การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมลิขิต ๒ โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพมหานคร
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๓. ดร.กาพล วันทา
๔. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๕. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๖. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๘. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๑๑. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๑๓. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๔. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
๑๕. อาจารย์นาวิน คงรักษา
๑๖. อาจารย์บุรินทร์ นรินทร์
๑๗. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
๑๘. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
๒๐. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
๒๑. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๒๒. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดี
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธนกฤต พงษ์ประวัติ
๒. นางสาวนันท์นภัส มีถาวร

นิติกร
นักตรวจสอบภายใน

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
สภามหาวิทยาลัยจัดประชุมครั้งนี้นอกกาหนดการตามปกติ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมีเรื่อง
เร่งด่วนที่จะเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดาเนินการ คือ เรื่องกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสานัก
บัง คับ คดีป กครองได้มีห นัง สือ ด่ว นมาก ที่ ศป ๐๐๑๔/ธ๘๗๗ ลงวัน ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง การดาเนินการตามคาสั่งของศาลปกครองสูงสุด สภามหาวิทยาลัยจึงจาเป็นต้องจัดประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องดังกล่าวโดยเร็ว เอกสารประกอบการประชุมจึงไม่สามารถส่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ล่วงหน้าได้ทันตามกาหนด
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
ไม่มี
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
ไม่มี
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ไม่มี
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ให้นาไป
รับรองในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ให้นาไปสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป

๓
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากนายกสภามหาวิทยาลัย
๔.๑.๑ พิจารณาดาเนินการตามคาสั่งศาลปกครองสูงสุด
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามคดีหมายเลขดาที่
๑๖๖/๒๕๕๗ ที่นายสนม ผิวงาม ผู้ฟ้องคดี ฟ้องมหาวิทยาลัย จาเลยที่ ๑ โดยมีคาขอของผู้ฟ้องคดี ๑) ขอให้
ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๒) ขอให้ศาลมีคาสั่งทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในส่วนที่ให้ยกเลิกการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดของ
ผู้ฟ้องคดี และที่ให้มหาวิทยาลัย แต่ งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งให้ทุเลา
การบังคับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง
เป็นอย่างอื่น
ต่อมาศาลปกครองกลางได้มีคาสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาลงวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๗ “จึงมีคาสั่งให้ทุเลาการบังคับตามมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนที่ให้การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดของผู้ฟ้องคดี
ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้ชะลอการนา
รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดของผู้ฟ้องคดีขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งไว้ก่อน และให้ทุเลาผลของมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ในการดาเนินการสรรหากรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามข้ อ บั ง คั บ ใหม่ โดยให้ ช ะลอการน ารายชื่ อ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ขึ้นโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งไว้ก่อน ทั้งนี้จนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง คาขอทุเลา
การบังคับตามติดังกล่าวในส่วนอื่นให้ยก”
ต่อมาสภามหาวิทยาลัย โดยนายวินัย ชุ่มชื่น ผู้รับมอบอานาจ ได้ยื่นคาร้องอุทธรณ์คาสั่ง
ตามคาร้องอุทธรณ์คาสั่ง ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ “ข้อ ๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ศาลได้โปรดพิจารณา
มีคาสั่งยกคาขอทุเลาการบังคับตามมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่ให้การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
ผู้ฟ้องคดี ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑ ดาเนินการนารายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดของผู้ถู กฟ้องคดี (ชุดใหม่) ขึ้นทูลเกล้า
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป”
ศาลปกครองสูงสุดจึงได้มีคาสั่งลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ แก้คาสั่งศาลปกครองชั้นต้น
“จึงมีคาสั่งแก้คาสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุม
ครั้ งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่ วนที่ให้ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดของผู้ ฟ้องคดี ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ไม่ชอบด้วย
กฎหมายไว้ก่อน และให้ทุเลาการบังคับตามผลของมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

