รายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรพนักงาน
ครั้งที่ 1/2553
วันศุกรที่ 27 สิงหาคม 2553
ณ หองประชุมกองแผนงาน ชั้น 8 อาคารภูมิราชภัฏ
............................................................................................
รายนามผูมาประชุม
1. นายวิรัตน สุกสา
นายกสโมสรพนักงาน
ประธานกรรมการ
2. นายธราธร จํารัส
รองนายกสโมสรพนักงาน
กรรมการ
3. นางนฤมล ฮีมินกูล
คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
4. นางพรพรรณ อินทรสัตยพงษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
5. นางพจนีย อินจันทร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
6. นายนิรันดร ทองออน
คณะเกษตรศาสตร
กรรมการ
กรรมการ
7. นางสุข คําแกว
โรงเรียนสาธิต
8. นางพจมาณ ธรรมณี
งานพัสดุ
กรรมการ
9. นายชุตินนั ท จันทรยวง
งานนิติการ(แทน)
กรรมการ
10. นางสาวภัทรา คําเพ็ง
งานประชาสัมพันธ
กรรมการ
11. นางวรางคณา แกวมาลัย งานการเงินและบัญชี
กรรมการ
12. นางสาวสาวิตรี สรอยสุดสวาท คณะเทคโนโลยีฯ
กรรมการและเลขานุการ
รายนามผูไมมาประชุม
1. นางนทีทิพย ประพันธวทิ ย
ติดราชการ
2. นางธัญชนก อินทรรัตน
ติดราชการ
3. นายอภิภู สุขจิตร
ติดราชการ
4. นางพิศมัย พรหมโชติ
ติดราชการ
5. นายสงา หนอแกว
ติดราชการ
เปดประชุมเวลา 13.00 น.
นายกสโมสรพนักงาน ประธานคณะกรรมการกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสโมสรพนักงานเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีการ
แตงตั้งจากบุคลากรตามหนวยงานตาง ๆ จํานวน 17 ราย ทั้งนี้มีผลตั้งแตวนั ที่ 1 สิงหาคม 2553
ดังนี้
1. นายวิรัตน สุกสา
นายกสโมสรพนักงาน
2. นายธราธร จํารัส
รองนายกสโมสรพนักงาน
3. นางนทีทิพย ประพันธวทิ ย
รองนายกสโมสรพนักงาน
รองนายกสโมสรพนักงาน
4. นางธัญชนก อินทรรัตน
5. นางพจนีย อินจันทร
กรรมการสโมสรพนักงาน
6. นางนฤมล ฮีมินกูล
กรรมการสโมสรพนักงาน
7. นางพรพรรณ อินทรสัตยพงษ
กรรมการสโมสรพนักงาน
8. นางพิศมัย พรหมโชติ
กรรมการสโมสรพนักงาน
9. นายนิรันดร ทองออน
กรรมการสโมสรพนักงาน
10. นางสุข คําแกว
กรรมการสโมสรพนักงาน
11. นางวรางคณา แกวมาลัย
กรรมการสโมสรพนักงาน
12. นางพจมาณ ธรรมณี
กรรมการสโมสรพนักงาน
13. นายอภิภู สุขจิตร
กรรมการสโมสรพนักงาน
14. นายสงา หนอแกว
กรรมการสโมสรพนักงาน
15. นายพลัง กุดแกว
กรรมการสโมสรพนักงาน
16. นางสาวภัทรา คําเพ็ง
กรรมการสโมสรพนักงาน
17. นางสาวสาวิตรี สรอยสุดสวาท
กรรมการและเลขานุการสโมสร
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 การจัดตั้งสํานักงานสโมสรพนักงานชั่วคราว มหาวิทยาลัยไดอนุญาตใหใชหอง
ฝายยานพาหนะเกาใชเปนสถานที่จัดตั้งสํานักงานสโมสรพนักงานชัว่ คราวได โดยจะใชเปนสถานที่
พบปะกันระหวางสมาชิกสโมสร และเก็บวัสดุอุปกรณตา ง ๆ ของสโมสร เชน ธงกีฬา แกวน้ํา
ถวย จาน กระติกน้ําแข็ง กลอง และอื่น ๆ ของสโมสร
ที่ประชุม รับทราบ
1.3 ในปงบประมาณ 2553 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีผูเกษียณอายุราชการกอน
กําหนด 3 ราย ไดแก 1. อาจารยบรรพต วงศแสวง สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. อาจารยทวิทย กลางณรงค สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 3. ผูชวยศาสตราจารยรําไพ บริสุทธิ์
สังกัดคณะครุศาสตร
ที่ประชุม รับทราบ
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1.3 รายงานยอดเงินสโมสรพนักงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2553 คงเหลือในบัญชี
46,208 .60 บาท รายละเอียดคาใชจายตามสรุปรายรับ - รายจาย ตามเหรัญญิกสโมสรแจง
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 2.1 การจัดงานเกษียณอายุราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสโมสรพนักงานครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2553 แจงวามหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดงานวันเกษียณอายุราชการวันที่ 29 กันยายน
2553 แตเนื่องจากวันดังกลาวคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน
