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ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ ๑๙ 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 

โทรศัพท์ ๐๘๑ ๓๒๘ ๗๕๕๓ โทรสาร ๐๗๓ ๓๑๒ ๒๓๒ E-mail : rewat.r@psu.ac.th 

รายงานการประชุม 

 คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งท่ี 1/2561 
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561  

ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   

 
ผู้มาประชุม 

1. นายคมกริช  ชนะศรี   ประธาน 

2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิต  ผิวพันค า  รองประธานคนที่ 2 

3. นางสาวปัทมา  จักษุรัตน์  ผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุน 

4. นายใหม่  ภูผา       ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

5. นายนิคม  หล้าอินเชื้อ  ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

6. นายประสาน  ชนาพงษ์จารุ ผู้อ านวยการฝ่ายแผน 

7. นางจริยา ปัญญา    กรรมการบริหาร 

8. นางสาวนุษรา  ปานกรด   กรรมการบริหาร 

9. นายเรวัต  รัตนกาญจน์   เลขาธิการ 

10. นางวีณา  ฤทธิ์รักษา   รองเลขาธิการ คนที่ 1 

11. นางสาวพิกุล  แซ่เจน   รองเลขาธิการ คนที่ 2 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายไพโรจน์  กรุยทอง   รองประธานคนที่ 1 

2. ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน  ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

3. ดร.รัชชนนท์  แกะมา   กรรมการบริหาร 

4. นายธงชัย  แสงจันทร์   กรรมการบริหาร 

5. นายส าราญ  ค าแพ   กรรมการบริหาร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายคนอง  วรรณศรี   ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

 เปิดประชุมเวลา  14.00  น. 
ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกล่าวขอบคุณ นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการส านักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม และส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพและ
อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
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ระเบียบวาระที ่1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  วาระท่ี 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน ปขมท. 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  ได้มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีแล้ว โดยประธาน ปขมท. 
ในฐานะประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
ด้วย รวมถึงในส่วนของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ยังมีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีได้ด้วยเช่นกัน    

ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกรรมการบริหาร ปขมท.ชุดที่ 19 

  1.2.1 นางสาวนุษรา ปานกรด แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ครบวาะ 2 สมัย และอยู่ระหว่างโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภาท่านใหม่ คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์

ภิรมย์ กมลรัตนกุล  

  ที่ประชุมรับทราบ 

  1.2.2 นางจริยา ปัญญา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม 

วัฒนชัย ลาออกจากต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และอยู่ในกระบวนการสรรหาเพ่ือเสนอโปรดเกล้า

แต่งตั้งต่อไป  

  ที่ประชุมรับทราบ 

   1.2.3 นายนิคม หล้าอินเชื้อ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ 

ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าทีร่ักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ที่ประชุมรับทราบ  

  วาระท่ี 1.3 เรื่องรายงานสถานะการเงิน เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560  

   นายใหม่ ภูผา ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน  ได้รายงานสถานะการเงินช่วงเดือน พฤศจิกายน – 

ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้    

   - รายจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2560  รวมเป็นเงิน 23,815  บาท 

 - รายจ่ายเดือนธันวาคม 2560    รวมเป็นเงิน 28,865 บาท 

ยอดเงินคงเหลือ     รวมเป็นเงิน 618,240.28  บาท 

 โดยมรีายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี 1.4 เรื่องวาระการด ารงต าแหน่งของประธาน และคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 19 

     ด้วยประธาน ปขมท. จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 14 กันยายน 2561 ตามข้อบังคับฯ ให้

เลือกตั้งประธาน ปขมท. ตามวาระ ให้ด าเนินการก่อนครบวาระไม่น้อยกว่า 120 วัน และให้ ประธาน ปขมท. 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

ทีป่ระชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อไปดังนี้  

       1. ก าหนดให้มีการเลือกตั้งประธาน ปขมท. ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ในช่วงการประชุม

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

      2. มอบหมายฝ่ายเลขาธิการประสานงานกับสมาชิกเป็นรายบุคคล เพ่ือให้สมาชิกเข้าประชุมโดย

พร้อมเพรียงกัน และให้เชิญที่ปรึกษาทุกคนเข้าร่วมประชุมด้วย 

      3. แจ้งใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ เพ่ือรับทราบ ในวันที่ 27 มกราคม 2561 

 

  วาระท่ี 1.5 เรื่อง รายงานสรุปการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6  

     นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ ผู้อ านวยการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน แจ้งที่ประชุมรับทราบการจัด

ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6 เรื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการ

ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดย

ร่วมกับสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจ านวน 428 คน 

และมีประเด็นปัญหา/อุปสรรคที่เจอ คือ เรื่องการบริหารจัดการ อาทิเช่น เรื่องใบเสร็จไม่ถูกต้อง และการ

ประสานงานด้านต่าง ๆ  เป็นต้น 

 ที่ประชุมรับทราบ  

    

  วาระที่ 1.6 เรื่อง โครงการค่ายฝึกอบรมการท าวิจัยและผลงานทางวิชาการส าหรับบุคลากร 

สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6  

      นายนิคม หล้าอินเชื้อ ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมรับการการจัดค่ายฝึกอบรมการท า

