รายงานการประชุ มบุคลากรสั งกัดฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๑๐ – ๑๒.๔๐ น.
ณ ห้ องประชุ มทองหลาง ๑ ชั้น ๒ อาคารสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ห้ องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคารบริหารและสํ านักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และห้ องประชุ มงานประสานงานส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ กรุ งเทพมหานคร
---------------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา
นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ
นางสาวสมศรี โชติการ
นางสาวศุรดา ดุลยเกษม
นายจิตตพล ช่วยหนู
นางพยอม สุทธิ พนั ธุ์
นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
นายฐานิต วังวิวฒั น์ขจร
นางสาวกันยารัตน์ หนูสุข
นางสาวธันยธรณ์ สุ ทธิ พงศ์
นางลลิดา นันทวงศ์
นางปุญชรัสมิ์ บุญรักษา
นางปุณญาดา สุวรรณมณี
นางสาวชนิดา ภูมิสถิตย์
นางสําราญ ชูจนั ทร์
นางสาวทัศนีย ์ ศรี จนั ทร์
นางสาวปวีณา จันทร์ประดิษฐ์
นายเวชศักดิ์ ศรี สจั จัง
นางสาววรรณา เหมทานนท์
นายพิสิษฐ์ มงคลสวัสดิ์
นายนนทพัทธ์ นวลนิ่ม
นางสาวธิดา จิตต์ล้ าํ เลิศกุล

รองอธิ การบดี
ประธาน
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
นิติกรชํานาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
นักวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน

๒

๒๓. นายสุ รินทร์ แสงพุม่
๒๔. ว่าที่ร้อยตรี หญิง วราภรณ์ บุญเทพ
๒๕. นางสาวสุภาพร บุญราศรี
๒๖. นางสาวรุ จิรา เมืองรุ่ ง
๒๗. นายสุ รศักดิ์ วงศ์สนั ติ
ผู้ไม่ มาประชุม

ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การ
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน

๑. นางสาววัลภา ทับแก้ว

ติดภารกิจ

๒. นางอ้อยอุสา ฉัตรทอง

ลาป่ วย

๓. นางสาววรรณา เหมทานนท์

ลากิจ

๔. นางสาวเสาวรี ย ์ ฤทธิ์ ทอง

ลาคลอด

เลขานุการ

เริ่มประชุ มเวลา ๑๐.๑๐ น.
เนื่องจากประธานติดภารกิจที่คณะศึกษาศาสตร์ ในช่วงแรก จึงมอบหมายให้หวั หน้าฝ่ ายบริ หารกลาง
และทรัพยากรบุคคล กล่าวเปิ ดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้ งจากประธาน
- ไม่มี –
๑.๒ เรื่องแจ้ งจากสมาชิกทีป่ ระชุ ม
๑.๒.๑ เรื่องแจ้ งจากหัวหน้ าฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
๑.๒.๑.๑ เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
หั ว หน้ า ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล แจ้ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ
จรรยาบรรณของผูป้ ฏิ บ ัติ ง านในมหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ถื อ เป็ นแนวปฏิ บ ัติ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านตามข้อ บัง คับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเน้นยํ้าเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๓

๑. จรรยาบรรณต่อตนเองและวิชาชีพ
๒. จรรยาบรรณต่อการปฏิบตั ิงานและหน่วยงาน
๓. จรรยาบรรณต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และผูร้ ่ วมงาน
๔. จรรยาบรรณต่อนิสิต ผูร้ ับบริ การ ประชาชน และสังคม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ ๑.๒.๑.๑)
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะว่า การดําเนิ นงานทางด้านจรรยาบรรณของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในมหาวิทยาลัย หากต้องการเชื่ อมโยงกับระบบประกันคุ ณภาพ จะต้องให้สอดคล้องกับคําอธิ บายในคู่มือ
ประกันคุณภาพ ซึ่งจะต้องมีผรู้ ับผิดชอบในตัวชี้วดั ดังกล่าว
นอกจากนี้ นางพยอม สุ ท ธิ พ ัน ธุ์ ได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และเสนอพิ จ ารณามาตรการ
ในการส่ งเสริ มจรรยาบรรณ และการควบคุมการกระทําผิดจรรยาบรรณ เพื่อประกอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ
คุณภาพที่ ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ ๕ มีการให้ความรู ้
ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้ถือปฏิบตั ิ ดังนี้
กลยุทธ์ ที่ ๑

ส่ งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

มาตรการที่ ๑ มีกระบวนการส่ งเสริ มในการให้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
๑. มีขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย จรรยาบรรณของผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. มีคู่มือการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณฯ และเผยแพร่ ให้บุคลากรทราบ ผ่านทางหนังสื อ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซด์ และแจ้งในที่ประชุม
๓. มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อปลูกจิตสานึกให้ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณ

