
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้ งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ช้ัน ๒ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผู้มาประชุม 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู  ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   สมุทธารักษ์ กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  โพธิ์แพง  กรรมการ 
๔. อาจารย์ปริตต์ สายสี  กรรมการ 
๕. นายวีระชัย รินดวงดี  กรรมการ 
๖. นายปรีชา ไชยโย  กรรมการ 
๗. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด  กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน  กรรมการและเหรัญญิก 
 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม 
๑. นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางสาวศิวพร ใจหงอก  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดี ประธานการประชุมกล่าวเปิด 
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี     
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
๔/๒๕๕๘ เม่ือวันพุธท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
รายงานการประชุมมีจํานวน ๕ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต่หน้า ๑ – ๕ 

กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘   

ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
  ๔/๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข 
 /ระเบียบวาระท่ี ๓… 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้ งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

๒

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี - 

       
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
   ๔.๑  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 
กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 งานคลัง กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และ 
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ข้อมูล ณ วันท่ี
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมหน้ีสินและส่วนทุน เป็นเงินจํานวน ๔,๖๑๓,๐๗๐.๘๑ บาท (สี่ล้านหกแสน 
หน่ึงหม่ืนสามพันเจ็ดสิบบาทแปดสิบเอ็ดบาท) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๑.๑ 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการดําเนินงานทางการ 
   เงินกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑  การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือการสมรส 
 ด้วยมีบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้ย่ืนหนังสือขอรับเงินช่วยเหลือ 
การสมรส จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 

๑. นางสาวโชติมนต์ สีตาบุตร ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล สังกัดกองพัฒนา
นักศึกษา สํานักงานอธิการบดี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

๒. นางสาววนิดา  สุดรัก ตําแหน่งเจ้าหน้า ท่ีบริหารงานท่ัวไป สัง กัดคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๒ 
 ตามบันทึกข้อความ ท่ี งค. ๐๐๕/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๙ งานคลังได้ 
ขอหารือเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือการสมรส รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑.๓ 
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณา โดยพิจารณาความคําว่า “เชิงประจักษ์” ตามประกาศ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘ คู่สมรสท่ีตามพฤติการณ์ได้อยู่ร่วมฉันท์สามีภรรยาจนเป็น
ท่ีประจักษ์แล้วมาจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการสมรส ซ่ึงท่ีประชุมได้
สรุปนิยามความคําว่า “เชิงประจักษ์” ต้องประกอบด้วย 

๑) มีหลักฐานว่าบุคคลดังกล่าวเคยจัดงานสมรสกันมาก่อน 
๒) มีบุตรร่วมกันอายุเกิน ๒ ปี 
๓) มีผู้คัดค้าน โดยแสดงหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 
กรณีของบุคลากรท้ังสองรายจึงไม่อยู่ในนิยามความคําว่า “เชิงประจักษ์”จึงเห็นควร

จ่ายเงินช่วยเหลือการสมรสดังน้ี 
 
                /๑. กรณีนางสาว... 
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๓

๑. กรณีนางสาวโชติมนต์ สีตาบุตร เป็นจํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามประกาศ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ วรรคสอง  

๒.  กรณีนางสาววนิดา  สุดรัก เ ป็นจํานวนเ งิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตามประกาศ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ วรรคสาม 
มติท่ีประชุม ๑.   อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือการสมรส กรณีนางสาวโชติมนต์ สีตาบุตร เป็นจํานวนเงิน  

  ๑๐,๐๐๐ บาท ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน   
  มหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ วรรคสอง 

 ๒. อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือการสมรส กรณีนางสาววนิดา  สุดรัก เป็นจํานวนเงิน  
  ๒๐,๐๐๐ บาท ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน   
  มหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ วรรคสาม 

 
  ๕.๒  การพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติ
ราชการ 
 นายวิรัตน์  หอมแก่นจันทร์ ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ย่ืนขอรับเงินสงเคราะห์เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุจาก
การปฏิบัติราชการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้จ่ายเงินสงเคราะห์เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติราชการ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๓.๔ (๑) เป็นจํานวนเงิน
๑๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) 
มติท่ีประชุม  อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ กรณีนายวิรัตน์ หอมแก่นจันทร์  

ประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติราชการ เป็นจํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๓.๔ (๑) 
          

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ 
  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือมีวาระพิจารณา ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

/เลิกประชุม... 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้ งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

๔

 
เลิกประชุม ๑๕.๐๐ น. 
 

 
(นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย)    
ผู้ช่วยเลขานุการ      
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานประชุม  
 

 
(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม     


