
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

สมัยสามัญสามัญครั้งท่ี4/๒๕๖4 

วันพฤหัสบดี ท่ี 10 มิถุนายน ๒๕๖4 

เวลา 09.00 น. 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Microsoft  Teams 

---------------------- 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล  ประธานสภาพนักงาน 

๒. นายวรปรัชญ ์ ศรีดวงค า     รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1    

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 2 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์  วงศร์าษฎร์ กรรมการ 

๕. ดร.ธีรุตม์  หมื่นวงษ์เทพ     กรรมการ 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น  าทิพย์  เสมอเชื อ  กรรมการ 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สริิวัฒน์  บุญชัยศรี  กรรมการ 

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศกยภพ  ประเวทจิตร์ กรรมการ 

9. ดร.พงศพัศ  แรงดี       กรรมการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์  สันพา  กรรมการ 

11. ผู้ช่วยศาสตราย์ ดร.บังอร  สุขสวัสดิ์   กรรมการ 

12. ดร.ไผแ่ดง  ขวัญใจ       กรรมการ  

๑3. อาจารย์พชรธัช  ไชยมงคล     กรรมการ 

๑4. นางสาวเปรมดา  ทิพย์เดโช    กรรมการ 

๑5. นายณรงค์  วงค์ไชย      กรรมการ 

๑6. นายจริเมศน์  ไพฑูรย์     กรรมการ 

17. นายบรรเจิด  หงษ์จักร     กรรมการ 

18. นายอิทธิฤทธิ์  มูลเมือง     กรรมการ 

19. ว่าที่ร้อยตรี อุกฤษณ์  กัณธะค า   กรรมการ 

20. นางศรีวรรณ  ฟูแสง      กรรมการ 

21. นายฉัตรนรงค์  ไชยมงคล     กรรมการ 

22. นายภานุวัฒน์  โลมากุล     กรรมการ 

23. นาย พิศุทธ์ จิโรจน์กุล     กรรมการ 

24. นายณัฐวิทย ์ ประกติติกรเวท   กรรมการและเลขาธิการ 

 

รายนาม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางเพลนิพิศ เมืองน  าเที่ยง    หัวหน้างานสภาพนักงาน 

2. นางสาวศศิวิมล  ค าประกายสติ   เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

เริ่มประชุม     เวลา09.00น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม  งามเมืองสกุล ประธานกล่าวเปิดประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัย

พะเยา สมัยสามัญครั งที่ 4/๒๕๖4 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพจิารณารับรองรายงานการประชุม 

 สรุปเรื่อง  

  ตามที่ คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการประชุมสมัยสามัญ       

ครั งที่3/2564  วันที่  21  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องสโมสรพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านระบบ Micorsoft  Teams นั น 

  ฝ่ายเลขาธิการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุม

คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบรอ้ยแลว้ (รายละเอียดดังแนบ) 

  จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตอ่ไป   

(ดังเอกรายงานประชุมที่แนบมาพร้อมน ี) 

มต ิ      

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.1  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรและผู้บรหิารดีเดน่ เน่ืองในโอกาส 

  วันคลา้ยวันสถาปนามหาวิยาลัย 

 

สรุปเรื่อง 

    ตามที่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

มหาวิทยาลัยประจ าปี 2564 คัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาทั งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือก

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักร์ อุทิศตนในการปฏิบัติงานหรือ

สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยพะเยาและสังคม เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็น
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ตัวอย่างอันดีแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย บุคลากรดีเด่นทั งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับการ

คัดเลอืกจะได้รับมอบเกียรติบัตรและรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนั น  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

 ฝ่ายเลขาธิการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ขอความ

อนุเคราะห์พิจารณาโครงการดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมน ี 

มต ิ      ที่ประชุมเห็นชอบและเสนอแนวทางปรับแก้ กลุม่สายและรางวัลตามสายงานให้เหมาะสม 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.2 การเลอืกกรรมการกองทุนส ารองเลี ยงชีพ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองการเจ้าหน้าที่  ได้ท าหนังสือเร่ืองขอความอนุเคราะห์สรรหาคัดเลือกกรรมการ 

กองทุนส ารองเลี ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง (สมาชิก)  เน่ืองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล

(กรรมการฝ่ายลูกจ้าง) สังกัดคณะนิติศาสตร์ ซึ่งได้รับการแตง่ตั งให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาพนักงาน 

จึงท าให้ขาดคุณสมบัติกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง (สมาชกิ) นั น 

 เพ่ือให้การด าเนินงานกองทุนส ารองเลี ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง (สมาชิก) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ตามคุณสมบัติขอ้บังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย กองทุนส ารองเลี ยงชีพส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

จึงขอความอนุเคราะห์สภาพนักงานสรรหาคัดเลือกกรรมการกองทุน และตามมติที่ประชุมกรรมการ

สภาพนักงานสมัยสามัญครั งที่  3/2564 ในวันที่  21  พฤษภาคม  2564  จึงมีค าสั่งแต่งตั ง

คณะกรรมการด าเนนิการสรรคัดเลอืกกรรมการกองทุนส ารองเลี ยงชีพ มีดังนี  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล  ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข  กรรมการ 

4. ดร. พงศพัศ  แรงด ี     กรรมการ 

5. นางสาวเปรมดา  ทิพย์เดโช    กรรมการ 

6. นายณัฐวิทย์  ประกิตติกรเวท    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลอืกกรรมการกองทุนส ารองเลี ยงชีพ 

 2. ก าหนดกรอบเลอืกตั ง 

 

มต ิ       ที่ประชุมเห็นชอบและจะนัดกรรมการผู้รับผิดชอบด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ ๔.๓ พิจารณาโครงการและงบประมาณใช้จา่ย 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับจัดสรรคงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพ่ือด าเนนิกิจกรรมในโครงการ นั น 

  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

 ฝ่ ายเลขาธิ การ จึ งขอเสนอที่ ป ระ ชุมคณ ะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลั ยพะเยา  

พิจารณาการด าเนินกิจกรรมโครงการ เพ่ือปรับแผนด าเนินการดังต่อไปนี    (ตามตารางแนบ) 

ขอพิจารณายกเลกิโครงการดังนี  

1. โครงการศึกษาดูงานสภาพนักงาน จ านวนเงิน  30,000 บาท 

- เพ่ือเพ่ิมในรายการค่าใช้จา่ยในการจัดประชุม  จ านวน  20,000 บาท 

- เพ่ือเพ่ิมค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 10,000 บาท (เพ่ิมในส่วนของงบครุภัณฑ์

ส านักงาน จากเดิม จ านวน 20000 บาท เพ่ิมอีกจ านวน 10 ,000 บาท                

เป็ นจ านวน 30 ,000 บาท  เพ่ื อจัดซื อ โน๊ตบุ๊ ค ไว้ ใช้ ในส่วนของส า นักงาน                

สภาพนักงาน  

2. พิจารณาปรับโครงการหรือแผนตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เพ่ือจะได้ด าเนินการขอปรับ

แผนเสนอกองแผนการต่อไป 

มติ        ที่ประชุมพิจารณามเห็นชอบตามที่ เสนอ และยกเลิกโครงการสภาพนักงานสัญจร จ านวน       

10,000 บาท โอนงบประมาณไปยังค่าใช้สอยอื่นๆ จ านวน 10,000 บาท 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ   
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ประธานกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา เวลา 16.30  น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม  งามเมืองสกุล) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 ประธานสภาพนักงาน 

 

 

 

 

(นางเพลนิพิศ  เมืองน  าเที่ยง) 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 

 

 

(นายณัฐวิทย ์ ประกติติกรเวท) 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