๔

มาตรการที่ ๒ มีแนวทางหลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูผเู้ ป็ นแบบอย่างที่ดีดา้ นจรรยาบรรณ และมีมาตรการ
ดําเนินการแก่ผกู ้ ระทําผิดจรรยาบรรณอย่างเคร่ งครัดและไม่ชกั ช้า
ตัวชี้วัด
๑. มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นโดยนําเรื่ องการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาเป็ นส่วนหนึ่ง
ในการพิจารณาคัดเลือก
๒. มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดําเนินการสําหรับผูป้ ระพฤติผดิ จรรยาบรรณป้ องกันเหตุการณ์และ
พฤติกรรมที่อาจเป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณ
กลยุทธ์ ที่ ๒

ป้องกันเหตุการณ์ และพฤติกรรมทีอ่ าจเป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณ

มาตรการที่ ๑ มีการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ตัวชี้วัด
๑. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อดําเนินการทางจรรยาบรรณตามอํานาจหน้าที่ ที่กาํ หนดใน
ข้อบังคับฯ
๒. ควรมีคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณประจําส่ วนงาน (คณะ สถาบัน ศูนย์ สํานักหรื อเทียบเท่า)
ทําหน้าที่ในการควบคุมดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบุคลากรในส่วนงาน
มาตรการที่ ๒ มีการกําหนดแนวทางเพื่อป้ องกันมิให้เกิดเหตุการณ์หรื อพฤติกรรมที่อาจเป็ นการกระทํา
ผิดจรรยาบรรณ
ตัวชี้วัด
๑. มีช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
๒. บุคลากรยึดถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณเป็ นส่ วนหนึ่งของการปฏิบตั ิหน้าที่

๕

กลยุทธ์ ที่ ๓

มีระบบการรับฟังความคิดเห็นและข้ อร้ องเรียนเพือ่ รับข้ อมูลป้ อนกลับและความคิดเห็น
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ

มาตรการที่ ๑ มีช่องทางการติดต่อสื่ อสาร
ตัวชี้วัด
๑. มีช่องทางการติดต่อสื่ อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซด์ และหนังสื อ
๒. จํานวนของข้อคิดเห็นและข้อร้องเรี ยนกล่าวหาที่ได้รับมีการวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริ งเบื้องต้น
เพื่อนําเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชั้น
๓. จํานวนของข้อร้องเรี ยนกล่าวหาที่มีกระบวนการซึ่ งแจ้งผลการดาเนินการให้ผรู ้ ้องเรี ยนฯ
ที่ระบุชื่อและแหล่งที่อยูไ่ ด้รับทราบ
กลยุทธ์ ที่ ๔

ติดตามและประเมินผล รวมทั้งนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการดําเนินงาน

มาตรการที่ ๑ มีการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ตัวชี้วัด
๑. มีการติดตามผลและประเมินผล
สําหรั บการดําเนิ นการของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้มีการรั บเรื่ องร้ องเรี ยนและกล่าวหา
ผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยกระทําการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณตามข้อบังคับ ดังนี้
- ประจําปี ๒๕๕๓ จํานวน ๓ เรื่ อง วินิจฉัยการกระทําผิดจรรยาบรรณแล้วเสร็ จ ๒ เรื่ อง ค้างพิจารณา ๑ เรื่ อง
- ประจําปี ๒๕๕๔ จํานวน ๒ เรื่ อง วินิจฉัยการกระทําผิดจรรยาบรรณแล้วเสร็ จ ๑ เรื่ อง ค้างพิจารณา ๑ เรื่ อง
มติ

รับทราบ สําหรับกลยุทธ์ / มาตรการ การดําเนิ นการทางด้านจรรยาบรณ จะนําหารื อร่ วมกับ

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ต่อไป

๖

๑.๒.๑.๒ รายงานสถานะการเงินฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ณ วันที่ ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๕๔
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมทราบรายงาน
สถานะการเงินฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
เงินอุดหนุนรัฐบาล
เบิกจ่ าย
คิดเป็ น
ต.ค.๕๓-ส.ค.๕๔ ร้ อยละ
ชัว่ คราว
ค่าจ้างชัว่ คราว
๔๕,๑๗๘..๗๑
๓๑,๕๔๕.๑๖ ๖๙.๘๓
ค่าตอบแทน ค่ า ต อ บ แ ท น ใ ช้ ๑,๔๕๙,๙๒๑.๒๙ ๘๑๘,๕๒๔.๕๓ ๕๖.๐๗
ใช้สอยและ สอยและวัสดุ
วัสดุ
อุดหนุน
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๑๐,๗๕๒.๐๔ ๕๑.๓๕
รวม
๒,๓๐๕,๑๐๐.๐๐ ๑,๒๖๐,๘๒๑.๗๓ ๕๔.๗๐
หมวด

รายการ

งบประมาณ

คิดเป็ น
ร้ อยละ
๑๓,๖๓๓.๕๕ ๓๐.๑๗
๖๔๑,๓๙๖.๗๖ ๔๓.๙๓
คงเหลือ

๓๘๙,๒๔๗.๙๖ ๔๘.๖๕
๑,๐๔๔,๒๗๘.๒๗ ๔๕.๓๐

เงินรายได้
หมวด

รายการ

ค่าตอบแทน

เบิกจ่ าย
คิดเป็ น
ร้ อยละ
ต.ค.๕๓-ส.ค.๕๔
๑,๔๖๙,๘๖๑.๖๕ ๑,๔๖๙,๓๔๔.๑๒ ๙๙.๙๗
งบประมาณ

