รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์ลาปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 2/2560
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 2301 อาคารเรียนรวมสี่ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
และด้วยระบบประชุมทางไกล ห้องประชุม F 332 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
------------------------ผู้มาประชุม
1. อธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลาปาง
รองศาสตราจารย์สายฝน สุเอียนทรเมธี
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
5. คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร (แทน)
6. คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
อาจารย์รณรงค์ จันได (แทน)
7. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์
8. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
9. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
10. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข
11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลาปาง
อาจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
12. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลาปาง
อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
13. ผู้อานวยการสานักงานทะเบียนนักศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล
14. ผู้อานวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ยลระบิล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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15. ผู้อานวยการกองบริหารศูนย์ลาปาง
นางสาวสุภาณี แก้วมณี
16. หัวหน้างานคลังและพัสดุศูนย์ลาปาง
นางทัศนีย์ บุญลอย (รักษาการในตาแหน่ง)
17. หัวหน้างานบริหารสานักงานศูนย์ลาปาง
นางวราภรณ์ ลาภพิสูตร
ผู้ไม่มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ศูนย์ลาปาง
อาจารย์ ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ
ติดราชการ
กรรมการ
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาศูนย์ลาปาง
รองศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ภาชื่น
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ลาปาง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ให้นางสาวสุภาณี แก้วมณี กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป
1.1 เรื่อง รายงานการรับเข้านักศึกษา ปีการศึกษา 2560
นางสาวสุภาณี แก้วมณี กรรมการและเลขานุการ รายงานการรับเข้านักศึกษา ปีการศึกษา 2560 แยก
เป็นแผนการรับและผู้ยืนยันสิทธิ ทั้งระบบรับตรง ระบบแอดมิชชั่นและธรรมศาสตร์ช้างเผือก ดังนี้

แผนรับ
คณะ
สังคมสงเคราะห์
ศาสตร์
วิทยาลัยสห
วิทยาการ
วิทยาลัยสห
วิทยาการ
(PPE)

รับตรง
ยืนยัน
สิทธิ์ ผู้สมัคร (รอบที่
(รอบที่
2)
1)

3

Admissions

ธรรมศาสตร์ช้างเผือก

แผนรับ

ผู้มีสิทธิสอบ
สัมภาษณ์

แผนรับ

ช้าง
เผือก

80

18

ไม่รับ

60

109

8

2

75

14

21

75

150

9

สละสิทธิ

30

22

ไม่รับ

50

135

–

–

ศิลปกรรมศาสตร์

30

2

3

15

36

3

3

นิติศาสตร์

120

69

ไม่รับ

80

150

12

2

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

20

2

5

20

10

2

ไม่มี
ผู้สมัคร

สาธารณสุขศาสตร์

75

17

98

75

116

6

1

รวม

430

144

127

375

706

40
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบการรายงานการรับเข้านักศึกษา ปีการศึกษา 2560
1.2 เรื่อง รายงานตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจา มธ.ศูนย์ลาปาง
นางสาวสุภาณี แก้วมณี กรรมการและเลขานุการ รายงาน ดังนี้
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กรรมการและเลขานุการ สรุปตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจา มธ.ศูนย์ลาปาง ทั้งทั้งหมด 76 คน
ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ 3 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18 คน อาจารย์ 55 คน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบการรายงานตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจา มธ.ศูนย์ลาปาง ทั้งนี้ประธานที่
ประชุมได้ให้น โยบายว่าให้ คณะที่ศูน ย์ลาปางเร่งส่งเสริม ให้ อาจารย์ประจาทาผลงานเพื่อเสนอขอตาแหน่งทาง
วิชาการด้วย
1.3 เรื่อง รายงานรั บ จริ ง -จ่ า ยจริ ง งบประมาณรายจ่ า ยจากรายได้ ห น่ ว ยงาน (มธ .ศู น ย์ ล าปาง)
ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 1-2)
นางสาวสุภาณี แก้วมณี รายงานรับจริง-จ่ายจริง งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ .ศูนย์
ลาปาง) ปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังนี้
รายการ

จานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

รายรับ – รายจ่ายจริง

ไตรมาส 1
ไตรมาส2
1.รายรับ
66,271,800.00 11,973,660.52 5,092,771.43
2.รายจ่าย 66,271,800.00 2,614,931.00 11,831,037.61
ร ว ม สู ง
9,358,729.52 (6,738,266.18)
(ต่า)

ไตรมาส 3
-

ไตรมาส 4
-

ค้างรับ/
ค้างจ่าย

รวม

- 17,066,431.95
- 14,445,968.61
- 2,620,463.34

ร้อยละ

25.75
21.80

1. ประมาณการรายรับ 66,271,800 บาท รายรับจริง 17,066,431.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.75 ของ
ประมาณการรายรับ
2. ประมาณการรายจ่ าย 66,271,800 บาท รายจ่ายจริง 14,445,968.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.80
ของประมาณการรายจ่าย
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย เสนอแนะว่า การรายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง ในครั้งต่อไป ควรมี
การเปรียบเทียบรายรับจริง รายจ่ายจริง กับแผนรายรับ แผนรายจ่ายด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการ
พิจารณาการใช้เงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และการรายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง และให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการตามที่รอง
อธิการบดีฝ่ายการคลังเสนอ
1.4 เรื่อง รายงานการโอนเงิน การใช้ เงิ น ส ารองจ่ า ยที่ เป็ น รายการใหม่ การเปลี่ ย นแปลงรายการ
งบประมาณระหว่า งยุท ธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณรายจ่า ยจากรายได้ ห น่ ว ยงาน (มธ.ศู น ย์ ล าปาง)
ประจาปีงบประมาณ 2560
นางสาวสุภาณี แก้วมณี รายงานการโอนเงิน การใช้เงินสารองจ่ายที่เป็นรายการใหม่ การเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณระหว่างยุทธศาสตร์ แผนงาน งบรายจ่ าย ประจาปีงบประมาณ 2560 เดือนมกราคม 2560 –
เดือนมีนาคม 2560 จานวน 673,288.00 บาท เมื่อรวมกับรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ลาปาง
ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 31 มกราคม 2560 ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม 2558 – เดื อ นธั น วาคม 2559 จ านวน
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558,679.87 บาท รวมเป็ น จ านวนเงิ น ที่ โ อนในปี ง บประมาณ 2560 ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2560 จ านวน
1,231,967.87 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 1.86 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน มธ.ศูนย์ลาปาง
ปีงบประมาณ 2560 จานวน 66,271,800.00 บาท โดยมีรายการที่ขอกาหนดรายการใหม่ ดังนี้
1. รอบการรายงานในที่ป ระชุม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 31 มกราคม 2560 จานวน 5 รายการ (รายการที่
กาหนดใหม่เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2559) ดังนี้
1.1 รายการค่าจ้างเหมาอื่น ๆ จานวนเงิน 20,790.00 บาท
1.2 รายการวัสดุอื่นๆ จานวนเงิน 2,000.00 บาท
1.3 รายการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จานวนเงิน 2,140.00 บาท
1.4 รายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จานวนเงิน 260,545.00 บาท
1.5 รายการครุภัณฑ์สานักงาน จานวนเงิน 3,000.00 บาท
2. รอบการรายงานในที่ประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 จานวน 4 รายการ (รายการที่
กาหนดใหม่เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2560) ดังนี้
1.6 รายการค่าสมาชิก/วารสาร/หนังสือ จานวนเงิน 390.00 บาท
1.7 รายการค่าตาราและเอกสารเข้าห้องสมุด จานวนเงิน 20,000.00 บาท
1.8 รายการเงินนาส่งมหาวิทยาลัย (ส่วนคณะวิทย์) จานวนเงิน 98,630.00 บาท
1.9 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวนเงิน 3,800.00 บาท
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.5

