
  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๓  วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที ่๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

************************* 
ผู้มาประชุม  
๑.   รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองประธานกรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 
   บริการวิชาการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๙. อาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  
๑๐. อาจารย์เกศนีย์ อ่ินอ้าย ผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     กรรมการ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 
    สารสนเทศ  
๑๓.  อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๕. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 
   และพลังงาน 
๑๘. นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ไปราชการหรือติดภารกิจอื่น) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 
   วิชาการต่างประเทศ 
๒.  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงค์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๒ 

 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม  
๑. นายจตุพร จันทรมา ผู้อ านวยการกองกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.  ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหน้างานนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายนภดล คงใจดี นิติกร 
๒. นางสาวรมิดา ขัติยะ หัวหน้างานพัสดุ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ แนวทางในการขอจัดกิจกรรม เพื่อป้องการการแพร่เชื้อของโรคโควิด - ๑๙ 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ป ริ ตต์  ส ายสี  รองอธิ ก ารบ ดี ฝ่ าย กิ จการนั กศึ กษ า                        
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมที่มีคนมารวมกันตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป จะต้องแจ้งให้
จังหวัดทราบ เพ่ือป้องการการแพร่เชื้อของโรคโควิด - ๑๙  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ 
ให้ได้ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณท้ังหมด เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด               

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๓ 

 

๔.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การให้บริการการจัดสถานที่ วัสดุ
และอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การให้บริการการจัดสถานที่ วัสดุและอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๔ รายงานสั่งจองเช่าบูชาวัตถุมงคล (ชุดกรรมการ) ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

อ าจ าร ย์ เส า ว รี ย์  บุ ญ ส า  ผู้ อ า น ว ย ก ารส านั ก ศิ ล ป ะแ ล ะวัฒ น ธ ร รม                           
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานสั่งจองเช่าบูชาวัตถุมงคล (ชุดกรรมการ) ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๕ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม แปรตัวอักษร กิจกรรมราชภัฏร่วมใจ น้อมส านึก             
ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ป ริตต์  ส ายสี  รอ งอธิการบดี ฝ่ ายกิ จ การนั กศึ กษ า                        
ขอเชิญที่ประชุมเข้าร่วมกิจกรรม แปรตัวอักษร กิจกรรมราชภัฏร่วมใจ น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๖ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ                 
๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญที่ประชุม
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และกิจกรรมจิตอาสา 
“เราท าความดีเพ่ือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาพระพุทธพิทธยาจารย์ 
สวนสามสอ อาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

มติ กบม. รับทราบ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นในกรณีค าสั่งอายัด ตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวล
รัษฎากร (ครั้งที่ ๒)   

ผู้ ช่ ว ย ศ าส ต ราจ ารย์ ป ริ เย ศ  สิ ท ธิ ส ร ว ง  รอ งอ ธิ ก ารบ ดี ฝ่ า ย บ ริ ห า ร                           
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นในกรณีค าสั่งอายัด ตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร (ครั้งที่ ๒)  
เนื่องด้วย กรมสรรพากร มีค าสั่งอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร รายห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปางนิยมทรัพย์                     
คอนสตรัคชั่น โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางน าส่งเงินจ านวน ๗๓๒,๕๗๑.๖๐ บาท ให้แก่ สรรพากรพ้ืนที่  
สาขาเมืองล าปาง สั่งจ่ายนาม “กรมสรรพากร” และมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้มีหนังสือ ที่ อว ๐๖๑๓/
๒๐๔๐ เรื่อง แจ้งคัดค้านการอายัดทรัพย์สินฯ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งหลังจากนั้น ส านักงานสรรพากร
พ้ืนที่ล าปางได้มีหนังสือที่ กค ๐๗๒๖.๐๘/กร.๕/๑๒๐๙๙ เรื่อง การอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรฯ             
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้ส่งเงินดังกล่าวให้กรมสรรพากรภายใน ๑๕ วัน รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

นายนพดล คงใจดี นิติกร ได้ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่ามีข้อสังเกตอยู่ ๒ ประเด็น คือ 
๑) ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น าส่งเงิน
ดังกล่าวให้กรมสรรพากร ๒) ความเห็นของกรมบัญชีกลางที่เห็นควรให้ยึดหลักประกันไว้จนกว่าจะพ้นภาระ
ผูกพันตามสัญญา  

นางสาวรมิดา ขัติยะ หัวหน้างานพัสดุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้หารือกับทาง
ส านักงานคลังจังหวัดล าปาง ซึ่งส านักงานคลังจังหวัดล าปางมีความเห็นให้มหาวิทยาลัยน าส่งมอบหลักประกัน
ให้กรมสรรพากร และส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าจ้างเพ่ือเรียกหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเพ่ิมเติม                
ให้มีครบถ้วนตามสัญญา 

มติ กบม.  ๑. เห็นชอบให้ส่งมอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้างเลขที่ มร.ลป.๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และสัญญาจ้างเลขที่ มร.ลป.๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ตามค าสั่งอายัด ตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร ที่ (สภ.๘) ๔๖๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และหนังสือส านักงานสรรพากรพื้นที่ล าปาง ที่ กค ๐๗๒๖.๐๘/              
กร.๕/๑๒๐๙๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 ๒. มอบงานพัสดุด าเนินการเบิกเงินดังกล่าวและให้งานคลังสั่งจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค                   
สั่งจ่าย “กรมสรรพากร” ภายในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ๓. มอบงานพัสดุเรียกหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเพิ่มเติมจากห้างหุ้นส่วนจ ากัดล าปาง
นิยมทรัพย์คอนสตรัคชั่น ให้มีจ านวนครบถ้วนตามสญัญา 

 ๔. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ก ากับ ติดตาม                
การด าเนินการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม 

 ๕. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการรับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้ 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๕ 

๕.๒ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ป ริ ตต์  ส ายสี  รอ งอธิก ารบดี ฝ่ ายกิ จการนั กศึ กษ า 
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที ่๑๔/๒๕๖๓ 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดประชุมในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๑.๓๐ น. 

(นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) (ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) 
หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ หัวหน้างานนิติการ  

ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์ ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายจตุพร  จันทรมา)  (นายปรีชา  ไชยโย)  
ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


