รายงานการประชุมหัวหน้ างาน สั งกัดกองกลาง สํ านักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 6/2553
วันที่ 27 ตุลาคม 2553
ณ ห้ องประชุม A512 ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ
................................
รายนามผู้มาประชุ ม
1. นางศณัฐฌา
2. นายธราธร
3. นายอัศวิน
4. นายดํารง
5. นางเบญญทิพย์
6. นายสุ รินทร์
7. นายพชรพล
8. นางสาวสุ ภคั จิตต์
9. นางสาวภัทรา
10. นางสาวนิธิวดี

ฤกษ์ดี
ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
จํารัส
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
สุ วรรณวัง
หัวหน้างานยานพาหนะ
วงษ์พรวน
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
เพิ่มพูลเพชรสวัสดิ์ หัวหน้างานคลัง
ชังสิ งห์
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร
อิ่มทอง
หัวหน้างานพัสดุ
มากพันธุ์
งานสารบรรณและธุรการ
คําเพ็ง
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
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
วาระที่ 1.1.1 ขอเชิญชวนร่ วมส่ งผลงานประกวดออกแบบป้าย “สํ านักงานอธิการบดี”
สื บเนื่ องจากการประชุมหัวหน้างาน สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม
2553 ที่ ประชุ ม มี มติ เห็ น ชอบให้จ ัด ทําป้ ายสํา นัก งานอธิ ก ารบดี เพื่ อ สร้ า งความสะดวกในการติ ดต่ อ ประสานงาน
กับหน่ วยงานต่ าง ๆ และเพื่อให้เกิ ดความสวยงามภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น สํานัก งานอธิ การบดี จึ ง ได้จัดให้มี
การประกวดการออกแบบป้ ายสํานักงานอธิการบดี โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. คุณสมบัติผสู้ ่ งผลงานเข้าประกวด เป็ นนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. หลักเกณฑ์การประกวด คือ ในเนื้อความให้ระบุวา่ “สํานักงานอธิการบดี” และต้องมีตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยประกอบด้วย โดยสามารถติดตั้งอยูใ่ นพื้นที่ตามรู ปภาพประกอบที่ส่งมาด้วยนี้
3. รางวัลการประกวด คือ เกียรติบตั ร พร้อมเงินรางวัล
4. ผลงานที่ส่ง ให้ส่งในรู ปแบบที่เป็ นกระดาษสี A4 พร้อมไฟล์รูปภาพ
5. ส่ งผลงานได้ที่ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน
2553 ในวันและเวลาราชการ
6. ประกาศผลการประกวด ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
มติที่ประชุ ม รั บทราบ และมอบหมายให้ งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลตามสื่ อประชาสัมพันธ์ต่างๆของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้มีนกั ศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่ วมส่ งผลงานเข้าประกวด
วาระที่ 1.2 เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
วาระที่ 1.2.1 แนวปฏิบัติการประชุมหัวหน้ างาน กองกลาง สํ านักงานอธิการบดี
ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิในการประชุมหัวหน้างานกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ว่า
ในการประชุมครั้งต่อไป จะไม่มีการออกหนังสื อเชิญประชุมขอให้หวั หน้างาน กองกลางได้รับทราบโดยทัว่ กันว่าจะมี
การประชุมในทุกวันพุธ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม A512 ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ และการออกหนังสื อจะใช้เฉพาะ
กรณี การขอเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุมเท่านั้น เพื่อเป็ นการลดการใช้ทรัพยากรกระดาษและลดภาระงาน
ของงานเลขานุการ
มติที่ประชุม

รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2553
งานเลขานุการ ได้จดั ทํารายงานการประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2553
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 จํานวน 6 หน้า เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 โดยให้มีการแก้ไข ดังนี้
วาระที่ 3.1 หัวข้อ 7) งานยานพาหนะ ข้อย่อยที่ 7.1 ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นดังนี้ “7.1 การเสนอขออนุมตั ิอตั รา
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ (จัดระเบียบการจอดรถของอาคารที่จอดรถ) ด้วยวิธีการจ้างเหมา และใช้งบประมาณ
ของสํานักงานอธิการบดีในการจัดจ้าง”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
วาระที่ 3.1 ติดตามความก้ าวหน้ าภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย และรายงานผลการดําเนินงานในรอบสั ปดาห์
ที่ผ่านมา
1)

