
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผู้มาประชุม 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์   กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   สมุทธารักษ์ กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  โพธิ์แพง  กรรมการ 
๕. อาจารย์ปริตต์ สายสี  กรรมการ 
๖. นายวีระชัย รินดวงดี  กรรมการ 
๗. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด  กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม 
๑. นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางสาวศิวพร ใจหงอก  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี ประธานการประชุมกล่าวเปิด 
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี     
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
๔/๒๕๕๗ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจํานวน ๖ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต่หน้า ๑ – ๖ 

กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗   

ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ 
              
 

 /มติท่ีประชุม... 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
 

๒

   
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
  ๔/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์การคํานวณ วิธีการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการ 
ให้กู้เงิน 

นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด ผู้ อํานวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้นําเสนอท่ีประชุมทราบประกาศคณะกรรมการ
สวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน เรื่องหลักเกณฑ์การคํานวณ วิธีการจ่ายเงินปันผลให้แก่
สมาชิกสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑.๑ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

๔.๒  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การ
สมัครเป็นสมาชิก เงินค่าหุ้น การซ้ือหุ้นเพ่ิม การกู้เงินสวัสดิการ วงเงินกู้ อัตราดอกเบ้ีย การหักเงิน
สวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน 

นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด ผู้ อํานวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้นําเสนอท่ีประชุมทราบประกาศคณะกรรมการ
สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิก เงินค่าหุ้น การซ้ือหุ้นเพ่ิม การกู้เงิน
สวัสดิการ วงเงินกู้ อัตราดอกเบ้ีย การหักเงินสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

๔.๓  รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด ผู้ อํานวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้นําเสนอท่ีประชุมทราบรายงานรายได้และ
ค่าใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

/๔.๔  รายงานรายรับ... 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
 

๓

 
๔.๔  รายงานรายรับ – รายจ่าย บัญชีเงินกองทุนสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และ

การให้กู้เงิน 
นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด ผู้ อํานวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้นําเสนอท่ีประชุมทราบรายงานรายรับ – รายจ่าย 
บัญชีเงินกองทุนสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

๔.๕  รายงานการตรวจสอบกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด ผู้ อํานวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้นําเสนอท่ีประชุมทราบรายงานการตรวจสอบ
กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

๔.๖  รายงานการตรวจสอบกองทุนสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน 
นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด ผู้ อํานวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้นําเสนอท่ีประชุมทราบรายงานการตรวจสอบ
กองทุนสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑  การแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัยแทน
ตําแหน่งเดิมท่ีว่างลง 

ตามท่ีนางสาวฉันทาพัฒน์  สมปาน กรรมการและเหรัญญิก กรรมการกองทุนสวัสดิการ
ภายในมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖(๕) วรรคสอง ได้โอนย้ายไปสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ต้ังแต่
วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๘ จึงทําให้คณะกรรมการตําแหน่งดังกล่าวว่างลง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี ประธานคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย จะเสนอชื่อนางสาววลีลักษณ์ รินดวงดี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
หัวหน้างานคลัง เป็นกรรมการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖ (๓) และขอให้ท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการ เป็นเหรัญญิก  

/ตามระเบียบ... 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
 

๔

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๖(๕) วรรคสอง  

ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบเสนอให้แต่งต้ังนางสาววลีลักษณ์ รินดวงดี 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งหัวหน้างานคลัง กรรมการท่ีได้มาตามข้อ ๖ (๓) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเหรัญญิกตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖(๕) วรรคสอง 
และให้นําเสนอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางแต่งต้ังต่อไป  
มติท่ีประชุม ๑.   เห็นชอบเสนอให้แต่งต้ังนางสาววลีลักษณ์ รินดวงดี เป็นกรรมการและเหรัญญิก  
   ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการภายใน 
   มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖(๕) วรรคสอง  
 ๒. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางแต่งต้ังต่อไป 

           
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป เม่ือมีวาระพิจารณา  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม ๑๖.๓๐ น. 
 
 
(นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย)    
ผู้ช่วยเลขานุการ      
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานประชุม  
 
 
(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม     


