รายงานการประชุมหัวหน้ างาน สั งกัดกองกลาง สํ านักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 4/2553
วันที่ 13 ตุลาคม 2553
ณ ห้ องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ
................................
รายนามผู้มาประชุ ม
1. นางศณัฐฌา
2. นายธราธร
3. นายอัศวิน
4. นายดํารง
5. นางเบญญทิพย์
6. นายสุ รินทร์
7. นายพชรพล
8. นางสาวสุภคั จิตต์
9. นายมนตรี
10. นางสาวนิธิวดี

ฤกษ์ดี
ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
จํารัส
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
สุ วรรณวัง
หัวหน้างานยานพาหนะ
วงษ์พรวน
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
เพิ่มพูลเพชรสวัสดิ์ หัวหน้างานคลัง
ชังสิ งห์
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร
อิ่มทอง
หัวหน้างานพัสดุ
มากพันธุ์
งานสารบรรณและธุรการ
คําปวง
งานประชาสัมพันธ์
คัณธานันท์
งานเลขานุการ

บันทึกการประชุม

รายนามผู้ไม่ มาประชุ ม
- ไม่มี รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นางสาวอารี ย ์
นาคมูล
2. นางสาวนัทชนิจ
ป่ านฉะนี้
เปิ ดประชุม
เวลา 09.00 น.

นักวิชาการเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานเลขานุการ

นางศณัฐฌา ฤกษ์ดี ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง ประธานในที่ประชุมฯ เดินทางมาถึง จากนั้นกล่าวเปิ ดประชุม
และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 / ...
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
วาระที่ 1.1.1 กําหนดการต้ อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากมหาวิทยาลัยฟาร์ อิสเทอร์ น
มหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ น จังหวัดเชี ยงใหม่ ได้แจ้งความประสงค์ ขอเข้าศึกษาดูงานกองกลาง และ
กองบริ การการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 – 15.00 น. ในเบื้องต้น กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี ได้ออกกําหนดการการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รายละเอียดดังนี้
เวลา 09.00 น. หัวหน้างาน กองกลาง ประชุ มพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
เวลา 09.30 น. หัวหน้างาน กองกลาง และหัวหน้างาน กองบริ การการศึกษา ร่ วมให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยฟาร์ อิสเทอร์ น ณ ลานชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ
เวลา 10.00 น. กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดย ผศ.สุ บิน แก้วยัง รองอธิ การบดี
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเรื อนพี่เรื อนน้อง
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะศึกษาดูงานลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานอย่างละเอียด
เวลา 15.00 น. คณะศึกษาดูงานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
มติที่ประชุ ม รับทราบ
วาระที่ 1.2 เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
วาระที่ 1.2.1 กําหนดการกิจกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ ประจําปี 2553
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่ วมกับโรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กาํ หนดจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ ป้ องกันโรค และเผยแพร่ ความรู้ดา้ นประกันสังคมให้แก่บุคลากรผูใ้ ช้สิทธิ์ ประกันสังคมของมหาวิทยาลัย ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุ มสิ ริราชภัฏ และบริ เวณลานชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) ให้ลูกจ้าง / ผูป้ ระกันตน ได้รับบริ การด้านประกันสังคม ด้วยความสะดวกรวดเร็ ว
2) ให้บริ การตรวจสุขภาพ รักษาโรคเบื้องต้น และกิจกรรมเจาะเลือดตรวจหาปริ มาณนํ้าตาล เพื่อคัดกรองความ
เสี่ ยงสําหรับผูป้ ระกันตนที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป
3) พัฒนาองค์ความรู ้ให้นายจ้าง ลูกจ้าง / ผูป้ ระกันตน มีความเข้าใจหลักการของการประกันสังคม ตลอดจน
หน้าที่และสิ ทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม และเพื่อส่งเสริ มสุ ขภาพป้ องกันโรคให้แก่นายจ้าง
ลูกจ้าง / ผูป้ ระกันตน
จึงขอเชิญ / ...
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จึงขอเชิญบุคลากรตามสัญญา ที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคม ทุกคนเข้ารับฟังความรู ้ดา้ นประกันสังคมและรับการ
ตรวจสุ ขภาพ รายละเอียดตามกําหนดการที่แนบมาด้วยนี้
เวลา 09.00 – 10.00 น. รับฟังการเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นประกันสังคม จากวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญ
โดย (1) คุณพันธนภัทร์ จงประเสริ ฐกิจ นักวิชาการประกันสังคม
(2) คุณบุญญฤทธิ์ ใจอุด เจ้าพนักงานแรงงานชํานาญงาน
ณ ห้องประชุมสิ ริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ
เวลา 10.00 – 12.00 น. บุคลากรเข้ารับบริ การตรวจสุ ขภาพ รักษาโรคเบื้องต้น
และร่ วมกิจกรรมเจาะเลือดตรวจหาปริ มาณนํ้าตาล เพื่อคัดกรองความเสี่ ยง
สําหรับผูป้ ระกันตนที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป
โดย แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ณ บริ เวณลานชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2553
งานเลขานุการ ได้จดั ทํารายงานการประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2553
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 จํานวน 6 หน้า เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
วาระที่ 3.1 ติดตามความก้ าวหน้ าภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย และรายงานผลการดําเนินงานในรอบสั ปดาห์
ที่ผ่านมา
ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละงาน ในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
1) งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
1.1 ตามที่ได้ประสานงานพัสดุขอความอนุ เคราะห์ให้ประสานผูร้ ับเหมาให้เข้ามาดําเนิ นการซ่ อมแซม
ป้ อมยามประตูทางเข้าด้านหน้านั้น งานพัสดุแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ ได้ประสานผูร้ ับเหมา บ.ไทชิงยา
ให้เข้ามาดําเนิ นการซ่ อมแซมแล้ว แต่ บ.ไทชิงยา ยังไม่ได้แจ้งกําหนดการการเข้ามาดําเนิ นการ หากมีความ
คืบหน้าจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป
1.2 ขณะนี้ ได้มีการจัดซื้ อรถจักรยานลาดตระเวนเพิ่มเติม จํานวน 3 คัน แล้ว และได้นาํ มาใช้ประโยชน์
ในการปฏิบตั ิงานเรี ยบร้อยแล้ว
1.3 / ...
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1.3 ตามที่ได้มีการเพิ่มจุดตรวจ จากเดิม 3 จุด เป็ น 6 จุดนั้น ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง ได้ติดตามผลการ
ดําเนิ นงาน ซึ่ งงานรักษาความปลอดภัยฯ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่กนั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.4 ขอความร่ วมมือเจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัยฯ ในช่ วงเวลาที่เปลี่ยนผลัดเวร ขอให้ตรงต่อเวลา
และขอให้รอเจ้าหน้าที่เวรถัดไปมาประจําที่ก่อน ไม่ควรให้จุดสําคัญต่างๆ ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจําจุด
1.5 การตรวจตราไฟฟ้ าภายในมหาวิทยาลัย ช่วงกลางคืน หากพบว่าจุดใดไฟฟ้ าขัดข้องขอให้ดาํ เนิ นการ
แก้ไขในเบื้องต้น
2) งานประชาสั มพันธ์
2.1 ติดตามการดําเนิ นการจัดทําป้ ายบอกทางไปอาคารที่จอดรถ
2.2 มอบหมายให้ นายมนตรี คําปวง ออกแบบป้ ายและกําหนดสถานที่ติดตั้งป้ าย “ยินดีตอ้ นรับ” และป้ าย
“ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ”
2.3 การปรับปรุ งข่าวสารข้อมูลตามบอร์ ดประชาสัมพันธ์ บริ เวณชั้น 1 และบอร์ ดภายในลิฟท์อาคาร
ภูมิราชภัฏ ให้เป็ นปั จจุบนั และทันต่อเหตุการณ์
3) งานโสตทัศนูปกรณ์
3.1 งานโสตทัศนูปกรณ์ได้ให้บริ การวิทยุติดตามตัว กรณี ตอ้ งการใช้บริ การเจ้าหน้าที่งานโสตฯ แต่ไม่มี
ผูใ้ ดอยูป่ ระจําห้อง สามารถติดต่อได้ดว้ ยวิทยุที่วางไว้บริ เวณหน้าสํานักงาน
3.2 ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง ขอให้ทาํ คู่มือการใช้งานวิทยุดงั กล่าวด้วย สําหรับบุคลากรที่ไม่มีความรู ้ในด้าน
การใช้งานวิทยุดงั กล่าว
4) งานพัสดุ
4.1 ประสาน บ.ผูร้ ับเหมา ให้เข้ามาดําเนิ นการปรับปรุ งซ่ อมแซมอาคารที่พกั บุคลากร ของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
วาระที่ 5.1 กําหนดการประชุ มครั้ งที่ 5/2553
ที่ประชุมได้เห็นชอบกําหนดให้มีการประชุ ม ครั้งที่ 5/2553 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม A512 ชั้น 5 อาคารภุมิราชภัฏ
มติที่ประชุ ม รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ
ปิ ดประชุ ม