เรื่อง รายงานทางด้านกายภาพ
นางสาวสุภาณี แก้วมณี กรรมการและเลขานุการ รายงาน ดังนี้
1.5.1 การก่อสร้างอาคารนวัตกรรมบริการพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร มธ.ศูนย์ลาปาง ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลาปาง 1 หลัง และแบบก่อสร้างเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จ้างห้างหุ้นส่วนจากัด พายัพคอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร เป็น
เงินจานวน 407,297,400 บาท (สี่ร้อยเจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) สัญญาเลขที่ พ.133 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้ทั้งหมด 15 งวดงาน จากงวดงานทั้งหมด 24 งวดงาน มี
ความคืบ หน้ าของการก่อสร้างคิดเป็น 88.00 % ที่ผ่ านมาได้มีการทาข้อตกลง 3 ฉบับ เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไข
สัญญา คือ ข้อตกลงฉบับที่ 1 เลขที่ พ.133 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดงวดงาน
และการเบิกจ่ายเงินในส่วนของงานงวดที่ 3 , 4 , 5 , 6 , 8 และ 22 ปรับปรุงเนื้องานให้มีความถูกต้องครบถ้วน
ตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างก่อสร้างในส่วนของงานงวดที่ 12 , 14 , 23 และ 24 ข้อตกลงฉบับที่ 2 เลขที่
พ.34 ลงวัน ที่ 19 ตุลาคม 2559 เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการระบบปรับอากาศจากชนิดน้าเย็น ( Air
Cooled Chiller) เป็ น ระบบปรั บ อากาศชนิ ด น้ ายา ศู น ย์ ร วมแปรผั น VRF (Variable Refrigerant Flow)
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพภาพสูง บารุงรักษาง่าย ประหยัดค่าไฟฟ้าค่าใช้จ่ายบารุงรักษาที่จะใช้งานใน
ระยะยาวมากกว่าระบบเดิม และเปลี่ยนโถปัสสาวะชาย อุปกรณ์ก๊อกน้า จากระบบเซ็นเซอร์ เป็นแบบธรรมดา
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วงเงิน งบประมาณที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ โดยไม่ ส่ งผลกระทบต่ อ การใช้ ส อยอาคารของ
มหาวิทยาลัย ข้อตกลงฉบับที่ 3 เลขที่ พ.68 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้องานในงวดงานที่
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13 , 15 และ 16 ให้สอดคล้องกับการจัดลาดับการทางานก่อสร้างตามความเป็นจริง ในส่วนเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับ
ลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อน งานพื้น งานก่ออิฐผนังและตกแต่ง งานโครงหลังคาและวัสดุมุงหลัง
อีกทั้งศูนย์ลาปางได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจานวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) จาก
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคาร
B ให้มีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานอาคารได้อย่างเต็มที่ ขณะนี้ได้สรุปแบบรูปรายการและจัดทาราคากลางแล้ว
เสร็จ พร้อมเสนอเรื่องเพื่อดาเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และเพื่อให้สามารถใช้งานอาคารนวัตกรรมบริการทุก
พื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์ ศูนย์ลาปางได้จัดทาคาของบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินประจาปีงบประมาณ 2561
จานวน 73,200,000 บาท สาหรับนามาปรับปรุงภายในอาคารและพื้นที่โดยรอบให้มี ความสมบูรณ์ ประกอบด้วย
ลานจอดรถโดยรอบอาคาร ระบบปรับอากาศชั้น 1 อาคาร C ลิฟต์โดยสารอาคาร A 1 ชุด งานสถาปัตยกรรม
ภายในห้อง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ ชั้น 2 อาคาร B ชั้น 4 อาคาร A , B และชั้น 5
อาคาร A
นอกจากนี้ ศูนย์ลาปาง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคุณบุญชู ตรีทอง จานวน 10,000,000 บาท
เพื่อใช้ดาเนินการจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในห้องสมุด อาคาร A และงบประมาณ
จากมู ล นิ ธิอ ากอนชู จ านวน 3,000,000 บาท ส าหรับ ปรับ ปรุงเพิ่ ม เติ ม พื้ น ที่ บ ริเวณชั้ น 3 ให้ เป็ น ห้ อ งอบรม
ฐานข้อมูลของห้องสมุด
ตารางแสดงความคืบหน้าการก่อสร้างของแต่ละโซนอาคารนวัตกรรมฯ
ลาดับที่
โซนอาคาร
ผลงานที่ทางานที่ได้ ณ เดือน พฤษภาคม 2560
1
A
87 %
2

