๑๘

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม อาคารสโมสรสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ
ประธานสภาพนักงาน
๒. นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ
รองประธานสภาพนักงาน คนที่ หนึ่ง
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์
รองประธานสภาพนักงาน คนที่ สอง
๔. ดร.ไผ่แดง ขวัญใจ
กรรมการ
๕. ดร.สุวลี ฟองอินทร์
กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล จี้ฟู
กรรมการ
๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล
กรรมการ
๘. อาจารย์ภัทรา เอกประเสริฐ
กรรมการ
๙. อาจารย์ทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงศ์
กรรมการ
๑๐. อาจารย์พชรธัช ไชยมงคล
กรรมการ
๑๑. นางสาวรัชนีวรรณ หมั่นแสวง
กรรมการ
๑๒. นายเพ็ชร พงษ์เฉย
กรรมการ
๑๓. นายอิทธิฤทธิ์ มูลเมือง
กรรมการ
๑๔. นายณัฐวิทย์ ประกิตติกรเวท
กรรมการ
๑๕. นางสาวณวพร ฟองแก้ว
กรรมการ
๑๖. นางสาวพราวตา ศรีวิชัย
กรรมการ
๑๗. นางสาวกิติยา เขียวงาม
กรรมการ
๑๘. นายวิชญนนท์ มณีชาติ
กรรมการ
๑๙. นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย
กรรมการและเลขาธิการสภาพนักงาน
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
๑. ดร.วาจารี วีระ
กรรมการ
๒. อาจารย์พมิ พ์ใจ ลังการ์พนิ ธุ์
กรรมการ
๓. ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ
กรรมการ
๔. นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า
กรรมการ
/รายนาม...

๑๙

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางเพลินพิศ เมืองน้ำเที่ยง
๒. นางสาวศศิวิมล คำประกายสิต
เริ่มประชุม

หัวหน้างานสภาพนักงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๒ (๑๑/๒๕๖๓)
มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งให้บุคลากรและนิส ิต ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด ๑๙ และให้ปฏิบัติตามประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด ๑๙
ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID–๑๙) ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อลดลง คาดว่ามาตรการ
ต่าง ๆ จะมีการผ่อนปรนมากยิ่งขึ้น
มาตรการประหยัด พลั ง งาน น้ำ ไฟ โดยขอความร่วมมือ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัย
ช่วยกันประหยัดพลังงานและทรัพยากร โดยเฉพาะน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำที่มีอยูอ่ าจจะไม่เพียงพอ
มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๑๐ ปี และจะมี
พิธีมอบโล่บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
มติ ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๒ การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๓
ทีป่ ระชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จะจัดงานประชุม
วิชาการประจำปีชื่อ “พลังอุดมศึกษาไทยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศยุคหลังโควิด ๑๙” The Power of
Thai Higher Education in Driving the Country After The COVID-๑๙ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่
๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ความคื บ หน้ า ของการจั ด โครงการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรดีเด่ น แห่ ง ชาติ ได้ ร ายชื่ อ
คณะกรรมการ และรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นแห่งชาติ จากมหาวิทยาลัย
ในเครือข่าย ปอมท. ทั้ง ๒๘ แห่ง เรียบร้อยแล้ว
มติ ที่ประชุมทราบ
/๑.๑.๓ นางอินทนิล

๒๐

๑.๑.๓ นางอินทนิล จินดากาศ กรรมการสภาพนักงานสายบริการลาออก
เนื่องจากนางอิน ทนิล จิน ดากาศ ได้ด ำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนัก งานโรงเรียนสาธิต
มหาวิ ท ยาลัย พะเยา จึ ง ขาดคุ ณ สมบั ต ิ ต ามข้อ บั ง คับ มหาวิ ทยาลัย พะเยา ว่ า ด้ ว ย สภาพนัก งาน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๒) และทางสภาพนัก งานจะได้ เตรี ยมการเลื อกตั ้ง กรรมการสภาพนัก งาน
แทนตำแหน่งที่ว่างลงต่อไป
มติ ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๔ การยกเลิกโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ โครงการ
ตามมติที่ประชุมสภาพนัก งานสมัยสามัญ ครั้ง ที่ ๒/๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๑
เรื่อง การปรับโครงการตามแผนปฏิบัต ิการประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ยกเลิกโครงการ
จำนวน ๓ โครงการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และได้นำส่งเงินคืน
ให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อช่วยนิสิตจากสถานการณ์โควิด เป็นจำนวน ๖๐,๘๐๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน) โดยกองแผนงานได้ดำเนินการหักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเงินที่เหลือ จำนวน ๙,๒๐๐ บาท
(เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ได้นำเข้าหมวดค่าวัสดุของสภาพนักงานต่อไป
มติ ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๕ รายชื่อบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อรับโล่ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ รางวัล ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย
บุคลากรดีเด่น ด้านผูบ้ ริหาร
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี บุคลากรดีเด่น ด้านบริหาร
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง บุคลากรดีเด่น ด้านบริหาร
๔. นางภัทรภรณ์ ผลดี
บุคลากรดีเด่น ด้านบริหาร
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ชัยวังเย็น บุคลากรดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน บุคลากรดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา พงษ์นลิ
บุคลากรดีเด่นสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘. นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย
บุคลากรดีเด่น ด้านบริการ
๙. นายนฤบวร ภิรมย์พลัด
บุคลากรดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม
๑๐. นางสาวสุภาพร บัวผัด
บุคลากรดีเด่น ด้านวิชาชีพ
มติ ที่ประชุมทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๒