ซึ่งเกรงวาจะไมสะดวกในการจัดงานจึงเลื่อนกําหนดงานเขามาเปนวันที่ 15 กันยายน 2553 จึง
นําเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหจดั ซื้อพัดลมตั้งโตะขนาดใหญ (ปรับระดับได) ในวงเงิน
1,500 บาท ตอเครื่อง เปนของที่ระลึกใหกบั ลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการในปนี้
จํานวน 4 ราย โดยมอบใหคุณธราธร จํารัส และคุณพจมาณ ธรรมนี เปนผูประสานงานจัดซื้อ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอพิจารณา
วาระที่ 3.1 การจัดงานกีฬาราชภัฏนองพี่รว มกับสโมสรอาจารย
ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดการแขงขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
“ราชภัฏนอง - พี่ และงานมุฑิตาคารวะผูเ กษียณอายุราชการ ป 2553” ในวันพุธที่ 15 กันยายน
2553 ณ สนามกีฬากลาง และหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยมีกําหนดการดังนี้
เวลา 12.30 น. สมาชิก 2 สโมสรพรอมกันที่หนาอาคารภูมิราชภัฏ
เวลา 13.00 น. เริ่มตั้งขบวนพาเหรดกีฬาราชภัฏนอง- พี่ เคลื่อนขบวนสูโรงยิมสเนเซียม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เวลา 13.40 น. พิธีเปดการแขงขันโดยทานอธิการบดี
เวลา 14.30 น. กีฬาพืน้ บานระหวางผูบริหาร กับ ผูเกษียณอายุราชการ
เวลา 15.00 น. การแขงขันวอลเลยบอลทีมหญิงระหวาง สโมสรพนักงาน พบ สโมสร
อาจารย
เวลา 16.00 น. การแขงขันฟุตบอลชาย ระหวาง สโมสรพนักงานพบสโมสรอาจารย
เวลา 19.00 น. รวมงานเลี้ยงสังสรรค และงานมุฑิตาคารวะผูเกษียณอายุราชการ ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม เห็นชอบเขารวมการแขงขันโดยใหดําเนินการดังนี้
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1. มอบหมายนายกสโมสรพนักงานแจงสมาชิกใหใสเสื้อสีชมพูเขารวมการแขงขันให
สมาชิกจัดหาเอง
2. มอบหมายใหคุณนิรันดร ทองออน จัดเตรียมทีมฟุตบอล
3. มอบหมายใหนายกสโมสร จัดเตรียมทีมวอลเลยบอลหญิง
4. มอบหมายคุณภัทรา คําเพ็ง จัดหาชุดการแสดง 1 ชุด
5. มอบหมายคุณภัทรา คําเพ็ง ออกแบบโปสเตอรประชาสัมพันธการแขงขันกีฬา
วาระที่ 3.2 การจัดสรรงบประมาณในการจัดการแขงขันกีฬา
ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดการแขงขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
“ราชภัฏนอง - พี่ และงานมุฑิตาคารวะผูเ กษียณอายุราชการ ป 2553” ในวันพุธที่ 15 กันยายน
2553 ณ สนามกีฬากลาง และหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จึงเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาการใชงบประมาณในการเขารวมกิจกรรม
มติที่ประชุม เห็นชอบใหใชงบประมาณในการรวมแขงขันดังนี้
1. งบประมาณที่ใชลงขันการแขงขันกีฬาเปนคาเครื่องดืม่ และอาหารวาง 5,000 บาท
มอบหมายใหนายกสโมสรเปนผูรับผิดชอบ
2. ชุดนักกีฬาฟุตบอล ใหตดั 17 ชุด ชุดละ 200 X 17 = 3,400 บาท
มอบหมายใหคุณนิรันดร ทองออน ดําเนินการ
3. ชุดนักกีฬาวอลเลยบอล ใหซื้อเสื้อกีฬา 10 ตัว ตัวละ 100 x 10 = 1,000 บาท
มอบหมายใหนายกสโมสรดําเนินการ
4. ชุดการแสดง 1 ชุด ใหงบประมาณในการเชาชุด แตงหนา 2,000 บาท
มอบหมายใหคุณภัทรา คําเพ็ง ดําเนินการ
วาระที่ 3.3 การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แหงภาคเหนือ
มติที่ประชุม ยังไมพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 4.1 การตัดเสื้อทีมคณะกรรมการสโมสรพนักงาน
ดวยปจจุบนั สโมสรพนักงานมีภารกิจที่ตอ งเขารวมงานตาง ๆ กับมหาวิทยาลัยและ
ภายนอก เชน การรวมกิจกรรมสถาปนามหาวิทยาลัย งานปใหม สงกรานต หรืองานภายนอกเชน
งานประชุมกีฬา 8 มหาวิทยาลัย ประชุมกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จึงเห็นควรใหมีชดุ
ทีมของสโมสรงานเพื่อเปนเอกลักษณของงานสโมสร
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการโดยใหคณะกรรมการจัดหาแบบชุด และราคา มาเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
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ปดประชุม เวลา 16.00 น.
นางสาวสาวิตรี สรอยสุดสวาท
บันทึก/พิมพรายงานการประชุม
นายวิรัตน สุกสา
ตรวจ/รายงานการประชุม

