
 
รายงานการประชุมสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิช์ั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************* 
ผูมาประชุม 
๑.  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยนิลวัฒน พัฒนพงษ   กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา  กรรมการ 
๔. อาจารย ดร.วิไลลักษณ จั่นวงษ   กรรมการ 
๕. นายปรีชา  ไชยโย   กรรมการ 
๖. อาจารยปริตต สายส ี   กรรมการ 
๗. อาจารยอรพิน จารุสิริรังษี  กรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ  กรรมการ 
๙. อาจารยศิริมา เอมวงษ   กรรมการ 
๑๐. นายวีระชัย รินดวงดี   กรรมการ 
๑๑. นายจตุพร จันทรมา  กรรมการ 
๑๒. นางสาวฉันทาพัฒน สมปาน   กรรมการ 
๑๓. นางพรรณวิภา บุญมา   กรรมการและเลขานุการ 
   
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักด์ิ   สมุทธารักษ  กรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา คุมา   กรรมการ    
 
ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๑. นางสาวสายสุนีย อินทรไชย  ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางสาวธัญพิชชา อุนมอน   ผูชวยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
   ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม   
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี     
 
 
 

/ระเบียบวาระที่๑... 
 
 



 

 
 
 
รายงานการประชุมสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 

 
 

๒

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

   ๑.๑  แจงรายชื่อกรรมการและเลขานุการ/ผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการ
สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

     ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ๔๔๙๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม 
๒๕๕๕ ไดแตงต้ังกรรมการและเลขานุการ/ผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  ๑.๒  แจงรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการออมทรัพยและการใหกูเงิน 

    ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่ ๙๔๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ มีนาคม 
๒๕๕๕ ไดแตงต้ังนางสาวฉันทาพัฒน  สมปาน ตําแหนงหัวหนางานคลัง เปนกรรมการและขานุการ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงิน สืบแทนนางวรัญชญา ดวงแกว 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  ๑.๓  แจงรายชื่อคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

    ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่ ๕ /๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๕๕ ไดถอดถอนนางวรัญชญา  ดวงแกว และนางพรรณวิภา บุญมา จากการเปนกรรมการฯ พรอมทั้ง
แตงต้ังผูชวยศาตราจารยนิลวัฒน  พัฒนพงษ และนางสาวฉันทาพัฒน สมปาน เปนคณะกรรมการ
สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง สืบแทน    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิช้ัน ๑๐ อาคาร
โอฬารโรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  
   ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๖ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑ – ๖ 
 

ประเด็นที่เสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    ลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
   ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้ง ๑/๒๕๕๔ โดยมีการแกไข
รายงานการประชุม  ดังน้ี 

   /หนาที่ ๑ รายงาน… 



 

 
 
 
รายงานการประชุมสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 

 
 

๓

   หนาที่ ๑ รายงานการประชุม ผูมาประชุม เพิ่มลําดับที่ “๑๑. นายวีระชัย  รินดวงดี”             
   หนาที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๒ บรรทัดที่ ๗ แกไขขอความ “…ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓” แกไข
เปน “ครั้งที่…๑/๒๕๕๔...” 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   ลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ โดยมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

- ไมมี -    
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑   รายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพยและการใหกูเงิน 

ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
  ตามบันทึกขอความ ที่ กสว.พิเศษ /๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕       

นางวรัญชญา ดวงแกว กรรมการและเลขานุการกองทุนสวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงิน     
(คนเดิม) ไดรายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการเพื่อการออมและการใหกูเงิน ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

     

มติท่ีประชุม  รับทราบ รายการรับ-รายการจายเงิน กองทุนสวัสดิการเพ่ือการออมและใหกูเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ มียอดคงเหลือ
จํานวน ๖๑๙,๑๐๔.๕๒ บาท 

 

 ๔.๒   รายงานรายรับ - รายจาย  เงินกองทุนสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพยและการให
กูเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔  

   งานคลังไดรายงานรายรับ – รายจาย เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย
และการใหกูเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ต้ังแตเริ่มดําเนินการ (เดือนมกราคม ๕๒) จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑   
                นายปรีชา ไชยโย  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดขอหารือ ที่ประชุม
เกี่ยวกับการจ ายเงินปนผล โดยพิจารณาจากดอกเบี้ ยเงินกู  จํ านวนเงิน ๒๒,๔๗๙.๓๗ บาท                   
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา ขณะน้ีมหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินปนผล 
จึงมีมติมอบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงินดําเนินการและพิจารณาการ
จายเงินปนผลใหกับสมาชิก เสนอที่ประชุมในคราวตอไป  
 

มติท่ีประชุม  ๑. รับทราบ รายงานรายรับ – รายจายเงินกองทุนสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพยและ
การใหกูเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔     
มียอดคงเหลือจํานวน ๖๘๓,๑๑๔.๐๐ บาท 

/๒.มอบคณะกรรมการ... 



