
 
รายงานการประชุมสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๓ กุมภาพันธ  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************* 
ผูมาประชุม 
๑.  นายวิรัช  ไชยรักษ  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักด์ิ   สมุทธารักษ กรรมการ 
๓. นายปรีชา ไชยโย  กรรมการ 
๔. นางวรัญชญา ดวงแกว  กรรมการ 
๕. อาจารยภานุวัฒน ชัยชนะ  กรรมการ 
๖. นายจรัญ อุนมอน  กรรมการ 
๗. นายจตุพร จันทรมา กรรมการ 
๘. อาจารยศิริมา เอมวงษ  กรรมการ 
๙. นางพรรณวิภา บุญมา  กรรมการ 
๑๐. นางสาวลัดดา กาจาร ี  กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 
๑. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธ์ิแพง 
๒. อาจารย ดร.วิไลลักษณ จั่นวงษ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา คุมา 
๔. อาจารยอรพิณ จารุสิริรังสี 
๕. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ 
๖. นายวีระชัย รินดวงดี 
 
ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๑. นางสาวสายสุนีย อินทรไชย ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางวันเพ็ญ จําปา  ผูชวยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
   นายวิรัช ไชยรักษ ประธานกรรมการประชุมกลาวเปดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี     
 
 
 

/ระเบียบวาระที่๑... 
 



 

 
 
 
รายงานการประชุมสวัสดกิารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

 
 

๒

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  แจงรายชื่อคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง (ชุดใหม) 
  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฎลําปางที่ ๑๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ 
และคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่ ๓๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ไดแตงต้ัง
คณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ชุดใหม) สืบแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมด
วาระลง  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน
หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  
   ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๖ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑ – ๖ 
 

ประเด็นที่เสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    ลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓  
   ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้ง ๓/๒๕๕๓ โดยมีการแกไข
รายงานการประชุม  ดังน้ี 
   หนาที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๑  บรรทัดที่ ๑ แกไขคําผิด “..และมหาวิทยาลัยเพชรบุรี ”  
แกไขเปน “และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”   
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   ลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๓ โดยมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
    ๓.๑ พิจารณา(ราง)แบบคําขอ/สัญญากูเงินสามัญ และ(ราง)แบบคําขอ/สัญญากู
เงินฉุกเฉิน 

  ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ ณ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคาร
โอฬารโรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พิจารณา (ราง) แบบคําขอ/สัญญากูเงินสามัญ และ (ราง) 
แบบคําขอ/สัญญากูเงินฉุกเฉิน  มีมติใหนํากลับไปทบทวนปรับแกโดยแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณา
ดําเนินการ ประกอบดวย 

                /๑. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ... 



 

 
 
 
รายงานการประชุมสวัสดกิารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

 
 

๓

 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ เปน ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  โพธ์ิแพง เปน กรรมการ 
๓. นายจตุพร  จันทรมา เปน กรรมการ 
๔. อาจายภานุวัฒน  ชัยชนะ เปน กรรมการ 
๕. นายปรีชา  ไชยโย เปน กรรมการและเลขานุการ 

บัดน้ีคณะอนุกรรมการดังกลาวไดดําเนินการทบทวนปรับแก (ราง) แบบคําขอ/
สัญญากูเงินสามัญ และ (ราง) แบบคําขอ/สัญญากูเงินฉุกเฉิน เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 
   ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว เห็นวา (ราง) คําขอกูเงนิสามัญ และ(ราง)แบบคําขอ/
สัญญากูเงินฉุกเฉิน และ(ราง) หนังสือสัญญาคํ้าประกันเงินกู มีหลายแหงที่ใชขอความไมเหมาะสม จึงเห็น
ควรปรับแกการใชขอความเพื่อสอดคลองและเหมาะสมตามขอเสนอแนะของที่ประชุม แลวประกาศใช
ตอไป  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมแลวประกาศใชตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑   รายงานยอดเงินสวนของกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูลําปาง 

ประจําป ๒๕๕๓    
 ตามที่นางพรรณวิภา บุญมา ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมดําเนินการสหกรณ        

ออมทรัพยครูลําปาง จํากัด ประจําป ๒๕๕๓ และไดรับมอบเงินสวนของกรรมการฯ เขากองทุนเพื่อการ
ออมทรัพยและการใหกูเงินมหาลัยราชภัฏลําปาง จํานวนหน่ึงของยอดรับ เปนจํานวนเงินเขากองทุนฯ
ทั้งสิ้น ๖๑,๐๔๐.๔๐ บาท  รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑    
มติท่ีประชุม  รับทราบ เงินสวนของกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูลําปาง ประจําป 

เขากองทุนเพ่ือการออมทรัพยและการใหกูเงินมหาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน
ครึ่งหน่ึงของยอดรายรับ เปนจํานวนเงินเขากองทุนฯ ท้ังสิ้น ๖๑,๐๔๐.๔๐ บาท 

 

 ๔.๒   รายงานงบรับ – จายเงิน  กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๒๐ วรรคสอง กําหนดใหจัดทํางบประมาณประจําเดือนเสนอคณะกรรมการ
เพื่อทราบน้ัน  

 งานคลังไดจัดทํารายงานงบรับ-จายเงินกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ดังกลาว 
รอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เสร็จเรียบรอยแลว เงินกองทุน 

           /เพื่อสวัสดิการภายใน... 