วิ จั ย แ ล ะผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ส า ห รั บ บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ใ น ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  ค รั้ ง ที่  6   

จัดโดยส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมกับ ปขมท. และ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสาย

สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งได้ขยายเวลาการรับสมัคร เนื่องจากหลาย

มหาวิทยาลัยเพ่ิงได้รับข่าวสาร จากเดิมปิดรับสมัครวันที่ 25 มกรคม 2561  เป็นในวันที่ 31 มกราคม  2561 

โดยมจี านวนผู้สมัครแล้ว 158 คน   

 ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้แจกเอกสารปขมท. สัมพันธ์ ส าหรับผู้เข้าโครงการฯ ด้วย  
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ระเบียบวาระการประชุม 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   

 วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 5/2560  

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 

      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขรายชื่อดังนี้ 

- นางปัทมา จักษุรัตน์ แก้เป็น นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ 

- ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวล แก้เป็น ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน 

และรับรองรายงานการประชุมฯ  

 

ระเบียบวาระการประชุม 3 วาระสืบเนื่อง  

 วาระท่ี 3.1 เรื่อง ความคืบหน้าการด าเนินงานการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น

แห่งชาติ ประจ าปี 2560  

 นายใหม่ ภูผา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น

แห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี 2560 ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของการด าเนินการคัดเลือกฯ โดยคณะ

กรรมการฯ ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ไปเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา

ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยมีจ านวนผู้ส่งผลงานทั้งหมด 18 มหาวิทยาลัย/

สถาบัน รวม 61 ผลงาน ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ทั้งหมด แบ่งประเภทได้ดังนี้ 

- บริการดีเด่น จ านวน 15 ผลงาน 

- บริหารดีเด่น จ านวน 11 ผลงาน 

- วิชาชีพดีเด่น จ านวน 14 ผลงาน 

- สร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น จ านวน 13 ผลงาน  

- ลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น จ านวน 8 ผลงาน 

  ซึ่งการด าเนินการพิจารณาผลงานของผู้สมัครในแต่ละด้านทั้งในส่วนของคณะกรรมการคัดเลือกฯ และ

อนุกรรมการคัดเลือกในแต่ละด้านได้ด าเนินการไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

 ที่ประชุมรับทราบ 

        

ระเบียบวาระการประชุม 4 วาระเพื่อพิจารณา  

4.1 เรื่อง พิจาณาการจัดท าสาร ปขมท. สัมพันธ์ 
   นายนิคม  หล้าอินเชื้อ ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมเรื่องการจัดท าสาร ปขมท. 

สัมพันธ์ จะมีการจัดท าปีละ 3 ฉบับ (สี่เดือน/ครั้ง) ประจ าเดือนมกราคม – เมษายน/ ประจ าเดือนพฤษภาคม – 

สิงหาคม/ ประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม โดยในครั้งแรกฉบับเดือนมกราคม – เมษายน 2561 ได้ผลิตแล้ว

จ านวน 1,000 ชุด  
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ส านักงานประสานงานท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ ๑๙ 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 

โทรศัพท์ ๐๘๑ ๓๒๘ ๗๕๕๓ โทรสาร ๐๗๓ ๓๑๒ ๒๓๒ E-mail : rewat.r@psu.ac.th 

 และมีประเด็นเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

 1. ขออนุมัติให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ด าเนินการต่อ และจะผลิตจ านวนเท่าไหร่ต่อครั้ง 

 2. ขออนุมัตงิบประมาณเพ่ิมเติม (ตามแผนงบประมาณปี 2561 ขอตั้งไว้ 6,000 บาท) 

 3. ขอความเห็นว่าควรจัดส่งไปที่ไหนและมอบให้ใครบ้าง 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

 1. อนุมัติให้ฝ่ายประชุมสัมพันธ์ด าเนินการจัดท าสาร ปขมท. สัมพันธ์ ตามที่เสนอ คือ ปีละ 3 ฉบับ  

จ านวนฉบับละ 1,000 ชุด   

 2. อนุมัตงิบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม จ านวน 9,000 บาท รวมเป็น 15,000 บาท 

 3.  เห็นควรให้จัดส่งสาร ปขมท. สัมพันธ์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ ปขมท. 

สมัยสามัญ และที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ เพ่ือแจกจ่ายในหน่วยงานที่แต่ละท่านสังกัดต่อไป  

 

4.2 ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 

2561 

      ประธานเสนอให้น าวาระนี้  เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 

82/(1/2561) ในวันที่ 27 มกราคม 2561 เพ่ือพิจารณาร่วมกันต่อไป  

 ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ 

 

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
 
 
 
 
   (นางวีณา ฤทธิ์รักษา)                (นางสาวพิกุล แซ่เจน)             (นายเรวัต  รัตนกาญจน์) 
   รองเลขาธิการ คนที่ 1                รองเลขาธิการ คนที่ 2                      เลขาธิการ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม            ผู้บันทึกรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


