รายงานการประชุมหัวหน้ างาน สั งกัดกองกลาง สํ านักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 3/2553
วันที่ 6 ตุลาคม 2553
ณ ห้ องประชุมงานอาคารสถานทีแ่ ละสิ่ งแวดล้ อม
................................
รายนามผู้มาประชุ ม
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง
รองอธิการบดี
2. นางศณัฐฌา
ฤกษ์ดี
ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
3. นางนิจวีร์
ทวีเจริ ญรักษ์ หัวหน้างานสารบรรณและธุรการ
4. นายธราธร
จํารัส
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
5. นายดํารง
วงษ์พรวน
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
6. นางเบญญทิพย์
เพิม่ พูลเพชรสวัสดิ์ หัวหน้างานคลัง
7. นายสุ รินทร์
ชังสิ งห์
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร
8. นายพชรพล
อิ่มทอง
หัวหน้างานพัสดุ
9. นางสาวภัทรา
คําเพ็ง
งานประชาสัมพันธ์
10. นายกัมพล
จันนคร
(แทน) หัวหน้างานยานพาหนะ
11. นางสาวนิธิวดี
คัณธานันท์
งานเลขานุการ

ประธาน

บันทึกการประชุม

รายนามผู้ไม่ มาประชุ ม
- ไม่มี รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายพรไชย
สาครเสถียรกุล
2. บุคลากรงานเลขานุการ สํานักงานอธิการบดี
3. บุคลากรงานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม สํานักงานอธิการบดี
เปิ ดประชุม