 

 
 
 
รายงานการประชุมสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 

 
 

๔

   ๒. มอบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการออมทรัพยและการใหกูเงินดําเนินการ
และพิจารณาการจายเงินปนผลใหกับสมาชิก  

   ๔.๓ รายงานการจายเงินชวยเหลือกรณีตางๆ จากเงินกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  งานคลังไดรายงานรายละเอียดการจายเงินชวยเหลือกรณีตาง ๆ จาก
เงินกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ต้ังแตเริ่มดําเนินการ (เดือนมกราคม ๒๕๕๒) จนถึงวันที่ 
๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เปนเงินจํานวน ๔๙๒,๐๒๕ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๓.๑ 

  ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว มีขอเสนอแนะดังน้ี 

  ๑. ประธานการประชุม เสนอใหจัดหมวดหมูวาระ การประชุมใหเปนหมวดหมู
เดียวกัน เพื่องายตอการพิจารณา 

  ๒. เห็นควรนําเงินของกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ไปลงทุนเพื่อให
เกิดผลกําไร ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบให ลงทุนดวยการซื้อสลากออมสิน โดยแบงซื้อเปน ๒ ฉบับ        
ฉบับที่ ๑ เปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ฉบับที่ ๒ เปนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยซื้อในนามของกองทุน
สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติท่ีประชุม  ๑.  รับทราบ รายงานการจายเงินชวยเหลือกรณีตาง ๆ จากเงินกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ขอมูลต้ังแตเริ่มดําเนินงาน จนถึงวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ 
๒๕๕๕ เปนเงินจํานวน ๔๙๒,๐๒๕ บาท 

๒. มอบกรรมการและเลขานุการปรับแกตามท่ีประชุมเสนอแนะ  

๓. มอบหัวหนางานคลัง ดําเนินการซื้อสลากออมสิน  

   ๔.๔ รายงานรายชื่อและจํานวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพยและการ
ใหกูเงิน 
  รอบระยะเวลาต้ังแต เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๔ ถึง กุมภาพันธ ๒๕๕๕ มีการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิกสวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงิน งานคลังไดรวบรวบรายละเอียด
เสนอเพื่อใหคณะกรรมการทราบ ขอมูล ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ดังน้ี 

๑. รายช่ือสมาชิกสวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงิน (ใหม) จํานวน 
๔๕ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

/๒.รายช่ือสมาชิก... 



 

 
 
 
รายงานการประชุมสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 

 
 

๕

๒. รายช่ือสมาชิกสวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงินทั้งหมด ขอมูล   
ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ มีจํานวนสมาชิกทั้งหมด ๑๖๘ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๔.๔.๒ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ รายชื่อและจํานวนสมาชิกสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพยและการใหกูเงิน 

ขอมูล ณ วันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕  
  

 ๔.๕  รายงานรายชื่อและจํานวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 รอบระยะเวลาต้ังแต เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๔ ถึง กุมภาพันธ ๒๕๕๕ มีการ
เปลี่ยนจํานวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง งานการเจาหนาที่และสวัสดิการ    
ไดรวบรวบรายละเอียดเสนอเพื่อใหคณะกรรมการทราบ ขอมูล ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ดังน้ี 

๑. รายช่ือและจํานวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง    
พนจากการเปนสมาชิกฯ มีจํานวน ๙ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑  

๒. รายช่ือและจํานวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(ใหม) มีจํานวน ๕ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๒ 

๓. รายช่ือและจํานวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ทั้งหมด มีจํานวน ๑๘๗ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๓ 

ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณา แลวเห็นวาจํานวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห        
มีจํานวนนอยราย และเพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับสมาชิกฯ เห็นควรตัดสิทธ์ิการใหเงินชวยเหลือกองทุน
สวัสดิการมหาวิทยาลัย (กรณีเงินชวยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห) แกสมาชิกที่ลาออกจากการเปนสมาชิก
ฌาปนกิจสงเคราะห และพนักงานที่ยังไมไดเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห โดยการแกไขระเบียบ จัดทํา
ประกาศข้ึนมาใหม ที่ประชุมมีมติ มอบนายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี จัดทํา (ราง)
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินกองทุน
สวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เกี่ยวกับการจายเงินชวยเหลือการฌาปนกิจศพ (เพิ่มเติม)   
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบ รายชื่อและจํานวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ขอมูล ณ วันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
 ๒. มอบนายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี จัดทํา (ราง) ประกาศ

คณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลกัเกณฑการจาย
เงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เก่ียวกับการจายเงินชวยเหลือการ
ฌาปนกิจศพ (เพ่ิมเติม)  

/ระเบียบวาระที่ ๕... 



 

 
 
 
รายงานการประชุมสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 

 
 

๖

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑  การพิจารณาจายเงินชวยเหลือ กรณีประสบภัยธรรมชาติ (กรณีเพลิงไหมบาน
นายชาญชัย วิมลจันทร) 
   ๑)  นายชาญชัย วิมลจันทร ลูกจางประจํา ตําแหนงชางตอทอ สังกัดสํานักงาน
อธิการบดี ไดย่ืนหนังสือขอรับเงินกองทุนสวัสดิภายในการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กรณีเพลิงไหมบาน 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
  ๒)  ตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง    
เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๒  เงินสงเคราะห
เน่ืองจากประสบภัยธรรมชาติ ขอ ๑๖ เงินสงเคราะหเน่ืองจากประสบภัยธรรมชาติใหจายไดไมเกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี อยูในดุลพินิจของกรรมการ 
   ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณา การชวยเหลือ นายชาญชัย วิมลจันทร กรณีประสบ
ภัยธรรมชาติ (กรณีเพลิงไหม) ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินชวยเหลือกรณีดังกลาว เปนจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท  
 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหจายเงินชวยเหลือ กรณีประสบภัยธรรมชาติ (กรณีเพลิงไหมบาน)        

นายชาญชัย วิมลจันทร) เปนเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท     
   

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
   กําหนดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕  
   ประธานแจงที่ประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งตอไป เมื่อมีวาระพิจารณา  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.  
 
 
(นางสาวธัญพิชชา อุนมอน )   
ผูชวยเลขานุการ    
ผูบันทึก/พิมพรายงานประชุม  
 
 
(นางสาวสายสุนีย อินทรไชย)   (นางพรรณวิภา บุญมา) 
ผูชวยเลขานุการ    กรรมการและเลขานุการ 
ผูตรวจรายงานการประชุม   ผูตรวจรายงานการประชุม 