2)

3)

4)

ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละงาน ในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
งานเลขานุการ
1.1 ทําหนังสื อแจ้งเจ้าหน้าที่ประจําอาคารที่พกั บุคลากร ให้ดาํ เนินการถอดปลัก๊ ไฟฉุกเฉินเดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อให้ระบบไฟฟ้ าฉุกเฉินของอาคารที่พกั ฯ สามารถทําหน้าที่แจ้งเตือนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.2 ทําหนังสื อถึงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ประสานบุคลากรและนักศึกษา
ให้งดจอดรถบริ เวณไหล่ทางถนนเส้นทางเข้า – ออก ของอาคารที่จอดรถ เพือ่ ป้ องกันปัญหาการจอดรถกีดขวาง
การจราจร
งานคลัง
2.1 การจัดทํารายละเอียดการโอนเงินให้หน่วยงานหรื อบุคลากร ขณะนี้ ได้ประสานแจ้ง นางสาวชมพูนุท
วังวิเศษ ได้รับทราบและประสานดําเนินการแล้ว
งานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้ อม
3.1 ให้ประสานแจ้ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ รอดพึ่งครุ ฑ รองอธิการบดี ทราบ เรื่ องการจัดสถานที่
สําหรับการประชุมนักศึกษากองทุนกูย้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) ในวันที่ 27 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าสามารถให้ความอนุเคราะห์จดั สถานที่ได้ จํานวน 2,000 ตัว
เท่านั้น
งานพัสดุ
4.1 รายงานความก้าวหน้าการประสานแจ้งผูร้ ับเหมาก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ว่าขณะนี้ ได้ออกหนังสื อแจ้ง
ผูร้ ับเหมาให้เข้ามาดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องของอาคารที่จอดรถกรณี น้ าํ ท่วมขัง ฯลฯ แล้ว
5) งานโสตทัศนูปกรณ์ / ...
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5) งานโสตทัศนูปกรณ์
5.1 รายงานความก้าวหน้าการจัดทําโครงการฝึ กอบรมดับเพลิงและการซ้อมหนีไฟ อาคารภูมิราชภัฏ ว่าขณะนี้
อยูร่ ะหว่างยกร่ างโครงการ และประสานวิทยากรให้ความรู ้ คาดว่าจะได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนในอาทิตย์หน้า
5.2 งานโสตฯ จะดําเนินการติดตั้งลําโพงเพิ่มเติม จํานวน 3 ตัว ใน 3 จุด ภายในมหาวิทยาลัย โดยจะดําเนินการ
ติดตั้งในช่วงบ่ายของวันนี้ (วันที่ 27 ตุลาคม 2553) ในพื้นที่บริ เวณ ชั้น 4 ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
ของอาคารภูมิราชภัฏ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 หารื อเพื่อให้ ได้ มาซึ่ งแนวปฏิบัติในการเพิ่มศั กยภาพในการทํางาน ของงานต่ างๆ
ในกองกลาง สํ านักงานอธิการบดี
หัวหน้างาน ขอหารื อที่ประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่ งแนวปฏิบตั ิในการเพิ่มศักยภาพในการทํางาน
1) งานยานพาหนะ
1.1 การดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้ อยบริเวณอาคารที่จอดรถ
ขอให้จดั เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ ทําความสะอาดในเบื้องต้นก่อน จากนั้น เมื่อผูร้ ับเหมาเข้ามา
ดําเนินการปรับปรุ งซ่อมแซมข้อบกพร่ องของอาคารที่จอดรถแล้ว จึงจะขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่
งานอาคารสถานที่ฯ นํารถนํ้ามาฉี ดทําความสะอาด ตามลําดับ กรณี ที่มีความจําเป็ นต้องทํางานล่วงเวลาเพื่อฉี ด
นํ้าทําความสะอาดอาคารที่จอดรถ ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง ขอให้ทาํ บันทึก ขออนุญาตตามระเบียบ
1.2 เนื่องจากปัจจุบันอาคารที่จอดรถชั้น 3 ไม่ มีหลังคา ทําให้ เกิดนํ้าขังและไม่ มีนักศึกษาหรือบุคลากรนํารถ
ขึ้นไปจอด จึงขอให้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้การสนับสนุนในการก่อสร้างเพิม่ เติมหลังคาอาคาร
ที่จอดรถให้เสร็ จสมบูรณ์ดว้ ย โดยอาจขอใช้งบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2554 (งบ 20%) หรื อ
งบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555
1.3 การจัดเจ้ าหน้ าทีบ่ ริการรถหกล้ อ
เนื่องจากปัจจุบนั รถหกล้อของมหาวิทยาลัย อยูใ่ นความดูแลของงานอาคารสถานที่ฯ แต่งานอาคาร
สถานที่ฯ ไม่มีพนักงานขับรถ ดังนั้น ขอให้งานยานพาหนะ จัดเจ้าหน้าที่บริ การรถหกล้อ ดังกล่าวด้วย
1.4 การเปลีย่ นระบบการให้ บริการรถรับ – ส่ ง อาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ ณ วิทยาเขตแพร่ และวิทยาเขตน่ าน
เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริ การรถรับ – ส่ ง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ วิทยาเขต
แพร่ และวิทยาเขตน่าน โดยวิทยาเขตน่านจะมีรถมารับคณาจารย์ ณ มรอ. ในเย็นวันศุกร์และมาส่ งในวัน
อาทิตย์ โดยไม่ตอ้ งใช้รถและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย แต่งานยานพาหนะ ยังคงจัดรถให้บริ การ
สําหรับ การเรี ยนการสอน โครงการ กศ.บป. และ รปบ. ณ วิทยาเขตแพร่ และวิทยาเขตน่าน เหมือนเดิม
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2) งานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้ อม
2.1 การขนย้ ายต้ นไม้ ล้มขวางทางระบายนํ้า (คลองสวยนํ้าใส) บริเวณด้ านหลังอาคาร 8 อาคาร 9 และอาคาร 6
และต้ นไม้ ที่มีสภาพยืนต้ นตาย
ขอให้ดาํ เนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณี ต้นไม้ลม้ ขวางทางระบายนํ้าและต้นไม้ที่
มีสภาพยืนต้นตาย หากต้นไม้มีขนาดไม่ใหญ่มาและบุคลากรของงานอาคารฯ สามารถดําเนินการขนย้ายเองได้
ให้ดาํ เนินการได้เลย กรณี ที่ตน้ ไม่มีขนาดใหญ่ ขอให้งานอาคารฯ ทําบันทึกเพือ่ ขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก
เข้ามาดําเนินการ ทั้งนี้ กรณี ตน้ สัก ต้นก้ามปู หรื อต้นไม้อื่นๆ ที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
ขอให้งานอาคารฯ เก็บรักษาไม้ดงั กล่าวไว้ สําหรับไม้ที่ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ มหาวิทยาลัยอนุญาต
ให้ขนย้ายไปทิ้งภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2 การซ่ อมแซมฝ้ าเพดานอาคารศูนย์ อาหาร ด้ านทิศตะวันตก
ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ หากงานอาคารมีวสั ดุและบุคลากรสามารถดําเนินการซ่อมแซมเองได้
ขอให้ดาํ เนินการเลย และหากไม่สามารถดําเนินการได้ ขอให้บนั ทึกขอจ้างเหมาเป็ นการเร่ งด่วน เพือ่ ป้ องกัน
การเกิดอันตรายแก่ผใู ้ ช้บริ การศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัย
2.3 ขอรับการสนับสนุนวัสดุและเครื่องมือสํ าหรับติดตั้งป้ ายบริเวณทางเข้ าและทางออก
เนื่องจากผูร้ ับเหมาจัดทําป้ ายบริ เวณทางเข้าและทางออก จะเข้ามาดําเนินการติดตั้งป้ าย ในวันนี้
(วันที่ 27 ตุลาคม 2553 ) ขอความอนุเคราะห์งานอาคารฯ ให้การสนับสนุนเครื่ องมือและอํานวยความสะดวก
2.4 การซ่ อมแซมไฟฟ้ าส่ องสว่ างบริเวณด้ านหน้ าโรงเรียนสาธิต ฯลฯ
ขอให้ประสาน คุณบุญธรรม มาประกอบ ให้ดาํ เนินการซ่อมแซมไฟฟ้ าส่องสว่างบริ เวณด้านหน้า
โรงเรี ยนสาธิต ไฟฟ้ าส่ องสว่างอาคาร 10 และอาคาร 6 เนื่องจากอยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบของงานอาคารฯ
2.5 การปรับปรุงอาคารที่จอดรถ
ขอให้หวั หน้างานอาคารฯ ดูแบบการปรับปรุ งบริ เวณอาคารที่จอดรถ ได้ที่ผอู้ าํ นวยการกองกลาง
เพื่อร่ วมหารื อต่อไป
3) งานประชาสั มพันธ์
3.1 การจัดทําบอร์ ดแสดงผังที่ต้งั หน่ วยงานต่ างๆ ของมหาวิทยาลัย
ขอให้ประสานการจัดทําบอร์ดฯ ออกแบบ และประมาณการค่าใช้จ่ายโดยด่วน เพือ่ ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และดําเนินการให้แล้วเสร็ จก่อนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ทั้งนี้ ควรเป็ นป้ ายไฟมีหลังคากันแดด และควรออกแบบให้สวยงาม เหมาะสม และข้อมูลต้องเป็ นปัจจุบนั