ผูอ้ าํ นวยการกองบริ หารงานบุคคล
จํานวน 2 คน
จํานวน 20 คน

เวลา 10.30 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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุบิน แก้ วยัง รองอธิการบดี ให้ โอวาท
และชี้แนะวิธีการทํางานร่ วมกันอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ผูช้ ่วยศาสตรจารย์สุบิน แก้วยัง รองอธิการบดี ได้ให้โอวาทและชี้แนะวิธีการทํางานร่ วมกันอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ สรุ ปได้ดงั นี้
1) กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการไปช่วยงานศพ อาจารย์ประชุม มุขดี อดีตอธิการวิทยาลัยครู
อุตรดิตถ์
2) การเตรี ยมความพร้อมในการเป็ นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 “อุตรดิตถ์เกมส์” ระหว่างวันที่ 20 –
31 มีนาคม 2554 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
3) กล่าวเชิญชวนบุคลากรเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกองทุน ชพค. เพื่อสิ ทธิประโยชน์ในด้านสิ นเชื่อและการประกันชีวติ
4) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากรงานอาคาร เพื่อนําความรู ้มาพัฒนาและปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายใน
มหาวิทยาลัยให้สวยงามมากยิง่ ขึ้น
5) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์วิรัตน์ จํานงรัตนพัน
ผูช้ ่วยอธิการบดี มีกาํ หนดเดินทางไปรับผูท้ รงคุณวุฒิชาวญี่ปุ่น ณ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะมีโครงการความร่ วมมือ
ที่ก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัยและจังหวัดอุตรดิตถ์
6) การสร้างอาคารสํานักงานของกองบริ หารงานบุคคล ในอนาคต
7) ขอให้ทุกคนมีความสุ ขกับการทํางาน และไม่ควรประพฤติผดิ ระเบียบระหว่างปฏิบตั ิงาน
วาระที่ 1.1.2 นายพรไชย สาครเสถียรกุล ผู้อาํ นวยการกองบริหารงานบุคคล
ชี้แนะวิธีการทํางานร่ วมกันอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
นายพรไชย สาครเสถียรกุล ผูอ้ าํ นวยการกองบริ หารงานบุคคล ได้ให้เกียรติมาเข้าร่ วมการประชุม และชี้แนะ
วิธีการทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ สรุ ปได้ดงั นี้
1) บุคลากรในแต่ละงานควรให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยกันทํางานให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด
2) มหาวิทยาลัยจะจัดการประชุมชี้แจงระบบเงินเดือนใหม่ให้แก่ลูกจ้างประจํา หากมีกาํ หนดการที่แน่นอนจะแจ้ง
ให้ทราบต่อไป
3) ขอเชิญชวนบุคลากรผูใ้ ช้สิทธิประกันสังคม เข้ารับฟังสวัสดิการด้านประกันสังคมและเข้ารับการตรวจสุ ขภาพ
ประจําปี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2553
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วาระที่ 1.2 เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
วาระที่ 1.2.1 มหาวิทยาลัยฟาร์ อสี เทอร์ น ขอเข้ าศึกษาดูงานกองกลาง
และกองบริการการศึกษา สํ านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งความประสงค์ ขอเข้าศึกษาดูงานกองกลางและกองบริ การ
การศึ กษา สํานัก งานอธิ การบดี ในวันพุธที่ 13 ตุ ล าคม 2553 เวลา 10.00 – 15.00 น. โดยในเบื้ อ งต้น สํา นัก งาน
อธิ การบดีได้ประสานจองห้องประชุ มสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ เป็ นห้องรั บรองคณะศึกษาดูงาน
ดังกล่าว เพื่อให้การเตรี ยมความพร้อมในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และ มีประสิ ทธิ ภาพ
สํานักงานอธิ การบดี จึ งขอเชิ ญบุ คลากรผูเ้ กี่ ยวข้องร่ วมให้การต้อนรั บคณะศึ กษา ดู งาน ในวัน พุธ ที่ 13 ตุ ล าคม 2553
เวลา 09.30 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ และขอความกรุ ณาจัดเตรี ยม
ข้อมูลในการนําเสนอ และเอกสารที่ประสงค์จะมอบให้แก่คณะผูศ้ ึกษาดูงานเพื่อเป็ นที่ระลึก ในวันดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 1.2.2 กิจกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ ประจําปี 2553 โดยสํ านักงานประกันสั งคมจังหวัดอุตรดิตถ์
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่ วมกับโรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กาํ หนดจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ ป้ องกันโรค และเผยแพร่ ความรู ้ ด้านประกันสั งคมให้แ ก่ บุ คลากรผูใ้ ช้สิ ทธิ์ ประกันสั งคมของมหาวิ ทยาลัย
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) ให้ลูกจ้าง / ผูป้ ระกันตน ได้รับบริ การด้านประกันสังคม ด้วยความสะดวกรวดเร็ ว
2) ให้บริ การตรวจสุ ขภาพ รักษาโรคเบื้องต้น และกิจกรรมเจาะเลือดตรวจหาปริ มาณนํ้าตาล เพื่อคัดกรองความเสี่ ยงสําหรับ
ผูป้ ระกันตนที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป
3) พัฒนาองค์ความรู ้ให้นายจ้าง ลูกจ้าง / ผูป้ ระกันตน มีความเข้าใจหลักการของการประกันสังคม ตลอดจนหน้าที่และ
สิ ทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม และเพือ่ ส่ งเสริ มสุ ขภาพป้ องกันโรคให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง / ผูป้ ระกันตน
มติที่ประชุม
รับทราบ
1. มอบหมายให้ งานเลขานุการ ดําเนินการดังนี้
1.1 ประสานสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ในเรื่ องกําหนดการว่าขอให้มีการอบรมให้ความรู ้
เรื่ องสวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์ ของผูใ้ ช้สิทธิประกันสังคมก่อนการให้บริ การตรวจสุขภาพ
1.2 ประสานงานธุรการเพื่อขอใช้สถานที่อบรมให้ความรู ้ และสถานที่ให้บริ การตรวจสุ ขภาพ
1.3 จัดเตรี ยมอาหารว่างและอาหารกลางวันให้แก่คณะวิทยากรจากสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
และคณะแพทย์ จากโรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
1.4 ออกหนังสื อเชิญชวนถึงหัวหน้าส่ วนราชการเพื่อให้ส่งบุคลากรผูเ้ กี่ยวข้องเข้ารับฟังการอบรมให้ความรู ้
