
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผู้มาประชุม 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์   กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   สมุทธารักษ์ กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  โพธิ์แพง  กรรมการ 
๕. อาจารย์ปริตต์ สายสี  กรรมการ 
๗. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด  กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน  กรรมการและเหรัญญิก 
  

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
นายวีระชัย รินดวงดี  กรรมการ 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม 
๑. นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางสาวศิวพร ใจหงอก  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน
การประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี     
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
๑/๒๕๕๗ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๔ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต่หน้า ๑ – ๔ 
  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ปรับแก้ข้อความดังน้ี 

/๑. หน้าท่ี ๓... 
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๒ 

๑. หน้าท่ี ๓ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ บรรทัดท่ี ๒๑-๒๓ ให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน “มอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง นายวีระชัย รินดวงดี 
อาจารย์ปริตต์ สายสี ร่วมกันพิจารณาจัดทํา (ร่าง) ประกาศดังกล่าวเสนอท่ีประชุมในคราวต่อไป 

๒. มติท่ีประชุม ข้อ ๑ ให้เพ่ิมข้อความท่ีขีดเส้นใต้ “๑. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
กิตติศักด์ิ...ร่วมกันพิจารณาจัดทํา (ร่าง) ประกาศ ดังน้ี” 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
   ๑/๒๕๕๗ โดยแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี -    
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑  คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แต่งต้ังผู้สอบบัญชีกองทุนสวัสดิการ 
 ภายในมหาวิทยาลัย 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 
เม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีมติให้แต่งต้ังนักตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบบัญชีกองทุนสวัสดิการ
ภายในมหาวิทยาลัย น้ัน 

    มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ปรับแก้ข้อความในคําสั่งดังกล่าวดังน้ี 
“แต่งต้ังผู้สอบบัญชี” ปรับแก้เป็น “แต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี” 
มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ข้อความในคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลําปาง เรื่องแต่งต้ังผู้สอบบัญชีกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะ 
ของท่ีประชุม แล้วนําเสนออธิการบดีลงนามใหม่อีกครั้ง 

 
๔.๒  รายงานสรุปเงินคงเหลือกองทุนสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน 

งานคลังได้รายงานสรุปเงินคงเหลือกองทุนสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน 
ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

    
 
 /ระเบียบวาระท่ี ๕... 
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๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๕.๑   (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง  
 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 
เ ม่ือวันท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ มีมติมอบให้ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง นายวีระชัย รินดวงดี และอาจารย์ปริตต์  สายสี  ร่วมกันพิจารณา
จัดทํา (ร่าง) ประกาศเก่ียวกับสวัสดิการต่าง ๆ เสนอท่ีประชุมในคราวต่อไป น้ัน 

    (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง  
  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗  
  และให้เสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 

 

๕.๒ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุในการปฏิบัติราชการ 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 
เ ม่ือวันท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ มีมติมอบให้ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง นายวีระชัย รินดวงดี และอาจารย์ปริตต์  สายสี  ร่วมกันพิจารณา
จัดทํา (ร่าง) ประกาศเก่ียวกับสวัสดิการต่าง ๆ เสนอท่ีประชุมในคราวต่อไป น้ัน 

    (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจ่ายเงินสงเคราะห์เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุในการปฏิบัติราชการ  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ยุบไปรวมไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๓ เงินสงเคราะห์เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
   
 ๕.๓ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง  
 สวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 
เ ม่ือวันท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ มีมติมอบให้ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง นายวีระชัย รินดวงดี และอาจารย์ปริตต์  สายสี  ร่วมกันพิจารณา
จัดทํา (ร่าง) ประกาศเก่ียวกับสวัสดิการต่าง ๆ เสนอท่ีประชุมในคราวต่อไป น้ัน 

/(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ... 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 
 

๔ 

    (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง สวัสดิการ 
เพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน พ.ศ. ๒๕๕๗  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๓.๑ 
  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ปรับแก้ข้อความ ใน (ร่าง) ประกาศ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง สวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังน้ี 

๑. “กองทุน” ปรับแก้เป็น “สวัสดิการ” ทุกแห่ง 
๒. ข้อ ๖ (๖) ให้ใช้ข้อความต่อไปน้ี “เงินท่ีคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน

มหาวิทยาลัยอนุมัติ” 
๓. ข้อ ๗ ให้ใช้ข้อความต่อไปน้ี “ข้อ  ๗  ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการเรียกว่า 

“คณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน” เพ่ือทําหน้าท่ีบริหารสวัสดิการ  จํานวน ๗ 
คน  มีองค์ประกอบดังน้ี 

(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดี ท่ีอธิการบดีมอบหมายคนหน่ึงเป็นประธาน  
กรรมการ 

(๒) กรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงอธิการบดีเห็นชอบ จํานวน  
๒ คน เป็นกรรมการ                                           

(๓) สมาชิกสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน ซ่ึงมาจากการเลือกกันเอง 
จํานวน ๓ คน  เป็นกรรมการ 

(๔) บุคลากรงานคลังท่ีอธิการบดีแต่งต้ัง เป็นกรรมการและเลขานุการ” 
๔. ตัดข้อ ๑๙ ออก 
๕. ข้อ ๒๕ “เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า ตามข้อ ๑๕...” แก้ไขเป็น “เงินค่าธรรมเนียมแรก

เข้า ตามข้อ ๖(๕)...” 
๖. ให้จัดเรียงลําดับข้อใหม่ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ปรับแก้ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน 
   มหาวิทยาลัย เรื่อง สวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน พ.ศ. ๒๕๕๗  
   ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม แล้วเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
   

๕.๔ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิก เงินค่าหุ้น การซ้ือหุ้นเพ่ิม การกู้เงินกองทุน วงเงินกู้ อัตราดอกเบ้ีย 
การหักเงิน สวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 
เ ม่ือวันท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ มีมติมอบให้ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง นายวีระชัย รินดวงดี และอาจารย์ปริตต์  สายสี  ร่วมกันพิจารณา
จัดทํา (ร่าง) ประกาศเก่ียวกับสวัสดิการต่าง ๆ เสนอท่ีประชุมในคราวต่อไป น้ัน 
           /(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ... 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 
 

๕ 

    (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การสมัครเป็นสมาชิก เงินค่าหุ้น การซ้ือหุ้นเพ่ิม การกู้เงินสวัสดิการ วงเงินกู้ อัตราดอกเบ้ีย การหักเงิน 
สวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 
    ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรมอบให้คณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือการ 
ออมทรัพย์และการให้กู้เงินดําเนินการ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้มอบคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เ งิน 
   ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิก เงินค่าหุ้น  
   การซ้ือหุ้นเพ่ิม การกู้เงินสวัสดิการ วงเงินกู้ อัตราดอกเบ้ีย การหักเงิน สวัสดิการเพ่ือ 
   การออมทรัพย์และการให้กู้เงิน 
 

   ๕.๕ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง
สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 
เ ม่ือวันท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ มีมติมอบให้ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง นายวีระชัย รินดวงดี และอาจารย์ปริตต์  สายสี  ร่วมกันพิจารณา
จัดทํา (ร่าง) ประกาศเก่ียวกับสวัสดิการต่าง ๆ เสนอท่ีประชุมในคราวต่อไป น้ัน 

    (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง สวัสดิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรยุบไปรวมกับ ประกาศคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑ เงินช่วยเหลือการฌาปนกิจศพ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ยุบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย  
   เรื่อง สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปรวมกับ 
   ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
   การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
   ๕.๖ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง  
 หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประเภทสมทบ  
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 
เ ม่ือวันท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ มีมติมอบให้ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง นายวีระชัย รินดวงดี และอาจารย์ปริตต์  สายสี  ร่วมกันพิจารณา
จัดทํา (ร่าง) ประกาศเก่ียวกับสวัสดิการต่าง ๆ เสนอท่ีประชุมในคราวต่อไป น้ัน 
 
        /(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ... 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 
 

๖ 

    (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประเภทสมทบ  รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรให้ถอนวาระ  
มติท่ีประชุม      เห็นชอบให้ถอนวาระ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยครั้งท่ี  
๓/๒๕๕๗  
  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เม่ือมีวาระพิจารณา  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม ๑๖.๐๐ น. 
 
 
(นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย )    
ผู้ช่วยเลขานุการ      
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานประชุม  
 
 
 
(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม     


