
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๖.๐๐ 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. 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 ๑๖.๐๐ น.  
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดี ประธานการประชุมกล่าวเปิด 
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี     
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  การแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัย (แทนตําแหน่งท่ีว่าง) 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดี ประธานคณะกรรมการ แจ้งให้ 
ท่ีประชุมทราบการแต่งต้ังนางสาวฉันทาพัฒน์  สมปาน เป็นกรรมการและเหรัญญิก  คณะกรรมการ 
กองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัย (แทนตําแหน่งท่ีว่าง) ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
ท่ี ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘        
มติท่ีประชุม รับทราบ           /ระเบียบวาระท่ี ๒... 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
๓/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
รายงานการประชุมมีจํานวน ๔ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต่หน้า ๑ – ๔ 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

๒

กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘   

ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
  ๓/๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
       

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑  การพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการตัดเส้ือพ้ืนเมืองของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 ตามบันทึกข้อความสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ท่ี สศว. ๓๕๔/๒๕๕๘  ลงวันท่ี  
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘  อาจารย์ปริตต์  สายสี ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เสนอโครงการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย : กิจกรรมการรณรงค์ 
การแต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมือง โดยเสนอขออนุมัติใช้งบประมาณในการตัดเสื้อพ้ืนเมือง เป็นเงินจํานวน 
๓๔๗,๙๐๐ บาท (สามแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดมีดังน้ี 

๑. เสื้อพ้ืนเมืองสําหรับคณาจารย์และบุคลากร จํานวน ๖๗๐ ตัว ตัวละ ๔๒๐ บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๒๘๑,๔๐๐ บาท (สองแสนแปดหม่ืนหน่ึงพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๒. เสื้อพ้ืนเมืองสําหรับผู้บริหาร จํานวน ๗๐ ตัว ตัวละ ๙๕๐ บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
๖๖,๕๐๐ บาท (หกหม่ืนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
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  

จึงเห็นควรอนุมัติงบประมาณในการตัดเสื้อพ้ืนเมืองของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ตามท่ีจ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน ๓๔๗,๙๐๐ บาท (สามแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ท้ังน้ี 
มอบอาจารย์ปริตต์ สายสี ผู้ อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประสานกับงานพัสดุเก่ียวกับ
กระบวนการดําเนินการจัดซ้ือ – จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

/คณะกรรมการ... 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

๓

มติท่ีประชุม ๑.   อนุมัติงบประมาณในการตัดเส้ือพ้ืนเมืองของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ลําปางตามท่ีจ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน ๓๔๗,๙๐๐ บาท (สามแสนส่ีหม่ืนเจ็ดพัน 
   เก้าร้อยบาทถ้วน) 

  ๒. มอบอาจารย์ปริตต์ สายสี ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมประสานกับ  
  งานพัสดุเก่ียวกับกระบวนการดําเนินการจัดซ้ือ – จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ 
  สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
  ๕.๒  (ร่าง) แบบขอรับเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 ตามท่ีกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ยังไม่ได้กําหนดแบบฟอร์มในการขอรับเงิน
สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ และเพ่ือให้การดําเนินการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการฌาปนกิจ
สงเคราะห์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย เรื่อง สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํา (ร่าง) แบบขอรับเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้จัดทําแบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์เป็น ๒ แบบฟอร์ม คือ ๑. แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัย และ ๒. แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกจ้าง โดยให้ปรับแก้ และ
เพ่ิมเติมข้อความดังต่อไปน้ี 

๑. ตัดข้อความสาเหตุการเสียชีวิต 
๒. ปรับเพ่ิมข้อความเป็นดังน้ี 
๑. ความเห็นของงานการเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการ 

๑. ได้ตรวจสอบแล้วเอกสารครบถ้วน 
๒. เห็นควรมอบงานคลังดําเนินการเบิกจ่าย 
  ลงช่ือ………………………….…………...  หัวหน้างานการเจ้าหน้าท่ี ฯ       
                       ....……../…………..../……….…. 

 ๒. งานคลังได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว  
เห็นควรจ่ายเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยเป็นเงิน 
...............................บาท (กรณีสมาชิกเสียชีวิต มหาวิทยาลัยจะหักชําระหน้ีค้างจ่าย) 
เป็นเงินจํานวน .....................บาท คงเหลือท่ีจะได้รับเป็นเงินจํานวน..................บาท 
 ตัวอักษร (.......................................................................) 
   ลงช่ือ.........................................ผู้ปฏิบัติงานกองทุนสวัสดิการฯ 
               .........../............/............  
ความเห็นของหัวหน้างานคลัง 
���� เห็นควรอนุมัติ และจ่ายเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหม์หาวิทยาลัยตาม ข้อ ๒ 
���� เห็นควรไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.................................................................. 
   ลงช่ือ..................................................ตําแหน่งหัวหน้างานคลัง 
     .........../............/........... 

/ลงชื่อ........................................ 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

๔

  ๓. ความเห็นของอธิการบดี 
๑. อนุมัติ 
๒. มอบงานคลังดําเนินการเบิกจ่าย 
๓. อ่ืน ๆ....................................................      

      ลงชื่อ............................................................... 
            (................................................................) 
                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
            
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยครั้งท่ี  
๑/๒๕๕๙ 
  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือมีวาระพิจารณา ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

/เลิกประชุม... 
 
เลิกประชุม ๑๗.๐๐ น. 
 
 
(นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย)    
ผู้ช่วยเลขานุการ      
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานประชุม  
 
 
(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม     