B

86 %

3

C

88 %

4

D

80 %

5

E

80 %

สรุปผลงานของการดาเนินงานก่อสร้างอาคารนวัตกรรมบริการพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารฯ
ระยะเวลาในการดาเนินงานก่อสร้างทั้งหมด
720 วัน (100.00%)
ขณะนี้ใช้เวลาไปแล้ว (29 ก.ค. 2558 – 11 พ.ค. 2560)
657 วัน (91.25%)
คงเหลือระยะเวลาดาเนินงานก่อสร้าง
63 วัน ( 8.75%)
คิดเป็นผลงานโดยรวมถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ดังนี้
ผลงานสะสมตามแผนงาน
88.00%
ผลงานที่ดาเนินงานได้จริง
86.63%
ผลงานที่ได้ ล่าช้ากว่า แผนงาน
1.37%
คิดเป็นเวลา ล่าช้ากว่า แผนงาน 10 วัน
1.5.2 การก่อสร้างอาคารเรียนรวม 5 ชั้น หลังที่ 2
ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จ้างบริษัท เอส.อี.เอ็น.ไทย สถาปนิก แอนด์ วิศวกรรม จากัด เป็น
ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร เป็นเงินจานวน 143,835,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันบาท
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ถ้วน) สัญญาเลขที่ พ.80 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 จานวน 20 งวดงาน สามารถเบิกจ่ายได้จนถึงงานงวดที่ 2
รวมเป็นเงินจานวน 14,383,500 บาท (งวดละ 7,191,750 บาท) ต่อมามหาวิทยาลัยได้บอกเลิกสัญญา มีผลตั้งแต่
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏอันมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถทางานก่อสร้างอาคาร
ให้แล้วเสร็จตามสัญญา หรือหากทางานให้แล้วเสร็จก็จะล่าช้าไปกว่ากาหนดเวลาตามสัญญาไปอย่างมาก จนจะทา
ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงกระทบต่อแผนการจัดการศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รายงานผลการพิจารณาค่าเสียหายที่เกิดจากบอกเลิกสัญญา
มีจานวนเงินที่
มหาวิทยาลัยต้องชาระให้แก่บริษัทฯ จานวน 1,904,158.66 บาท คิดจาก มูลค่างานงวดที่ 3 จานวน 5,753,400
บาท และมูลค่างานที่ทาจริงสะสมและมูลค่างานบันไดชั้น 1-2 จานวน 1,628,489.75 บาท หักจากค่าเสียหายที่
เกิดจากบอกเลิกสัญญา 6 รายการ จานวน 5,477,731.09 บาท ประกอบด้วย
1 งบประมาณค่าควบคุมงานที่ มธ.ศูนย์ลาปางจะต้องจัดหาเพิ่มเติม จากการคัดเลือกได้บริษัท เอ็ม.วี.
เอส.ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จากัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารฯ ครั้งที่ 2 จานวน 1,042,716.34 บาท
2 งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารฯ ที่ มธ.ศูนย์ลาปางจะต้องจัดหาเพิ่มเติม จานวน 2,693,189.75 บาท
จากการที่บริษัท เอ็ม.วี.เอส.ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จากัด เป็นผู้เสนอราคาก่อสร้างอาคารฯ ครั้งที่ 2 โดยได้เสนอ
ราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 124,762,800 บาท
3 ค่าไฟฟ้าที่บริษัท เอส.อี.เอ็น.ไทย สถาปนิก แอนด์ วิศวกรรม จากัด ค้างชาระเดือนสิงหาคมถึงเดือน
ตุลาคม 2558 รวมเป็นเงิน 22,000 บาท
4 ค่าน้าประปาที่บริษัท เอส.อี.เอ็น.ไทย สถาปนิก แอนด์ วิศวกรรม จากั ด ค้างชาระเดือนสิงหาคมถึง
เดือนตุลาคม 2558 รวมเป็นเงิน 2,825 บาท
5 ค่าซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างที่เอียงเนื่องจากรถบรรทุกเหล็กกระแทกด้านหลังอาคารเรียนรวม 5
ชั้น หลังเดิม 1 ต้น เป็นเงิน 20,000 บาท (เกิดขึ้นในช่วงที่บริษัท เอส.อี.เอ็น.ไทย สถาปนิก แอนด์ วิศวกรรม จากัด
ดาเนินการก่อสร้าง)
6 การปรับปรุงอาคารเรียนรวม 4 ชั้น เป็นห้องปฏิบัติการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการก่อสร้างอาคาร
เรียนรวมอาคารเรียนรวม ความสูง 5 ชั้น ณ มธ. ศูนย์ลาปาง ไม่แล้วเสร็จตามกาหนด เพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ รวม
เป็นเงิน 1,697,000 บาท ประกอบด้วย
- เดินระบบสายแลนคู่สายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งระบบ (32 จุด) ห้อง 1203 จานวน 129,000 บาท
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีชีวะ(ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น) 820,000 บาท
- ระบบบาบัดน้าเสีย 748,000 บาท
แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับ ให้แก่ พันตารวจโทฉัตรชัย พิณะเวศน์
ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างขออนุมัติกันเงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจะต้องชาระไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อชาระให้แก่ผู้มี
สิทธิโดยถูกต้องต่อไป
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จ้างบริษัท เอ็ม.วี.เอส.ดีเวลลอปเมนท์ 1688 จากัด เป็นผู้รับจ้าง
ก่อสร้างอาคาร เป็นเงินจานวน 124,762,800 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยบาท
ถ้วน) สัญญาเลขที่ พ.153 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 จานวน 12 งวดงาน แต่เนื่องจากผู้รับจ้างทางานล่าช้าไป
กว่าที่กาหนดไว้ในสัญญาเป็นอย่างมาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีมติบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 6 ธันวาคม 2559 จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏอันมีเหตุที่ เชื่อถือได้ว่าผู้รับจ้างจะไม่
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สามารถทางานก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาตามสัญญา หรือหากทางานให้แล้วเสร็จก็จะล่าช้าไป
กว่ากาหนดเวลาตามสัญญา นอกจากนี้ผู้รับจ้างยังมีพฤติกรรมเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานซึ่งได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าจ้าง อีกทั้งผู้รับจ้างได้กระทาผิดสัญญาข้อ 7 นางานไปจ้างช่วงโดย
ไม่ได้รับความยินยอมจากมหาวิทยาลัย ซึง่ ท่านอธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติให้บอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2560
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้หาตัวผู้รับจ้างเพื่อก่อสร้างอาคารเป็นครั้งที่ 3โดยวิธีพิเศษ และได้ผู้
ผ่านการคัดเลือกคือ ห้างหุ้นส่วนจากัด พายัพคอนสตรัคชั่น ที่เสนอราคาเป็นเงิน 123,650,000 บาท คาดว่าจะ
สามารถทาสัญญาก่อสร้างได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2560
1.5.3 การก่ อ สร้ า งอาคารโรงอาหารกลางใหม่ ระยะที่ 1 โดยใช้ ง บประมาณแผ่ น ดิ น จ านวน
8,888,888.03 บาท กาหนดแล้วเสร็จตามสั ญญาวันที่ 15 มกราคม 2560 (สัญญาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559
– 15 มกราคม 2560 จานวน 6 งวดงาน) แต่เนื่องจากผู้ออกแบบได้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและวัสดุหลาย
รายการ ทาให้ผู้รับจ้างสงวนสิทธิ์ขอขยายระยะเวลาในสัญญาเพิ่ม โดยผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการ
จ้างได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ขยายสัญญาออกไปอีกรวมเป็น 84 วัน กาหนดแล้วเสร็จใหม่คือวันที่ 10 เมษายน
2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบรูปรายการเพื่อดาเนินการตรวจรับงานงวด
สุ ด ท้ าย ส่ ว นการก่ อ สร้ างระยะที่ 2 โดยก าหนดใช้ เงิน จากส านั ก งานบริ ห ารทรัพ ย์ สิ นและกี ฬ า ยั งไม่ ได้ เริ่ ม
กระบวนการจัดจ้าง ยังต้องขอความอนุเคราะห์ผู้ออกแบบจัดทาแบบรูปรายการให้ชัดเจนต่อไป
1.5.4 การจัดสร้างลิฟต์แก้วโดยสาร ติดตั้ง ณ อาคารสิรินธรารัตน์ ซึ่งได้รับอนุมัติจากงบสารองจ่าย
อธิการบดี ปีงบประมาณ 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อสรุ ปแบบรูปรายการและกาหนดราคากลาง คาด
ว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบการรายงานทางด้านกายภาพ โดยประธานที่ประชุมได้ให้ศูนย์ลาปางดาเนินการดังนี้
1. ให้เตรียมการของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนรวม 5 ชั้น หลังที่ 2 ส่วนของมหาวิทยาลัยไว้ด้วย
2. ให้เร่งดาเนินการก่อสร้างลิฟต์แก้วให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1.6 เรื่ อ ง รายงานการตั ด โอนการบริ ห ารจั ด การห้ อ งสมุ ด บุ ญ ชู ตรี ท อง ให้ ห อสมุ ด แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561
นางสาวสุภาณี แก้วมณี กรรมการและเลขานุการ รายงานว่าสืบเนื่องจากอาคารนวัตกรรมบริการ มธ.
ศูนย์ลาปาง กาหนดแล้วเสร็จในปลายปี 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแผนจะย้ายห้องสมุดไปอยู่ในอาคาร A ของอาคาร
นวัตกรรมบริการ มธ.ศูนย์ลาปาง โดยมีเป้าหมายให้เป็นห้องสมุดที่สามารถบริการนักศึกษา และเป็นศูนย์เรียนรู้
ของชุมชนได้เป็นอย่างดี และจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยี และระบบการบริการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นมือ
อาชีพ
ในการนี้ เพื่อให้ การบริ ห ารจั ดการห้ องสมุด ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ ล าปาง จึ ง ขอตั ด โอนการบริ ห ารจั ด การและบุ ค ลากรของห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ให้หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้น
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ไป ซึ่งได้รับอนุมัติจากท่านอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากรสังกัดกองบริหารศูนย์ลาปาง จะโอนย้ายไปอยู่กับ
หอสมุดฯ จานวน 4 ราย ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2

3

4

รายชื่อ

สถานภาพ
พนักงาน
นางแสงเดือน อุบลศรี
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
นายจตุพงศ์ ลาเบ้า
มหาวิทยาลัย
พนง.เงิน
รายได้ มธ.
นางทฤฒมน สุขป้อม
(ชั่วคราว)
งบ มธ.ลป.
พนง.เงิน
รายได้ มธ.
นายณัฐวุฒิ เหี้ยมโท้
(ชั่วคราว)
งบ มธ.ลป.