๔
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในการดาเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับใหม่
โดยให้ชะลอการนารายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งไว้ก่อน ทั้งนี้ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด คาขอทุเลาการบังคับอื่นนอกจากนี้ ให้ยก
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ วาระที่
๓.๒ รายงานกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง ศาลปกครองกลาง หมายเลขคดีดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ เห็นว่า
คาสั่งศาลปกครองสูงสุด หมายเลขคดีดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ มีรายละเอียดที่ต้องศึกษา เพื่อให้เกิดความชัดเจน
และปฏิบัติตามได้ถูกต้อง จึงมีมติตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาคาสั่งศาล “มติที่ประชุมสภาให้แต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อศึกษาคาสั่ งศาลปกครองสู งสุดในคดีป กครอง หมายเลขคดีดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ โดยให้ คณะทางาน
มีห น้ าที่ศึกษาคาสั่ งศาลดังกล่ าว ว่าต้องดาเนินการอย่างไรที่ถูกต้องตามกฎหมายและนามารายงานสภา
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาในการประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป หากจะต้ อ งจั ด การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ก่ อ น
กาหนดการประชุมปกติ ก็ให้ดาเนินการเพื่อพิจารณาเรื่ องนี้เป็นการเฉพาะได้” ขณะเดียวกันสานักบังคับคดี
ปกครองสานักงานศาลปกครองได้มีหนังสือที่ ศป ๐๐๑๔/๑๖๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอทราบ
การดาเนินการตามคาสั่งของศาลปกครองสูงสุด และสภามหาวิทยาลัยได้มีหนังสือ ศธ ๐๕๕๖/พิเศษ ลงวันที่
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายงานผลการดาเนินการตามที่ปรากฏเป็นมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๑/๒๕๕๙ วาระที่ ๓.๒ ดังที่ได้กล่าวและแสดงหลักฐานแล้วข้างต้น
นายวินัย ชุ่มชื่น ในฐานะผู้รับมอบอานาจจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคาร้องขอแนวทาง
ในการปฏิบัติตามคาสั่งศาลปกครองสูงสุด ตามหนังสือคาร้องขอแนวทางในการปฏิบัติตามคาสั่งศาลปกครอง
สูงสุด ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ “ข้อ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบคาสั่งศาลดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้อง คดี
ที่ ๑ ขอทราบแนวทางในการปฏิบัติตามคาสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดาเนินการ
อย่ า งไรกั บ รายชื่ อ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ชุ ด ผู้ ฟ้ อ งคดี (นายสนม ผิ ว งาม) ต้ อ งชะลอ
การดาเนินการเสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดผู้ฟ้องคดี (นายสนม ผิวงาม) จนกว่า
คดีจะถึงที่สุดหรือไม่ อย่างไร ขอให้ศาลได้โปรดแนะนาการปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อผู้ถูกฟ้องคดี ๑
ที่จะได้ปฏิบัติตามคาสั่งศาลปกครองสูงสุดให้ถูกต้องต่อไป”
คณะท างานฯ ได้ น าเสนอผลการศึ กษาค าสั่ งศาลปกครองสู งสุ ด ในการประชุ มสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วาระที่ ๓.๒ ผลการศึกษาคาสั่งศาลปกครอง
สูงสุดในคดีปกครอง หมายเลขคดีดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ ดังนี้
๑) ประเด็นที่ ๑ : ให้ทุเลาการบังคับตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ขอให้มหาวิทยาลัยทาหนังสือสอบถามไปยังศาลปกครองสูงสุดว่า มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติอย่างไร
๒) ประเด็นที่ ๒ : ให้ชะลอการนาเรื่องกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดที่ ๒
ขึ้นทูลเกล้า ฯ นั้น ได้มีการชะลอแล้ว

