
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************* 

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธน ู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๔. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๖. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๐. อาจารยทิพรัตน ฑิฆะปญญา ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๑.  อาจารยชัยวุฒิ โกเมศ ผูแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

   สังคมศาสตร 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๖.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๘. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 



 ๒ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผูเขารวมประชุม  

๑. นายวรากร  เนือยทอง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

๒. นางสาวสมพร ตะนะวงศ หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๙/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๙/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๑๓ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๓ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ โดยใหมีการเพ่ิมขอความหนาท่ี ๙ ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ ตอทายบรรทัดท่ี ๔ “สําหรับ

งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีงบลงทุนหากหนวยงานใดตองการใหงานพัสดุเปนผูดําเนินการใหขอให

นําสงรายละเอียดใหงานพัสดุภายในวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑” 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ 

  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ การนําเงินสงคืนคลังเปนเงินรายไดแผนดิน 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจาก 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนําเงินสวนท่ีมีการเบิกเกินสงคืนสมทบกองทุนประกันสงัคมใน

เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ จากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย สงคืนคลังเปนรายไดแผนดิน จํานวน 

๔,๐๕๐ บาท (สี่พันหาสิบบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ การชําระคาใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูบริหาร รอบบิลเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึง 

การชําระคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีของผูบริหาร รอบบิลเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยขอใหผูบริหารท่ีมี 

คาใชบริการเกินจํานวนท่ีไดรับจัดสรรชําระสวนเกินท่ีงานคลังเพ่ืองานคลังจะไดนําไปชําระคาบริการดังกลาว

ตอไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหนายวรากร เนือยทอง ผูอํานวยการกองนโยบาย

และแผน และนางสาวสมพร ตะนะวงศ หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน เปนผูนําเสนอ 

  นายวรากร เนือยทอง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ขอใหแยกคาประกันอุบัติเหตุสําหรับนักศึกษาออกจากงบดําเนินงานของกองพัฒนา

นักศึกษา 

  ๒. ขอใหกองนโยบายและแผนนําสงรายละเอียดงบประมาณใหแตละหนวยงานเพ่ือให

แตละหนวยงานจะไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

  ๓. ขอใหหนวยงานท่ีไดรับงบประมาณในสวนของงบลงทุนท่ีจะตองใหงานพัสดุ 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปนผูดําเนินการให เรงดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของและนําสงงานพัสดุ

ภายในวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 



 ๔ 

มติ กบม. เห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมี 

  การดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๒ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๓ 

  ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๓ ในการนี้ไดขออนุญาต 

ท่ีประชุมใหนายวรากร เนือยทอง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน เปนผูนําเสนอ  

  นายวรากร เนือยทอง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. ขอใหตรวจสอบจํานวนรอยละของการใชจายงบประมาณ ใหตรงกัน 

  ๒. ขอใหตรวจสอบกราฟผลการเบิกจายงบประมาณแผนดิน จําแนกตามหนวยงานและ

หมวดรายจาย และกราฟผลการเบิกจายงบประมาณเงินรายได จําแนกตามหนวยงานและหมวดรายจาย ดังนี ้

   ๑) จํานวนรอยละของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   ๒) เพ่ิมสถาบันวิจัยและพัฒนา 

   ๓) จัดลําดับเลขใหม   

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๓ โดยใหมีการแกไข 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๓ ผลคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณา 

ผลคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการนี้ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เรื่อง มาตรการการมีสวนรวมของประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการบริหารมหาวิทยาลัย 

และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบั ติงานและ 

การดําเนินการกับเจาหนาท่ีท่ีมีผลการปฏิบัติงานต่ํากวารอยละ ๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 



 ๕ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีท่ีมีผลการปฏิบัติงาน

ต่ํากวารอยละ ๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

  ๑. ใหแกไขคําจาก “เจาหนาท่ี” เปนคําวา “บุคลากร” 

  ๒. ชื่อประกาศและยอหนาท่ี ๓ บรรทัดท่ี ๓ ใหตัดขอความ “ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑” ออก 

  ๓. ใหใชวรรคตอนแทนการใชเครื่องหมายวรรคตอน “/”  

  ๔. ใหเพ่ิมขอ ๕ ดวยขอความ “ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตรอบผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการรอบท่ี ๒ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป” 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง มาตรการการมีสวนรวมของ 

   ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการบริหารมหาวิทยาลัย ตามเสนอ 

 ๒. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง มาตรการในการบริหาร 

   ผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีท่ีมีผลการปฏิบัติงานต่ํากวารอยละ  

   ๖๐ โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

ของบุตร พ.ศ. ... 

  ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การ

จัดสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ... ซ่ึงเปนการจัดสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรของ

บุคลากรท่ีเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับ 

  การศึกษาของบุตร พ.ศ. ... ตามเสนอ 

 ๕.๕ อัตราการเก็บคาเชาพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยสําหรับการประปาสวนภูมิภาค 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาอัตราการเก็บคาเชาพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยสําหรับการประปาสวนภูมิภาค โดยเสนอใหมีการเก็บ

อัตราคาเชา ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) ตอเดือน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบใหเก็บคาเชาพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยสําหรับการประปาสวนภูมิภาคในอัตราคาเชา  

  ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) ตอเดือน 
 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 



๖ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๑๐/๒๕๖๑ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๖.๒๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
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