ตาแหน่ง
อัตราเลขที่ วันเริ่มทางาน
บรรณารักษ์
5139
3-ต.ค.-48
ปฏิบัติการ
บรรณารักษ์
6119
1 พ.ย. 55
ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
007
1 ก.ย. 57
ปฏิบัติการ
ประจาห้องสมุด
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
008
2 ก.พ. 58
ปฏิบัติการ
ประจาห้องสมุด

ค่าจ้าง

เงินพชค.

31,800

-

25,430

12,640

2,360

12,640

2,360

มติที่ประชุม
ที่ป ระชุมรับ ทราบการรายงานการตัดโอนการบริห ารจัดการห้ องสมุดบุญ ชู ตรีทอง ให้ ห อสมุดแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561
1.7 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการจัดงานฉลองครบ 25 ปี การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560
นางสาวสุภาณี แก้วมณี กรรมการและเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการจัดงานฉลองครบ 25 ปี
ตามที่มหาวิทยาลั ยกาหนดจั ดงานฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ล าปาง โดยมีกาหนดจัดงานใน
ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ขอสรุปผลการดาเนินงานดังนี้
1. ได้รับการอนุมัติโครงการจากท่านอธิการบดีแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 งบประมาณโครงการ
จานวน 1,106,800 บาท ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
2. ดาเนิ น การจัดท าคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน งานจัดงานฉลอง 25 ปี ธรรมศาสตร์ ล าปาง
โดยท่ านอธิก ารบดี ล งนามคาสั่ งเรีย บร้อ ยแล้ ว เมื่ อวัน ที่ 20 เมษายน 2560 ดั งรายละเอีย ดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
3. จัดทา (ร่าง) กาหนดการจัดงานฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลาปาง ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
4. ความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลาปาง
4.1 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ทางเฟซบุ๊ค ไลน์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
4.2 กาหนดเส้นทางวิ่งมินิ – ฮาล์ฟมาราธอน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 3 เส้นทางดังนี้
เส้นทางที่ 1 ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.5 กิโลเมตร จุดสตาร์ทและเส้นชัยหน้าอาคารสิรินธรา
รั ต น์ เส้ น ทางจากจุ ด สตาร์ ท วิ่ ง ออกจากหน้ า มหาวิ ท ยาลั ย เลี้ ย วไปทางซ้ า ย ยู เทิ ร์ น กลั บ หน้ า
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มหาวิทยาลัยด้านที่ติดกับถนนซุปเปอร์ วิ่งตรงไปทางถนนสายหลังมหาวิทยาลัยผ่านหน้าโรงพยาบาล
ห้างฉัตร ยูเทิร์นขึ้นสะพานลอย วิ่งตรงไปแล้วยูเทิร์นหน้าป้อมยามตรงข้ามบ้านป่าเหียง แล้ววิ่งกลับ
มหาวิทยาลัยเส้นทางเดิม วนในมหาวิทยาลัย 1 รอบ แล้วเข้าเส้นชัย ณ จุดสตาร์ท
เส้นทางที่ 2 มินิฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 5 กิโลเมตร จุดสตาร์ทและเส้นชัยหน้าอาคารสิรินธรา
รั ต น์ เส้ น ทางจากจุ ด สตาร์ ท วิ่ ง ออกจากหน้ า มหาวิ ท ยาลั ย เลี้ ย วไปทางซ้ า ย ยู เทิ ร์ น กลั บ หน้ า
มหาวิทยาลัยด้านที่ติดกับถนนซุปเปอร์ วิ่งตรงไปทางถนนสายหลังมหาวิทยาลัยผ่านหน้าโรงพยาบาล
ห้างฉัตร แล้วยูเทิร์นใต้สะพานลอยหน้าโรงพยาบาล แล้ววิ่งกลับมหาวิทยาลัยเส้นทางเดิม วนใน
มหาวิทยาลัย 1 รอบ แล้วเข้าเส้นชัย ณ จุดสตาร์ท
เส้นทางที่ 3 เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2 กิโลเมตร จุดสตาร์ทและเส้นชัยหน้าอาคารสิรินธรารัตน์
เส้นทางจากจุดสตาร์ทเดินออกจากหน้ามหาวิทยาลัยเลี้ยวไปทางซ้าย ยูเทิร์นกลับหน้ามหาวิทยาลัย
ด้านที่ติดกับถนนซุปเปอร์ เดินตรงไปทางถนนสายหลั งมหาวิทยาลัยผ่านหน้าโรงพยาบาลห้างฉัตร
แล้วยูเทิร์นใต้สะพานลอยหน้าโรงพยาบาล แล้วกลับมหาวิทยาลัยเส้นทางเดิม วนในมหาวิทยาลัย 1
รอบ แล้วเข้าเส้นชัย ณ จุดสตาร์ท
4.3 มีการออกแบบเสื้อวิ่ง / เหรียญรางวัล / กระเป๋า / ผ้าพันคอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะสั่งผลิต
เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครวิ่ง
4.4 กาหนดรับสมัครวิ่งระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2560 – 5 สิงหาคม 2560
5. ประสานกับกับสถาบันไทยคดีศึกษาเพื่อจัดทาบันทึก 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลาปาง
โดยมีร่ างก าหนดการ งานฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ล าปาง ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบการรายงานความคืบหน้าการจัดงานฉลองครบ 25 ปี การจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 และให้ปรับงานให้มีกิจกรรมเพิ่มมาก
ขึ้น ดังนี้
1. การเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียง ร่วมสัมมนาทางวิชาการในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เช่น ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และศาสตราจารย์
ธีรยุทธ บุญมี
2. ให้คณบดีที่จัดการเรียนการสอนที่จังหวัดลาปาง นาคณาจารย์ในคณะมาร่วมงาน
3. ให้เชิญคณะรัฐศาสตร์ ร่วมงานด้วย เนื่องจากเป็นคณะแรกที่จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ลาปาง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 31 มกราคม 2560
ประธานคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 31
มกราคม 2560
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานกรรมการ ขอให้กรรมการและเลขานุการ และผู้เกี่ยวข้องรายงานเรื่องสืบเนื่องจากการประชุ ม
ครั้งที่แล้ว ซึ่งมีทั้งหมด 3 เรื่อง ตามระเบียบวาระต่อไป
3.1 เรื่อง ความคืบหน้าการจัดทางบการเงิน งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลาปาง)
ปีงบประมาณ 2557-2558
นางสาวสุภาณี แก้วมณี รายงานว่า งานคลังและพัสดุศูนย์ลาปาง ได้ประสานงานและสอบถามไปยังงาน
บัญชี กองคลัง เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ได้รับการตัดโอนจากกองคลัง (อาคารสิรินธรารัตน์) จานวน
69,299,982 บาท และครุภัณฑ์ที่ไม่ได้มีการบันทึกซึ่งจัดซื้อจัดจ้างจากเงินรายได้ของหน่วยงาน ระหว่างปี 2556
จานวน 1,361,387.40 บาท โดยงานบัญชี กองคลัง เห็นควรให้บัน ทึกบัญชีด้านคู่กับสินทรัพย์ คือ รายการผล
สะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (หมวดทุน) เป็นรายการปรั บปรุงผลการดาเนินงานสะสม ที่เกิดจากการบันทึก
รายการผิดพลาด หรือไม่ได้บันทึกรายการที่ควรบันทึกในปีบัญชีก่อน ๆ โดยให้แสดงรายละเอียดและเปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินของปีที่ปรับปรุง
ในการนี้ จึงขอปรับปรุงการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ได้รับการตัดโอนจากกองคลัง (อาคารสิรินธรารัตน์)
จานวน 69,299,982 บาท และครุภัณฑ์ที่ไม่ได้มีการบันทึกซึ่งจัดซื้อจัดจ้างจากเงินรายได้ของหน่วยงาน ระหว่างปี
2556 จานวน 1,361,387.40 บาท รวมจานวนที่ต้องปรับปรุงทั้งสิ้น 70,661,369.40 บาท ดังนี้
รายการ
1. การบั น ทึ ก บั ญ ชี ปี งบประมาณ 2557 เดิม
-

