
 
รายงานการประชุมส่วนสารบรรณและนิติการ 

ครั้งที่ 9/2557 
วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 14.30 น. 

ณ ห้องสอบสวน ส่วนสารบรรณและนิติการ อาคารบริหาร 
……………………………. 

 
ผู้มาประชุม 
 1.  นายราชัย                          อัศเวศน์                     หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ 
 2.  นางสาววีณา   กองวงศา  หัวหน้างานธุรการ 

3.  นายอุเทน   เผื่อนทอง  หัวหน้างานนิติการ 
4.  นางสาวเบญญารัศม์  จีราภัทร์นาถศิริ 
5.  ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกัญญา วิบูลย์กูล  หัวหน้างานจัดเก็บเอกสาร 
6.  นางมัณฑนา   ศรีราง 
7.  นางบุณฑิพา   ทาบสีแพร 
8.  นางสาวพรพิศ  มุลตะกร 
9.  นายวิระชน   ศรีราง   หัวหน้างานไปรษณีย์ 
10. นางสาวชมพูนุท  ศรีภราพิทักษ์ 
11. นางสาวลาลิน  ปกรณ์กาญจน์ 
12. นายธัชชัย   พลเสน 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1.  นางสาวสุภาภรณ์    สุวรรณบุรี  หัวหน้างานประชุมและช่วยผู้บริหาร 
2.  นางอรัญญา   ศิลารักษ์  
3.  นางสุชาดา   จินาภรณ์ 
4.  นางพิณพิชญา  เนาว์ประเสริฐ 
5.  นางสาวทิพวรรณ  ไพฑูรย์ 
6.  นายพงษ์ไทย   เยาวเรศ 
7.  นางสาวยุวธิดา  ทศานนท์ 
8.  นายพีรพัฒน์   นาคใหม่ 

 9.  นายเสน่ห ์   ประชากลาง 
10. นางสาวภารุณี  บัวชุล ี
11. นางสาวสุพรรณี  จ าปาทอง 
12. นางสาวณัฐกฤตา  ศรีอนันต์ 
13. นางจาริพร   คลองโนนสูง 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.50 น. 
 หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที ่1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

วาระท่ี 1.1   เรื่อง กิจกรรม 5 ส 
 นายวิระชน  ศรีราง แจ้งว่า คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส ของมหาวิทยาลัยฯ จะขอรายชื่อ

คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5 ส ของส่วนสารบรรณและนิติการ ในการนี้ หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ
มอบคณะอนุกรรมการชุดเดิมเป็นคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5 ส โดยเปลี่ยนเลขานุการจาก นายเสน่ห์  
ประชากลาง เป็นนายพีรพัฒน์  นาคใหม่ และมอบให้นายวิระชน  ศรีราง ส่งรายชื่อ 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
วาระท่ี 1.2   เรื่อง บุคลากรช่วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ตามที่  คณะท างานรับฝากสิ่ งของ และประสานการจัดรถรับส่งคณาจารย์ ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ แจ้งขาดบุคลากรช่วยงานในฝ่ายจัดรถรับส่ง
คณาจารย์ นั้น หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ รับจะขอบุคลากรจากส่วนแผนงาน จ านวน 2 คน       
มาช่วยงาน โดยขอเป็นผู้หญิง 1 คน ผู้ชาย 1 คน 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
วาระท่ี 1.3   เรื่อง นโยบายการขึ้นเงินเดือน 

หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ แจ้งนโยบายการขึ้นเงินเดือนตามที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 
24 กันยายน 2557 นั้น มีเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา ที่แตกต่าง คือ เปอร์เซ็นต์ของการ         
ขึ้นเงินเดือน ซ่ึงในภาพรวมของหน่วยงานวงเงินขึ้นได้ไม่เกิน 6 % โดยแบ่งกลุ่มเงินเดือนออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุม่ที่ 1 เงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ขึ้นได้ไม่เกิน 6.8 % 
กลุ่มท่ี 2 เงินเดือน 20,001 – 40,000 บาท ขึ้นได้ไม่เกิน 6.4 % 
กลุ่มท่ี 3 เงินเดือน 40,001 – 60,000 บาท ขึ้นได้ไม่เกิน 6 % 
กลุ่มท่ี 4 เงินเดือน 60,001 – 80,000 บาท ขึ้นได้ไม่เกิน 5.6 % 
กลุ่มท่ี 5 เงนิเดือน 80,001 บาท ขึ้นไป ขึ้นได้ไม่เกิน 5.2 % 
กรณีการลา หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการแจ้งว่า หากอยู่ในเกณฑ์ลากิจและลาป่วย

