รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ ๑9
ครั้งที่ 1/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒9 พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
ผู้มาประชุม
1. รศ. ลาวัณย์
2. นายสิน
3. นางยุคล
4. นายวิฑูรย์
5. นางรวมพร
6. นายจีรเดช
7. นายบุญสิทธิ์
8. นายอมร
9. นางวงเดือน
10. นายอภิสิทธิ์
11. นายจรัญ
12. นายคนอง
13. นายคมกริช
14. นายไพโรจน์
15. ว่าที่ร้อยตรีสุวิต
16. ดร. จรงค์ศักดิ์
17. นางสาวปัทมา
18. นายใหม่
19. นายนิคม
20. นายชวลิต
21. นายประสาน
22. นางสาวนุษรา
23. ดร. รัชชนนท์
24. นายธงชัย
25. นายสาราญ
26. นายเรวัต
27. นางวีณา
28. นางสาวพิกุล

ไกรเดช (มก.)
พวงสุวรรณ (จุฬาฯ)
ทองตัน (ม.อ.)
อร่ามพงษ์พันธ์ (มข.)
อินทรประสงค์ (สจล.)
เกษมสุข (มช.)
บัวบาน (ม.อ.)
สินเธาว์ (มข.)
ปริปุณณะ (มม.)
มฤคพิทักษ์ (มร.)
ฟุ้งเกียรติคุณ (มน.)
วรรณศรี (มร.)
ชนะศรี (ม.อ.)
กรุยทอง (มจธ.)
ผิวพันคา (มข.)
พุมนวล (สจล.)
จักษุรัตน์ (มช.)
ภูผา (มบ.)
หล้าอินเชื้อ (มช.)
เข่งทอง (มจพ.)
ชนาพงษ์จารุ (มสธ.)
ปานกรด (จุฬาฯ)
แกะมา (ม.อบ.)
แสงจันทร์ (มน.)
คาแพ (มร.)
รัตนกาญจน์ (ม.อ.)
ฤทธิ์รักษา (ม.อ.)
แซ่เจน (ม.อ.)

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน คนที่ 1
รองประธาน คนที่ 2
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อานวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุน
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้อานวยการฝ่ายแผน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ คนที่ ๑
รองเลขาธิการ คนที่ ๒

๒
ผู้ไม่มาประชุม
1. รศ. ดร. ชูศักดิ์
2. นายเกษม
3. นายปิยะวัฒน์
4. นายเสถียร
5. นายจิรศักดิ์
6. นายอรรถยุทธ
7. นางจริยา

ลิ่มสกุล (ม.อ.)
จันทร์น้อย (จุฬาฯ)
ยาวิชัยชูลาภ (มมจ.)
คามีศักดิ์ (มศว.)
บางท่าไม้ (ม.อบ.)
อินทรปรีชา (มข.)
ปัญญา (มม.)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวณัฐชลีวรรณ วงศ์ธีรนาถ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการบริหาร
หัวหน้ากลุ่มภารกิจข้าราชการและลูกจ้าง (จุฬาฯ)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และกล่าวขอบคุณที่ปรึกษา และกรรมการบริหารทุกท่านที่ได้สละเวลา
และให้เกียรติเข้ามาทางานในที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่
19 อีกวาระหนึ่ง โดยก่อนดาเนินการประชุม ประธาน ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา
59 วินาที เพื่อแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 และมอบหมายให้ เลขาธิการ ดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน ปขมท.
1.1.1 ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ออกประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ ๑9 ฉบับที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 19 และฉบับที่ 2/2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งที่
ปรึกษา ปขมท. ชุดที่ 19 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมีการแนะนาตัวของทั้งที่ปรึกษาและกรรมการบริหารให้ที่ประชุมรับทราบ
อีกด้วย
1.1.2 ประธาน เรียนเชิญให้นายคนอง วรรณศรี อดีตประธาน ปขมท. ชุดที่ 18 สรุปผลการ
ดาเนิน งานในช่วงระยะเวลาการดารงตาแหน่ง วันที่ 29 มิถุนายน 2558 – วันที่ 28 มิถุนายน 2559
ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ รวมถึงส่งมอบอุปกรณ์สานักงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้มีการสานต่องานพิพิธภัณฑ์แสดงความเป็นมาของ ปขมท.
(อดีต-ปัจจุบัน) และมอบหมายให้ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๒ เรื่องแจ้งจากกรรมการบริหาร ปขมท.

