
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผู้มาประชุม 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู  ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   สมุทธารักษ์ กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  โพธิ์แพง  กรรมการ 
๔. นายวีระชัย รินดวงดี  กรรมการ 
๕. นายปรีชา ไชยโย  กรรมการ 
๖. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด  กรรมการและเลขานุการ 
  

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
อาจารย์ปริตต์ สายสี  กรรมการ 
 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม 
นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดี ประธานการประชุมกล่าวเปิด 
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี     
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ๑.   การแต่ง ต้ังคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัย  
(แทนตําแหน่งท่ีว่าง) 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดี ประธานคณะกรรมการ แจ้งให้ 
ท่ีประชุมทราบคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี ๑๓/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง
แต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย (แทนตําแหน่งท่ีว่าง) ประกอบด้วย 

๑) รองศาสตราจารย์สมเกียรติ  สายธนู  เป็นประธานกรรมการ 
อธิการบดี 

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ์ เป็นกรรมการ 
รองอธิการบดี 

๓) นายปรีชา  ไชยโย    เป็นกรรมการ 
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี /๔) นางสาววลีลักษณ์... 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
 

๒

๔) นางสาววลีลักษณ์  รินดวงดี   เป็นกรรมการและเหรัญญิก 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  ๒.  การแต่งต้ังกรรมการและเหรัญญิก คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดี ประธานคณะกรรมการ แจ้งให้ 
ท่ีประชุมทราบ การเสนอชื่อนางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน ตําแหน่งรักษาการหัวหน้างานคลัง  
เป็นกรรมการและเหรัญญิก กรรมการตามข้อ ๖(๓) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย
กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย แทนนางสาววลีลักษณ์ รินดวงดี กรรมการและเหรัญญิก 
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยท่ีลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี 
จักได้เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางแต่งต้ังต่อไป  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  ๓. สรุปเงินคงเหลือกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
   รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดี ประธานคณะกรรมการ แจ้งให้ 
ท่ีประชุมทราบสรุปเงินคงเหลือกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ (เงินกองทุนและสลากออมสินพิเศษ) รวมท้ังสิ้น ๔,๗๑๓,๑๘๑.๔๒ บาท (สี่ล้านเจ็ด
แสนหน่ึงหม่ืนสามพันหน่ึงร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  

๒/๒๕๕๘ เม่ือวันพุธท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
รายงานการประชุมมีจํานวน ๓ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต่หน้า ๑ – ๓ 

กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘   

ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ ได้เสนอ 

ขอเพ่ิมเติมข้อความในรายงานการประชุม ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ โดยให้เพ่ิมข้อความดังต่อไปน้ี “มหาวิทยาลัยยินดีจะพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๘ หากมีผู้ประสบภัยฯ ย่ืน
ความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ” 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
  ๒/๒๕๕๘ โดยแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

/ระเบียบวาระท่ี ๓... 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
 

๓

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี - 

       
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๕.๑  การพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการตัดชุดสูทของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 ตามบันทึกข้อความงานประชุมและพิธีการ ท่ี งปช. ๖๘/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๕๘  อาจารย์รัชดาพร  หวลอารมณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการพิเศษ  
ได้ขออนุเคราะห์งบประมาณในการตัดชุดสูทของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 
๓๐ ชุด ชุดละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) 

ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าการขออนุมัติงบประมาณดังกล่าวสามารถอนุมัติ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๙ 
คณะกรรมการอาจจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยประเภทต่าง ๆ ดังน้ี ข้อ ๙(๘) การสงเคราะห์สมาชิก 
ด้านอ่ืน ๆ เช่น เงินช่วยค่าอาหาร เงินค่าเดินทาง เงินค่าเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกาย เงินทุนการศึกษา 
หรือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เป็นต้น จึงเห็นควรอนุมัติงบประมาณในการตัดชุดสูทของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามท่ีจ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
มติท่ีประชุม อนุมัติงบประมาณในการตัดชุดสูทของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลําปาง ตามท่ีจ่ายจริง ในวงเงินไม่ เกิน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 
   ๕.๒  การพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการตัดชุดสูทของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 ตามบันทึกข้อความงานประชุมและพิธีการ ท่ี งปช. ๗๙/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๘  นางก่ิงดาว ปัดเปา หัวหน้างานประชุมและพิธีการ ได้ขออนุเคราะห์งบประมาณในการตัดชุดสูท
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๒๓ ชุด ชุดละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน
ท้ังสิ้น ๖๙,๐๐๐ บาท (หกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าการขออนุมัติงบประมาณดังกล่าวสามารถอนุมัติ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๙  
คณะกรรมการอาจจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยประเภทต่าง ๆ ดังน้ี ข้อ ๙(๘) การสงเคราะห์สมาชิก 
ด้านอ่ืน ๆ เช่น เงินช่วยค่าอาหาร เงินค่าเดินทาง เงินค่าเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกาย เงินทุนการศึกษา 
หรือเ งินสงเคราะห์ผู้ ประสบภัย  เ ป็นต้น จึ ง เห็นควรอนุ มั ติงบประมาณในการตัดชุดสูทของ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามท่ีจ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน ๖๙,๐๐๐ บาท  
(หกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

/มติท่ีประชุม... 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
 

๔

 
มติท่ีประชุม อนุมัติงบประมาณในการตัดชุดสูทของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    ลําปาง ตามท่ีจ่ายจริง ในวงเงินไม่ เกิน ๖๙,๐๐๐ บาท (หกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป เม่ือมีวาระพิจารณา  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม ๑๕.๐๐ น. 
 
 
(นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย)    
ผู้ช่วยเลขานุการ      
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานประชุม  
 
 
(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม     