รวมกันไม่เกิน 10 วัน ให้ใช้หลักการเดียวกัน คือ ได้คะแนนเท่ากันให้เปอร์เซ็นต์เท่ากัน (ต้องเป็นกลุ่ม
เงินเดือนเดียวกัน) ทั้งนี้ ส่วนสารบรรณและนิติการ มีผู้ลากิจและลาป่วยรวมกันเกิน 10 วัน ซึ่งคะแนนอยู่ที่
ดีมาก จึงถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ดี (ขั้นสูง) ส าหรับการพิจารณาจะพิจารณาจากผลงานตามภาคการศึกษา 
ไม่ได้น า 3 ภาคการศึกษามารวมกันแล้วพิจารณา เนื่องจากบางภาคการศึกษาผลงานอาจจะมาก บางภาค
การศึกษาผลงานอาจจะน้อย และผู้ที่ได้คะแนนดีเยี่ยม (A) กับ ดีมาก (B+) ต้องไม่เกิน 25 % ของจ านวน
ทั้งหมด ซึ่งจะเห็นว่าคะแนนที่ให้ของส่วนสารบรรณและนิติการจะเกาะกลุ่มเท่ากัน เกือบจะไม่มี A กับ B+ เลย 
แต่ถึงอย่างนั้นคะแนนของส่วนสารบรรณและนิติการก็ยังเกินค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ 2 คะแนน คือ 83 
ของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ที่ 81 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการลา คือ จ านวนวันลามากแต่จ านวนครั้งในการลาน้อย ดีกว่าจ านวน
วันลาน้อยแต่จ านวนครั้งในการลามาก ดังนั้น จึงควรระวังในการลา นอกจากนี้นางสาววีณา  กองวงศา หัวหน้า
งานธุรการยังแจ้งเตือนเรื่องการลาติดกันระหว่างเดือนด้วยว่า ระบบวันลาจะนับเป็น 2 ครั้ง โดยรายงานผล
เดือนแรกแล้ว 1 ครั้ง ก็ยังไปรายงานผลในเดือนต่อมาอีก 1 ครั้ง ท าให้มีผลต่อจ านวนครั้งในการลามากขึ้น 
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบวันลาทุกเดือนงานธุรการจะแก้ไขให้ 

ภายหลังการแจ้งนโยบายการขึ้นเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ 
ได้ขอความร่วมมือให้พนักงานทุกคนมาแจ้งเปอร์เซ็นต์การขึ้นเงินเดือนของตนเองภายหลังจากทราบผลการ
ขึ้นเงินเดือนของเดือนตุลาคมแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของส่วนการเจ้าหน้าที่ 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 1.4   เรื่อง ภารกิจของหัวหน้าส่วน สารบรรณและนิติการ 
 29 - 30 กันยายน 2557 มีสัมมนาโดยเป็นกรรมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติของสหกรณ์จังหวัด

นครราชสีมา  
 3 ตุลาคม 2557  เป็นกรรมการร่างกฎหมาย ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
 14 ตุลาคม 2557 ประชุมกรรมการร่างกฎหมาย ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 18 – 20 ตุลาคม 2557 มีสัมมนาของสหกรณ์ออมทรัพย์ มทส. (ไปท าโครงการประกอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปี) 
 24 ตุลาคม 2557 ยังไม่แน่ชัดว่าจะมีการประชุมระบบบริหารงานบุคคลของ ทอมก ในวันนี้หรือไม่ 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมส่วนฯ ครั้งที่ 8/2557 
  หัวหน้าส่วนสารบรรณฯ ได้น าเสนอรายงานการประชุมส่วนฯ ครั้งที่  8/2557 เมื่อวันที่                
27 สิงหาคม 2557 ตามที่ได้ส่งให้พนักงานทุกท่านทราบแล้ว เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม นั้น 
ที่ประชุมไม่มีการแก้ไข  
  มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมส่วนฯ ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 
โดยไมม่ีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง (ติดตามงาน)  

วาระท่ี 3.1  งานธุรการ 
นางสาววีณา  กองวงศา หัวหน้างานธุรการ รายงาน ดังนี้ 
1) เรื่อง สัมมนาประจ าปีส่วนสารบรรณและนิติการ 
ตามที่งานธุรการ เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาประจ าปีของส่วนสารบรรณและนิติการ นั้น     

ขณะนี้ได้หารือกันในงานและก าหนดจัดสัมมนาประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ส่วนหัวข้อการสัมมนา
ยังไม่ได้ก าหนด และหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการแจ้งให้เริ่มเก็บเงินเพิ่มได้ทันทีหากงบประมาณไม่พอ 

 มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

2) เรื่อง ยกเลิกการไปอบรมโดยใช้งบพัฒนาบุคลากร 
ตามที่นางสาววีณา  กองวงศา ได้รับอนุมัติให้ไปอบรมโดยใช้งบพัฒนาบุคลากร ในวันที่ 

22-24 กันยายน 2557 ที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นั้น นางสาววีณา  กองวงศา แจ้งยกเลิกการไป
อบรมในวันดังกล่าว เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรม เนื่องจากมี
ผู้เข้าอบรมจ านวนน้อยจึงขอเลื่อนออกไปซึ่งต้องไปใช้งบประมาณของปี 2558 ดังนั้น งบพัฒนาบุคลากรของ
ส่วนสารบรรณและนิติการ ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยฯ ในปีนี้ จึงยังมีเหลืออีกมาก 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 3.2  งานไปรษณีย์ 
 นายวิระชน  ศรีราง หัวหน้างานไปรษณีย์ รายงาน ดังนี้ 

1) เรื่อง การเพิ่มจุดส่งเอกสาร 
สืบเนื่องจากที่รายงานปัญหาการรับส่งเอกสารระหว่างส่วนกิจการนักศึกษา รองกิจการ

นักศึกษา และสถานกีฬาและสุขภาพ ในการประชุมครั้งที่แล้ว นั้น นายวิระชน  ศรีราง ได้หารือกัน
เรียบร้อยแล้วได้ข้อสรุปว่า หากมีเรื่องด่วนนางสาวภารุณี  บัวชุลี จะโทรศัพท์แจ้งให้หน่วยงานมารับเอกสาร 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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2) เรื่อง การขอแยกส่งเอกสารของโรงพยาบาล มทส. 
นายวิระชน  ศรีราง ได้แจ้งว่า ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

และโรงพยาบาล มทส. เมื่อช่วงเช้าแล้ว ขณะนี้โรงพยาบาล มทส.อยู่ระหว่างประสานกับไปรษณีย์         
ในอ าเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง การขอแยกส่งไปรษณีย์โดยช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือนและธุรกิจตอบรับ 

ต่อจากนั้น นายวิระชน  ศรีราง ได้หารือเรื่องโรงพยาบาลฝากส่งผลตรวจสุขภาพของ
บุคคลภายนอกจ านวนมากผ่านทางงานไปรษณีย์อยู่ หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ มีความเห็นว่า 
ขณะนี้ยังคงให้ฝากส่งไปก่อน แต่เมื่อได้รับอนุญาตจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด แล้ว โรงพยาบาล มทส.
จะต้องแยกฝากส่งและแยกงบประมาณค่าไปรษณีย์ออกไปจากส่วนกลาง 

ในส่วนที่โรงพยาบาล มทส. ขอให้งานไปรษณีย์ส่งเอกสารให้ที่ชั้น 4 นั้น งานไปรษณีย์   
มีความเห็นว่า โรงพยาบาล มทส. ควรมีจุดรับส่งเอกสารที่บริเวณชั้นล่างของโรงพยาบาล และมีที่จอดรถ
ไปรษณีย์เพ่ือความสะดวกในการรับส่งเอกสารให้งานไปรษณีย์ด้วย ซึ่งเรื่องนี้ หัวหน้าส่วนสารบรรณและ
นิติการรับจะน าไปหารือกับ อ.นพ.ลิขิต  มาตระกูล ต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
3) เรื่อง ข้อสังเกตจากที่ประชุม 
ที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังนี้ 
- กรณีมีผู้มาติดต่อขอรับไปรษณียภัณฑ์ในช่วงเวลาพักกลางวัน  ซึ่งส่วนมากจะเป็น

นักศึกษาที่มักจะมีเวลาว่างในช่วงนั้น และงานไปรษณียไ์ม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการท าให้ผู้มาติดต่อต้องนั่งรอ 
- สมุดทะเบียนไปรษณียภัณฑ์ควรมีการเขียนที่หน้าปกทะเบียนให้ชัดเจนเพ่ือทราบว่า

สมุดทะเบียนเล่มใดใช้ควบคุมไปรษณียภัณฑ์ประเภทใด และควรก าหนดจุดเก็บทะเบียนและ
ไปรษณียภัณฑ์ในที่ปลอดภัย เพ่ือให้บริการแทนกันได้เมื่อมีผู้มาติดต่อและป้องกันการสูญหาย หากงาน
ไปรษณีย์ไม่มีตู้เก็บให้ท าเรื่องขออนุมัติ 