๒๑

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒.๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
พะเยาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สมัยสามัญ
ครั้ง ที่ ๒/๒๕๖๓ ในวัน พฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในระบบ Microsoft Teams ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
เพื ่ อ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม ตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการสภาพนัก งาน
มหาวิทยาลัยพะเยา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๑)
มติ ทีป่ ระชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่อง
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ความก้าวหน้าของสายบริการ
สรุปเรื่อง
เนื ่ อ งด้ ว ยพนั ก งานสายบริ ก าร มี ค วามประสงค์ จ ะเข้ า สู ่ ต ำแหน่ ง ทางวิ ช าชี พ ที ่ ส ู ง ขึ ้ น
เพื่อความก้ าวหน้ าในสายงาน โดยการเข้าสู่ ต ำแหน่ง ระดับ ชำนาญการ ระดับชำนาญการพิ เ ศษ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ และมี พนักงานสายบริการบางส่วนได้ยื่น ขอประเมินค่างาน
ไปเรียบร้อยแล้ว จึงได้สอบถามการดำเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปของมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอโปรดเพื่อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ดังนี้
๑. เรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อชีแ้ จงให้กับคณะกรรมการสภาพนักงานทราบ
๒. หารือผู้บริหารเรื่องนโยบายและทิศทางกำหนดเวลา และขัน้ ตอนที่ชัดเจน
/ระเบียบวาระที่ ๔.๒...

๒๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การติดตามโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
สืบเนื่องจากกองงานแผน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขอให้ทุกคณะและหน่วยงาน กำกับติดตาม
แผนการดำเนิ น งานโครงการประจำปี ง บประมาณ ๒๕๖๓ เพื ่ อ ให้ ก ารดำเนิ น โครงการเป็ น ไป
ตามแผนปฏิบัติการและระยะเวลาที่กำหนด นั้น
ข้อเสนอโปรดเพื่อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๓ ตามแผนปฏิบตั ิการ
และระยะเวลาที่กำหนด
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ดังนี้
๑. โครงการจัด ทำแผนยุทธศาสตร์ส ภาพนัก งานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีก ารจัด ทำแผน
และร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณอาคารสโมสรสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันเดียวกัน ซึ่งคาดว่า
จะจัดในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
๒. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าของสายสนับสนุน และโครงการส่ง เสริมจรรยาบรรณ
บุคลากร ให้จัดในวันเดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะจัดในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
๓. ยกเลิกโครงการเวทีสะท้อนความคิดเห็น จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท โดยขอโอน
งบประมาณไปหมวดค่าวัสดุสำนักงานสภาพนักงาน
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๑. ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการสภาพนักงานช่วยงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยในวันที่
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ
รองประธานสภาพนักงาน คนที่หนึ่ง
๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ รองประธานสภาพนักงาน คนที่สอง
๓. นางสาวรัชนีวรรณ หมั่นแสวง
กรรมการ
๔. นางสาวณวพร ฟองแก้ว
กรรมการ
๕. นางสาวพราวตา ศรีวิชัย
กรรมการ
๖. นายเพ็ชร พงษ์เฉย
กรรมการ
๗. นายวิชญนนท์ มณีชาติ
กรรมการ
๘. นางเพลินพิศ เมืองน้ำเที่ยง
หัวหน้างานสภาพนักงาน
โดยให้แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว พร้อมหมวกมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนีก้ ำหนดการจะแจ้งให้
ทราบต่อไป
/๒. นโยบาย...

๒๓

๒. นโยบายของอธิการบดี อยากให้ “สภาพนักงานมีชีวิต” ทำอย่างไรให้สภาพนักงานมีชีวิต ซึ่ง
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จะได้จัดประชุมและวางแผนดำเนินการต่อไป
๓. คำถามจากพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
๓.๑ เรื่อง เอกสารเล่าเรียนบุตรอยากให้จัดเก็บปีแรกและปีต่อไปไม่ต้องเลือกเอกสาร
แนบอีก
๓.๒ เรื่อง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล อยากให้ครอบคลุมสามีและบุตร
๓.๓ เรื่อง ค่าไฟฟ้าของหอพักศรีตรังมีราคาสูงกว่าอัตราปกติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓.๔ เรื่อง การขอหอพักให้พนักงานสายบริการ
๓.๕ เรื่อง กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ขอแจ้งว่า สมาชิกที่ลงทุนในกองทุนกลุ่มความเสี่ยงสูงกำลังขาดทุนแต่ยังขาดทุน
ไม่มาก
๓.๖ เรื่อง กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
แนวคิดกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการเก็บค่าสมาชิก
เพื่อสมทบในการฌาปนกิจศพบิดา มารดา ภรรยา สามี และบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
ประธานกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา เวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางเพลินพิศ เมืองน้ำเที่ยง)
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย)
เลขาธิการสภาพนักงาน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)
ประธานสภาพนักงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