- ไม่ม-ี

๒

๓
๑.๓ เรื่องแจ้งจากที่ปรึกษา ปขมท.
1.3.1 ที่ปรึกษา อภิสิทธิ์ มฤคพิทักษ์ แจ้งที่ประชุมรับทราบสรุปข่าวในแวดวงการศึกษา
(เฉพาะระดับอุดมศึกษา) และข่าวน่าสนใจอื่น ๆ (สรุปจากหนังสือพิมพ์) ดังนี้
1) พระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน (ไทยรัฐ 17 ตุลาคม 2559)
2) จี้ ศธ. วางแผนผลิตคนตรงความต้องการ (ไทยรัฐ 23 เมษายน 2559)
3) ค้านมหาวิทยาลัยตั้งกองทุนสุขภาพเอง (ไทยรัฐ 23 พฤศจิกายน 2559)
4) เพิ่มสิทธิประโยชน์สร้างขวัญพนักงานและลูกจ้างสถาบันอุดมศึกษา (ไทยรัฐ 23
พฤศจิกายน 2559)
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๑.๓
ที่ประชุมรับทราบ
1.3.2 ที่ปรึ กษา รวมพร อินทรประสงค์ มีข้อแนะนาให้ทีมที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
บริ ห าร ชุ ด ที่ 19 หาโอกาสได้ เ ข้ า พบเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ เยี่ ย มคารวะและ
ปรึกษาหารือแนวทางการดาเนินงานของ ปขมท.
ที่ประชุมรับทราบ
1.3.3 ที่ปรึกษา จีรเดช เกษมสุข และที่ปรึกษา อมร สินเธาว์ เชิญชวนคณะกรรมการร่วม
จาริกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตาบล ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 16-26 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ รายงานฐานะทางการเงินของ ปขมท. สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ประธานมอบหมายให้ ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ฐานะการเงินของ ปขมท. ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 มีรายรับและค่าใช้จ่ายสรุปได้ ดังนี้
รายรับ
จานวนเงิน
รายจ่าย
จานวนเงิน
(บาท)
(บาท)
1. เงินคงเหลือยกมา
รายจ่าย
- เงินฝากบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 3
322,759.50 - ค่าจัดทาวารสารวิชาการ ฉ.2
35,000.00
- เงินฝากบัญชีออมทรัพย์
236,667.57 - ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
55.00
- เงินสด
263.37
- ค่าจัดทาใบเสร็จรับเงิน ปขมท. ชุด 8,000.00
ที่ 19
2. ดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 3 1,210.34
- ค่าส่งไปรษณีย์เครือข่ายงานธุรการ 97.00
รวมรายรับทั้งสิ้น
560,900.78 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
43,152.00
คงเหลือสุทธิ
517,748.78
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

๓

๔
ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อสังเกต/แนวทางดังนี้
๑. การจ่ายเงินสนับสนุน ปขมท. ในแต่ละปี สมาชิกยังจ่ายไม่ครบ รวมถึงสมาชิกที่จ่ายแล้วแต่ไม่ มี
รายละเอียดแจ้งยืนยันการจ่าย/โอนเงิน
๒. เห็นควรเน้นย้าสภาข้าราชการฯ/พนักงานของแต่มหาวิทยาลัย ว่าในกรณีที่จ่ายเงินสนับสนุน
ปขมท. ประจาปีแล้ว ให้ส่งหลักฐานไปยังผู้อานวยการฝ่ายการเงิน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
๓. เห็นควรนาเรื่องดังกล่าว แจ้ งที่ประชุมสมัยสามัญเพื่อรับทราบ และ/หรือทบทวนแนวทางการ
ดาเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง การจัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจาปี พ.ศ. 2560
ผอ. นุษรา ปานกรด นาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดประชุม
วิช าการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2560 ในระหว่ า งวั นที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชี ย
กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบกาหนดวันและสถานที่จัดประชุม
2. เห็ น ชอบก าหนดหั ว ข้ อ หลั ก (Theme) ในการจั ด ประชุ ม คื อ “ไทยแลนด์ 4.0 กั บ
อุดมศึกษาไทย”
3. มอบหมายให้ ผอ. นุษรา และทีมงานของจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทากาหนดการให้
เรี ย บร้ อย โดยให้ มีหั วข้อหรือประเด็นเกี่ยวกับ “นวัตกรรมเพื่อรองรับการทางานของ
สายวิชาการ” และ “นวัตกรรมการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน” และให้นาเสนอเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 13 มกราคม 2559
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
4. เสนอชื่ อ กรรมการบริ ห าร ปขมท. ร่ ว มเป็ น ที่ ป รึ ก ษาและให้ ข้ อ เสนอแนะการจั ด ท า
กาหนดการประชุมวิชาการ ตามข้อ 3. ประกอบด้วย 1) รองประธาน ปขมท. คนที่ 1
2) ผู้ อ านวยการฝ่ า ยวิ ช าการ 3) ผู้ อ านวยการฝ่ า ยเครื อ ข่ า ยสายสนั บ สนุ น และ
4) ที่ปรึกษา บุญสิทธิ์ บัวบาน
๔.๒ เรื่อง การจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9
ผู้อานวยการฝ่ ายเครื อข่ายสายสนับสนุน นาเสนอข้อมูล ต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบการจัดประชุมวิชาการวิจั ยระดับชาติสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
ครั้ ง ที่ 9 ระหว่ า งวั น ที่ 30-31 มี น าคม 2560 ถึ ง วั น ที่ 1 เมษายน 2560 ณ อาคารเฉลิ ม ราชกุ ม ารี
๔

