
 
รายงานการประชุมสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  มิถุนายน   ๒๕๕๖  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิช์ั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 
๑.  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยนิลวัฒน พัฒนพงษ   กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักด์ิ   สมุทธารักษ  กรรมการ 
๔. อาจารย ดร.วิไลลักษณ จั่นวงษ   กรรมการ 
๕. นายปรีชา  ไชยโย   กรรมการ 
๖. อาจารยปริตต สายส ี   กรรมการ 
๗. อาจารยวิเชษฐ ย้ิมละมัย  กรรมการ 
๘. อาจารยอุษา โบสถทอง  กรรมการ 
๙. อาจารยสุขี สุขดี   กรรมการ 
๑๐. นางสาวณัฐนพิน ขันนาแล  กรรมการ 
๑๑. นายวรากร เนือยทอง  กรรมการ 
๑๒. นางกัลยา เข่ือนแกว  กรรมการ 
๑๓. นางสาวฉันทาพัฒน สมปาน   กรรมการ 
๑๔. นางพรรณวิภา บุญมา   กรรมการและเลขานุการ 
   
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 
๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา  กรรมการ 
  
ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๑. นางสาวสายสุนีย อินทรไชย  ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางสาวธัญพิชชา อุนมอน   ผูชวยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
   ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี     
 
 
 
 

     /ระเบียบวาระที่ ๑... 



 

 
 
 
รายงานการประชุมสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

๒

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑   แจงรายชื่อคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
แทนตําแหนงท่ีวาง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่ ๒๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ไดแตงต้ังคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางแทนตําแหนงที่วาง  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร 
โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  
   ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๖ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑ – ๕ 
 

ประเด็นท่ีเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    ลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   ลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

- ไมมี -    
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑    รายงานรายรับ – รายจาย เงินกองทุนสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพยและการ
ใหกูเงิน ขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 
 ตามบันทึ กขอความ ที่  งค ๑๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ งานคลั ง 
ไดรายงานรายรับ –รายจาย เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงิน ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑  
   ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลวมีขอเสนอแนะดังน้ี 
  ๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและงานนิติการ เสนอใหงานคลังจัดทํารายงาน รายรับ-รายจาย เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อ
การออมทรัพยและการใหกูเงิน โดยใหสรุปขอมูลใหชัดเจน เชน ลูกหน้ีเงินกูมีจํานวนเทาไหร จํานวนหุน
ทั้งหมดมีเทาไหร  และสรุปรายละเอียดจํานวนเงินกองทุนคงเหลือทั้งหมดมีเทาไหร   
 ๒. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอแนะใหมีการ
กําหนดรายละเอียดและหลักเกณฑการกูเงินใหชัดเจน 

        /๓. เสนอแนะให... 



 

 
 
 
รายงานการประชุมสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

๓

 ๓. เสนอแนะใหปรับแก ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการสมัครเปนสมาชิก เงินคาหุน การซื้อหุนเพิ่ม การกูเงินกองทุน วงเงินกู อัตรา
ดอกเบี้ย การหักเงิน กองทุนสวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกู หมวด ๔ วงเงินกูสามัญและอัตรา
ดอกเบี้ย และการหักเงิน ดังน้ี 

๑) ขอ ๒๐ การใหกูเงินควรคํานึงถึงความสามารถในการชําระหน้ีของผูกู โดยให
ตรวจสอบขอมูลยอดเงินคงเหลือประจําเดือนกอนการพิจารณาใหกูเงิน  

๒) ขอ ๒๑ งวดการผอนชําระควรปรับแกใหเหมาะสมกับจํานวนเงินที่ใหกู  เชน
วงเงินกู ๕,๐๐๐ บาท ใหชําระภายในเวลา ๑๐ งวด เปนตน  

๔. เสนอแนะใหทบทวน ปรับแกระเบียบกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เพื่อใหการดําเนินงานของกองทุนดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานรายรับ – รายจายเงินกองทุนสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย 
   และการใหกูเงิน ขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 
    ๒. เห็นชอบตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