- กรณีไปรษณียภัณฑ์เก็บไว้ในห้องไปรษณีย์สูญหายแล้วตรวจสอบกล้องวงจรไม่ได้
เนื่องจากข้อมูลถูกลบ หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการได้มอบนายธัชชั ย  พลเสน ซึ่ งอยู่ ใน
คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย หารือที่ประชุมให้ด้วยว่า กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่บันทึกข้อมูลได้นาน
เท่าใด และเก็บข้อมูลนานเท่าไรจึงท าการลบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 3.3  งานนิติการ 
 นายอุเทน  เผื่อนทอง หัวหน้างานนิติการ รายงาน ดังนี้ 

1)  เรื่อง อัตราก าลังนิติกร  
นายอุเทน  เผื่อนทอง แจ้งหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ ขอให้หารือที่ประชุมส่วน

ในก ากับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับอัตราก าลังนิติกรที่ไม่เพียงพอกับงานที่มากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้หัวหน้าส่วน        
สารบรรณและนิติการแจ้งว่าหารือได้ และเรื่องที่ขอให้ส่วนการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์อัตราก าลังของส่วน   
สารบรรณและนิติการ นั้น ได้สอบถามหัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่แล้ว คาดว่าจะประชุมในต้นเดือนตุลาคมนี้ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
2) เรื่อง อัตราก าลังของนิติกร โรงพยาบาล มทส. 

ในส่วนของความจ าเป็นที่ต้องมีอัตราก าลังนิติกรของโรงพยาบาลมทส. หัวหน้าส่วน
สารบรรณและนิติการ ได้แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และองค์กร
ชุมชนทราบแล้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเห็นว่า เรื่องบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาล มทส. เป็นเรื่อง
การบริหารของคณะแพทยศาสตร์ ไม่เก่ียวข้องกับนิติกรส่วนกลาง 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
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3) เรื่อง งานสอบสวน 
หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการสอบถามงานนิติการเกี่ยวกับงานสอบสวนว่ายังมีค้างอยู่

หรือไม ่งานนิติการแจ้งว่ายังมีงานสอบสวนค้างอยู่ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 3.4  งานจัดเก็บเอกสาร 
 ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกัญญา  วิบูลย์กูล หัวหน้างานจัดเก็บเอกสาร รายงาน ดังนี้ 

1) เรื่อง ปัญหาหน่วยงานไม่ได้รับข้อมูลที่ส่งทางอีเมล์ (e-mail) 
ด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกัญญา  วิบูลย์กูล ได้รับแจ้งจากพนักงานหลายคนว่า ไม่ได้รับข้อมูล

ซึ่งปัญหาเกิดจาก user ไม่เข้าไปเช็คอีเมล์ (e-mail) หรือบางครั้งเป็นเวลานานๆ เข้าไปเช็คจึงไม่พบข้อมูล 
จึงขอให้หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการช่วยแจ้งในที่ประชุมประสานงานบริหารให้ด้วยว่า พนักงานของ
หน่วยงานต้องเข้าไปเช็ค e-mail เป็นประจ า ซึ่งเรื่องนี้หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ ได้มอบว่าที่ ร.ต.หญิง   
สุกัญญา  วิบูลย์กูล ร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์พนักงานตรวจเช็ค e-mail เป็นประจ า และถ้ามีปัญหา
เกี่ยวกับระบบให้แจ้งหน่วยงาน MIS 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
2) เรื่อง ประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตามที่หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการมอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกัญญา  วิบูลย์กูล 

และนางเบญญารัศม์  จีราภัทร์นาถศิริ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 นั้น ส่วนสารบรรณและนิติการ 
จะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งส่วนแผนงาน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
3) URL ของระบบบริการรวมศูน ย์ อัจฉริยะ  : Centralized Smart Service 

System (CSSS) 
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกัญญา  วิบูลย์กูล แจ้งการใช้งานระบบบริการรวมศูนย์อัจฉริยะ : 

Centralized Smart Service System (CSSS) ให้เข้าไปที่ URL ดังนี้ 
  http : //smart.sut.ac.th/csss/ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 3.5   งานประชุมและช่วยผู้บริหาร 

ด้วยนางสาวสุภาภรณ์  สุวรรณบุรี หัวหน้างานประชุมและช่วยผู้บริหาร ไม่ได้เข้าประชุม     
จึงยังไม่มีเรื่องรายงาน 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี) 

 

เลิกประชุมเวลา 16.40 น. 

 
นางสาววีณา  กองวงศา 

ผู้บันทึกการประชุม 
นายราชัย  อัศเวศน์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