๕
60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดกาหนดการตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการจัดประชุมดังกล่าว โดยมีเครือข่ายวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินงาน และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์งานวิจัยที่ครอบคลุมและเข้าใจบริบทของทุกสาขาวิชา
โดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
2. ควรให้ความสาคัญกับกิจกรรมและการทางานของทุกเครือข่าย ถือเป็นการประชาสัมพันธ์
องค์กรอีกหนึ่งช่องทาง
3. ควรจั ดให้มีการพูดคุย ทาความเข้าใจในการบริหารจัดการในแต่ละเครือข่าย ให้มีความ
เข้าใจที่ตรงกัน ทั้งในประเด็นของเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณจาก ปขมท. ที่ชัดเจน
มาตรฐานในกาจัดการประชุมต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
รวมถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของกรรมการบริ ห าร ปขมท. ในแต่ ล ะเครื อ ข่ า ยที่ ชั ด เจน ทั้ ง นี้
มอบหมายให้ ผู้อานวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุน ประสานและดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
4.3 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2559
ที่ป รึกษา บุ ญสิ ทธิ์ บัว บาน ในฐานะประธานกรรมการฯ นาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ
ประจาปี พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบแผนการดาเนินงานในการคัดเลือกฯ ตามที่เสนอ
2. เห็นควรจัดส่งหนังสือถึงอธิการบดี และประธานสภาฯ ของแต่ละมหาวิทยาลัยภายใน
เดือนธันวาคม 2559 และมหาวิทยาลัยดาเนินการคัดเลือกบุคลากรให้แล้วเสร็จภายใน
กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2560
3. จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการคั ด เลื อ กฯ และให้ ค ณะอนุ ก รรมการคั ด เลื อ ก
บุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ คัดเลือกบุคลากรให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560
4. น าเสนอรายชื่ อ บุ ค ลากรดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2559
เข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ห าร ปขมท. และที่ ป ระชุม ปขมท. สมั ยสามัญ ในเดื อ นเมษายน
2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนาเสนอรายชื่อเข้ารับรางวัลในงานวิชาการ
ปขมท. ประจาปี 2559 ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560
5. เห็นควรเสนอให้มีรางวัลดีเด่นประเภทกลุ่มบุคคล โดยจะได้นาไปหารือในการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นแห่งชาติในปี พ.ศ. 2560 ต่อไป

๕

๖
4.4 เรื่อง กาหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 19 และคณะกรรมการ ปขมท.
สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2560
เลขาธิการนาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกาหนดวันประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ปขมท. ชุดที่ 19 และคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2560 ตามข้อบังคับ ปขมท.
พ.ศ. 2552 “ข้อ 24 ให้มีการประชุม ปขมท. ดังนี้ (1) อย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง (2) สมัยวิสามัญ ตามความ
จ าเป็ น เมื่ อประธาน ปขมท. หรื อกรรมการบริ หารจ านวนไม่ น้ อยกว่ าสองในสาม หรื อสมาชิ กไม่ น้ อยกว่ า
หนึ่งในสาม ยื่นคาร้องต่อประธาน ปขมท. เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแจ้งวาระที่จะขอให้มีการประชุมสมัย
วิสามัญ” และ “ข้อ 27 การประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามข้อ 24 25 และข้อ 26 โดยอนุโลม”
จึงขอเสนอกาหนดวันประชุมประจาปี พ.ศ. 2560 ประกอบการพิจารณา ดังนี้
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 19 ในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน
- ประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ในวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 4 ของทุกสองเดือน
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ว มีม ติเ ห็น ชอบให้กาหนดวัน ประชุม คณะกรรมการบริห าร ปขมท. และ
คณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ส่ีของทุกสองเดือน
2. ประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ในวันเสาร์ สัปดาห์ที่ส่ีของทุกสามเดือน
ครั้งที่
รายการประชุม
1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.
ครั้งที่ 1/2559
2 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.
ครั้งที่ 2/2560
ประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัย
สามัญ ครั้งที่ 78(1/2560)
3 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.
ครั้งที่ 3/2560
4 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.
ครั้งที่ 4/2560
ประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัย
สามัญ ครั้งที่ 79(2/2560)
5 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.
ครั้งที่ 5/2560
ประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัย
สามัญ ครั้งที่ 80(3/2560)
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ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.