เดบิต
อาคารสิรินธรารัตน์ 69,299,982 บาท
ครุภัณฑ์ 1,361,387.40 บาท

-

2. การบันทึกบัญชี ปีงบงบประมาณ 2557 ที่ต้องปรับปรุง
-

อาคารสิรินธรารัตน์ 69,299,982 บาท

-

ครุภัณฑ์ 1,361,387.40 บาท
-

เครดิต
รายได้ อื่ น ๆ- ปรั บ ปรุ ง สิ น ทรั พ ย์
69,299,982 บาท
รายได้ อื่ น ๆ – ปรั บ ปรุ งสิ น ทรั พ ย์
1,361,387.40 บาท
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
69,299,982 บาท
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
1,361,387.40 บาท

จากรายการปรั บ ปรุ ง ดั ง กล่ า ว จะส่ ง ผลให้ ในปี ง บประมาณ 2557 รายได้ อื่ น ๆ มี จ านวนคงเหลื อ
1,684,555.18 บาท (72,348,924.58 – 70,661,369.40) และทุ น สะสมยกมามี จ านวนสู ง ขึ้ น จ านวน
70,661,369.40 บาท ทั้งนี้ ศูนย์ลาปางจะดาเนินการปรับปรุงและแก้ไขงบการเงิน ปีงบประมาณ 2557 – 2558
ต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย ได้ติดตามการส่งงบการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2557 2558 และ
2559 โดยให้กองบริหารศูนย์ลาปาง เร่งดาเนินการจัดทางบการเงินและส่งงบการเงินให้มหาวิทยาลัยโดยเร็ว
ประธานฯ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลาปาง ผู้อานวยการ
กองบริห ารศูน ย์ ล าปาง และหั ว หน้ างานคลั งและพัส ดุศูน ย์ล าปาง หารือร่ว มกัน เกี่ยวกับการจัดท างบการเงิน
ประจาปีงบประมาณ 2557 2558 และ 2559 เพื่อให้สามารถส่งบการเงินให้มหาวิทยาลัยโดยเร็ว พร้อมทั้งกาหนด
วันแล้วเสร็จ และวันที่ต้องส่งงบการเงินให้มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบให้ดาเนินการ ดังนี้
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1. ปรับปรุงและแก้ไขงบการเงิน ปีงบประมาณ 2557 และ 2558 ตามเสนอ
2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลาปาง ผู้อานวยการ
กองบริห ารศูน ย์ลาปาง และหัวหน้ างานคลังและพัสดุศูนย์ล าปาง หารือร่วมกันเกี่ยวกับการจัดทางบการเงิน
ประจาปีงบประมาณ 2557 2558 และ 2559 เพื่อให้สามารถส่งบการเงินให้มหาวิทยาลัยโดยเร็ว พร้อมทั้งกาหนด
วันแล้วเสร็จ และวันที่ต้องส่งงบการเงินให้มหาวิทยาลัย
3.2 เรื่อง พิจารณาหลักการการขอรับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนโครงการบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี (PPE) ปีงบประมาณ 2561-2563
รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี รายงานว่า สืบเนื่อ งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
ลาปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 มีมติให้ศูนย์ลาปาง พิจารณารายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับ การ
จัดการเรียนการสอนโครงการบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี (PPE) นั้น ในการนี้ จึงขอเสนอเพื่อพิจารณา
หลักการ มธ.ศูนย์ลาปาง ขอรับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโครงการ
บริการการศึกษาระดับปริญญาตรี (PPE) ปีงบประมาณ 2561 – 2563 จากมหาวิทยาลัย ดังนี้
รายการ