3.2 ความก้าวหน้า / ...

6

3.2 ความก้าวหน้ าการปรับปรุงเว็บไซต์ กองกลาง
ขณะนี้ ได้ถ่ายภาพบุคลากรของกองกลางเรี ยบร้อยแล้ว และอยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งหน้าเว็บไซต์
ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง ขอให้มีขอ้ มูลภาระงานของบุคลากรแต่ละคนไว้บนหน้าเว็บไซต์ รวมถึงภาพกิจกรรม
และภาพการปฏิบตั ิงานต่างๆ ขอให้นาํ เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของกองกลาง เพือ่ เป็ นการเผยแพร่ ขอ้ มูล
การปฏิบตั ิงานของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ด้วย
4) งานพัสดุ
4.1 การเร่ งรัด หจก.ศมานุกร ให้ เข้ ามาดําเนินการซ่ อมแซมอาคารคณะครุศาสตร์
บัดนี้ งานพัสดุ ได้ประสานแจ้งผูร้ ับเหมาให้เข้ามาดําเนินการซ่อมแซมจุดต่างๆ ของอาคาร
คณะครุ ศาสตร์แล้ว กรณี ที่งานพัสดุ ต้องการให้ คุณพจมาน ธรรมณี เข้ามาช่วยงานด้านต่างๆ เป็ นครั้งคราว
ขอให้ประสานผูอ้ าํ นวยการกองกลาง เพื่อพิจารณาอนุญาตได้ และกรณี ที่งานอาคารฯ พบข้อบกพร่ องของ
ระบบระบายนํ้าอาคารคณะครุ ศาสตร์ ขอให้บนั ทึกแจ้งงานพัสดุ เพื่อประสานแจ้งผูร้ ับเหมาต่อไป
4.2 การส่ งมอบงานอาคารเอนกประสงค์ (อาคารกิจกรรมนักศึกษาและโรงแรม)
ตามที่มหาวิทยาลัยขอให้งานพัสดุประสานผูร้ ับเหมาให้ดาํ เนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ให้แล้วเสร็ จก่อน วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทนั ช่วงแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติน้ นั
งานพัสดุได้ประสานผูร้ ับเหมาแล้ว แต่เนื่องจากการดําเนินการดังกล่าวจะเป็ นการเพิ่มค่าใช้จ่ายของผูร้ ับเหมา
ประกอบกับสัญญาจ้างระบุให้แล้วเสร็ จก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนั้น ผูร้ ับเหมาจึงจะยึดสัญญาจ้าง
เป็ นหลัก
4.3 การเร่ งรัด บ.มะลิทอง ให้ เข้ ามาดําเนินการปรับปรุงระบบเดินสายไฟฟ้า ของชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ
ขอให้งานพัสดุ ประสานผูร้ ับเหมาให้ส่งใบเสนอราคาในการดําเนินการ เพ◌ื◌่อจัดหางบประมาณ
ในการดําเนินการต่อไป
4.4 การติดตั้งระบบดักจุลินทรีย์ ภายในบ่ อบําบัดและบ่ อเกรอะ ของอาคารภูมริ าชภัฏ
ขอให้งานพัสดุ ประสานผูร้ ับเหมา หรื อบริ ษทั อื่น เช่น แซนเทกส์เซ็นเตอร์ ให้ส่งใบเสนอราคา
ในการดําเนินการ เพ◌ื◌่อจัดหางบประมาณในการดําเนินการต่อไป
4.5 การประสานผู้รับเหมาก่ อสร้ างอาคารเอนกประสงค์ ไม่ ให้ นํางานอื่นมาทําภายในมหาวิทยาลัย
นอกเหนือจากงานที่มีสัญญาจ้ าง
เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีคนงานของผูร้ ับเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ทําเฟอร์นิเจอร์ ภายใน
อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งเป็ นการใช้ไฟฟ้ าของมหาวิทยาลัยกระทําการอื่นๆ นอกเหนือสัญญาจ้าง จึงขอให้
ผูค้ วบคุมงานของมหาวิทยาลัยเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และแจ้งเตือนผูร้ ับเหมามิให้กระทําการดังกล่าว
