รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2551
วันที่ 24 กรกฎาคม 2551
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
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รายนามผูมาประชุม
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ศาสตราจารย ดร.เกษม
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
นายดิเรก
ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์
นายมานพ
นายเรืองชัย
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ
นายวีระ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมพันธ
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน
อาจารยปริญญา
ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย
ผูชวยศาสตราจารยอมร
อาจารยเสรี
รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา

จันทรแกว
หาญสมบัติ
กอนกลีบ
บุญสาลี
ดีมี
ทรัพยนิรันดร
กาญจนกิจ
นพรัก
รัตนศิริกลุ ชัย
ศศิธรานุวัฒน
รอดพึ่งครุฑ
แกวยัง
บัววังโปง
จุฑานนท
ชูเอียด
แสงอุทัย
พรหมมา

นายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการจากผูด าํ รงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูด าํ รงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูด าํ รงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ภัทรานวัช
เหลาอารยะ
พอจิต
พูลสรรพสิทธิ์
ชุมจันทรจิรา
มิ่งฉาย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการจากผูด าํ รงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากคณาจารยประจํา

รายนามผูไมมาประชุม
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นายธีระวัฒน
นายนรินทร
นายพีระศักดิ์
แพทยหญิงศรีวรรณา
ผูชวยศาสตราจารยกฤดา
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ไปราชการ
ไปราชการ
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รายนามผูเขารวมประชุม
1
2
3
4

นายพรไชย
นางสาวนิธิวดี
นางสาวนิรชา
นายดํารงค

สาครเสถียรกุล
คัณธานันท
คมสัน
วงษพรวน

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เปดประชุม เวลา 09.30 น.
ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 72 ป มรอ. “72 ป มรอ.จากอดีต ปจจุบัน สูอนาคต”
วันที่ 1 สิงหาคม 2551
ด ว ยในวั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2551 เป น วั น คล า ยวั น สถาปนามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ ครบรอบ 72 ป
ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 72 ป มรอ. “72 ป มรอ.จากอดีต ปจจุบัน สูอนาคต” ขึ้น
ระหวางวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2551 โดยมีกําหนดการตามเอกสารที่นําแจกในที่ประชุม
มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน รวมเปนเกียรติในพิธีเปดนิทรรศการ
และการแสดงผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 สิงหาคม 2551 เวลา 08.45 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร
ภูมิราชภัฏ และรวมกิจกรรมตามกําหนดการดังกลาว
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2551
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2551 จํานวน 18 หนา และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 โดยใหมีการแกไข วาระที่ 5.7 ขอ 3
บรรทัดที่ 2 ขอความวา “หรือสามารถอยูในตําแหนงนั้นไดเลย” ใหตัดคําวา “เลย” ออก
ขอสังเกต
นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ ไดสอบถามนักกฎหมาย
ในกรณีการใชคําวา “ผูมีสวนไดสวนเสีย” ไดความวา กฎหมายสวนใหญใชคําวา “ผูมีสวนไดเสีย” ดังนั้น
ใน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจาก
ราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. 2551 ขอ 11 (2) ควรแกไข
เปน “ (2) มีสวนไดเสียในเรื่องที่สอบสวน”
ระเบียบวาระที่ 3 /.........
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวน
พิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
การอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ. 2551
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ที่ประชุมไดมีมติ
เห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ
การออกจากราชการ การสั่ ง พั ก หรื อ สั่ ง ให อ อกจากราชการไว ก อ น การอุ ทธรณ และการร อ งทุ ก ข พ.ศ. 2551
โดยไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการฯ ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม จากนั้น ใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิ จารณาอีก ครั้ งหนึ่ง บัดนี้ คณะอณุ กรรมการฯ ไดดํ าเนินการแก ไข (ราง) ขอบั งคั บ ใหเปนไปตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุมเรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัย
การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ
และการรองทุกข พ.ศ. 2551 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เนื่องจากเนื้อหาของขอบังคับฯ บางประเด็นไมสอดคลองกัน ที่ประชุมไดอภิปรายอยางกวางขวาง เพื่อความ
สมบูรณของขอบังคับฯ
มติที่ประชุม
มอบหมายให คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเพิ่มเติม ในประเด็น ดังนี้
1. บทนิยามของคําวาพนักงานมหาวิยาลัย ในขอบังคับฯ ไดนิยามใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 แลวหรือไม
2. ฐานอํานาจและการกําหนดโครงสรางของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
4. ขอ 50 และ ขอ 51 ใหเปนขอเดียวกันไดหรือไม
5. มหาวิทยาลัย ควรยกรางขอบังคับขึ้นอีกหนึ่งฉบับ เพื่อบังคับใชกับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหมีขอความวา
“การดําเนินการทางวินัย การสอบสวน พิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจาก
ราชการ ไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข ของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหใชขอบังคับฯ ของขาราชการโดยอนุโลม”
3.2 พิจารณา (ราง) ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ที่ประชุมไดพิจารณา
ปรับแก (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานในตําแหนงคณบดี พ.ศ.
2551 และไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการฯ ดําเนินการแกไขเนื้อหาของ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย
คณะกรรมการประจํ า คณะ พ.ศ.2551 และ(ร า ง) ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ย การติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานในตําแหนงหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2551
ใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