 

 
 
 
รายงานการประชุมสวัสดกิารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

 
 

๔

เพื่อสวัสดิการภายในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มียอดคงเหลือ  วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ จํานวน 
๑,๗๑๙,๗๘๗.๐๙ บาท เงินกองทุนเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงินมหาลัยราชภัฏลําปาง มียอด
คงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ จํานวน ๖๖๕,๓๔๓.๗๕ บาท รายละเอียดตามเอกสารรายงานการ
ประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานรายรับ – จายเงินกองทุนเพ่ือการออมทรัพยและการใหกูเงินมหา

ลัยราชภัฏลําปาง  ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ มียอดคงเหลือจํานวน 
๖๖๕,๓๔๓.๗๕ บาท   

 

   ๔.๓ รายงานรายชื่อสมาชิกกองทุนสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพยและการใหกูเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รอบระยะเวลาต้ังแต เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึง มกราคม ๒๕๕๔ มีสมาชิกสวัสดิการ
เพื่อการออมทรัพยครูและการใหกู เงิน เขา-ออก งานคลังไดรวบรวมรายละเอียดเสนอเพื่อให
คณะกรรมการทราบ ขอมูล ณ วันที ่๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ มีสมาชิกสวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการ
ใหกูเงินจํานวน ๑๒๘ คน  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ รายชื่อและจํานวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพยและการให 
   กูเงินฯ ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ มีสมาชิกท้ังหมดจํานวน ๑๒๘ ราย 

 
   ๔.๔ รายงานรายชื่อสมาชิกสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ลําปาง  
 รอบระยะเวลาต้ังแต เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึง มกราคม ๒๕๕๔ มีสมาชิก
สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหมหาลัยราชภัฏลําปางลาออก พนสภาพ จากการเสียชีวิต เกษียณอายุ     
และลาออก งานการเจาหนาที่และสวัสดิการไดรวบรวมรายละเอียดเสนอเพื่อใหคณะกรรมการทราบ     
ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ มีสมาชิกสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
จํานวน ๑๙๐ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑   
  
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานรายชื่อและจํานวนสมาชิกสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหฯ ขอมูล  
  ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ มีสมาชิกท้ังหมด ๑๙๐ ราย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑   การพิจารณาการขอลาออกจากกองทุนสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพยและการให
กูเงินของ นายชัย ชัยนันตา   
 ตามที่นายชัย ชัยนันตา เปนสมาชิกองทุนฯ ต้ังแตเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ซื้อหุนตอ
เดือนละ ๆ ละ ๖ หุน เปนเงินคาหุนตอเดือน ๆละ ๓๐๐ บาท ไดย่ืนหนังสือขอลาออกจากสมาชิกฯ ต้ังแต
เดือนธันวาคม ๒๕๕๓  ตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง

/ที่ประชุมไดรวมกัน... 



 

 
 
 
รายงานการประชุมสวัสดกิารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

 
 

๕

กองทุนสวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงิน พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๒๑ สมาชิกพนสภาพสมาชิกของ
กองทุนในกรณี ดังตอไปน้ี คือ ๑) ตาย และ ๒) พนจากการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย น้ัน 
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจาณาแลว ซึ่งตามระเบียบฯ ไมสามารถอนุญาตใหลาออกได ทั้งน้ี
มอบกรรมการและเลขานุการประสานนายชัย ชัยนันตา อาจใชวิธีลดหุนใหเหลือเพียง ๑ หุน เพื่อลดภาระ
รายจาย   
มติท่ีประชุม ๑. ไมอนุญาตใหลาออก 
 ๒. มอบกรรมการเลขานุการประสานนายชัย ชัยนันตา ใหใชวิธีลดหุน  

   
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
   กําหนดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔  
   ประธานแจงที่ประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งตอไป เมื่อมีวาระพิจารณา  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.  
 
 
(นางสาวสายสุนีย  อินทรไชย)   
ผูชวยเลขานุการ    
ผูบันทึก/พิมพรายงานประชุม  
 
 
(นางสาวลัดดา  กาจาร)ี  
กรรมการและเลขานุการ  
ผูตรวจรายงานการประชุม 