  
 ๔.๒ รายงานขอมูลและจํานวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพยและ
การใหกูเงิน ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
 ขอมูลและจํานวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงิน ขอมูล 
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีจํานวนสมาชิก ๑๕๓ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๒.๑ 
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลวมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการรายงานขอมูลและจํานวน 
สมาชิกกองทุนฯ โดยเห็นควรใหเพิ่มขอมูลจํานวนหุนทั้งหมดและจํานวนเงินรวมของสมาชิกแตละคน 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานขอมูลและจํานวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพยและ 
  การใหกูเงิน ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 
 ๔.๓ รายงานรายรับ – รายจาย เงินกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖  
 ตามบันทึกขอความ ที่ งค ๑๔๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ งานคลังได
รายงานรายรับ  – รายจ าย เ งินกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ขอมูล  
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลวมีขอเสนอแนะใหรายงานการถูกสลากออมสิน 
แตละงวดใหที่ประชุมทราบดวย 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานรายรับ – รายจาย เงินกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏลําปาง ขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 
      /๔.๔ ขอมูลจํานวนสมาชิก... 



 

 
 
 
รายงานการประชุมสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

๔

  ๔.๔  ขอมูลจํานวนสมาชิกฌาปณกิจศพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ขอมูล  
ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีจํานวน ๑๙๑ ราย ดังน้ี 
  ๑. สมาชิกที่เปนขาราชการฯ  จํานวน ๔๗ ราย 
  ๒. สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ  จํานวน ๘๐ ราย 
  ๓. สมาชิกที่เปนลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ จํานวน ๖๔ ราย 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑  
มติท่ีประชุม รับทราบขอมูลจํานวยสมาชิกฌาปณกิจศพ ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๕.๑   การพิจารณาจายเงินชวยเหลือ กรณีประสบภัยธรรมชาติ (กรณีเพลิงไหม
บานพักของผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต) 
  ดวยวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไดเกิดเหตุเพลิงไหมบานพักของผูชวยศาสตราจารย
เบญจวรรณ เลาลลิต รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  
  ตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 
หลักเกณฑการจายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๒ เงินสงเคราะหเน่ืองจาก
ประสบภัยธรรมชาติ ขอ ๑๖ เงินสงเคราะหเน่ืองจากประสบภัยธรรมชาติใหจายไดไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
ทั้งน้ี อยูในดุลพินิจของกรรมการ  
  ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาการชวยเหลือ ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต 
กรณีประสบภัยธรรมชาติ (กรณีเพลิงไหม) เปนเงินจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท  
มติท่ีประชุม อนุมัติใหจายเงินชวยเหลือ กรณีประสบภัยธรรมชาติ (กรณีเพลิงไหมบาน) ผูชวยศาสตราจารย 

เบญจวรรณ เลาลลิต เปนเงินจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท   
   
  ๕.๒  การขออนุมัติงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการตัดชุดสําหรับขาราชการ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะตัดชุดใหกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
ลูกจางประจํา เพื่อสําหรับสวมใสในพิธีการตางๆ น้ัน 
  ประมาณคาใชจายที่ใชในการตัดชุด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๒.๑  
  ที่ประชุมได ร วมกันพิจารณาแลว เพื่ อใหข าราชการและลูกจ างประจําไดมีส วนรวม 
ในการเขารวมพิธีการของมหาวิทยาลัยและของสวนราชการที่ไดมีการจัดข้ึน น้ัน จึงอนุมัติงบประมาณเปน
คาใชจายในการตัดชุดสําหรับขาราชการจํานวน ๑๒๓ คน และลกูจางประจําจํานวน ๒๕ คน คนละ ๑ ชุด
ราคาไมเกิน ๒,๕๐๐ บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๓๗๐,๐๐๐ บาท  
มติท่ีประชุม อนุมัติงบประมาณเปนคาใชจายในการตัดชุดสําหรับขาราชการ และลูกจางประจํา 

เปนเงินจํานวน ๓๗๐,๐๐๐ บาท  
 

     /ระเบียบวาระที่ ๖... 



 

 
 
 
รายงานการประชุมสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

๕

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  
  ประธานแจงที่ประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งตอไป เมื่อมีวาระพิจารณา  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุม ๑๖.๐๐ น. 
 
(นางสาวธัญพิชชา อุนมอน )   
ผูชวยเลขานุการ    
ผูบันทึก/พิมพรายงานประชุม  
 
 
(นางสาวสายสุนีย อินทรไชย)    
ผูชวยเลขานุการ     
ผูตรวจรายงานการประชุม    
 
 
(นางพรรณวิภา บุญมา) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผูตรวจรายงานการประชุม  
 


