
 
 

 

 
 
ที่ ปขมท. 20/  ว 102   ส านักงานประสานงาน ปขมท. (ชุดที่ 20) 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  15  ถนนกาญจนวณิชย์ อ าเภอหาดใหญ่  
  จังหวัดสงขลา 90110 

 

                                                               30 กนัยายน 2562 
 

เรื่อง ขอเชิญชวนเป็นสมาชิกที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  
 

เรียน  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  ใบสมัครเป็นสมาชิก ปขมท. 
  2.  สิทธิประโยชน์ที่จะสมาชิกจะได้รับ 
 
        เนื่องด้วยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐมีองค์กรอิสระรวม 3 องค์กร คือ 1) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย (ทปอ. - ก่อตั้ง ปี พ.ศ. 2515)   2) ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท. - 
ก่อตั้ง ปี พ.ศ. 2523)  และ 3) ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  (ปขมท. - 
ก่อตั้งปี พ.ศ. 2536)  
 ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ก่อก าเนิดขึ้นด้วย
ความมุ่งม่ันของผู้แทนข้าราชการ สาย ข-ค และลูกจ้างประจ า ในมหาวิทยาลัย โดยในปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 38
มหาวิทยาลัย  โดยมีเป้าหมาย “คิดและท าเพ่ือเพ่ือนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างฯ” และมีเจตจ านงให้ ปขมท. 
เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
และเผยแพร่ความรู้ วิทยาการใหม่ ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อข้าราชการ พนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ 
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ระหว่างส่วนราชการ อันจะเป็นผลดีต่อการติดต่อการประสานงาน 2) เพ่ือเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ความคิดเห็น อันจะเป็นแนวทางน าไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน และบังเกิด ประสิทธิภาพในการท างาน 3) เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ แนวคิด และวิทยาการแผนใหม่ อันเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัย และการพัฒนาตนเอง และ 4) เพ่ือส่งเสริมให้
มีการปฏิบัติแก่บุคลากรสายสนับสนุน ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม  

  ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญชวนมายังมหาวิทยาลัยฯ ของท่าน เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ ปขมท. 
 

 

  ขอแสดงความนับถือ    
              

 
 
        

                     (นายคมกริช  ชนะศรี) 
    ประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 
            มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ชุดที่ 20 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

ใบสมัครเป็นสมาชิก 
ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 

 
1. สถาบัน / มหาวิทยาลัย ......................................................................................................................................... 

 
2. ที่อยู่เลขที.่....................ถนน........................................................ต าบล.................................................................

อ าเภอ.................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์.....................................
โทรศัพท.์...................................... E-mail.............................................................................................................  
เว็บไซต์..................................................................................................................... ...................................... 

 
3. การตอบรับการเป็นสมาชิกฯ (โปรดกาเครื่องหมาย  ในช่อง       ) 

 
มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกของ ปขมท. 

           ในนามสภาคณาจารย์ / สภาคณาจารย์และข้าราชการ/ สภาคณาจารย์และพนักงาน / สภาอาจารย์ / สภา
พนักงาน / สโมสรฯ  สถาบัน/ มหาวิทยาลัย .............................................................. ...................................................
ยินยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ปขมท. ทุกประการ 

 ในนามสภาคณาจารย์ / สภาคณาจารย์และข้าราชการ/ สภาคณาจารย์และพนักงาน / สภาอาจารย์ / สภา
พนักงาน / สโมสรฯ  สถาบัน/ มหาวิทยาลัย ...................................................................................................... 
ยินยอมช าระเงินจ านวน 10,000 บาท/ป ีตามท่ี ปขมท. เรียกเก็บ 
 
 

(ลงชื่อ).................................................................................. 
(................................................................................)                  

ต าแหน่ง.......................................................................... 
 

หมายเหตุ 1. ต าแหน่งโปรดระบุ เป็นประธานสภาคณาจารย์ / สภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ/ สภาคณาจารย์และพนกังาน / สภาอาจารย์ /  
                สภาพนกังาน / สโมสรฯ 

                           2. สภาข้าราชการ พนักงานและลกูจ้างของมหาวิทยาลยัที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกของ ปขมท. ใหย้ื่นความจ านงเป็นหนังสือโดยความ  
                               เห็นชอบจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ต่อประธาน ปขมท. 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

สิทธิประโยชน์ทีจ่ะสมาชิกจะได้รับ 
 

เงินค่าสนับสนุน ปขมท. 
(รายปี) 

สิทธิประโยชน์ทีจ่ะสมาชิกจะได้รับ 

10,000.- บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

1. เป็นสมาชิกสามัญ ท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 
    มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ระยะเวลา 1 ปี 
2. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรรมการบริหาร ปขมท. และกรรมการสามัญ 

ปขมท. (ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 5,000.00 บาท (ห้าพันบาท) / ครั้ง) 
3. มีสิทธิ์ขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการบริหาร ปขมท. เป็นวิทยากร

บรรยาย/อบรม/ให้ความรู้ แก่บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยท่ีรับ
เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. และการประชุม
กรรมการ สมัยสามัญ ปขมท. (โดยไม่คิดค่าตอบแทน) 

4. สามารถเข้าร่วมประชุมฯ สมัยสามัญ (2 เดือนต่อครั้ง)  
5. ได้รับความรู้ในเรื่องต่าง ๆ จากการแลกเปลี่ยนรู้ (KM) ของสมาชิกจาก

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการประชุมฯ กรรมการสามัญฯ เช่น เรื่องสวัสดิการ 
กองทุน การบริหารจัดการฯ  

6. ได้รับวารสารวิชาการ ปขมท. ปีละ 6 ฉบับ 
7. สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ ปขมท. เพื่อเป็นเจ้าภาพส าหรับการจัดการ

ประชุมฯ เครือข่ายต่าง ๆ ตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการบริหาร ปขมท. 
ก าหนด  

 