ค่าตอบแทน ใช้
สอย และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค
๖๐,๘๑๙.๔๐
๕๒,๓๙๐.๘๗
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าครุ ภณั ฑ์
๔๖๕,๗๘๐.๐๐
๒๖๗,๖๒๐.๐๐
อุดหนุน
เ งิ น อุ ด ห นุ น ๑๑,๓๓๗,๖๖๗.๘๔ ๑๐,๖๙๑,๓๖๒.๓๓
ทัว่ ไป
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
๔๒,๐๔๑.๑๑
๔๒,๐๔๑.๑๑
รวม
๑๓,๓๗๖,๑๗๐.๐๐ ๑๒,๕๒๒,๗๕๘.๔๓

๘๖.๑๕
๕๗.๔๖
๙๔.๓๐

๘,๔๒๘.๕๓ ๑๓.๘๕
๑๙๘,๑๖๐.๐๐ ๔๒.๕๔
๖๔๖,๓๐๕.๕๑ ๕.๗๐

๑๐๐.๐๐
๙๓.๖๒

๐.๐๐
๘๕๓,๔๑๑.๕๗

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ ๑.๒.๑.๒)
มติ

รับทราบ

คิดเป็ น
ร้ อยละ
๕๑๗.๕๓ ๐.๐๓

คงเหลือ

๐.๐๐
๖.๓๘

๗

๑.๒.๑.๓ การเบิกจ่ ายเงิน การกันและการขยายกันเงินไว้ เบิกเหลื่อมปี
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
หัว หน้า ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล แจ้ง ให้ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า
ฝ่ ายแผนงานและการคลัง ได้แจ้งแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการเบิ กจ่ ายเงิ น การกันและการขยายกันเงิ นไว้เบิก
เหลื่อมปี ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานดังนี้
- ให้ หน่ วยงานทุกหน่ วยสํารวจเงินยืมทุกประเภททั้งที่ ดาํ เนิ นการเรี ยบร้ อยแล้ ว
อยู่ ร ะหว่ า งดํา เนิ น การ และดํา เนิ น การยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ แต่ มี ค่ าใช้ จ่ ายเกิ ด ขึ ้น แล้ ว ในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ หน่ วยงานรวบรวมใบเสร็ จ รั บเงิ น ใบส่ งของ หรื อใบสํ า คั ญ คู่ จ่ าย จั ด ทํา หน้ างบ
เพื่ อทยอยล้ างหนี ใ้ นระบบบัญชี สามมิ ติตามประเภทค่ าใช้ จ่ายที่ เกิ ดขึน้ จริ งก่ อนการขอกันเงิ น (ก่ อนวันที่
๒๓ กันยายน ๒๕๕๓)
ค่ าใช้ จ่ายที่ เกิ ดขึน้ ระหว่ างวันที่ ๒๓-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ หน่ วยงานจะต้ อง
ขอทําความตกลงกับงานบัญชี ของวิทยาเขตที่ หน่ วยงานสั งกัด เพื่อให้ งานบัญชี ปรั บปรุ งบัญชี (บันทึกการตั้งหนี ้
ในระบบบัญชี สามมิ ติ) บันทึ กค่ าใช้ จ่ายดังกล่ าวให้ หน่ วยงาน ไม่ เกิ นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
หลังจากนั้นหน่ วยงานจะต้ องรวบรวมเอกสารฉบับจริ ง สรุ ปรายการค่ าใช้ จ่าย โดยระบุชื่อลูกหนี ้ เลขที่ ใบยืม
แผนงาน หน่ ว ยงาน กองทุ น และแหล่ ง เงิ น พร้ อมจั ด ทํา หน้ า งบนอกระบบสารสนเทศบั ญ ชี ส ามมิ ติ
(หน้ างบ Excel) ในกรณี ที่มีการจัดซื อ้ /จ้ าง ไม่ ต้องแนบรายงานขอซื ้อ/ขอจ้ าง
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ ๑.๒.๑.๓)
มติ

รับทราบ และมอบบุคลากรในสังกัดเร่ งดําเนินการในส่ วนที่รับผิดชอบ

๘

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุ ม
๒.๑ เรื่อง ผลการเวียนแจ้ งพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรสั งกัด
ฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
เมื่อวันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ตามที่ได้กาํ หนดจัดประชุมบุคลากรสังกัดฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
เมื่อวันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุการฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้

บุคลากรได้รับทราบ ปรากฎว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑)
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สื บเนื่อง
๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามมติการประชุ ม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
เมื่อวันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
สื บเนื่ องจากการประชุ มบุ คลากรสั งกัดฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุ คคล ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๔
เมื่ อ วัน พุ ธ ที่ ๙ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๔ ที่ ป ระชุ ม ได้มี ม ติ ม อบหมายงานให้บุ ค ลากรดํา เนิ น การในเรื่ อ งต่ า ง ๆ
โดย ฝ่ ายเลขานุการ ได้ดาํ เนินการจัดทําแบบสํารวจให้ผเู้ กี่ยวข้องรายงานผลการดําเนิ นงานมายังฝ่ ายเลขานุการฯ
ในการนี้ จึงเสนอรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามมติการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑)
ลําดับ
เรื่อง
๑. จัดทําแผนผังขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
๒. ให้เสนอระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศฉบับเดิม เพื่อปรับปรุ ง
๓.

