รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๐
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

รองศาสตราจารยสมเกียรติ
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท

๕.

ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
อาจารยปรารถนา
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร

๑๖. อาจารยดวงใจ
๑๗. อาจารยปยะ
๑๘. นายปรีชา

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
รองประธานกรรมการ
พัฒนาระบบกายภาพ
ชัยเสนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
อินตะวงศา
ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
ลางคุลเสน
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ
ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
ศรีสวการย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
คําใจหนัก
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
สุขสมบูรณ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
พุทธวงศ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
วัตถพาณิชย ผูแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ
ไชยโย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ

สิทธิสรวง

๒.
๓.

ครุธาโรจน
หวลอารมณ

อาจารยอัจฉริยา
อาจารยรัชดาพร

สายธนู
สมุทธารักษ
เหลมตระกูล
สุขสมบูรณ

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
กรรมการ
และกิจการพิเศษ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๐ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

๒
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางวิมลพรรณ
๒. นางกิ่งดาว

ทองเกล็ด
ปดเปา

ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผูช วยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิ การบดีฝายวางแผนและพั ฒนาระบบ
กายภาพ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอให ห น ว ยงานที่ ได รั บ งบประมาณรายจ ายงบลงทุ น -ครุ ภั ณ ฑ ปรั บ แผนการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑
๒. ปรับแผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ใหชัดเจน ไมควรกําหนดระยะเวลาการ
ดําเนินงานตลอดปงบประมาณ
๓. ขอใหกองนโยบายและแผนเตรียมเอกสารรายงานเงินคงเหลือประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานผลการดําเนินงานกองทุนตาง ๆ รวมถึงรายงานผลการดําเนินงานงบที่ดินและสิ่งกอสราง
เพื่อใชประกอบการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
มติ กบม. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใหมีการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๐ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

๓
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๙/๒๕๖๐
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่
๒๐ กัน ยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอ งประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้ น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
๖.๒ การเตรียมการจัดทําคําของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผูชวยศาสตราจารยนพนั นท สุขสมบู รณ รองอธิ การบดีฝ ายวางแผนและพั ฒนาระบบ
กายภาพ ได ขอให ทุ กหน วยงานเตรี ย มการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึ่ งขณะนี้ สํ านั ก งบประมาณได มี ห นั งสื อแจ งกํ าหนดการจั ด ส งคํ าขอ ขั้ น ตอน และแนวทางการจั ดทํ า
คําของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบรอยแลว ดังนั้นจึงขอใหแตละหนวยงานโครงการ
หรื อกิ จกรรมเพื่ อประกอบการคํ าของบประมาณประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอมหาวิ ทยาลั ย
พิจารณา
มติ กบม. รับทราบ
๖.๓ งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูชวยศาสตราจารยนพนั นท สุขสมบู รณ รองอธิ การบดีฝ ายวางแผนและพั ฒนาระบบ
กายภาพ ได แจ งให ที่ ป ระชุ มทราบว าขณะนี้ มหาวิ ทยาลั ยมี งบประมาณเหลื อจ ายประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป น เงิ น จํ านวนประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท หากหน ว ยงานใดต องการใช จ ายเกี่ ย วกั บ
งบดําเนินการเรงดวนใหทําหนังสือถึงอธิการบดีเพื่อขอใชงบเหลือจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ กบม. รับทราบ
๖.๔ แนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในการนี้ ไดขออนุญาต
ที่ ประชุ มให หั วหน างานพั สดุ หั วหน างานคลัง หัวหนางานตรวจสอบภายใน และเจาหน าที่งานตรวจสอบ
ภายใน เขารวมชี้แจง แนวทางการดําเนินการดังกลาว
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดเห็นชอบแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
๑. ในการจัดซื้อจัดจางในวงเงินที่ไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ใหหนวยงานแนบบันทึกขอความ
ที่ระบุเหตุผลความจําเปน วงเงิน และแหลงงบประมาณ ซึ่งบันทึกดังกลาวจะเหมือนกับบันทึกในระบบ EGP
โดยรูปแบบบันทึกดังกลาวงานพัสดุจะกําหนดรูปแบบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๐ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

๔
๒. เอกสารขออนุ ญ าตซื้ อ /จ าง ควรตั ด ๑๐ บรรทั ด สุ ด ท ายออก เพื่ อ ลดขั้ น ตอน
การนํ าเสนอและลดความซ้ําซ อนในการลงนามของเจาหน าที่พั สดุ หั วหน าเจ าหน าที่พัสดุ และผูมีอํานาจ
อนุมัติ
๓. เพื่อใหการจัดซื้อและแยกบัญชีประเภทวัสดุสํานักงานเปนไปตามระเบียบพัสดุและ
ลดปญหาการแกไขเอกสารการเบิกจาย มหาวิทยาลัยจะดําเนินการปรับโปรแกรม ๓ มิติใหม โดยหนวยงาน
ไมตองแยกบัญชีประเภทวัสดุ และใหการดําเนินการแยกบัญชีดังกลาวเปนหนาที่ของงานคลัง
๔. ขอใหทุกหนวยงานแยกสมุดการนําสง-รับ เอกสารจัดซื้อจัดจาง ออกจากสมุดนําสงรับเรื่องปกติ
มติ กบม. เห็นชอบแนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ตามความเห็นชอบของที่ประชุม
๖.๕ แนวทางการแกปญหาการจางพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยูนอกบัญชีถือจาย
ผูชวยศาสตราจารยนพนั นท สุขสมบู รณ รองอธิ การบดีฝ ายวางแผนและพั ฒนาระบบ
กายภาพ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการแกปญหาการจางพนักงานมหาวิทยาลัยที่ อยูนอกบัญชี
ถือจาย ซึ่งในขณะนี้มหาวิทยาลัยมีพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดจํานวน ๑๕๘ คน แตมีรายชื่ออยูในบัญชีถือ
จายจํานวน ๙๕ คน
ที่ ประชุมรวมกันพิ จารณาและมีขอเสนอแนะวาเนื่องจากปญหาดังกลาวมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทุกแหงไดรับผลกระทบเหมือนกัน จึงเห็นควรใหอธิการบดีนําเรื่องดังกลาวหารือในที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏทั่ วประเทศ เพื่ อหาแนวทางในการแกปญหารวมกัน โดยใหมีผลกระทบตอพนักงาน
มหาวิทยาลัยนอยที่สุด
มติ กบม. เห็นชอบมอบอธิการบดีนําเรื่องดังกลาวหารือในที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ
เลิกประชุม ๑๑.๓๐ น.
(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๐ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