คณะอนุกรรมการฯ /.....
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คณะอนุกรรมการฯ ไดประชุมหารือรวมกัน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 และดําเนินการตามมติที่ประชุม
เรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอ (ราง) ขอบังคับ ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ประกอบดวย (ราง) ขอบังคับ จํานวน
3 ฉบับ และเปนการเห็นสมควรใหมีการแกไขบัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย เบี้ยประชุมกรรมการ
พ.ศ. 2549 คณะอนุกรรมการฯ จึงขอนําเสนอ (ราง) บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย เบี้ยประชุม
กรรมการ พ.ศ. 2549 มาพรอมกันในการประชุมครั้งนี้
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง) ขอบังคับ จํานวน 3 ฉบับ และ (ราง) บัญชีแนบทายระเบียบ จํานวน 1 ฉบับ ดังนี้
1. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี พ.ศ.2551
2. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.2551
3. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงหัวหนา
สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2551
4. (ราง) บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2549
มติที่ประชุม
พิจารณา (ราง) ขอบังคับ จํานวน 3 ฉบับ และ (ราง) บัญชีแนบทายระเบียบ จํานวน 1 ฉบับ และมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบ ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี พ.ศ.2551
มอบหมายให แกไขบทนิยามคําวา “ผูทรงคุณวุฒิ” เปนดังนี้ “ผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้ง
จากบุคคลภายนอกและไมมีสวนไดเสียกับกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2. เห็นชอบ ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.2551
มอบหมายให แกไข ขอ 13 (7) เปนดังนี้ “พิจารณาเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษประจําคณะตอสภาวิชาการ”
3. เห็นชอบ ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงหัวหนา
สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2551
มอบหมายให แกไขขอ 5 บรรทัดที่ 3 เปนดังนี้ “กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหารซึ่งไมเปนผูดํารง
ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน 1 คน”
4. เห็นชอบในหลักการ (ราง) บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2549
มอบหมายให คณะอนุกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้
1) นําเสนอเปนตารางเปรียบเทียบระหวางบัญชีเกาและบัญชีใหม และใหมีชองชี้แจงวามีการเปลี่ยนแปลงแกไข
ประเด็นใดบาง และมีเหตุผลที่มาอยางไร
2) ปรับภาษาใหเปนรูปแบบเดียวกันทั้งหมด
3) พิจารณาปรับคาตอบแทนของกรรมการทุกชุด โดยใชหลักการเดียวกัน
4) ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป
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3.3 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะกรรมการทบทวนระเบียบ
การจายคาตอบแทนการดําเนินการโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนระเบียบการจายเงินคาตอบแทนการ
ดําเนินการโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประชุม
และมอบหมายใหสภาคณาจารยและขาราชการ (รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร โพธิ์ศรี เปนประธาน) ศึกษาโครงการ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย และไดดําเนินการยกรางวาดวยการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ
คือ
1. ใหสามารถขจัดปญหาความเหลื่อมล้ําซ้ําซอนในการจายเงินคาตอบแทนใหหมดไปหรือเหลือนอยที่สุด
2. กระจายคาตอบแทนการดําเนินงานใหเปนไปตามภาระงานและตามการปฏิบัติงานจริงใหมากที่สุด
3. เอื้อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาภาคพิเศษใหเปนไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรอยางแทจริง
จนกระทั้ง สภาคณาจารยและขาราชการ (รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร โพธิ์ศรี เปนประธาน) ไดหมดวาระลง
และได มอบงานให สภาคณาจารย และขาราชการ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิ ธรานุวั ฒน เปนประธาน)
ดําเนินการตอ สภาคณาจารยและขาราชการ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน เปนประธาน) ไดแตงตั้ง
อาจารยสุมน ปนาทกูล เปนประธานอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนผูบริหารจากโครงการตางๆ
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการวิเคราะหระบบคาตอบแทนทั้ง หมดของ
ฝายบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย โดยไดนําคาตอบแทนโครงการของมหาวิทยาลัย คาสอน และ
เงินคาตอบแทนอื่นๆ มาพิจารณารวมกัน รายละเอียดตามเอกสารที่นําแจงสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินงาน
มติที่ประชุม
เห็นชอบให มีการดําเนินการทบทวนระเบียบการจายคาตอบแทนการดําเนินการโครงการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ตอไป โดยยกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 1/2549 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2549 และใหแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม มีนายมานพ ดีมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการ
มอบหมายให นายมานพ ดีมี เสนอชื่อผูเหมาะสมรวมเปนคณะกรรมการฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาลงนามคําสั่ง
ขอเสนอแนะ 1. ควรพิจารณาจากเงินประจําตําแหนงในแตละโครงการ วาแตละตําแหนงไดรับคาตอบแทนเทาใด
กรณีคาตอบแทนที่ไดมาโดยการปฏิบัติหนาที่ เชน คาตอบแทนการสอน ไมควรนํามาพิจารณารวมกัน
2. ควรนําขอมูลของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาประกอบการพิจารณาดวย เชน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัตปิ ริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2550
ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2550 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม
2551 โดยมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา รวมจํานวนทั้งสิ้น 38 คน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ปริญญาบัตร
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2550 จํานวน 38 คน รายละเอียด ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร
จํานวน
9
คน
สาขาศิลปศาสตร
จํานวน
13
คน
สาขาการศึกษา
จํานวน
3
คน
สาขาบริหารธุรกิจ
จํานวน
7
คน
สาขานิตศิ าสตร
จํานวน
5
คน
สาขาการบัญชี
จํานวน
1
คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2550 จํานวน 38 คน ตามเสนอ
5.2 พิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551 – 2554) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา
ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16
และ 17 ไดกํ าหนดให สวนราชการจะต องดํ าเนินการจัดทํ าแผนปฏิบั ติราชการ 4 ป และแผนปฏิ บัติ ราชการประจํ าป
ใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินภายใน 60 วัน นับแตวันที่แผนบริหารราชการแผนดินประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษานั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถที่ 458/2551ไดดําเนินการจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551 – 2554 และไดผาน
การประชาพิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากหัวหนาสวนราชการและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยทางเอกสารและ
ทางเว็บไซต ประกอบกับไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2551
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 เรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551 –
2554) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551 – 2554) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551 – 2554) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตามเสนอ
5.3 พิจารณา /......
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5.3 พิจารณา (ราง) ปฏิทินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
ความเปนมา
เพื่อใหการเตรียมการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ปฏิทินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 เรียบรอยแลว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ปฏิทินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ปฏิทินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ตามเสนอ
5.4 พิจารณา (ราง) การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
จัดสรรครั้งที่ 3
ความเปนมา
ดวยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํา (ราง) งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 จัดสรร
ครั้ง ที่ 3 นําเสนอที่ประชุ มเพื่อ พิจารณา ซึ่ง ขอมูล ดังกลา วไดผ านการพิจารณากลั่น กรองเบื้องต น ในประชุ ม
รองอธิการบดี ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 และในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงิน ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 11–12 กรกฎาคม 2551 เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมตั ิ จัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 จัดสรรครั้งที่ 3
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 15,674,949.42 บาท รายละเอียดดังนี้
1. ประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ.2551
จํานวนเงิน 14,712,800.- บาท
2. ประมาณการรายรับนักศึกษาที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศจีน จํานวนเงิน 128,000.- บาท
3. เงินเหลือจายปลายปงบประมาณ พ.ศ.2551
จํานวนเงิน 834,149.42 บาท
(เพื่อจัดสรรเปนเงินรางวัลใหกับบุคลากรตามสัญญา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550)
มติที่ประชุม
อนุมัติ จัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 จัดสรรครั้งที่ 3
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 15,674,949.42 บาท ตามเสนอ ดังนี้
1. ประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ.2551
จํานวนเงิน 14,712,800.- บาท
2. ประมาณการรายรับนักศึกษาที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศจีน จํานวนเงิน 128,000.- บาท
3. เงินเหลือจายปลายปงบประมาณ พ.ศ.2551
จํานวนเงิน 834,149.42 บาท
(เพื่อจัดสรรเปนเงินรางวัลใหกับบุคลากรตามสัญญา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550)
5.5 พิจารณา (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551
ความเปนมา
ดวยเปนการเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติหนาที่พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัย /…….
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มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการยกรางขอบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ลงวันที่ 12 เมษายน 2550 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการ ยกราง ขอบังคับสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ย คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ พ.ศ.2551 แล ว
ซึ่ง (ราง) ขอบังคับดังกลาว ไดผานการพิจารณากลั่นกรองเบื้องตน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 และดําเนินการจัดสงใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรวมประชาพิจารณ
เรี ยบรอ ยแล ว บั ด นี้ จึ ง ขอเสนอ (ร า ง) ข อ บั ง คับ สภามหาวิ ท ยาลั ย ว าด ว ย คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551 ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณา และอภิปรายอยางกวางขวาง สรุปไดวา (ราง) ขอบังคับฯ ยังไมมีความชัดเจนดานการ
อางฐานอํานาจและโครงสรางของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ พ.ศ.2551
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหถอนการพิจารณา (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551
มอบหมายให คณะอนุกรรมการดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของกับ
คณาจารยและพนักงานของมหาวิทยาลัย ที่มี ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง เปนประธาน พิจารณาปรับแก (ราง)
ขอบังคับฯ ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การจายเงินเพิ่มคาครองชีพใหบุคลากรตามสัญญา ตามมติคณะรัฐมนตรี
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารจ ายค า ครองชี พ เพิ่ ม เติ ม ให กั บ ข า ราชการและลู ก จ า งประจํ า นั้ น
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ขอทราบความคืบหนา
ในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย
อธิการบดี แจงใหที่ประชุมทราบ วา การจายเงินเพิ่มคาครองชีพตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอนุมัติใหจาย
ให กั บ ข า ราชการและลู ก จ า งประจํ า นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น การออกคํ า สั่ ง เรี ย บร อ ยแล ว สํ า หรั บ บุ ค ลากร
ตามสัญญา ที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด มหาวิทยาลัยไดคํานวณยอดเงินไว แตยังไมมีแหลงเงินที่จะนํามา
จัดสรรใหได คาดวาจะสามารถพิจารณาจากเงินเหลือจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ซึ่งจะทราบยอดเงินเหลือจาย
ในเดือน กันยายน 2551 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจายยอนหลังใหตามสิทธิ
เพื่อใหการดําเนินการจัดหาแหลงเงิน สําหรับจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพใหกับบุคลากรตามสัญญาของ
มหาวิทยาลัย เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและกําหนดแนวปฏิบัติ
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อนุมัติในหลักการ การจายเงินเพิ่มคาครองชีพใหกับบุคลากรตามสัญญา ตามมติคณะรัฐมนตรี
มอบหมายให อธิการบดี พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจายปลายปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อจายเปน
เงินเพิ่มคาครองชีพใหกับบุคลากรตามสัญญาของมหาวิทยาลัย และเมื่อดําเนินการแลวใหนําแจงตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อรับทราบตอไป