ร้อยละ ปี งบประมาณ 2561 ปี งบประมาณ 2562 ปี งบประมาณ 2563

1. ค่าหน่วยกิต

15

1,861,920.00

1,801,440.00

1,857,600.00

2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ

15

720,000.00

702,000.00

720,000.00

3. ค่าบารุงสุขภาพ

100

70,000.00

68,000.00

70,000.00

4. ค่าบารุงกีฬา

100

112,000.00

108,800.00

112,000.00

5. ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา

100

112,000.00

108,800.00

112,000.00

6. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย

100

271,800.00

261,000.00

270,000.00

7. ค่าบารุงศูนย์ บริการการกีฬา

100

56,000.00

54,400.00

56,000.00

8. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่ าย

100

512,000.00

499,200.00

512,000.00

3,715,720.00

3,603,640.00

3,709,600.00

รวมจำนวนเงินที่ขอรั บจัดสรร

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย เสนอว่า กรณีที่มีการจัดการเรียนการสอนโครงการบริการสังคมและ
มีการจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ลาปาง เห็นควรให้ มีการจัดเก็บรายได้ที่ศูนย์ลาปาง โดยให้ มีหลั กการทานอง
เดียวกันกับการจัดการเรียนโครงการปกติ และการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณของศูนย์ลาปาง ให้นาประมาณการ
รายได้ของโครงการบริการสังคมมาประมาณการด้วย
ประธานฯ เสนอว่า ในการประชุมครั้งนี้ควรพิจารณาหลักการขอรับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจาก
มหาวิทยาลัย เฉพาะโครงการบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี (PPE) ตามที่ศูนย์ลาปางเสนอไปก่อน ส่วนการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นโครงการบริการสังคม หรือโครงการปกติ ระดับอื่น ๆ ให้มีการพิจารณาทบทวนหลักการ
ต่อไป รวมทั้งการบริหารงบประมาณด้วย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ มธ.ศูนย์ลาปาง ขอรับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนโครงการบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี (PPE) โดยปีงบประมาณ 2561 – 2563 ให้คณะจัดสรร
และนาส่งให้ มธ.ศูนย์ลาปาง โดยตรงต่อไป
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3.3 เรื่อง รายงานความคืบหน้าค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของ ปีงบประมาณ 2551 - 2558
นางสาวสุภาณี แก้วมณี รายงานว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ได้ขออนุมัติขยายระยะเวลา
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2551 – 2558 ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน
2559 พร้อมเหตุผล เพื่อนามาเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 ทั้งนี้รายการค่าใช้จ่ายที่ขอ
อนุ มั ติ ขยายระยะเวลาการเบิ กจ่ ายได้ มีก ารรายงานในที่ ป ระชุม กบม.ล าปาง ครั้งที่ 1/2560 เมื่ อ วัน ที่ 31
มกราคม 2560 ดังนี้
1. ปีงบประมาณ 2551
จานวนเงิน
660,560.94
บาท
2. ปีงบประมาณ 2552
จานวนเงิน
1,782,541.92
บาท
3. ปีงบประมาณ 2553
จานวนเงิน
1,245,417.00
บาท
4. ปีงบประมาณ 2554
จานวนเงิน
482,892.00
บาท
5. ปีงบประมาณ 2555
จานวนเงิน
20,580.00
บาท
6. ปีงบประมาณ 2556
จานวนเงิน
96,096.00
บาท
7. ปีงบประมาณ 2557
จานวนเงิน
43,275.00
บาท
8. ปีงบประมาณ 2558
จานวนเงิน
810,722.50
บาท
ทั้งนี้ หลังจากที่รายงานค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อที่ประชุม กบม.ลาปาง ครั้งที่ 1/2560 แล้วได้มีการแก้ไข
บัน ทึกการขอขยายระยะเวลาการเบิ กจ่าย เนื่องจากมีก ารพบเอกสารการเบิกจ่ายเพิ่มเติม และมีการปรับลด
รายการเงินนาส่งมหาวิทยาลัยตามยอดนักศึกษาค้างชาระค่าลงทะเบียน และได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่าย
บริหารศูนย์ลาปาง แล้วเป็นจานวนเงิน 5,115,449.36 บาท โดยเบิกจ่ายแล้วจานวน 1,452,887.64 บาท และ
อยู่ระหว่างดาเนินการหาเอกสาร ตรวจเอกสาร รวมทั้งขั้นตอนการเบิกจ่าย จานวนเงิน 3,662,561.72 บาทดังนี้
ปีงบประมาณ
จานวนเงินที่ขออนุมัติ ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการ
2551
285,000.00
285,000.00
2552
2,132,541.92
2,132,541.92
2553
1,214,358.00
884,358
330,000.00
2554
482,892.00
385,630.00
97,262.00
2555
49,739.94
25,560.94
24,179.00
2556
91,175.00
84,240.00
6,935.00
2557
49,020.00
49,020.00
2558
810,722.50
73,098.70
737,623.80
รวม
5,115,449.36
1,452,887.64
3,662,561.72
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บางรายการอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และมีค่าใช้จ่ายค้าง
จ่ายที่เป็นเงินนาส่ง ซึ่งเกิดจากการที่นักศึกษายังคงค้างชาระค่าจดทะเบียนรายวิชา
รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี แจ้งในที่ประชุมว่า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่วนใหญ่ อยู่ที่งานคลังและ
พัส ดุศูนย์ ลาปาง ซึ่งระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบางรายการเอกสารไม่
สามารถหาหลักฐานการเบิกจ่ายได้ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เป็นเงินนาส่ง ซึ่งเกิดจากการที่นักศึกษายังคงค้าง
ชาระค่าจดทะเบียนรายวิชา
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ประธานฯ เสนอว่า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เป็นเงินนาส่งที่เกิดจากการที่นักศึกษายังคงค้างชาระค่าจดทะเบียน
รายวิชา ให้ดาเนินการขออนุมัติตัดเป็นหนี้สูญหากไม่สามารถที่จะจัดเก็บได้ และมอบหมายให้รองศาตราจารย์ ดร.
สายฝน สุเอียนทรเมธี ดาเนินการหาแนวการแก้ไขปัญหาของแต่ละรายการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย เสนอว่า ให้มีการจัดประเภทของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายว่าเป็นรายการที่มี
เอกสารและอยู่ระหว่างตรวจเอกสาร รายการที่มีเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือ เอกสารสูญหาย เพื่อหาแนวทาง
ดาเนินการและแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม
ที่ป ระชุมมีมติให้ ผู้ ที่เกี่ย วข้องเร่งดาเนินการให้ แล้ว เสร็จโดยเร็ว และมอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารศูนย์ลาปาง ดาเนินการหาแนวการแก้ไขปัญหาของแต่ละรายการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
ประธานกรรมการ ขอให้ กรรมการและเลขานุการ และผู้เกี่ยวข้องเสนอเรื่องให้ ที่ประชุมพิจารณาตาม
ระเบียบวาระต่อไป
4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดสรรเงินให้มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) เพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลาปาง)
นางสาวสุภาณี แก้วมณี เสนอในที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบการจัดสรรเงินให้มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง)
เพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลาปาง) ดังนี้
1. เงิน นาส่งเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงอื่น เฉพาะของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และศึกษาอยู่ ณ มธ.ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2557 – 2558 เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ 2560 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปี การศึกษา 2557 –
2558 มีจานวนทั้งสิ้น 7 คน จึงยังคงเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลาปางไม่ได้ประมาณ
การเงินนาส่งให้มหาวิทยาลัย จานวน 3 รายการ ประกอบด้วย
(1) ค่าจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา (ค่าหน่วยกิต) 30%
(2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ 30%
(3) ค่าธรรมเนี ยมและค่าบารุงอื่น 100% ได้แก่ ค่าบารุงสุขภาพ ค่าบารุงกีฬา ค่าบารุง
กิจกรรมนักศึกษา ค่าบารุงมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษา ค่าเอกสาร ค่าปรับล่าช้า ค่าบารุง
ศูนย์บริการการกีฬา ค่าบริการเครือข่าย ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
2. เงินค่าธรรมเนียมการทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารฯ 100% เป็นเงินที่จะต้องนาส่งให้
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการดาเนินการจัดการทดสอบต่อไป เนื่องจากการจัดทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณให้ นักศึกษา มธ.ศูนย์ลาปาง ส่ วนกลางเป็น
ผู้รับผิดชอบการจัด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินให้มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) เพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลาปาง) ตามที่เสนอ
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4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดสรรเงินให้คณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลาปาง) เพื่อเป็นค่าห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
นางสาวสุภาณี แก้วมณี เสนอในที่ประชุมว่า ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มี
การจัดการเรียนการสอนให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ศูนย์ลาปาง จานวน 3 รายวิชา ประกอบด้วย วิชา ค.218