วันที่ประชุม
29 พฤศจิกายน 2559

สถานที่จัดประชุม
ห้องประชุมพันเอกอาทร ชน
เห็นชอบ1 ชั้น 6 สกอ. กรุงเทพฯ
(เช้า) 13 มกราคม 2560 ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(บ่าย) 13 มกราคม 2560 ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 มีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24พฤษภาคม 2560

โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

26พฤษภาคม 2560

โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

25 สิงหาคม 2560

รอประสานมหาวิทยาลัยในการรับ
เป็นเจ้าภาพ
รอประสานมหาวิทยาลัยในการรับ
เป็นเจ้าภาพ

26 สิงหาคม2560

27 ตุลาคม 2560
๖

รอประสานมหาวิทยาลัยในการรับ
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ครั้งที่ 6/2560
เป็นเจ้าภาพ
7 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. 24 พฤศจิกายน 2560
รอประสานมหาวิทยาลัยในการรับ
ครั้งที่ 7/2560
เป็นเจ้าภาพ
ประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัย 25 พฤศจิกายน 2560
รอประสานมหาวิทยาลัยในการรับ
สามัญ ครั้งที่ 81 (4/2560)
เป็นเจ้าภาพ
3. มอบหมายให้ฝ่ายเลขาธิการประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
และนาแจ้งที่ประชุมรับทราบต่อไป
1.5 เรื่อง การจัดกิจกรรมหรือแผนการดาเนินงานประจาปีของ ปขมท. ชุดที่ 19
ผู้อานวยการฝ่ายแผน นาเสนอ (ร่าง) แผนการบริหารและดาเนินงาน ปขมท. ชุดที่ 19 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนงานดังกล่าว
2. เห็ น ชอบให้ มีการจั ดสั มมนาคณะกรรมการบริหาร/ที่ปรึกษา เพื่อจัดทาแผนการบริห ารและ
ดาเนิ น งาน ปขมท. ชุด ที่ 19 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ให้ แล้ ว เสร็ จ โดย
มอบหมายให้ผู้อานวยการฝ่ายแผน จัดเตรียมในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. เห็นชอบเบื้องต้นกาหนดวันสัมมนาฯ ในระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อ. เชียงคาน
จ. เลย โดยมอบหมายให้ รองประธาน ปขมท. คนที่ 2 และผู้อานวยการฝ่ายการเงิน พิจารณาดู
สถานที่และงบประมาณที่เหมาะสมต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่อง ติดตามความคืบหน้า เรื่อง กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ผู้ อ านวยการฝ่ า ยแผน เสนอให้ ปขมท. ติ ดตามความคื บ หน้ า เรื่ อ ง กฎ ก.พ.อ. ว่ า ด้ว ยการให้
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 สาระสาคัญคือ ข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้ปรับเพิ่มเงินเดือน โดยให้ผู้ที่ได้เงินเดือนถึงขั้นสูงสุดแล้วไปรับเงินเดือนได้สูงขึ้นใน
อีกตาแหน่ งหนึ่ง ซึ่งมีผ ลกับ ข้าราชการตาแหน่งวิช าการเท่านั้น ไม่รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนวิช าการ
โดยขอให้มีการประสานไปยังหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ก.พ. ก.พ.อ. สกอ. และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ว่าได้ดาเนินการตามกฎ ก.พ.อ.หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะทาอย่างไรให้
ครอบคลุมถึงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้วย
ที่ประชุมรับทราบ และประธานรับจะไปดาเนิ นการติดตามในประเด็นนี้ และจาได้นาแจ้งที่ประชุม
เพื่อรับทราบความคืบหน้าต่อไป
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5.2 เรื่อง การตัดเสื้อสูทให้ที่ปรึกษาและกรรมการบริหาร ปขมท.
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็ นชอบการตัดเสื้ อสูทให้ กับที่ปรึกษาและ
กรรมการบริหาร ปขมท. ที่ตกค้างในชุดที่ 18 และที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในชุดที่ 19 เพื่อให้เกิดความสวยงามและ
พร้อมเพรียง
ที่ป ระชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเห็ นชอบตามเสนอ และมอบหมายให้ ฝ่ ายเลขาธิการและ
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

(นางวีณา ฤทธิ์รักษา)
รองเลขาธิการ คนที่ 1
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวพิกุล แซ่เจน)
รองเลขาธิการ คนที่ 2
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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(นายเรวัต รัตนกาญจน์)
เลขาธิการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