ตรวจสอบการงานประสานงานส่ วนกลาง สามารถดําเนินการจัดซื้ อ
จัดจ้างเองได้

ข้ อสั งเกต/ข้ อเสนอแนะ
ได้ดาํ เนินการแล้ว และดําเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง
-

๙
ลําดับ
เรื่อง
๔. การรายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์
๕.
๖.

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

จัดทําคําสัง่ กําหนดกลุ่มภารกิจภายในฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากร
บุคคล
การจัดทําเว็บไซต์หน่วยงาน
- ปรับปรุ งข้อมูลให้ทนั สมัย
- ประสานงานและหารื ออธิการบดีในการลงภารกิจอธิการบดี
และการบันทึกข้อมูลในสายด่วนอธิการบดี
- ประสานงานการนําโปรแกรมระบบการบริ หารจัดการ
โครงการมาลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ประสานงานกับผูเ้ กี่ยวกับในการปรับปรุ งเว็บไซต์ศูนย์การ
จัดการความรู ้และนํา Banner มาลงในเว็บไซต์ฝ่าย
นัดประชุมผูเ้ กี่ยวข้องเกี่ยวกับภาระงานขั้นตํ่าของสายวิชาการ
การจัดส่ งบัตรแสดงความยินดีหรื อแสดงความห่วงใยแก่นกั รี ยนทุนและ
บุคลากรที่ลาศึกษาต่อ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ
จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงาน คนละ 1 เรื่ อง
ติดตามการจัดทําข้อตกลงร่ วมการปฏิบตั ิงาน
จัดทําโครงการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรสังกัดฝ่ ายบริ หาร
กลางและทรัพยากรบุคคล (ศึกษาดูงาน)
การขออัตรากําลังลูกจ้าง เพื่อปฏิบตั ิงานด้านทะเบียนประวัติ
จัดมุมบริ การต้อนรับผูม้ าติดต่อ
จัดาหาบุคลากรปฏิบตั ิงานแทนเลขานุการอธิการบดี กรณี ผปู้ ฏิบตั ิงาน
หลัก ไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้มีการรายงานข้อมูลอัตรากําลังที่วา่ งของบุคลากรสายคณาจารย์และ
สายสนับสนุนเป็ นประจําทุกเดือน
ปรับปรุ งระบบฐานข้อมูลบุคลากรของสายวิชาการ ให้มีการระบุ
สาขาวิชา

มติ

รับทราบและมอบผูเ้ กี่ยวข้องดําเนินการต่อไป

ข้ อสั งเกต/ข้ อเสนอแนะ
สํานักคอมพิวเตอร์ได้บรรจุการดําเนินงาน
ไว้ในแผนปี ๒๕๕๔
-

ควรระบุหมายเหตุวา่ การดําเนินการ
เป็ นเพียงบางภารกิจ และควรหารื ออีกครั้ง
ควรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน
เสนอที่ประชุมคณะทํางานบริ หาร
อัตรากําลังแล้ว แต่ไม่อนุมตั ิ
รอดําเนินการจากสํานักคอมพิวเตอร์

๑๐

๓.๒ เรื่อง ทบทวนมติการประชุมบุคลากรสั งกัดฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
สื บเนื่ องจากการประชุ มบุ คลากรสั งกัดฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุ คคล ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๔
เมื่อวันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ ประชุ มได้พิจารณาในวาระที่ ๔.๓ เรื่ อง การจัดทําข้อตกลงร่ วมการ
ปฏิบตั ิงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีมติ มอบบุคลากรดําเนิ นการจัดทําข้อตกลงร่ วมก่อนการ
ปฏิบตั ิงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น
เนื่ องจากการดําเนิ นการจัดทําข้อตกลงร่ วมก่อนการปฏิ บตั ิ งาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ อยูใ่ นระหว่างการกําหนดหลักเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนมติ
ดังกล่าว
มติ

