
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันเสารที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 

วันเสารท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************* 
 
ผูมาประชุม 
๑. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก   แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
    ประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   กรรมการ 
๓.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช  วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   กรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารยนิลวัฒน พัฒนพงษ รองอธิการบดีฝายบริหาร     
   กรรมการ 
๕. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
   กรรมการ 
๖.  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    กรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กรรมการ 
๘. อาจารย ดร.สุเทพ  ทองคํา          ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
    กรรมการ 
๙. นายวีระชัย รินดวงดี ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   กรรมการ 
๑๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 

 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  
ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    กรรมการ 
ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๑. นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด   ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางพรรณวิภา  บุญมา   ผูชวยเลขานุการ 
๓. นางสาวสายสุนีย  อินทรไชย   ผูชวยเลขานุการ 
                       /เริ่มประชุม... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันเสารที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
- การหาแนวทางใหบุคลากรทํางานไดเต็มศักยภาพ 

มหาวิทยาลัยตองมาชวยกันคิดหาวิธี วาจะทําอยางไรใหบุคลากรสามารถทํางานไดเต็ม
ศักยภาพที่ตัวเองมีอยู  ทํางานไดคุมคามากที่สุด และนําความรูความสามารถมาชวยกันพัฒนามหาวิทยาลัย
ใหเจริญกาวหนาตอไป 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖  
 ตามที่ไดมีการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันเสารที่  ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  ฝายเลขานุการ 
ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมีจํานวน ๔ หนา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑ – ๔ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖   

 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้ง ๒/๒๕๕๖ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ โดยไมมีการแกไข 

           

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 
  ๓.  การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีเกษียณอายุ
ราชการในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ตามมติ มติ ก.บ.ค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
รายช่ือคณะกรรมการพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่จะเกษียณอายุ
ราชการในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางดําเนินการแตงต้ัง
ตอไป 
  คณะกรรมการที่ไดรับแตงต้ังไดดําเนินการตามหลักเกณฑ และข้ันตอนการพิจารณา 
ตอเวลาราชการฯ ดังกลาว เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวาไมมีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตอเวลา
ราชการ ในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 

 
 
                            /ระเบียบวาระที่ ๓... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันเสารที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  

๓

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไมมี – 

               
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๕  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ 
 การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เปนการที่เห็นสมควรใหมีการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยใหสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาล และสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน เพื่อเปนขวัญ กําลังใจและชวยเหลือปญหาดาน
การเงินใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องบัญชีเงินเดือนและ
หลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๕.๑ 
  ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลวเห็นวา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง
บัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ สอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาล และงบประมาณที่มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรมีพอที่จะสามารถปรับเงินเดือนใหกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยได  
มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏําปาง เรื่องบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ

การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยนําเสนออธิการบดี 
ลงนามประกาศใชตอไป  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
๑/๒๕๕๗ 
  ประธานแจ งกํ าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ครั้ งที่  ๑/๒๕๕๗ 
เมื่อมีวาระพิจารณา ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
  
(นางสาวสายสุนีย  อินทรไชย)                  
ผูชวยเลขานุการ ก.บ.ค. 
ผูบันทึกการประชุม/ผูพิมพรายงานการประชุม      

 
(นางพรรณวิภา  บุญมา)                                   
หัวหนางานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการ 
ผูชวยเลขานุการ ก.บ.ค./ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม   
                                               /(นางวิมลพรรณ.... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันเสารที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  

๔

 
 
(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)                       
ผูอํานวยการกองกลาง                 
ผูชวยเลขานุการ ก.บ.ค./ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม   

  
(นายปรีชา  ไชยโย)        
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค./ผูตรวจรายงานการประชุม 


