
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ วันจันทร์ ท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ท่ี ๒๕ สิงหาคม 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. นายวีระชัย รินดวงดี  กรรมการ 
๖. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด  กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน  กรรมการและเหรัญญิก 
  

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
อาจารย์ปริตต์ สายสี  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  
๓/๒๕๕๗ เม่ือวันพุธท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อย
แล้ว รายงานการประชุมมีจํานวน ๖ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต่หน้า ๑ – ๖ 

 
 

        /กรรมการและเลขานุการ... 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ วันจันทร์ ท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 
 

๒

 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗   
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
   ๓/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑  การแต่งต้ังคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน  

นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด ผู้ อํานวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้แจ้งท่ีประชุมทราบว่า จากมติท่ีประชุม
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
มีมติเห็นควรให้มีการเลือกกรรมการสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน ข้อ ๗(๓) ก่อนการ
พิจารณาเลือกบุคคลเพ่ือเป็นคณะกรรมการสวัสดิการฯ ข้อ ๗(๑) ข้อ ๗(๒) และข้อ ๗(๔) ซ่ึงบัดน้ีอธิการบดี
ได้แต่งต้ังผู้ท่ีได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน เพ่ือทําหน้าท่ี
บริหารสวัสดิการ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี ๓๐๖๑/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  ๓.๒  รายงานสรุปเงินคงเหลือสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน 

นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด ผู้ อํานวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้ขออนุญาตท่ีประชุมขอให้นางสาวฉันทาพัฒน์  
สมปาน หัวหน้างานคลัง เป็นผู้นําเสนอรายงานสรุปเงินคงเหลือสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และ 
การให้กู้เงิน ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๓.๒.๑ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 

นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด ผู้ อํานวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้รายงานท่ีประชุมทราบเก่ียวกับรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงินครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ ซ่ึงจัดประชุม 
เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน

/ได้จัดทํารายงาน... 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ วันจันทร์ ท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 
 

๓

ได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ รายงานการประชุมมีจํานวน ๓ หน้า โดยมีรายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๕.๑  (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน 
เรื่อง หลักเกณฑ์การคํานวณ วิธีการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และ 
การให้กู้เงิน 
  นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด ผู้ อํานวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้ขออนุญาตท่ีประชุมขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปรีชา  โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
ท่ีได้รับการเสนอชื่อจากอธิการบดี และกรรมการคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้ 
กู้เงินซ่ึงอธิการบดีเห็นชอบ เป็นผู้นําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ 
เพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน เรื่อง หลักเกณฑ์การคํานวณ วิธีการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก
สวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน โดยมีรายเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑.๑ 
มติท่ีประชุม ๑.   เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และ 
   การให้กู้เงิน เรื่อง หลักเกณฑ์การคํานวณ วิธีการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก 
   สวัสดิการ 
 ๒. นําเสนอประธานคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน 
   ลงนามเพ่ือประกาศใช้ต่อไป 
 ๓. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตาม (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือการ 
   ออมทรัพย์และการให้กู้เงิน เรื่อง หลักเกณฑ์การคํานวณ วิธีการจ่ายเงินปันผล 
   ให้แก่สมาชิกสวัสดิการ 
 

๕.๒ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย  
เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิก  เงินค่าหุ้น การซ้ือหุ้นเพ่ิม การกู้เงินสวัสดิการ วงเงินกู้ อัตรา
ดอกเบ้ีย การหักเงินสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน     

นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด ผู้ อํานวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้ขออนุญาตท่ีประชุมขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปรีชา  โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
ท่ีได้รับการเสนอชื่อจากอธิการบดี และกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการเสนอชื่อ
จากอธิการบดี เป็นผู้นําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิก เงินค่าหุ้น การซ้ือหุ้นเพ่ิม การกู้เงินสวัสดิการ วงเงินกู้ 

/อัตราดอกเบ้ีย... 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ วันจันทร์ ท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 
 

๔

อัตราดอกเบ้ีย การหักเงินสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑  

ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ปรับเพ่ิมและแก้ไขข้อความใน (ร่าง) 
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิก เงิน
ค่าหุ้น การซ้ือหุ้นเพ่ิม การกู้เงินสวัสดิการ วงเงินกู้ อัตราดอกเบ้ีย การหักเงินสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์
และการให้กู้เงิน ดังน้ี 

๑. ตัดข้อความ “ข้อ ๑๐ แบบหนังสือแสดงความประสงค์เพ่ิม/ลดหุ้นรายเดือนและซ้ือ
หุ้นเพ่ิมให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด” ออก 

๒. จัดลําดับข้อใหม่ 
๓. ข้อ ๑๓ ตัดข้อความท่ีขีดเส้นใต้ออก “ข้อ ๑๓ สมาชิกท่ีกู้สามัญต้องต้องมีเงินค่าหุ้น...”  
๔. ให้เพ่ิมข้อความ “(slip)” หลังข้อความรายการจ่ายเงินเดือน 
๕. ปรับแก้และเพ่ิมเติมข้อความข้อ ๑๔ – ข้อ ๑๗ เป็นดังน้ี 
 “ข้อ ๑๔  สมาชิกท่ีจะขอกู้เงินสามัญ ต้องจัดให้บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปางคํ้าประกันการกู้เงินตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒๐ 
 ข้อ ๑๕ เม่ือสมาชิกได้รับอนุมัติให้กู้เงินแล้วต้องจัดทําหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญและ

หนังสือคํ้าประกันเงินกู้สามัญพร้อมแนบเอกสารตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  ข้อ  ๑๖ ในกรณีท่ีสมาชิกได้ยื่นขอกู้เงินและได้รับอนุมัติให้กู้เงินแล้ว แต่มีค่าหุ้นไม่ถึง

ร้อยละ ๒๕ ของเงินกู้  ให้คณะกรรมการหักยอดเงินกู้ของสมาชิกเพ่ือชําระเงินค่าหุ้นให้ครบร้อยละ  
๒๕ ก่อน จึงจะจ่ายเงินกู้ท่ีเหลือแก่สมาชิก 

 ข้อ ๑๗ ในกรณีสมาชิกขอกู้เงินครั้งใหม่ต้องชําระหน้ีเงินกู้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ และให้คณะกรรมการหักยอดเงินกู้ของสมาชิก เพ่ือชําระหน้ีเงินกู้คงค้างก่อนจึงจะจ่ายเงินกู้ท่ีเหลือแก่
สมาชิก” 

๖. เพ่ิมเติมข้อความข้อ “๒๓ ให้ประธานคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และ
การให้กู้เงินเป็นผู้มีอํานาจลงนามในการอนุมัติสวัสดิการดังต่อไปน้ี 

(๑) การสมัครเป็นสมาชิก 
(๒) การเพ่ิม/ลดหุ้น และการซ้ือหุ้นเพ่ิม 
(๓) คําขอกู้เงินสามัญ และคําขอ/สัญญากู้เงินฉุกเฉิน” 

มติท่ีประชุม ๑.   เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย  
   เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิก เงินค่าหุ้น การซ้ือหุ้นเพ่ิม การกู้เงิน 
   สวัสดิการ วงเงินกู้ อัตราดอกเบ้ีย การหักเงินสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และ 
   การให้กู้เงิน โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 ๒. นําเสนอประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยลงนาม 
   เพ่ือประกาศใช้ต่อไป 
        

                        /๕.๓  การอนุมัติการลาออก... 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ วันจันทร์ ท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 
 

๕

๕.๓  การอนุมัติการลาออกของสมาชิกสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน  
นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด ผู้ อํานวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการลาออกของ
สมาชิกสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน ท่ีย่ืนความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกฯ 
จํานวน ๓๙ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 
มติท่ีประชุม ๑.   อนุมัติให้สมาชิกสวัสดิการเพ่ือการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน จํานวน ๓๙ ราย  
   ดังรายช่ือต่อไปนี้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล 
๑ นายบุญเท่ียง  คําป่าแลว ๒๑ นายบุญย่ิง  พลไตร 
๒ นายศักด์ิชัย  ศรีมากรณ์ ๒๒ นายยรรยงค์  เทพนามวงค์ 
๓ นางสาวณฐกฤตา  เพ็ญกุล ๒๓ นางคําปัน  สีสม 
๔ นางวาริน  ภักดีย่อง ๒๔ นายบุญเก็ง  อุ่นผูก 
๕ นางดาริน  มุกดาเนตร ๒๕ นางบุญสม  เครือคําขาว 
๖ นางธนัญญา  มะโนยอด ๒๖ นายสมพร  ต๊ิบขัด 
๗ นายสะอาด  จันทร์สุริยะ ๒๗ นายปรีชา  ตาเมืองปลูก 
๘ นางเกษร  ใจมณี ๒๘ นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก 
๙ นางวรรณภา  ศรีมากรณ์ ๒๙ นางบัวเขียน  วงค์เขียว 

๑๐ นางศรีนวล  แก้วไชยวงค์ ๓๐ นางวันเพ็ญ  พุฒใจกา 
๑๑ นางปัญนบ  อินนันชัย ๓๑ นางสาวบงกช  สมรอบรู้ 
๑๒ นางสาวนันทวิกา  สุทธิพันธ์ ๓๒ นางสารี่  คําเข่ือน 
๑๓ นางสาวนิชา นภาพร จงกะสิกิจ ๓๓ นางกัญญาภัค  เกตุหิรัญ 
๑๔ นางนิศารัตน์  กันทะเครือ ๓๔ นายปรีชา  วรรณเลิศ 
๑๕ นายภาสกร  สีเหลือง ๓๕ นายถิรวิทย์  เป็งอินตา 
๑๖ นางทองใบ ต๊ะตุ้ย ๓๖ นางอุตสาห์  ยะสืบ 
๑๗ นางยุพิน  ยะสืบ ๓๗ นางณิชพัณณ์  โฆษิตดลยาพัฒน์ 
๑๘ นางสาวปรียสุพัศ  ตายัน ๓๘ นายน้อม  พุธมา 
๑๙ นางสาวมอญแก้ว  บุญมา ๓๙ นางภัณฑิรา  ปะละน่าน 
๒๐ ว่าท่ีร้อยตรีปฐมพงศ์  พรมมาบุญ   

 
 ๒. มอบงานคลังดําเนินการคืนเงินค่าหุ้นพร้อมเงินปันผลให้แก่สมาชิก 
 
 

                    /ระเบียบวาระท่ี ๖... 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ วันจันทร์ ท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 
 

๖

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป เม่ือมีวาระพิจารณา  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม ๑๖.๐๐ น. 
 
 
(นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย )    
ผู้ช่วยเลขานุการ      
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานประชุม  
 
 
 
(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม     


