงานที่ได้ รับมอบหมาย จากผู้อํานวยการกองกลาง
ผูอ้ าํ นวยการกองกลางแจ้งว่า ขณะนี้ได้จดั ทําสมุดบันทึกใบงานของกองกลาง เพื่อใช้บนั ทึก
การมอบหมายงานและติดตามผลการดําเนินงาน ที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็ นระบบ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
วาระที่ 1.2.4 การปรับปรุงระบบจ่ ายไฟฟ้ าของมหาวิทยาลัย
สื บเนื่องจากปัจจุบนั ไฟฟ้ าของมหาวิทยาลัยดับบ่อย ซึ่งส่ งผลกระทบต่อการทํางานและปฏิบตั ิภารกิจ
ประจําวัน ขอให้งานอาคารสถานที่ฯ เร่ งตรวจสอบและหาทางแก้ไข
มติทปี่ ระชุม
รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2553
งานเลขานุการ ได้จดั ทํารายงานการประชุม หัวหน้างาน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 จํานวน 5 หน้าเรี ยบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 โดยให้ แก้ ไข ดังนี้
1) รายนามผูม้ าประชุม ลําดับที่ 3 แก้ไขเป็ น นางนิจวีร์ ทวีเจริ ญรักษ์
2) รายนามผูม้ าประชุม ลําดับที่ 9 แก้ไขเป็ น นางเบญญทิพย์ เพิม่ พูลเพชรสวัสดิ์
มอบหมายให้ งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของกองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
วาระที่ 3.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเส้ นด้ านหลังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ด้วยปัจจุบนั ถนนเส้นด้านหลังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็ นหลุมบ่อและมีน้ าํ ขัง ในเบื้องต้น
ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง จะประสานผูอ้ าํ นวยการกองนโยบายและแผน เพื่อมอบหมายนักวิชาการโยธาฯ เข้าไป
ตรวจสอบและประเมินราคาค่าซ่อมบํารุ ง
มติที่ประชุม
รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 / ...
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
วาระที่ 4.1 ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงขอติดตามผลการดําเนินการของแต่ละงาน
ในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
1) งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
1.1 ควรจัดซื้อพานรองธงชาติ ในขณะที่ไม่ได้ใช้ตอ้ งเก็บรักษาและวางบนพานอย่างสมเกียรติ
1.2 ในขณะที่ปฏิบตั ิงาน ควรแต่งกายชุดเครื่ องแบบ
1.3 เห็นความเปลี่ยนแปลงด้านการจัดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นไปในทิศทางที่ดีข้ ึน
1.4 ช่วงเลิกเรี ยนมีการจอดรถซ้อนคันบริ เวณถนนด้านหน้าร้านปิ รันย่าและธนาคารกรุ งไทย ขอให้มีเจ้าหน้าที่
ประจําจุดเพื่อจัดระเบียบจราจรไม่ให้มีรถซ้อนคันในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
1.5 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร จะมีการปรับปรุ งระบบการทํางานแบบใหม่ โดยจะเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1
ตุลาคม 2553 เป็ นต้นไป
1.6 ขอให้เพิ่มจุดตรวจ จากเดิม 3 จุด เป็ น 6 จุด โดยให้เพิ่มเติม (1) หน้าบ้านผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
(2) ด้านหลังโรงยิมเนเสี้ ยม และ (3) ด้านหลังอาคารโรงแรมเรื อนต้นสัก ทั้งนี้ ให้หวั หน้างานรักษา
ความปลอดภัยฯ จัดซื้อตูจ้ ุดตรวจเพิม่ เติมได้เลย
1.7 ควรประสานแจ้ง รปภ.หอพัก ให้ออกมาตระเวนดูแลความเรี ยบร้อยโดยรอบหอพัก และกํากับดูแล
นักศึกษาให้เข้า – ออก ให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัย และไม่ควรนัง่ ประจําจุดเพียงอย่างเดียว
1.8 การตรวจสอบป้ อมยามด้านหน้าชํารุ ด ขอให้เร่ งดําเนินการโดยด่วน เพื่อมิให้เกิดอุบตั ิเหตุภายหลัง
1.9 อนุญาตให้งานรักษาความปลอดภัยฯ จัดซื้อจักรยานราดตระเวน เพิ่มเติม จํานวน 3 คัน โดยใช้
งบประมาณของงานรักษาความปลอดภัยฯ ในการจัดซื้อ
1.10 มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเติมจํานวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการทํางาน
2) งานประชาสั มพันธ์
2.1 ให้ประสานแจ้งข้อมูลกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ให้เจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัยฯ ทราบ
อย่างต่อเนื่อง
2.2 ปรับปรุ งข้อมูลเว็บไซต์ของกองกลางให้เป็ นปัจจุบนั
2.3 ถ่ายภาพบุคลากรภายในกองกลางใหม่ท้ งั หมด
2.4 ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ของกองกลาง และนําไปเผยแพร่ ในเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง
3) งานโสตทัศนูปกรณ์
3.1 ขณะนี้ งานโสตฯ อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบคุณภาพสื่ อการเรี ยนการสอน แต่การดําเนินการจะทําได้ล่าช้า
เนื่องจากมีการใช้หอ้ งเรี ยนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.
3.2 มอบงานโสตฯ เสนอข้อมูลความต้องการวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ สื่ อการเรี ยนการสอน พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย
เสนอผูอ้ าํ นวยการกองกลาง เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบ 20% ตามลําดับ
3.3 ปัจจุบนั / ...
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4)
5)