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4.6 ความก้าวหน้ าการซ่ อมแซมป้อมยามประตูทางเข้ าด้ านหน้ ามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ที่ผา่ นมา ผูร้ ับเหมาได้เข้ามาดําเนินการปรับปรุ งซ่อมแซมข้อบกพร่ อง
ของป้ อมยามประตูทางเข้าด้านหน้ามหาวิทยาลัยแล้ว แต่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัยฯว่า
ยังไม่เรี ยบร้อยเท่าที่ควรในลําดับต่อไป งานพัสดุ จะประสานแจ้งให้ผรู ้ ับเหมาเข้ามาดําเนินการทาสี ซ้ าํ อีกครั้ง
หนึ่ง ทั้งนี้ จะดําเนินการให้แล้วเสร็ จก่อนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
4.7 การซ่ อมแซมไฟฟ้ าเกาะกลางทางเข้ ามหาวิทยาลัย
เนื่องจากขณะนี้ไฟฟ้ าเกาะกลางทางเข้ามหาวิทยาลัย ไม่สามารถใช้การได้ จํานวน 4 จุด ขอให้
ประสานผูร้ ับเหมาให้เข้ามาดําเนินการซ่อมแซม โดยด่วน
5) งานสารบรรณและธุรการ
5.1 ข้ อจํากัดในการเสนอหนังสื อ ช่ วงวันเสาร์ – อาทิตย์
เนื่องจากปัจจุบนั ไปรษณี ยจ์ ะนําจดหมายภายนอกมาส่ งที่งานสารบรรณและธุรการ จะมีจาํ นวนมาก
ในช่วงวันจันทร์ เนื่องจากติดวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ทําให้การเสนอหนังสื ออาจเกิดความล่าช้า
5.2 การพิจารณาเสนอเรื่องเร่ งด่ วน
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณและธุรการ เมื่อเปิ ดซองจดหมายแล้วในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ กรณี มีเรื่ อง
เร่ งด่วน ขอให้สาํ เนาหนังสื อนั้นส่งให้ผบู ้ ริ หารผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อรับทราบก่อน จากนั้น หนังสือฉบับจริ งค่อย
ส่ งตามระบบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและความเสี ยหายแก่มหาวิทยาลัย
6) งานเลขานุการ
6.1 การจัดทํารายงานการประชุ ม
เพื่อให้การติดตาม และประสานงานต่างๆ ภายหลังจากเสร็ จสิ้ นการประชุมในแต่ละครั้ง เป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ เมื่อเสร็ จสิ้ นการประชุมแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่ดาํ เนินการจัดทํารายงานการประชุมทันที
6.2 การบริหารจัดงานคนในหน่ วยงาน
ในการจัดการประชุมแต่ละครั้ง ไม่จาํ เป็ นต้องให้เจ้าหน้าที่ของงานเลขานุการ เข้าประชุมทั้งหมด
อาจให้เข้าบันทึก 1 คน ช่วยดูแลเรื่ องอาหารว่าง 1 คน และที่เหลือให้ลงไปปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7) งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
7.1 การนอนเวรประจําอาคาร
จากการตรวจการนอนเวรที่ผา่ นมา มีบุคลากรที่มีคาํ สัง่ ให้นอนเวร ประจําอาคาร 8 ได้เข้ามาลงชื่อ
ละเว้นการนอนเวร โดยมีสาเหตุมาจากการที่อาคาร 8 ไม่มีการจัดห้องพักสําหรับผูน้ อนเวรไว้
มอบหมายให้ งานเลขานุการ ออกหนังสื อแจ้งกองบริ หารงานบุคคล ให้ประสานคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อขอความอนุเคราะห์จดั ห้องสําหรับผูน้ อนเวรประจําอาคาร และอุปกรณ์การนอนเวรด้วย

