รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ
สายธนู
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
สมุทธารักษ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
ชัยเสนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
๔. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
๖. อาจารยอัจฉริยา
ครุธาโรจน
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
๗. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา
มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานที่
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
ลางคุลเสน
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
๙. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร
หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
๑๐. อาจารยทิพรัตน
ฑิฆะปญญา
ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
๑๑. อาจารยชัยวุฒิ
โกเมศ
ผูแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
กรรมการ
สังคมศาสตร
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา
โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
๑๖. อาจารยดวงใจ
พุทธวงศ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
สุขสมบูรณ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๑๘. อาจารยปริตต
สายสี
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
๑๙. นายปรีชา
ไชยโย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
๑. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท

สุขสมบูรณ

รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนาระบบกายภาพ

รองประธานกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒
๒.
๓.

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์
ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ

อํานาจกิติกร
อินตะวงศา

ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางวิมลพรรณ
๒. นางกิ่งดาว

ทองเกล็ด
ปดเปา

ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

ผูเขารวมประชุม
๑. นายวรากร
๒. นางสาวสมพร

เนือยทอง
ตะนะวงศ

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๑๓ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๓
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ โดยใหมีการเพิ่มขอความหนาที่ ๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ ตอทายบรรทัดที่ ๔ “สําหรับ
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีงบลงทุนหากหนวยงานใดตองการใหงานพัสดุเปนผูดําเนินการใหขอให
นําสงรายละเอียดใหงานพัสดุภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑”
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี-

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กรรมการ
กรรมการ

๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การนําเงินสงคืนคลังเปนเงินรายไดแผนดิน
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงให ที่ป ระชุมทราบวาจาก
การประชุ ม คณะกรรมการกองทุ น สวั ส ดิ ก ารพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหนําเงินสวนที่มีการเบิกเกินสงคืนสมทบกองทุนประกันสังคมใน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ จากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย สงคืนคลังเปนรายไดแผนดิน จํานวน
๔,๐๕๐ บาท (สี่พันหาสิบบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ การชําระคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริหาร รอบบิลเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ านวยการสํ านั ก งานอธิ ก ารบดี ได แ จ งให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง
การชําระคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริหาร รอบบิลเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยขอใหผูบริหารที่มี
คาใชบริการเกินจํานวนที่ไดรับจัดสรรชําระสวนเกินที่งานคลังเพื่องานคลังจะไดนําไปชําระคาบริการดังกลาว
ตอไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณากรอบการจั ด สรรงบประมาณรายจ ายประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ไดขออนุญาตที่ประชุมใหนายวรากร เนือยทอง ผูอํานวยการกองนโยบาย
และแผน และนางสาวสมพร ตะนะวงศ หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน เปนผูนําเสนอ
นายวรากร เนือยทอง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอใหแยกคาประกันอุบัติเหตุสําหรับนักศึกษาออกจากงบดําเนินงานของกองพัฒนา
นักศึกษา
๒. ขอใหกองนโยบายและแผนนําสงรายละเอียดงบประมาณใหแตละหนวยงานเพื่อให
แตละหนวยงานจะไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
๓. ขอให ห น ว ยงานที่ ได รั บ งบประมาณในส ว นของงบลงทุ น ที่ จ ะต อ งให งานพั ส ดุ
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปนผูดําเนินการให เรงดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของและนําสงงานพัสดุ
ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๔
มติ กบม. เห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมี
การดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๒ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสที่ ๓
ประธานเสนอที่ ประชุมพิจารณารายงานการเบิ กจ ายงบประมาณตามแผนปฏิบั ติงาน
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสที่ ๓ ในการนี้ไดขออนุญาต
ที่ประชุมใหนายวรากร เนือยทอง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน เปนผูนําเสนอ
นายวรากร เนือยทอง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ประจําไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. ขอใหตรวจสอบจํานวนรอยละของการใชจายงบประมาณ ใหตรงกัน
๒. ขอใหตรวจสอบกราฟผลการเบิกจายงบประมาณแผนดิน จําแนกตามหนวยงานและ
หมวดรายจาย และกราฟผลการเบิกจายงบประมาณเงินรายได จําแนกตามหนวยงานและหมวดรายจาย ดังนี้
๑) จํานวนรอยละของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒) เพิ่มสถาบันวิจัยและพัฒนา
๓) จัดลําดับเลขใหม
มติ กบม. เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสที่ ๓ โดยใหมีการแกไข
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๓ ผลคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ านวยการสํ านั กงานอธิ การบดี ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ผลคะแนนของการประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร งใส ในการดําเนิ นงานของหน วยงานภาครั ฐ ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการนี้ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เรื่อง มาตรการการมีสวนรวมของประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการบริหารมหาวิทยาลัย
และ (ร าง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง เรื่ อง มาตรการในการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ งานและ
การดําเนินการกับเจาหนาที่ที่มีผลการปฏิบัติงานต่ํากวารอยละ ๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
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๕
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาที่ที่มีผลการปฏิบัติงาน
ต่ํากวารอยละ ๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. ใหแกไขคําจาก “เจาหนาที”่ เปนคําวา “บุคลากร”
๒. ชื่ อประกาศและย อหน าที่ ๓ บรรทั ดที่ ๓ ให ตั ดข อความ “ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑” ออก
๓. ใหใชวรรคตอนแทนการใชเครื่องหมายวรรคตอน “/”
๔. ใหเพิ่มขอ ๕ ดวยขอความ “ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตรอบผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการรอบที่ ๒ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป”
มติ กบม. ๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง มาตรการการมีสวนรวมของ
ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการบริหารมหาวิทยาลัย ตามเสนอ
๒. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง มาตรการในการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาที่ที่มีผลการปฏิบัติงานต่ํากวารอยละ
๖๐ โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. ...
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การ
จัดสวัสดิการเกี่ ยวกับการศึ กษาของบุตร พ.ศ. ... ซึ่งเปนการจัดสวัสดิการเกี่ ยวกับการศึกษาของบุตรของ
บุ คลากรที่ เข าศึ กษาในโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. ... ตามเสนอ
๕.๕ อัตราการเก็บคาเชาพื้นที่มหาวิทยาลัยสําหรับการประปาสวนภูมิภาค
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดเสนอให
ที่ประชุมพิจารณาอัตราการเก็บคาเชาพื้นที่มหาวิทยาลัยสําหรับการประปาสวนภูมิภาค โดยเสนอใหมีการเก็บ
อั ต ราค าเช า ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่ งหมื่ น ห าพั น บาทถ วน) ต อเดื อน รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
มติ กบม. เห็นชอบใหเก็บคาเชาพื้นที่มหาวิทยาลัยสําหรับการประปาสวนภูมิภาคในอัตราคาเชา
๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) ตอเดือน
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๖
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๐/๒๕๖๑
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่
๑๕ สิ งหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห องประชุ ม โอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน หิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุม ๑๖.๒๐ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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