6)

7)

8)

9)

3.3 ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยไม่ได้รายงานการเก็บค่าไฟฟ้ าของอาคารศูนย์อาหารอย่างต่อเนื่อง ทําให้ผเู้ ช่า
ไม่เข้ามาชําระเป็ นประจําทุกเดือน ขอให้มีการตรวจสอบด้วย
งานสารบรรณและธุรการ
4.1 ปฏิบตั ิงานตามปกติ
งานพัสดุ
5.1 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งแบบสํารวจการใช้วสั ดุประจําปี 2554 ขอให้เร่ งดําเนินการและจัดส่ งได้ที่ คุณหนึ่งนุช
ปลัง่ เปลือง
งานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้ อม
6.1 เนื่องจากแขวงการทางจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เจาะกําแพงและปล่อยนํ้าออกมาภายนอก ทําให้น้ าํ ไหลเข้ามา
ทางประตูทางออกด้านข้างของมหาวิทยาลัย และเอ่อท่วมถนนเส้นด้านข้างศูนย์สารนิเทศ จึงขอให้
มหาวิทยาลัยออกหนังสื อแจ้งแขวงการทางจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วน
6.2 ผูอ้ าํ นวยการกองกลางได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่งานอาคารฯ บางคนมีความพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ขอให้หวั หน้างานอาคารฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริ งโดยด่วน
6.3 ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานของเจ้าหน้าที่งานอาคารฯ ให้มีศกั ยภาพมากยิง่ ขึ้น
6.4 ขอให้ตดั กิ่งไม้ทางเข้าอาคารที่จอดรถ เนื่องจากมีกิ่งไม้กีดขวางเส้นทางเข้า – ออก ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่ผสู ้ ญ
ั จรไป-มาได้
งานเลขานุการ
7.1 ขอให้นาํ ข้อมูลรายงานการประชุม ที่ได้รับการพิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว มอบให้
งานประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ ในเว็บไซต์
งานยานพาหนะ
8.1 งานยานพาหนะ จะทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสอาคารใหม่ หากได้กาํ หนดการที่แน่นอนจะนําแจ้งให้ที่
ประชุมได้รับทราบต่อไป
งานคลัง
9.1 ปฏิบตั ิงานตามปกติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 5.1 กําหนดการประชุ ม ครั้งที่ 3/2553
ที่ประชุมได้เห็นชอบกําหนดการประชุม ครั้งที่ 3/2553 ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมงานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม โดยผูอ้ าํ นวยการกองกลางจะเรี ยนเชิญ ผศ.สุ บิน แก้วยัง รองอธิการบดี
มาเป็ นประธานการประชุม ให้โอวาทและร่ วมกําหนดนโยบายการทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 5.2 / ...
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วาระที่ 5.2 การแจ้ งข้ อมูล กรณีเกิดความวุ่นวายภายในมหาวิทยาลัยช่ วงยามวิกาล
ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง ขอให้เจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัย แจ้งข้อมูล กรณี เกิดความวุน่ วาย
ภายในมหาวิทยาลัยช่วงยามวิกาล ให้ผอู้ าํ นวยการกองกลางทราบ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0866596414
มติที่ประชุม
รับทราบ
ปิ ดประชุ ม

เวลา 10.00 น.

นิธิวดี คัณธานันท์
บันทึก / พิมพ์ รายงานการประชุม

นางศณัฐฌา ฤกษ์ดี
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