และเข้ารับการตรวจสุ ขภาพประจําปี
2. มอบหมายให้ งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูลให้บุคลากรผูเ้ กี่ยวข้องรับทราบอย่างทัว่ ถึง
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2553
งานเลขานุการ ได้จดั ทํารายงานการประชุม หัวหน้างาน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2553
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 จํานวน 6 หน้าเรี ยบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 โดยไม่ มีการแก้ ไข
มอบหมายให้ งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของกองกลาง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
วาระที่ 3.1 ติดตามความก้ าวหน้ าภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย
และรายงานผลการดําเนินงานในรอบสั ปดาห์ ที่ผ่านมา
ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละงาน ในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
1) งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
1.1 ขอความอนุเคราะห์งานพัสดุประสานผูร้ ับเหมาเข้ามาดําเนินการซ่อมแซมป้ อมยามประตูทางเข้าด้านหน้า
เนื่องจากเกิดการรั่วซึมของตึก
1.2 ขณะนี้ งานรักษาความปลอดภัยฯ อยูร่ ะหว่างการดําเนินการจัดซื้อรถจักรยานลาดตระเวนใหม่ จํานวน 3
คัน
1.3 เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของงานรักษาความปลอดภัย เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงเสนอขออัตรากําลัง
เพิ่มเติม จํานวน 1 อัตรา
1.4 ขณะนี้ได้เพิม่ จุดตรวจ จากเดิม 3 จุด เป็ น 6 จุดเรี ยบร้อยแล้ว
2) งานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้ อม
2.1 การตัดกิ่งไม้บริ เวณถนนเส้นทางเข้า – ออก อาคารยานพาหนะ
2.2 สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยที่มีการเขียนคําหยาบคายหรื อไม่เหมาะสม ควรทาสี ใหม่ให้สวยงาม
2.3 ห้องนํ้าแต่ละอาคารควรทําความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอโดยวิธีเช็ดแห้ง
3) งานประชาสั มพันธ์
3.1 ให้ นายมนตรี คําปวง ออกแบบป้ ายบอกทางไปอาคารที่จอดรถ โดยขอให้เป็ นป้ ายสี สะท้อนแสง
3.2 ควรปรับปรุ งข่าวสารของบอร์ดประชาสัมพันธ์กลางให้ทนั ต่อเหตุการณ์เสมอ และข่าวสารใดที่เป็ น
ผลประโยชน์ของบุคคลภายนอก ควรหาสถานที่เผยแพร่ อย่างเป็ นกิจจะลักษณะ ไม่ควรติดปะปนกับข่าวสารของ
มหาวิทยาลัย
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4) งานโสตทัศนูปกรณ์
4.1 ขอให้มหาวิทยาลัยผลักดันการอนุมตั ิงบประมาณในการจัดซื้อและซ่อมบํารุ งสื่ อการเรี ยนการสอนของอาคาร
ภูมิราชภัฏ
4.2 ขอให้งานโสตฯ ตรวจสภาพการใช้งานของฝ้ าเพดาน พัดลม ปลัก๊ ไฟ ฯลฯ ภายในห้องเรี ยนด้วย
4.3 ขอให้ดาํ เนินการปรับปรุ งแก้ไข และซ่อมบํารุ ง ในช่วงปิ ดภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553
4.4 กรณี ที่เจ้าหน้าที่ออกไปให้บริ การห้องเรี ยน หรื อห้องประชุมต่างๆ และไม่มีผใู ้ ดประจําอยูท่ ี่หอ้ ง ควรติดป้ าย
หน้าห้อง อาทิเช่น “ขณะนี้เจ้าหน้าที่ออกไปให้บริ การติดตั้งสื่ อการเรี ยนการสอน / ห้องประชุม ท่านสามารถ
ติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์..................................” เป็ นต้น
5) งานพัสดุ
5.1 ประสานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่าต้องการใช้เก้าอี้แลกเชอร์ จํานวนเท่าใด เพื่อจัดสรรให้อย่าง
เพียงพอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
วาระที่ 5.1 การปรับปรุงกลิ่นนํ้าเน่ าเสี ยของร้ าน ฅ กาแฟ ในมหาวิทยาลัย
จากการที่มีการร้องเรี ยน กรณี ที่ร้าน ฅ กาแฟ ในมหาวิทยาลัย ทั้ง 2 สาขา เทนํ้าทิ้งลงในท่อระบายนํ้าและ
ส่ งกลิ่นไม่พึงประสงค์ไปยังอาคารและหน่วยงานใกล้เคียง ในเบื้องต้น ผูจ้ ดั การร้าน ฅ กาแฟ ได้ประสานเพื่อขอ
อนุญาตต่อท่อนํ้าทิ้งเพื่อให้น้ าํ ไหลลงไปยังท่อระบายนํ้าที่มีพ้นื ต่างระดับทําให้ง่ายต่อการระบายนํ้าเสี ยลงสู่บ่อบําบัด
มติที่ประชุม
รับทราบ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง รองอธิการบดี จะประสานผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผูด้ ูแลเรื่ องการบําบัดนํ้าเสี ย และอาจารย์ปกรณ์ เข็มมงคล ผูด้ ูแลเรื่ องระบบระบายนํ้าของมหาวิทยาลัย
ให้เข้ามาดูแลและปรับปรุ งแก้ไขในเรื่ องดังกล่าวต่อไป
วาระที่ 5.2 การปรับปรุงสระนํ้าด้ านหน้ าอาคารกองพัฒนานักศึกษา
ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีโครงการปรับปรุ งสระนํ้าด้านหน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษา โดยการสร้างสระใหม่ให้
สวยงามและปลูกพืชบําบัดนํ้าเสี ย ซึ่งขณะนี้ งานพัสดุอยูร่ ะหว่างการประมูลตามระเบียบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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วาระที่ 5.3 กําหนดการประชุ ม ครั้งที่ 4/2553
ที่ประชุมได้เห็นชอบกําหนดการประชุม ครั้งที่ 4/2553 ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย จากนั้น เวลา 09.30 น. ขอเชิญชวนหัวหน้างาน ร่ วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ ณ บริ เวณชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ และให้การรับรอง ณ ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในเวลา 10.00 น. ตามลําดับ
มติที่ประชุม
รับทราบและเห็นชอบตามที่เสนอ
จากนั้น รองอธิการบดี ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง ผูอ้ าํ นวยการกองบริ หารงานบุคคล หัวหน้างาน และผูเ้ ข้าร่ วม
การประชุม รับประทานอาหารกลางวันร่ วมกัน ณ งานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
ปิ ดประชุ ม

เวลา 12.30 น.

นิธิวดี คัณธานันท์
บันทึก / พิมพ์ รายงานการประชุม

นางศณัฐฌา ฤกษ์ดี
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