เห็นชอบให้แก้ไขมติ การประชุ ม เป็ น การจั ดทําข้ อตกลงร่ วมก่ อนการปฏิ บัติงาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ เป็ นไปตามกําหนดเวลาและหลักเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง การเตรียมการจัดทําคํารับรองการปฏิบัตงิ าน ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๔
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินการประเมินคุณภาพภายในฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
ประจํา ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๓ เมื่ อ วัน ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยได้รั บ ผลการประเมิ น ในระดับ ดี ม าก
คะแนนเฉลี่ ย ๔.๗๐ เพื่ อ ให้ ก ารดํา เนิ น งานตามคํา รั บ รองการปฏิ บ ัติ ง าน ประจํา ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๔
ดําเนินไปตามเป้ าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ ซึ่ งในการดําเนินการดังกล่าว จําเป็ นต้องระดมความคิดเห็นจาก
บุ ค ลากรภายในสั ง กัด เพื่ อ ให้ ตัว บ่ ง ชี้ ของหน่ ว ยงานครอบคลุ ม ทุ ก ภารกิ จ จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
การเตรี ยมการจัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิงาน ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๔
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑)

๑๑

ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้ ยังไม่สอดคล้องกับภารกิ จของหน่ วยงาน
ควรพิ จ ารณาทบทวนใหม่ โดยให้ค ณะทํางานด้า นการประกัน คุ ณ ภาพของหน่ ว ยงาน
พิจารณาปรับปรุ ง และอาจให้มีการประชุมบุคลากรในสังกัดเพื่อพิจารณาเรื่ องดังกล่าวเป็ น
การเฉพาะ
๒. ควรให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน และหากผลการประเมินในตัวบ่งชี้
บางตัวได้คะแนนเต็มแล้ว ควรมีการเปลี่ยนแปลง และต้องมีความท้าทาย
๓. ตัวบ่งชี้บางตัวมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ซึ่ งไม่สามารถไปควบคุมการปฏิบตั ิงานได้
เช่น ตัวบ่งชี้ในยุทธศาสตร์ ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๑ ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์
และกลยุทธ์ที่ ๒ ให้บุคลากรถ่ายทอดความรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน เป็ นต้น

และบางตัวบ่งชี้

บางตัว จะคล้ายคลึงกับตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการความรู ้
๔. กลยุ ท ธ์ ใ นยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ หารงานอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยังไม่สะท้อนถึงระดับการพัฒนา
๕. แผนกลยุทธ์ ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุ คคล หน้าที่ ๕๔-๕๗ ควรเพิ่มคําอธิ บาย
ค่าระดับคะแนนเพื่อให้มีความเข้าใจที่ชดั เจน และควรให้สอดคล้องกับหน้า ๕๑ - ๕๓
มติ
๑. มอบคณะทํางานจัดทํา ร่ าง แผนยุทธศาสตร์ ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล พิจารณาทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน
๒. หากบุคลากรในสังกัดมีขอ้ เสนอแนะ ให้เสนอข้อมูลไปยังหัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากร
บุคคล
๔.๒ เรื่อง พิจารณาการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ตามองค์ประกอบคุณภาพที่ ๒ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุ น (สกอ.๒.๔)

ได้กาํ หนดให้หน่ วยงานมี การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของหน่ วยงาน

รวมทั้งมีระบบการติ ดตามบุคลากรที่เข้ารั บการฝึ กอบรม โดยให้นาํ ความรู ้ และทักษะจากการฝึ กอบรมมาใช้ใน
การพัฒนางาน เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

๑๒

๑. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรของฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
๒. กําหนดรู ปแบบการเตรี ยมการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานและระบบการติดตามบุคลากร
ที่เข้ารับการพัฒนาทักษะ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
๑. การจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการ หลักสู ตร "การจัดทําคู่มือปฏิบตั ิงานหลัก
การทํางานเชิงวิเคราะห์และการทํางานเชิงสังเคราะห์” เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ สิ งหาคม ๒๕๕๔
บุคลากรจากวิทยาเขตพัทลุงไม่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้ เนื่ องจากมีการจัดกิ จกรรม
ที่ตรงกัน เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาถึงกําหนด
วันและเวลาที่จดั
๒. ต้องการให้จดั ส่ งแผนพัฒนาบุคลากรให้แก่ทุกหน่วยงาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรและลดความซํ้าซ้อนของกิจกรรมที่จดั
๓. หน้าที่ ๖๓ การศึ กษาดูงาน มี ลกั ษณะไม่ค่อยตรงกับงานจะนํามาใช้ ควรไปศึกษาดูงาน
ในเรื่ องที่เฉพาะเจาะจง เช่น การบริ หารทรัพยากรบุคคล เป็ นต้น
๔. การนําเรื่ องการเขียนคู่มือการปฏิบตั ิงานบรรจุในแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรทุก
คนดํา เนิ น การตามที่ ก ํา หนด อาจจะดํา เนิ น การได้ ย าก ควรจัด ทํา เป็ นแนวปฏิ บ ัติ
โดยระยะแรกอาจเป็ นการรวบรวมข้อมู ล และค่ อยดําเนิ นการไปเรื่ อย ๆ ทั้ง นี้ อาจให้
คณะทํางานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงานไปพิจารณทบทวนเพื่อให้ตอบสนอง
กับยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
๕. เสนอเพิ่มเติ มโครงการอบรมการทําความเข้าใจการสร้ างตัวชี้ วดั ตามระบบการประเมิ น
สมรรถนะ ซึ่ งอาจจะนําไปบรรจุในแผนพัฒนาบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย
มติ
๑. หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปดําเนินการ
๒. มอบบุคลากรสังกัดฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล เสนอแก้ไขแผนพัฒนาบุคลากร
และจัดส่ งได้ที่หวั หน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล

๑๓

๔.๓ เรื่อง การจัดทําคู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
ด้วยฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล จะดําเนินการจัดทําคู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
เพื่อใช้สาํ หรับเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดทําคู่มือ
พนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้
๑. พิจารณาประเด็น/หัวข้อ และแผนปฏิบตั ิงานการจัดทําคูม่ ือพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
๒. พิจารณากําหนดผูร้ ับผิดชอบในการจัดส่ งข้อมูลแก่ผจู ้ ดั ทํา
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓)
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
๑. แก้ไขข้อมูลในหน้าที่ ๖๙ – ๗๑
๑) หากจะกําหนดให้ครอบคลุมถึงลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จะสามารถใช้ชื่อเดิมหรื อไม่
๒) ควรเปลี่ยนแปลงการตั้งชื่อบท เป็ น หมวดเรื่ อง
๓) บทที่ ๒ การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
- ปรับปรุ งชื่อบทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา
- ตัด หัว ข้อ “การสรรหาและการคั ด เลื อ ก” และ “การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ”
เนื่องจากพนักงานใหม่ได้ผา่ นขั้นตอนดังกล่าวมาแล้ว
- ควรแยกหัวข้อ “การขอปรับวุฒิการศึกษา” และ “การขอโอนย้ายสังกัด” ไปอยูอ่ ีกบท
- เพิ่มเติมหัวข้อ “การเพิ่มวุฒิ” และ “การเปลี่ยนตําแหน่ ง”
3) บทที่ ๓ สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- แก้ไขหัวข้อ กองทุนเงินสํารองเลี้ยงชีพ เป็ น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- แก้ไขหัวข้อ ประกันสุ ขภาพหมู่ เป็ น ประกันสุ ขภาพกลุ่ม
- แก้ไขหัวข้อ สิ นเชื่อธนาคารออมสิ น เป็ น สวัสดิการสิ นเชื่อ
- เพิ่มเติมข้อมูล ช.พ.ค.

๑๔

๔) บทที่ ๔ ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อ
- แก้ไขหัวข้อ กองทุนพัฒนาบุคลากร เป็ น กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
- เพิ่มเติมข้อมูล “การลาศึกษา / ฝึ กอบรม”
๕) บทที่ ๕ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ควรทราบ
- หากต้อ งการให้ค รอบคลุ ม ถึ ง ลู ก จ้า ง ควรแก้ไขหัว ข้อ เป็ น บัตรประจําตัว
พนักงาน/ลูกจ้าง
- เพิ่มเติมข้อมูลฐานข้อมูลบุคลากร
๖) บทที่ ๖ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- แก้ไขหัวข้อ ประเมินประจําปี เป็ น ประเมินการปฏิบตั ิงานประจําปี
- แก้ไขหัวข้อ ประเมิ นเพื่อต่ อสัญญาเป็ นพนักงานประจํา เป็ น ประเมิ นเพื่อ
บรรจุเป็ นพนักงานประจํา
- เพิ่มเติมข้อมูล ภาระงานขั้นตํ่าของสายคณาจารย์
๗) บทที่ ๘ การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
- แก้ไขหัวข้อ ลักษณะผลงานทางวิชาการที่ จาํ แนกตามระดับคุ ณภาพตามที่
ก.ม.กําหนด เป็ น ลัก ษณะผลงานทางวิ ชาการที่ จ าํ แนกตามระดับ คุ ณ ภาพ
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
- ควรเพิ่มเติมการขอตําแหน่งชํานาญการของบุคลากรสายสนับสนุน โดยอาจ
จัดทําแยกเป็ นอีกบท
๒. หากการจัดทําคู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ นาํ เสนอ เป็ นการรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ
แนวปฏิบตั ิไปไว้ในภาคผนวก จะทําให้มีรายละเอียดที่มากเกินไป และมีลกั ษณะเป็ นแนว
ปฏิ บตั ิ มากกว่าคู่มือ ซึ่ งรายละเอียดในการจัดทําคู่มือการปฏิ บตั ิ งานจะต้องมีรายละเอียด
และขอบเขตการจัดทํามากกว่านี้

