
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๓ 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ก.บ.ค.) 
คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๓ 

วันอังคารท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

****************************** 
 
ผู้มาประชุม 
๑. นายวิรัช ไชยรักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
    ประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ  สมทุธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 
   กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย   โกศล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     
   กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร ์
   กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท ์ สุขสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กรรมการ 
๘. นายเสรีย์ ศรีสวการย์ ข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา 
     กรรมการ  
๙. อาจารย์ชาญวิทย์ นูนทะธรรม          ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
    กรรมการ 
๑๐. นายปรีชา ไชยโย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)  
รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   กรรมการ 
  
 

/ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี... 
 
  



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๓ 
  

� 

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม 

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. นางสาวลัดดา กาจาร ี ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

  นายวิรัช  ไชยรักษ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑   เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) ชุดใหม่ สืบแทน
คณะกรรมการบริหารบุคคลฯ ชุดเดิมที่หมดวาระ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓  

 ตามที่ได้มีการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑  ตุลาคม ๒๕๕๓  
ณ ห้องประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํา
รายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจํานวน ๗ หน้า รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมต้ังแต่หน้า ๑ – ๗ 

 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓  โดยไม่มีการแก้ไข          

มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓ โดยไม่มีการแก้ไข 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

 �.�    การกําหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา    
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง(ก.บ.ค.) 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๑  ตุลาคม ๒๕๕๓ มีมติมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ทบทวนการกําหนด
บัญชีค่าจ้างและหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  น้ัน 
          
          /รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร...   



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๓ 
  

� 

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ได้ทบทวนปรับปรุง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เรื่อง บัญชีค่าจ้างและหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามข้อเสนอแนะของทีป่ระชุม
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  เห็นควรให้ปรับแก้ดังน้ี 
  ๑.  บัญชีของกลุ่มงานสายวิชาการ ประเภทอาจารย์ประจําตามสัญญา  ตําแหน่งอาจารย์
วุฒิปริญญาเอก ปรับแก้อัตราค่าจ้างข้ันสูงจาก ๒๓,๙๕๐ บาท  ปรับแก้เป็น ๒๔,๙๑๐ บาท  
 ๒.  บัญชีกลุ่มงานสายสนับสนุน ประเภทเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา  ให้จัดเรียงลําดับวุฒิ
การศึกษา โดยเรียงลําดับจากประถมศึกษาไปจนถึงปริญญาโท 
 ๓. บัญชีกลุ่มงานสายสนับสนุน  ประเภทเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา วุฒิปริญญาตรี 
ปรับแก้อัตราค่าจ้างข้ันสูงจาก ๒๒,๒๒๐ บาท ปรับแก้เป็น  ๒๒,๔๕๐ บาท  และวุฒิปริญญาโทปรับแก้อัตรา
ค่าจ้างข้ันสูงจาก  ๒๒,๒๒๐ บาท  ปรับแก้เป็น  ๒๒,๔๕๐ บาท  
 ๔.  ให้ ระบุหมายเหตุ  บัญชีค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีการปรับทุก ๔ ปี 
ไว้ข้างท้ายบัญชีแนบท้ายประกาศ  

มติ ก.บ.ค. ๑.  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ืองบัญชีค่าจ้างและ   
   หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   

 ๒. ให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมแล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

 

 ๓.๒ (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เร่ือง หลักเกณฑ์การทดลอง
ปฏิบัติงาน พ.ศ. ............. 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง(ก.บ.ค.) 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓ มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เรื่องหลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ.....  โดยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุม  แล้วนําเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป น้ัน 
 บัดน้ี  คณะกรรมการดังกล่าว  ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๒.๑ 
 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  เห็นว่า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง
หลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ......   ยังมีข้อปรับปรุงอยู่ จึงเห็นควรมอบฝ่ายเลขานุการ นํากลับไป
ทบทวนปรับแก้ 
มติ ก.บ.ค.   มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ค. นํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
   ลําปาง เ ร่ืองหลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. . . .กลับไปทบทวนปรับแก้ 
   แล้วนําเสนอท่ีประชุมในคราวต่อไป 

 

 

       /ระเบียบวาระท่ี ๔... 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๓ 
  

� 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ๔.๑   การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทดแทนอัตราท่ีว่าง 

 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์  สุวรรณ์ ตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการรับโอนมาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน 
 บัดน้ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ยินยอมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีรัตน์  สุวรรณ์ 
โอนมารับราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ต้ังแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓  และขอให้อยู่ช่วยราชการ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ต้ังแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓  จนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 
 

 ๔.๒ การจัดตําแหน่งและการจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภท
ตําแหน่งสายงาน และระดับตําแหน่งตามระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ 
 ตามที่มีการปรับระบบจําแนกตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 จากระบบจําแนกตําแหน่งที่มีมาตรฐานกลาง (ระบบซี) ให้เป็นการจําแนกตําแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน 
(ระบบแท่ง)  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับระบบไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๑  กันยายน ๒๕๕๓ น้ัน 
 งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  ได้ดําเนินการจัดตําแหน่งและจัดข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภทตําแหน่งสายงานและตําแหน่งตามระบบจําแนกตําแหน่งใหม่เสร็จเรียบร้อย
แล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบการจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพื่อดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้
ดํารงตําแหน่งต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เร่ืองอ่ืน ๆ 

  ๖.๑   กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  
๑/๒๕๕๔ 

  ประธานแจ้ งกํ าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ครั้ งที่  ๑/๒๕๕๔ 
เมื่อมีวาระพิจารณา ณ ห้องประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 

          /๖.๒  การปรับระบบบริหารงาน... 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๓ 
  

� 

  ๖.๒  การปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

  รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แจ้งให้ 
ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดังน้ี 

๑.  การปรบัระบบบรหิารงานบุคคล 

๒.  โครงสร้างบญัชีเงินเดือนใหม่   

๓.  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรบัเงินประจําตําแหน่ง 

๔.  การเลือ่นเงินเดือนข้าราชการฯ ตามระบบใหม ่

มติ ก.บ.ค.   รับทราบ   

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
   

(นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย)                            

ผู้บันทึกการประชุม/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม                                     

 

(นางสาวลัดดา  กาจารี)        

หัวหน้างานการเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการ      
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค./ผู้ตรวจรายงานการประชุม     
 

(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)                                     

ผู้อํานวยการกองกลาง                  

ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค./ผู้ตรวจรายงานการประชุม               

 

(นายปรีชา  ไชยโย)  
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค.          