มติที่ประชุม

6.2 นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ กลาวขอบคุณคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทุกทาน ที่ไดใหเกียรติเดินทางไปรวมพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดา
นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ กลาวขอบคุณคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกทาน ที่ไดใหเกียรติเดินทางไปรวมพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดา เมื่อตนเดือนกรกฎาคม 2551
ที่ผานมา
ที่ประชุม
รับทราบ
6.3 การศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิสเซอรแลนดและประเทศออสเตรีย
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ระหวางวันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2551
ตามที่มหาวิทยาลัย ไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการไปศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ สําหรับคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไวแลวนั้น บัดนี้ ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
ได จั ดทํากําหนดการการศึ กษาดูงาน ณ ประเทศสวิสเซอรแลนด และประเทศออสเตรี ย ของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ระหวางวันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2551 รายละเอียดตามเอกสารที่นําแจกในที่ประชุม
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ การศึ ก ษาดู ง าน ณ ประเทศสวิ ส เซอร แ ลนด แ ละประเทศออสเตรี ย ของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ระหวางวันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2551
มอบหมายให ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ประสานดําเนินการตอไป
6.4 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2551
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 8/2551
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2551 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามเสนอ

ปดประชุม /.......
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ปดประชุม

เวลา 13.30 น.

นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

หมายเหตุ

รายงานการประชุม วาระที่ 5.6 ไมสามารถเปดเผยได

