
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ 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 
๖. นายวีระชัย รินดวงดี  กรรมการ 
๗. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด  กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน  กรรมการและเหรัญญิก 
  
 

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม 
๑. นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางสาวศิวพร ใจหงอก  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน
การประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี     
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๖ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต่หน้า ๑ – ๖ 
  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ปรับแก้ข้อความดังน้ี 

 /๑. หน้าท่ี ๕... 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 
 

๒ 

หน้าท่ี ๕ ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ แก้ไขมติ จาก “เห็นชอบให้มอบคณะกรรมการสวัสดิการ
...”  แก้ไขเป็น “เบ้ืองต้นเห็นควรมอบคณะกรรมการสวัสดิการ...” 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
   ๒/๒๕๕๗ โดยแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี -    
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑  ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 
เม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
ให้เสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป น้ัน 

    บัดน้ี อธิการบดีได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 
๔.๒  ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่องสวัสดิการ

เพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 
เม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย เรื่อง สวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้เสนออธิการบดี 
ลงนามประกาศใช้ต่อไป น้ัน 

    บัดน้ี อธิการบดีได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

๔.๓  รายงานสรุปเงินคงเหลือสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน 

งานคลังได้รายงานสรุปเงินคงเหลือสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน ข้อมูล ณ 
วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑  

/ผู้ช่วยศาสตราจารย์... 
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๓ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและงานนิติการ ได้สอบถามเก่ียวกับท่ีมาของรายละเอียดเงินสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และ
การให้กู้เงิน ข้อ ๗ รายได้กองทุน จํานวนเงิน ๑๐๒,๓๕๓ บาท  

  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรมอบงานคลังตรวจสอบท่ีมาของเงินจํานวน
ดังกล่าวอีกครั้ง แล้วนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบในคราวต่อไป 
มติท่ีประชุม ๑.   รับทราบ รายงานสรุปเงินคงเหลือสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน 

๒. มอบงานคลังตรวจสอบท่ีมาของเงิน “รายได้กองทุน จํานวน ๑๐๒,๓๕๓ บาท” 
  ในรายงานสรุปเงินคงเหลือสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน  
  แล้วนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบในคราวต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๕.๑   การอนุมัติการลาออกของสมาชิกสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน 
  ตามท่ีมีสมาชิกสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน ย่ืนความประสงค์ขอลาออก
จากการเป็นสมาชิกฯ จํานวน ๔๕ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

    ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย เรื่อง สวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน พ.ศ. ๒๕๕๗ การพ้นสภาพสมาชิกฯ 
เป็นไปตามข้อ ๑๙ (๒) จึงอนุมัติให้สมาชิกสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน จํานวน ๔๕ ราย 
ลาออกจากการเป็นสมาชิก และเห็นควรมอบงานคลังดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าหุ้นพร้อมดอกเบ้ียคืนให้กับ
สมาชิก 
มติท่ีประชุม ๑.   อนุมัติให้สมาชิกสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน จํานวน ๔๕ ราย  

  ดังรายช่ือต่อไปนี้ ลาออกจากการเป็นสมาชิก  
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล 
๑ นายสมชาย  คําป่าแลว 
๒ นายปริตต์   สายสี 
๓ นางสาวศิริมา  แย้มชู 
๔ นางสาวฉันทาพัฒน์  สมปาน 
๕ นายเรืองฤทธิ์  สีตาบุตร 
๖ นายณัฐพล  ทิไชยวงค์ 
๗ นางวันเพ็ญ  จําปา 
๘ นายชัย   ชัยนันตา 
๙ น.ส.ธัญญาลักษณ์  พันธ์ทวี 

๑๐ นายอุเทน  หินอ่อน 
  

/๑๑. นางมนันญา... 
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๔ 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล 
๑๑ นางมนันญา  สายปินตา 
๑๒ นางก่ิงดาว ปัดเปา 
๑๓ นายศิรชัช  หนองหลิ่ง 
๑๔ นายธนกร  เครืออุ่น 
๑๕ นางศรีวรรณ  คําป่าแลว 
๑๖ นางบัวผัด  บุตรดาเต็มดวง 
๑๗ นางปรียา  ฟูพันธ์ 
๑๘ นางบัวเลย  ศรีลี 
๑๙ นางสาวดวงจันทร์  คําขอด 
๒๐ น.ส.ป่ินอนงค์  กิติคํา 
๒๑ นางเจมขวัญ  ศรียอด 
๒๒ นางวิมลรัตน์  หน่องาม 
๒๓ นางนิภาภรณ์  ไชยแก้วโห้ 
๒๔ นายปฐม  บุญยรักษ์ 
๒๕ นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ 
๒๖ นายสุรศักด์ิ  ต๊ะวิโล 
๒๗ นางสาวศิวพร  ใจหงอก 
๒๘ นางบัวซอน  ภาวะหาญ 
๒๙ นางจันทร์ฟอง  ใจคํา 
๓๐ นางลําดวน  สมบูรณ์ 
๓๑ นางหล้า  จําปาแก้ว 
๓๒ นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร 
๓๓ นางนงเยาว์  ปินอุทัง 
๓๔ นางสาวนันทกา เรืองศิริกุล 
๓๕ นางจันทร์ศรี  จันต๊ะวงค์ 
๓๖ นางคําเหมย  ใจวรรณะ 
๓๗ นางศรีนวล มีศรี 
๓๘ นางศิริพร  ต๊ะตุ้ย 
๓๙ นางออน บุตรดา 
๔๐ นางคําเหมย  บุตรไวยวุฒิ 
๔๑ นางทรงศรี  ยะสืบ 
๔๒ นางสาวกองคํา  แสนเงิน 
๔๓ นายประยูร  อิญญาวิเลิศ 

/๔๔. นางคําหมาย... 
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๕ 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล 
๔๔ นางคําหมาย  ป้อสาย 
๔๕ นายแดง  ศรีลี 

 ๒. มอบคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน พิจารณา   
  กําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณวิธีการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก  

 ๓. มอบคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน คืนเงินค่าหุ้น  
   ดอกเบ้ีย และเงินปันผล ให้กับสมาชิกท่ีได้รับอนุมัติให้ลาออก 
 

๕.๒ (ร่าง) แบบขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการ
ให้กู้เงิน 
    เพ่ือให้การดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว และลดข้ันตอนในการอนุมัติ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํา (ร่าง) แบบขอลาออกจากการเป็นสมาชิก
สวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๒.๑  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แบบขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และ 
  การให้กู้เงิน และให้ใช้แบบดังกล่าวต้ังแต่ วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
   
 ๕.๓ การแต่งต้ังคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน 
 ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง สวัสดิการเพ่ือ
การออมทรัพย์และการให้ กู้เ งิน พ.ศ. ๒๕๕๗ 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 
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้เลือกคณะกรรมการสวัสดิการฯ ข้อ ๗ (๓) 
ก่อนการพิจารณาเลือกบุคคลเพ่ือเป็นคณะกรรมการสวัสดิการฯ ข้อ ๗ (๑) ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๗ (๔)  
มติท่ีประชุม เห็นควรให้มีเลือกคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน  
   ข้อ  ๗ (๓) ก่อนการพิจารณาเลือกบุคคลเพ่ือเป็นคณะกรรมการสวัสดิการฯ ข้อ ๗ (๑)  
   ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๗ (๔) 
           

/ระเบียบวาระท่ี ๖... 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 
 

๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยครั้งท่ี  
๔/๒๕๕๗  
  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เม่ือมีวาระพิจารณา  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 
 
 
(นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย )    
ผู้ช่วยเลขานุการ      
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานประชุม  
 
 
 
(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม     


