
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่  ๒๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 

วันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๗  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. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  โพธ์ิแพง  กรรมการ 
๕. อาจารยปริตต สายส ี  กรรมการ 
๖. นายวีระชัย รินดวงดี  กรรมการ 
๗. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด  กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวฉันทาพัฒน สมปาน  กรรมการและเหรัญญิก 
  
ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๑. นางสาวสายสุนีย อินทรไชย  ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางสาวศิวพร ใจหงอก  ผูชวยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
  ผูชวยศาสตราจารยเลก็ แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน
การประชุมกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี     
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  แจงรายชื่อคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย  
  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่ ๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗  
ไดแตงต้ังคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  ๑.๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัด
สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยไดออกระเบียบมหาวิทยาลัย 
            /ราชภัฏลําปาง... 



 

 
 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่  ๒๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 
 

๒

ราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่  
๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  
โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  
  ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๕ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑ – ๕ 
 

ประเด็นท่ีเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
   ๑/๒๕๕๖ โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

- ไมมี -    
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑  รายงานสรุปเงินคงเหลือกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
  งานคลังไดรายงานสรุปเงินคงเหลือกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 
  นายวีระชัย  รินดวงดี ไดเสนอแนะตอที่ประชุมเกี่ยวกับการรายงานรายรับ รายจายของ
กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เห็นควรใหรายงานสถานะทางการเงิน ซึ่งแสดงงบดุล 
งบกําไรขาดทุน ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๒๒  
มติท่ีประชุม ๑.  รับทราบรายงานรายรับ – รายจายเงินกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏลําปางขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 ๒.  เห็นชอบใหงานคลังปรับปรุงรายงานสถานะทางการเงิน โดยใหแสดงงบดุล  
      งบกําไรขาดทุน ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย  
   กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๒๒ 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่ ๕... 
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๓

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๕.๑   การพิจารณาแนวปฏิ บัติในการ ดํา เ นินงานให เปนไปตามระ เบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ ไดขอให 
ที่ประชุมกําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
วาดวย กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว เพื่อให 
การดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเน่ือง เห็นควรใหดําเนินการดังน้ี 

๑. จัดทําประกาศสวัสดิการตาง ๆ ทดแทนประกาศฉบับเดิมดังน้ี 
๑) หลักเกณฑการจายเงินกองทุนสวัสดิการ 
๒) หลักเกณฑการจายเงินสงเคราะหเน่ืองจากประสบอุบัติเหตุในการปฏิบัติ

ราชการ 
๓) สวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงิน 
๔) หลักเกณฑการสมัครเปนสมาชิก เงินคาหุน การซื้อหุนเพิ่ม การกูเงินกองทุน 

วงเงินกู อัตราดอกเบี้ย การหักเงิน สวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงิน 
๕) สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห 
๖) หลักเกณฑการเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประเภทสมทบ  โดยกําหนดคุณสมบัติการสมัครเปนสมาชิก ดังน้ี 
 ๑. ขาราชการหรือลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการใหถือเปนสมาชิกโดย
อัตโนมัติ  
 ๒. เปนบุคลากรซึ่งปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไมนอยกวา ๒๕ ป 
 มอบผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธ์ิแพง  
นายวีระชัย รินดวงดี อาจารยปริตต  สายสี  รวมกันพิจารณาจัดทํา (ราง) ประกาศดังกลาวเสนอที่ประชุม 
ในคราวตอไป 

๒. กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
อยางนอยปละ ๓ ครั้ง 

๓. ใหแตงต้ังนักตรวจสอบภายในเปนผูสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
ตามขอ ๒๐ ขอ ๒๑ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มติท่ีประชุม ๑.   มอบผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง 
   นายวีระชัย รินดวงดี อาจารยปริตต  สายสี  รวมกันพิจารณาจัดทํา (ราง) ประกาศ ดังน้ี 
   ๑) หลักเกณฑการจายเงินกองทุนสวัสดิการ 

๒) หลักเกณฑการจายเงินสงเคราะหเน่ืองจากประสบอุบัติเหตุในการปฏิบัติ
ราชการ 

๓) สวัสดิการเพ่ือการออมทรัพยและการใหกูเงิน 

/๔. หลักเกณฑการเปนสมาชิก... 



 

 
 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่  ๒๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 
 

๔

 ๔) หลักเกณฑการสมัครเปนสมาชิก เงินคาหุน การซื้อหุนเพ่ิม การกูเงินกองทุน   
   วงเงินกู อัตราดอกเบ้ีย การหักเงิน สวัสดิการเพ่ือการออมทรัพยและการใหกูเงิน 
  ๕) สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห 

 ๖) หลักเกณฑการเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
   ประเภทสมทบ 

 เสนอท่ีประชุมในคราวตอไป 
๒. กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
  อยางนอยปละ ๓ ครั้ง 

 ๓. ใหแตงต้ังนักตรวจสอบภายในเปนผูสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการภายใน 
   มหาวิทยาลัย   
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๗  
  ประธานแจงที่ประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย ครั้งตอไป เมื่อมีวาระพิจารณา  
มติท่ีประชุม รบัทราบ 
 
เลิกประชุม ๑๖.๐๐ น. 
 
 
(นางสาวสายสุนีย  อินทรไชย )   
ผูชวยเลขานุการ    
ผูบันทึก/พิมพรายงานประชุม  
 
 
(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผูตรวจรายงานการประชุม  
 


