
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๖๐  วันท่ี  ๔  กันยายน  ๒๕๖๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๔  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๖. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรสีวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๔. อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๖.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๗. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย ผูแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๑๘. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม  

๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๒. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๓. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  พิเศษ/๒๕๖๐  วันท่ี ๔  กันยายน ๒๕๖๐ 

๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ขอใหหนวยงานท่ีไดรับงบประมาณรายจายงบลงทุน-ครุภัณฑ ปรับแผนการ

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี ๑ 

  ๒.  ปรับแผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ใหชัดเจน ไมควรกําหนดระยะเวลาการ

ดําเนินงานตลอดปงบประมาณ 

  ๓. ขอใหกองนโยบายและแผนเตรียมเอกสารรายงานเงินคงเหลือประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานผลการดําเนินงานกองทุนตาง ๆ รวมถึงรายงานผลการดําเนินงานงบท่ีดินและสิ่งกอสราง 

เพ่ือใชประกอบการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

มติ กบม. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใหมีการดําเนินการ 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  พิเศษ/๒๕๖๐  วันท่ี ๔  กันยายน ๒๕๖๐ 

๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๙/๒๕๖๐ 

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๖.๒ การเตรียมการจัดทําคําของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ ไดขอใหทุกหนวยงานเตรียมการจัดทําคําของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ซ่ึงขณะนี้สํานักงบประมาณไดมีหนังสือแจงกําหนดการจัดสงคําขอ ข้ันตอน และแนวทางการจัดทํา 

คําของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบรอยแลว ดังนั้นจึงขอใหแตละหนวยงานโครงการ

หรือกิจกรรมเพ่ือประกอบการคําของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอมหาวิทยาลัย

พิจารณา  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๖.๓ งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยมีงบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนเงินจํานวนประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท หากหนวยงานใดตองการใชจายเก่ียวกับ

งบดําเนินการเรงดวนใหทําหนังสือถึงอธิการบดีเพ่ือขอใชงบเหลือจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐      

มติ กบม. รับทราบ 

 ๖.๔ แนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในการนี้ ไดขออนุญาต

ท่ีประชุมใหหัวหนางานพัสดุ หัวหนางานคลัง หัวหนางานตรวจสอบภายใน และเจาหนาท่ีงานตรวจสอบ

ภายใน เขารวมชี้แจง แนวทางการดําเนินการดังกลาว 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและไดเห็นชอบแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

  ๑. ในการจัดซ้ือจัดจางในวงเงินท่ีไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ใหหนวยงานแนบบันทึกขอความ

ท่ีระบุเหตุผลความจําเปน วงเงิน และแหลงงบประมาณ ซ่ึงบันทึกดังกลาวจะเหมือนกับบันทึกในระบบ EGP 

โดยรูปแบบบันทึกดังกลาวงานพัสดุจะกําหนดรูปแบบ 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  พิเศษ/๒๕๖๐  วันท่ี ๔  กันยายน ๒๕๖๐ 

๔ 

 ๒. เอกสารขออนุญาตซ้ือ/จาง ควรตัด ๑๐ บรรทัดสุดทายออก เพ่ือลดข้ันตอน 

การนําเสนอและลดความซํ้าซอนในการลงนามของเจาหนาท่ีพัสดุ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ และผูมีอํานาจ

อนุมัติ 

 ๓. เพ่ือใหการจัดซ้ือและแยกบัญชีประเภทวัสดุสํานักงานเปนไปตามระเบียบพัสดุและ 

ลดปญหาการแกไขเอกสารการเบิกจาย มหาวิทยาลัยจะดําเนินการปรับโปรแกรม ๓ มิติใหม โดยหนวยงาน 

ไมตองแยกบัญชีประเภทวัสดุ และใหการดําเนินการแยกบัญชีดังกลาวเปนหนาท่ีของงานคลัง 

๔. ขอใหทุกหนวยงานแยกสมุดการนําสง-รับ เอกสารจัดซ้ือจัดจาง ออกจากสมุดนําสง-

รับเรื่องปกติ  

มติ กบม. เห็นชอบแนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ตามความเห็นชอบของท่ีประชุม 

๖.๕ แนวทางการแกปญหาการจางพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีอยูนอกบัญชีถือจาย 

 ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการแกปญหาการจางพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีอยูนอกบัญชี 

ถือจาย ซ่ึงในขณะนี้มหาวิทยาลัยมีพนักงานมหาวิทยาลัยท้ังหมดจํานวน ๑๕๘ คน แตมีรายชื่ออยูในบัญชีถือ

จายจํานวน ๙๕ คน 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเนื่องจากปญหาดังกลาวมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏทุกแหงไดรับผลกระทบเหมือนกัน จึงเห็นควรใหอธิการบดีนําเรื่องดังกลาวหารือในท่ีประชุมอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหารวมกัน โดยใหมีผลกระทบตอพนักงาน

มหาวิทยาลัยนอยท่ีสุด      

มติ กบม. เห็นชอบมอบอธิการบดีนําเรื่องดังกลาวหารือในท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ท่ัวประเทศ 

เลิกประชุม ๑๑.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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