7.2 การออกตรวจ / ...

8
7.2 การออกตรวจความเรียบร้ อยบริเวณอาคารสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากการออกตรวจเวรของเจ้าหน้าที่ฯ พบว่าที่สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มีนกั ศึกษาประพฤติตวั ไม่เหมาะสม ซึ่งเจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัยฯ ได้เคยแจ้งเตือนแล้ว แต่กย็ งั
มีการพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวอยู่
มอบหมายให้ ผู้อาํ นวยการกองกลาง ประสานแจ้งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กาํ กับดูแล
พฤติกรรมนักศึกษา และควบคุมดูแลการใช้หอ้ งสโมสรนักศึกษา
7.3 การทําคลื่นคันกระโดด ถนนทางเข้ าด้ านหน้ ามหาวิทยาลัย และการทาสี คลื่นคันกระโดด
เนืองจากปัจจุบนั ช่วงหัวคํ่า ด้านหน้ามหาวิทยาลัยมักประสบอุบตั ิเหตุบ่อยครั้ง สาเหตุเกิดจากรถ
ที่ออกจากมหาวิทยาลัยวิง่ ออกไปด้วยความเร็ ว ดังนั้น เพื่อเป็ นการป้ องกันมิให้มีการขับรถออกจาก
มหาวิทยาลัยด้วยความเร็ ว จึงเห็นสมควรให้มีการทําคลื่นคันกระโดด ถนนทางเข้าด้านหน้ามหาวิทยาลัย
มอบหมายให้ งานอาคารฯ จัดเตรี ยมวัสดุ และสี เพื่อเจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัยฯ จักได้
ดําเนินการพัฒนา ทาสี คลื่นคันกระโดด ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2553 ตามแผนที่งานรักษาความปลอดภัยฯ
กําหนดไว้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
วาระที่ 5.1 กําหนดการประชุ มครั้ งที่ 6/2553
ที่ประชุมได้เห็นชอบกําหนดให้มีการประชุ ม ครั้งที่ 6/2553 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม A512 ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ
มติที่ประชุ ม รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ
ปิ ดประชุ ม

เวลา 10.30 น.

นิธิวดี คัณธานันท์
บันทึก / พิมพ์ รายงานการประชุม

นางศณัฐฌา ฤกษ์ดี
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