วิชา วท.111 และวิชา วท 161 โดยทั้งสองคณะได้มีการประชุมร่วมกันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างคณะ ตามบันทึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ศธ 0516.20/0966 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เรื่อง
ขอแจ้งค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ศูนย์ลาปาง ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
1. จัดสรรงบประมาณตามค่า FTES โดยเทียบเคียงจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จานวน 112,878 บาท
2. ค่าธรรมเนียมอุปกรณ์การศึกษาฯ รายวิชา วท.161 จานวน 30,960 บาท (400 บาท* 90%
* 86 คน)
และให้ศูนย์ลาปางโอนงบประมาณดังกล่าวให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการนี้ จึ งขอความเห็ น ชอบการจั ด สรรเงิน ให้ ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์แ ละคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี งบประมาณรายจ่ายจายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลาปาง) ดังนี้
1. เงิน งบประมาณตามค่ า FTES โดยเที ยบเคี ยงจากมหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ ศู น ย์รัง สิ ต
จานวน 112,878 บาท เห็นควรหักจากเงินนาส่งค่าหน่วยกิต 70% ในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องจาก
เงินงบประมาณตามค่า FTES คานวณจากค่าหน่วยกิต
2. ค่าห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชา วท.161 จานวน 30,960 บาท
เห็ น ควรหั ก จากเงิ น รายได้ ค่ า อุ ป กรณ์ การศึ กษาฯ 100% ของศู น ย์ ล าปาง เนื่ อ งจากตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ.
2555 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดเก็บค่าอุปกรณ์การศึกษา อัตรา
1,700 บาท ต่อคน ต่อภาคการศึกษา และศูนย์ลาปางจัดเก็บเป็นรายได้ทั้ง 100%
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินให้ คณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ห น่ วยงาน (มธ.ศูนย์ล าปาง) เพื่อเป็นค่าห้ องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามเสนอ
4.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดสรรเงินให้หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งบประมาณรายจ่าย
จากรายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลาปาง) เนื่องจากตัดโอนการบริหารจัดการห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ณ มธ.ศูนย์
ลาปาง ให้หอสมุดฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561
นางสาวสุ ภ าณี แก้ ว มณี เสนอในที่ ประชุ ม ขอความเห็ น ชอบการจั ด สรรเงิ น ให้ ห อสมุ ด แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากเดิมนาส่งเป็นเงินค่าบารุงห้องสมุด 80% เปลี่ยนแปลงเป็น นาส่งเป็นเงินค่า
บารุงห้องสมุด 100% เนื่องจากตั้งแต่ปี งบประมาณ 2561 กองบริหารศูนย์ลาปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลาปาง ตัดโอนการบริหารจัดการและบุคลากรของห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ให้หอสมุด
แห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ตามบั นทึกข้อความกองบริห ารศูนย์ลาปาง ฝ่ ายบริการวิช าการและวิจัย ที่ ศธ
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0516.11/158 ลงวัน ที่ 1 มีน าคม 2560 เรื่อง ขออนุ มัติตัดโอนการบริห ารจัดการห้ องสมุดและบุคล ากรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ให้หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินให้หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลาปาง) เนื่องจากตัดโอนการบริหารจัดการห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ณ มธ.ศูนย์ลาปาง ให้
หอสมุดฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ตามเสนอ
4.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในกากับ (มธ.
ศูนย์ลาปาง) เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
นางสาวสุภาณี แก้วมณี กรรมการและเลขานุการ รายงานว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
ดาเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในกากับมธ.
ศู น ย์ ล าปาง ประจ าปี งบประมาณ 2560 โดยระหว่า งปี งบประมาณ ประสบปั ญ หาตู้ ส วิท ซ์ ตั ด ต่ อ สายป้ อ น
ไฟฟ้าแรงสูงเพื่อจ่ายเข้าหม้อแปลงของแต่ละอาคารภายในศูนย์ลาปาง (RMU1 และ RMU2) ชารุด ไม่สามารถใช้
งานได้อย่างสมบูรณ์เกิดปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง จึงมีความจาเป็นต้องจัดหาตู้ RMU ใหม่ จานวน 2 ตู้ สาหรับ
นามาเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานานมากกว่า 10 ปี เพื่อสามารถจ่ายไฟฟ้าแรงสูงเข้าหม้อแปลงของแต่ละ
อาคารภายในศูนย์ลาปาง ได้อย่างปลอดภัยและมีความเสถียรสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์
ลาปาง ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจาเป็นต้องจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้หน่วยงานในกากับ (มธ.ศูนย์ลาปาง) เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
ตามเกณฑ์การใช้เงินสะสมที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด สามารถใช้เงินสะสมสาหรับค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างได้ไม่
เกินร้อยละ 10 ของเงินสะสม โดยหากมีความสาคัญจาเป็นให้สามารถใช้เงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละ 15 ทั้งนี้ศูนย์
ลาปางมีเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จานวน 13,396,052.40 บาท โดยตามเกณฑ์การใช้เงินสะสม
สาหรับค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง สามารถใช้เงินสะสมได้จานวน 1,339,605.42 บาท แต่เนื่องจากศูนย์ลาปางมีความ
จาเป็นต้องเปลี่ยนตู้สวิทซ์ตัดต่อสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงเพื่อจ่ายเข้าหม้อแปลงของแต่ละอาคารภายในมธ.ศูนย์ลาปาง
เพื่อความปลอดภัยและความเสถียรของการใช้ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย สามารถใช้เงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละ 15
คิดเป็นเงินจานวน 2,009,407.86 บาท โดย งบประมาณจัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้สวิทซ์ตัดส่อสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงเพื่อ
จ่ายเข้าหม้อแปลงของแต่ละอาคารภายในศูนย์ลาปาง มีวงเงินงบประมาณจานวน 1,991,400 บาท คิดเป็นร้อยละ
14.87 ของเงินสะสม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ได้จัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในกากับ
(มธ.ศูนย์ลาปาง) ประจาปีงบประมาณ 2560 เป็นงบประมาณแบบสมดุล ประมาณการรายได้ และประมาณการ
รายจ่ายจานวน 66,271,800 บาท โดยในระหว่างปีงบประมาณ ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานใน
กากับมธ.ศูนย์ลาปาง ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมระหว่างปีครั้งที่ 2 สาหรับจัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้สวิทซ์ตัดต่อสาย
ป้อนไฟฟ้าแรงสูง (RMU) เพื่อจ่ายเข้าหม้อแปลงของแต่ละอาคารภายในศูนย์ลาปาง จานวน 2 ตู้ (RMU1 และ
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RMU2) จ านวน 1,991,400 บาท จากเงิ น สะสมจ านวน 1,991,400 บาท บาท ท าให้ ม ธ.ศู น ย์ ล าปางมี
งบประมาณรายได้และรายจ่ายทั้งสิ้นจานวน 68,263,200 บาท
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในกากับ (มธ.ศูนย์ลาปาง)
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 ตามที่เสนอ
4.5 เรื่อง ขอความเห็น ชอบการจั ด ท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่า ยจากรายได้ห น่ วยงาน (มธ.ศู น ย์
ลาปาง) ประจาปีงบประมาณ 2561
นางสาวสุภาณี แก้วมณี กรรมการและเลขานุการ รายงานว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ได้
ดาเนินการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ในกากับ (มธ.ศูนย์ลาปาง) ตามที่มีกาหนด
ส่งไปยังกองแผนงานเป็นประจาทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2561 มีกาหนดส่งคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้หน่วยงานในกากับ ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560
ตามระเบี ยบมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารศูนย์ลาปาง พ.ศ. 2550 ข้อ 21 การจัดทา
งบประมาณ รองอธิการบดีศูนย์ลาปาง หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้จัดทางบประมาณของสานักงาน
บริหาร เพื่อเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและอธิการบดี ก่อนเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ดังเอกสารแนบท้าย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ได้จัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานใน
กากับ (มธ.ศูนย์ลาปาง) ประจาปีงบประมาณ 2561 เป็นงบประมาณแบบสมดุลจานวน 68,445,000 บาท
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการจั ด ท าค าขอตั้ งงบประมาณรายจ่ า ยจากรายได้ ห น่ ว ยงาน (มธ.ศู น ย์ ล าปาง)
ประจาปีงบประมาณ 2561 ตามที่เสนอ
4.6

เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดตั้งกองทุนศิษย์เก่าเพื่อพัฒนา มธ.ศูนย์ลาปาง
นางสาวสุภาณี แก้วมณี กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า เนื่องด้วยมธ.ศูนย์ลาปาง ประสงค์มีการ
จัดตั้งและบริหารกองทุนศิษย์เก่าเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง เพื่อให้กองทุนมีระบบการ
บริห ารการเงิน ของกองทุน ที่มีความคล่ องตัว มีประสิ ทธิภ าพ และตรวจสอบได้ โดยกาหนดให้ มีกองทุน ชื่อว่า
กองทุนศิษย์เก่าเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเงินทุนการศึกษา
แก่นักศึกษาศูนย์ลาปาง ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรม โครงการให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลาปาง โดยกองทุนจะมีรายได้หลักมาจากการระดมเงินทุนจากศิษย์เก่า บุคคลหรือองค์กรที่มีจิตศรัทธาบริจาค
และเงินรายได้อื่นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ให้กองทุนมีรายจ่ายเพื่อทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลาปาง เป็นประธาน
กรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีศูนย์ลาปางที่รับผิดชอบด้านการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ ผู้ช่วยอธิก ารบดีศูนย์
ลาปาง ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกิน 2 คน และผู้อานวยการกองบริหารศูนย์ลาปาง เป็นกรรมการ หัวหน้างานใน
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สังกัดกองบริหารศูนย์ลาปางที่ดูแลงานด้านศิษย์เก่า เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้างานด้านการคลัง ใน
สังกัดกองบริหารศูนย์ลาปาง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุ การ และอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรในกองบริหาร
ศูนย์ลาปาง อีกไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอานาจและหน้าที่พิจารณาแผนงานหรือโครงการและดาเนินงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการระดมทุนจากศิษย์เก่า บุคคล หรือองค์กรที่มีจิตศรัทธาบริจาค พิจารณาหลักเกณฑ์และอนุมัติการ
ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาศูนย์ลาปาง พิจารณาแนวทางการจัดหาเงินรายได้ของกองทุน และนาเงินของกองทุน
ไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ กาหนดหลักเกณฑ์ในการดาเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
และพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการใช้ จ่ า ยเงิน และทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น โดยได้ ร่ า งข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนและบริหารกองทุนศิษย์เก่า เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลาปาง เพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการจัดตั้งกองทุนศิษย์เก่าเพื่อพัฒนา มธ.ศูนย์ลาปาง แต่ให้ปรับวัตถุประสงค์
เพื่อให้ทุนนักศึกษาด้วย และให้เปลี่ยนชื่อเป็นกองทุนพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
4.6 เรื่ อง ขอความเห็ น ชอบในหลั กการการจัด เก็บ ค่ า ธรรมเนี ยมการใช้ สถานที่ แ ละอัต ราการจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลาปาง รายงาน ดังนี้
เนื่องจากปัจจุบัน มธ.ศูนย์ลาปาง ไม่มีระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้
สถานที่ ดังนั้ นเพื่อความชัดเจนและตรวจสอบได้ มธ.ศูนย์ลาปาง จึงขอเสนอร่าง ระเบียบ ประกาศ เรื่อง
กาหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ มธ.ศูนย์ลาปาง ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใน
การใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ทั้งนี้ให้งดเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีข้อที่ให้หน่วยงานพิจารณาได้ตามความเหมาะสมด้วย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
5.1 เรื่อง การจัดสรรพื้นที่ของคณะให้เป็นสัดส่วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร สอบถามถึงแผนในการจัดสรรพื้นที่ของคณะให้เป็นสัดส่วน
เนื่องจากปัจจุบันที่พักของอาจารย์คณะนิติศาสตร์ อยู่แบ่งออกเป็น 2-3 ห้อง แยกอาคารกัน และไม่เป็นสัดส่วน
รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี ชี้แจงในที่ประชุมว่า อาคารใหม่ที่กาลังก่อสร้าง 2 อาคาร เมื่อ
ก่อสร้างเสร็จแล้ว มีแผนการใช้พื้นที่ของอาคาร ดังนี้
1. อาคารนวัตกรรมบริการ สามารถใช้เป็นที่พักของอาจารย์ของคณะได้เป็นการชั่วคราว
2. อาคารเรียนรวม 5 ชั้นหลังใหม่ มีแผนการใช้อาคารตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
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3. อาคารสิรินธรารัตน์ มีแผนจะใช้เป็นสานักงานอธิการบดี
ประธานฯ ขอให้แต่ละคณะวางแผนการใช้พื้นที่ระยะสั้น และระยะยาว เพื่อจะนามาหารือร่วมกันต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริช าติ จึงวิวัฒ นาภรณ์ หารือเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ ในการจัดเก็บผลงานของ
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ รวมทั้งพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา
ประธานฯ เสนอว่าควรมีการแสดงผลงานของนักศึกษาโดยอาจจะแบ่งเป็นส่วนที่แสดงผลงานชั่วคราว
และส่วนที่แสดงผลงานถาวร
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบขอให้แต่ละคณะวางแผนการใช้พื้นที่ระยะสั้น และระยะยาว เพื่อจะนามาหารือ
ร่วมกันต่อไป
2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลาปาง พิจารณาจัดสรรพื้นที่การแสดงผลงาน
ของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ตามความเหมาะสม
4.4 เรื่อง ความคืบหน้าการจัดสรรอัตรากาลังสายสนับสนุนวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล หารือความคืบหน้าการอนุมัติอัตรากาลังสายสนับสนุนวิชาการ จานวน 2 อัตรา
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบเมื่อจัดตั้งคณะที่ศูนย์ลาปาง บัดนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรร
ประธานฯ เสนอที่ประชุมว่า เห็นควรให้คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ติดตามความคืบหน้าที่กองการ
เจ้าหน้าที่
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ
4.5 เรื่อง การจัดสรรอัตรากาลังสายวิชาการสาหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล หารือการจัดสรรอัตรากาลังสายวิชาการของคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ สาหรับผู้ที่
ได้รับทุนการศึกษาต่อ ซึ่งจะสาเร็จการศึกษา ยังไม่มีอัตรารองรับ
ประธานฯ เสนอในที่ ป ระชุ มว่า เห็ น ควรให้ ค ณบดี คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ด าเนิ น การขอรับ จั ดสรร
อัตรากาลังต่อมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ
4.6 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าที่ดับบ่อย ของศูนย์ลาปาง
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าที่ดับบ่อย ของศูนย์ลาปาง เนื่องจากส่งผล
กระทบต่อการเรียนการสอน และชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาและอาจารย์
รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี รายงานในที่ประชุมว่า ไฟฟ้ าที่ดับบ่อยสืบเนื่องจากวัสดุอุปกรณ์
ที่เกี่ยวกับการส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูง และเกิดการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ศูนย์ลาปางได้ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาโดยการซ่อมแซมตู้ RMU และอยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลงสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งต้องใช้
งบประมาณหลายสิบล้านบาท
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
4.7 เรื่อง การสร้างบรรยายกาศการใช้ชีวิตของนักศึกษา อาจารย์ ที่ศูนย์ลาปาง
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล เสนอที่ประชุมว่า ควรมีการสร้างบรรยายกาศการใช้ชีวิตของนักศึกษา อาจารย์ ที่
ศูนย์ลาปาง ที่สนุกสนาน และน่าอยู่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามาศึกษา และอาจารย์ที่จะมาสอนที่ลาปาง
รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี รายงานในที่ประชุมว่า ศูนย์ลาปางมีแผนการจัดกิจกรรมสันทนา
การร่วมกับ สานักงานบริห ารทรัพย์สิ นและกีฬา เพื่อสร้างบรรยากาศการใช้ชีวิตของนักศึกษา อาจารย์ ที่ศูนย์
ลาปาง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
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