
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส Microsoft Teams) 

ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดท่ีี  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ ......................................................................................................................................................... 

ท่ีประชุม  ............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................... 

 ๑.๒ ......................................................................................................................................................... 

ท่ีประชุม  ............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................... 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓ เม่ือวันอังคารท่ี ๕ เมษายน  ๒๕๖๕ (ผานส่ือ 

          อิเล็กทรอนิกส Microsoft Teams)  (เอกสารหมายเลข ๑ / จํานวน ๙ หนา)        
    

มติท่ีประชุม  :  ...................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  สืบเนื่องและติดตาม    

 - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  เสนอใหท่ีประชุมทราบ 

๔.๑ กองบริหารทรัพยากร 

๔.๑.๑ งานคลังและพัสดุ  

๑) รายงานสถานะการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจาํป

งบประมาณ ๒๕๖๕  (ขอมูล ณ วันท่ี ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๕) (เอกสารหมายเลข ๒ /จํานวน ๑๒ หนา)     

ท่ีประชุม  ................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 



๒ 

  ๔.๑.๒ งานยุทธศาสตรและบุคลากร 

๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ฝายนโยบายและพัฒนาระบบ แจง

รายละเอียดรายการงบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ         

พ.ศ. ๒๕๖๖  (ตามมติคณะรัฐมนตรี รอบแรก) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ รายการครุภัณฑ จํานวน หนวย

นับ 

งบประมาณ หนวยงาน 

 ครภุณัฑ การศึกษาท่ีมีราคาหนวยสูงกวา ๑  ลาน

บาท  

    

๑ ครุภัณฑหองปฏิบัติการวิเคราะหและควบคุมคุณภาพ

อาหารเพ่ือรองรับการสรางนวัตกรรมอาหาร ตําบลพิชัย 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

๑   ชุด ๓,๒๐๐,๐๐๐ คณะ

วิทยาศาสตรฯ 

 รวมเงิน   ๓,๒๐๐,๐๐๐  

 คาท่ีดิน ส่ิงกอสรางท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา ๑๐ 

ลานบาท  

    

๑ ปรับปรุงหองสมุดชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ 

พรรษา ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

๑   รายการ ๑,๒๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา 

๒ ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง 

จังหวัดลําปาง 

๑ รายการ ๔,๗๔๕,๓๐๐ คณะ

วิทยาศาสตรฯ 

๓ ปรับปรุงโรงฝกงานชาง คณะวิศวกรรมศาสตรตําบล

พิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

๑ รายการ ๙,๕๐๐,๐๐๐ คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

 รวมเงิน   ๑๕,๔๔๕,๓๐๐  

 รวมเงินท้ังส้ิน   ๑๘,๖๔๕,๓๐๐  

 

ท่ีประชุม  ................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

 



๓ 

๒) ขอแจงมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ เม่ือ

วันท่ี  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๕  วาระท่ี ๓.๑ พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ

หนวยงาน พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของดังนี้ 

           ๒.๑ คําอธิบายตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕และ    

แผนระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๕๗๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

          ๒.๒ ความเชื่อมโยง ระหวางตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ กับยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

         ๒.๓ ยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวชี้วัดระดับหนวยงานท่ีขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

(เอกสารหมายเลข ๓ /จํานวน  หนา)    

ท่ีประชุม  ................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

 

  ๔.๑.๓ งานบริการ    

               ๑)  สํานักงานพลังงานจังหวัดลําปาง แจงการลดการใชพลังงานอยางนอย รอยละ ๒๐    

(รวมไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง) ตามมติคณะรัฐมนตรี หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุดท่ี นร 

๐๕๐๕/ว ๑๓๗  ลงวันท่ี ๒๔  มีนาคม ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๔ /จํานวน ๑๒  หนา)    

ท่ีประชุม  ................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

 

 ๔.๒ กองการศึกษา 

  ๔.๒.๑  งานกิจการนักศึกษา 

   ๑) ประชาสัมพันธการกรอกขอมูลรับพระทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ปการศึกษา 

2562 (เอกสารหมายเลข ๕ /จํานวน ๑ หนา)     

 ท่ีประชุม  ..................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

   

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง  เสนอเพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณา   

- ไมมี - 
       

 

 

 



๔ 

 ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง  อ่ืนๆ (ถามี) 

๖.๑  ...........................................................................................................................................................  

ท่ีประชุม  :  ............................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................  

๖.๒  กําหนดจัดการประชุมครั้งตอไป ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ในวันพุธท่ี ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

ท่ีประชุม  :  ............................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 


	๑.๑ .........................................................................................................................................................
	๑.๒ .........................................................................................................................................................
	๔.๑ กองบริหารทรัพยากร
	๔.๑.๑ งานคลังและพัสดุ
	๑) รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๕) (เอกสารหมายเลข ๒ /จำนวน ๑๒ หน้า)
	ที่ประชุม  ................................................................................................................................................
	...............................................................................................................................................................................
	ที่ประชุม  ................................................................................................................................................
	...............................................................................................................................................................................
	๒) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๕  วาระที่ ๓.๑ พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
	๒.๑ คำอธิบายตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕และ    แผนระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๕๗๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
	๒.๒ ความเชื่อมโยง ระหว่างตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
	๒.๓ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับหน่วยงานที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
	(เอกสารหมายเลข ๓ /จำนวน  หน้า)
	ที่ประชุม  ................................................................................................................................................
	...............................................................................................................................................................................
	๔.๑.๓ งานบริการ
	๑)  สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง แจ้งการลดการใช้พลังงานอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐    (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) ตามมติคณะรัฐมนตรี หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๗  ลงวันที่ ๒๔  มีนาคม ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๔ /จำนวน ...
	ที่ประชุม  ................................................................................................................................................
	...............................................................................................................................................................................
	๔.๒ กองการศึกษา
	๔.๒.๑  งานกิจการนักศึกษา