๑๕

๓. หากจัดทําเป็ นสรุ ปหลักเกณฑ์แนวปฏิบตั ิในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย
ควรจัดทําในลักษณะการแจ้งหลักเกณฑ์ ลําดับขั้นตอน การทํางาน อาจไม่ตอ้ งนําระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมารวมไว้ ซึ่ งจะทําให้มีปริ มาณมาก
๔. หากต้องการสื บค้นข้อมูลระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ ฐานข้อมูล
จะต้องมีขอ้ มูลที่มีความถูกต้องและง่ายต่อการสื บค้น
๕. ควรเพิ่มเติมคําสัง่ มอบอํานาจในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๖. ควรพิจารณาให้บุคลากรในสังกัดได้มีการจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงาน เพื่อแสดงถึงการพัฒนา
ศัก ยภาพตนเองและเป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติ ง าน ทั้ง นี้ การดํา เนิ น การดัง กล่ า ว
ควรพิจารณาให้รอบคอบและเชื่ อมโยงอย่างรอบด้านให้สอดคล้องกับการจัดทําข้อตกลง
ร่ วมก่อนการปฏิบตั ิงาน การจัดทํายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วดั ของหน่วยงาน
มติ
๑. เห็ น ชอบให้ จั ด ทํ า เป็ นสรุ ปหลั ก เกณฑ์ แ นวปฏิ บั ติ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย โดยให้ มี
การจัดตั้งกองบรรณาธิการ และกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการให้ชดั เจน
๒. มอบหัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ปรับปรุ งตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๓. มอบบุคลากรรับผิดชอบในการจัดส่งข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
- การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
นายฐานิต วังวิวัฒน์ ขจร / นางสาวกันยารั ตน์ หนูสุข
- สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
นางสาวสมศรี โชติการ / นางสําราญ ชูจันทร์
- ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อ
นางอ้ อยอุสา ฉั ตรทอง / นางลลิดา นันทวงศ์
- ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ควรทราบ
นางสาวสมศรี โชติการ / นางปุญชรั สมิ์ บุญรั กษา

๑๖

- การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชต / นางสาววรรณา เหมทานนท์ / นางสาวธิ ดา จิ ตต์ ลา้ํ เลิศกุล
- วินยั และการออกจากงาน และการดําเนินการทางจรรยาบรรณสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานใน
มหาวิทยาลัย
นายพิสิษฐ์ มงคลสวัสดิ์ / นางพยอม สุทธิ พันธุ์
- การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
๔.๔ เรื่อง พิจารณาคณะบุคคลเพือ่ แต่ งตั้งเป็ นคณะทํางานบริหารความเสี่ ยงและควบคุม
ภายในของฝ่ ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
ฝ่ ายแผนงานและการคลัง ได้ดาํ เนิ นการขอให้หน่วยงานดําเนิ นการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็ นคณะทํา งานบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน ประจํา ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖

โดยมี ห น้า ที่ แ ละ

ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัด ให้ มี ร ะบบการบริ หารความเสี่ ย งของหน่ ว ยงาน โดยระบบดัง กล่ า วต้อ งมี ค วาม
สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบการบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัย
๒. ระบุปัจจัยเสี่ ยงและประเมินความเสี่ ยงตามแบบที่คณะกรรมการอํานวยการบริ หารความ
เสี่ ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยกําหนด ประเมิ นระดับความเสี่ ยงและควบคุม
ภายใน
๓. จัดทํารายงานแผนการปรั บปรุ งการควบคุมภายใน และแผนการบริ หารความเสี่ ยงของ
หน่วยงาน นําเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย
๔. จัดให้มีการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นตัวบ่งชี้ ความสําเร็ จในแผนการปฏิบตั ิการประจําปี ของ
หน่วยงาน
๕. ดําเนินการตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
๖. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง ตามที่คณะกรรมการอํานวยการบริ หารความ
เสี่ ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมอบหมาย

๑๗

ที่ ป ระชุ ม มี ข ้อ สั ง เกตและข้อ เสนอแนะว่ า การเสนอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการควรให้ บุ ค คล
ที่รับผิดชอบในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรบุคคลร่ วมเป็ นกรรมการ
มติ
หัว หน้า ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล รั บ ไปพิ จ ารณารายชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เสนอแต่ ง ตั้ง เป็ น
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในของฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปี ๒๕๕๔๒๕๕๖
๔.๕ เรื่อง พิจารณาการจัดทําจุลสารหน่ วยงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
ตามที่ฝ่ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ดาํ เนิ นการจัดทําจุลสารหน่วยงาน ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๑
ประจําเดือนมกราคม – พฤษภาคม ๒๕๕๔ นั้น เพื่อให้การดําเนิ นการจัดทําฉบับต่อไปดําเนิ นไปอย่างต่อเนื่ อง
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อให้คณะผูจ้ ดั ทําเป็ นแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
๑. กําหนดกรอบข้อมูลและหัวข้อรายละเอียด
๒. กําหนดการจัดผลิตและเผยแพร่ ต่อปี
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การจัด ทํา จุ ลสารที่ ผ่านมาบางเรื่ องได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์แล้ว อาจจะไม่ มี ประโยชน์
สําหรับผูอ้ ่าน ควรปรับปรุ งรู ปแบบโดยเน้นการทําความเข้าใจเฉพาะเรื่ อง เช่น ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยงาน โดยอธิ บายให้ผอู ้ ่านมีความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ
ทั้งนี้ เนื้อหาอาจไม่ได้จบภายในฉบับเดียว อาจต่อเนื่องไปได้หลายฉบับ ซึ่ งจะมีประโยชน์
มากกว่า
๒. การเผยแพร่ จุลสาร สามารถดําเนิ นการได้ทางระบบอิเล็กทรอนิ กส์ และไม่จาํ เป็ นต้อง
จัด พิ ม พ์เ ป็ นกระดาษอาร์ ต มัน