เวลา 10.00 น.

เวลา 10.00 น. / ...
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เวลา 10.00 น. ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง ผูอ้ าํ นวยการกองบริ หารงานบุคคล ผูอ้ าํ นวยการกองนโยบายและแผน
ผูอ้ าํ นวยการกองบริ การการศึกษา หัวหน้างาน กองกลาง และหัวหน้างาน กองบริ การการศึกษา
ร่ วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น ณ ลานชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ
เวลา 10.30 น. คณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยฟาร์ อิสเทอร์ น เดินทางมาถึง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นําทีมโดย อ.ดร.ทิพวัลย์ ประเสริ ฐพันธุ์ อดีตข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- ผูอ้ าํ นวยการกอง หัวหน้างาน และบุคลากรผูเ้ กี่ ยวข้อง ร่ วมให้การต้อนรับ
- ผศ.สุ บิน แก้วยัง รองอธิ การบดี กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
- หัวหน้างาน ผูอ้ าํ นวยการกอง นําคณะศึกษาดูงานลงพื้นที่โดยละเอียด
เวลา 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 น. - คณะศึกษาดูงานลงพื้นที่โดยละเอียด (ต่อ)
เวลา 15.30 น. - คณะศึกษาดูงานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

นิธิวดี คัณธานันท์
บันทึก / พิมพ์ รายงานการประชุม

นางศณัฐฌา ฤกษ์ดี
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