๕
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว มีมติในเรื่องนี้ ดังนี้
๑) ในส่วนประเด็นที่ ๑ ให้มหาวิทยาลัยรอคาตอบของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งในทางปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยได้ทาหนังสือไปแล้ว เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคาตอบอย่างไร ให้มหาวิทยาลัยเรียกประชุมสภา
มหาวิทยาลัยภายในเจ็ดวัน เพื่อดาเนินการตามคาสั่งศาลปกครองสูงสุด
๒) ในส่วนประเด็นที่ ๒ ให้มหาวิทยาลัยชะลอการนารายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ชุ ด ใหม่ เ พื่ อ ขอโปรดเกล้ า ฯ ซึ่ ง ในทางปฏิ บั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ท าหนั ง สื อ แจ้ ง ไปยั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ และได้ส่งคืนเรื่องการเสนอ
ขอโปรดเกล้าฯ มายังมหาวิทยาลัยแล้ว
บัดนี้ ๑) ศาลได้แจ้งผลการพิจารณาคาร้องขอแนวทางในการปฏิบัติตามคาสั่งศาลปกครองสูงสุ ด
ที่ป รากฏในหนัง สือ แจ้ง คาสั่ง ศาลโดยผู้อานวยการสานัก งานศาลปกครองกลาง ลงวัน ที่ ๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่ง ถึง หม่อ มหลวงอัม พร ชยางกูร พนัก งานอัย การ ผู้รับ มอบอานาจากผู้ถูก ฟ้อ งคดีที่ ๑
และฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารดังกล่าวที่ส่งทางโทรสารอย่างไม่เป็นทางการจากพนักงานอัยการ
ความว่า “คาวินิจฉัยดังกล่าวไม่ใช่คาบังคับของศาล และศาลไม่อาจก้าวล่วงเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคาแนะนา จึงมีคาสั่งไม่รับคาร้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑”
๒) ส านั ก บั ง คั บ คดี ป กครองได้ มี ห นั ง สื อ ด่ ว นมากที่ ศป ๐๐๑๔/ธ๘๗๗ ลงวั น ที่ ๒๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การดาเนินการตามคาสั่งของศาลปกครองสูงสุด ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยความโดยสรุปว่า
““การที่ศ าลปกครองชั้น ต้น มีคาสั่ ง ให้ ทุเลาการบังคั บตามมติข องผู้ ถูก ฟ้อ งคดีที่ ๑ ที่มีม ติว่ า การสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้ว ยกฎหมายนั้น ย่อมมีผลว่า การสรรหา
กรรมการชุดของผู้ฟ้องคดียั งคงมีผ ลชอบด้ว ยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ต้องดาเนินการนารายชื่อกรรมการชุดของผู้ฟ้องคดีขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งต่อไป ตามพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๖” ดังนั้น
จึ งเป็ น หน้ า ที่ของท่านที่ จ ะพิจ ารณาดาเนิ นการตามอานาจหน้าที่เพื่อให้ เป็นไปตามคาสั่ งของศาลต่อไป”
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้นารายชื่อชุดของผู้ฟ้องคดี ทั้ง ๑๑ ราย ขึ้นเสนอโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งตามหนังสือสานักบังคับคดีปกครองด่วนมาก ที่ ศป ๐๐๑๔/ธ ๘๗๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง การดาเนินการตามคาสั่งของศาลปกครองของสูงสุด พร้อมข้อมูลรายละเอียดให้สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบ
๔.๑.๒ พิจารณาดาเนินการตามคาสั่งศาลปกครองสูงสุด
ดร.ก าพล วั น ทา ชี้ แจงรายละเอี ยดว่า ศาลปกครองครองเพชรบุรี ได้ มีค าสั่ งให้
สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึ งผู้ถูกฟ้องคดีในคดีห มายเลขดาที่ บ.๒/๒๕๕๙ ระหว่าง นายจรัส
วีสุวรรณ กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทาคาให้การแก้คาฟ้องพร้อมด้วยพยานหลักฐาน ยื่นต่อศาล
ภายใน ๓๐ วัน นับ แต่วัน ที่ไ ด้รับ คาสั่ง นี ้ ดัง นั้น เพื่อ ให้ก ารดาเนิน การในทางคดีป กครองเป็น ไปด้ว ย

๖
ความเรียบร้อยและเกิดความคล่องตัวในการประสานงานกับพนักงานอัยการคดีปกครองและศาลปกครอง
จึ งน าเสนอสภามหาวิทยาลั ย เพื่อพิจ ารณามอบอานาจผู้ ดาเนิ นการแทนสภามหาวิ ทยาลั ยในคดีปกครอง
หมายเลขดาที่ บ.๒/๒๕๕๙ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบอานาจให้ นายวินัย ชุ่มชื่น เป็นผู้ดาเนินการแทนสภามหาวิทยาลัย
ในการดาเนินคดีปกครองหมายเลขดาที่ บ.๒/๒๕๕๙ และให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วงให้พนักงานอัยการ
และผู้ประสานคดีไปดาเนินคดีแทนได้ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
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