ควรเพิ่ ม สาระที่ น่ า สนใจ และก่ อ นการเผยแพร่

ควรจัดรู ปแบบและตรวจสอบตัวอักษรให้ถูกต้อง

๑๘

มติ
๑. เห็นชอบให้กาํ หนดเผยแพร่ จุลสารเป็ นรายไตรมาส (ปี ละ ๔ ครั้ง)
๒. หั ว หน้า ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล รั บ ไปดํา เนิ น การตามข้อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ
๕.๑ เรื่อง แนะนําพนักงานใหม่
หัว หน้า ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล กล่ า วแนะนํา นางสาวธิ ด า จิ ต ต์ล้ าํ เลิ ศ กุล
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ซึ่ งได้เริ่ มปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ ๑๕ สิ งหาคม
๒๕๕๔ โดยจะรับผิดชอบภาระงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และมีนางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ เป็ นพี่เลี้ยงใน
การทํางาน
มติ

รับทราบ
๕.๒ เรื่อง มอบหมายงานบุคลากร
ประธานมอบหมายงานแก่บุคลากรในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ควรเร่ ง ดํา เนิ น การเรื่ องสโมสรของมหาวิ ท ยาลัย โดยพิ จ ารณาให้ มี ค ณะกรรมการ
ที่จะมาดูแล
๒. ควรจัดส่ งแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้หน่วยงาน/ส่ วนงานต่าง ๆ ได้รับทราบ
เพื่อใช้เป็ นแนวทางและสร้างความเข้าใจที่ชดั เจนในการพัฒนาบุคลากร
๓. มอบหมายให้หัว หน้า ฝ่ ายบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล ดํา เนิ น การเป็ นประธาน
ที่ประชุ มฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุคคล ในกรณี ที่รองอธิ การบดี ติดภารกิ จหรื อ
ไม่สามารถเข้าประชุมได้

๑๙

๔. มหาวิ ท ยาลัย มี แ นวคิ ด ที่ จ ะจัด ตั้ง งานด้า นกฎหมายเป็ นหน่ ว ยงานของมหาวิ ท ยาลัย
ซึ่ งมี ค วามจํา เป็ นต้อ งให้มี ที ม ผู้ป ฏิ บ ัติ ง านด้า นกฎหมายรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ งานด้า น
กฎหมายต่าง ๆ ทั้งส่ วนกลางและระดับวิทยาเขต ซึ่ งหากหน่ วยงานใดต้องการใช้บริ การ
สามารถติ ด ต่ อ มายัง ส่ ว นกลางได้ เพื่ อ ให้ ก ารดํา เนิ น การดัง กล่ า วดํา เนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ จึ งขอให้บุคลากรที่ ปฏิ บตั ิ งานด้านกฎหมาย พิจารณาและศึ กษาแนวทาง
ดังกล่าวไม่เกิน 1 เดือน
มติ

มอบหัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล และผูเ้ กี่ยวข้อง ดําเนินการต่อไป
๕.๓ เรื่อง นโยบายการปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
ประธานมี นโยบายให้บุคลากรสังกัด ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุคคล สามารถเลื อก

ปฏิบตั ิงานได้ที่วิทยาเขตสงขลา หรื อ วิทยาเขตพัทลุง โดยยึดถือผลสําเร็ จของงานเป็ นหลัก และไม่ตอ้ งการให้มี
ข้อร้องเรี ยนเกิดขึ้น
มติ

รับทราบ
๕.๔ เรื่อง การรับเป็ นเจ้ าภาพจัดสั มมนาเจ้ าหน้ าทีส่ ภาอาจารย์/สภาคณาจารย์ /สภาข้ าราชการ/
สภาพนักงานของมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ นสมาชิกของ ปอมท.
นายนนทพัท ธ์ นวลนิ่ ม ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ข้า ร่ วมสั ม มนาเจ้า หน้ า ที่ ส ภาอาจารย์/

สภาคณาจารย์/สภาข้าราชการ/สภาพพนักงานของมหาวิทยาลัยที่เป็ นสมาชิกของ ปอมท. ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗
สิ งหาคม ๒๕๕๔ ซึ่ งที่ประชุมมีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยทักษิณ รับเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไป
ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔
มติ

รับทราบ และมอบคุณนนทพัทธ์ นวลนิ่ ม ประสานงานการของบประมาณสําหรับจัดประชุม

กับฝ่ ายแผนงานและการคลัง

๒๐

เลิกประชุ มเวลา ๑๒.๔๐ น.

(นายสุรศักดิ์ วงศ์สนั ติ)
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
เลขานุการ

(นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ)
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

