
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันศุกรที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ 

วันเสารท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา  ๑๐.๓๐ 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. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กรรมการ 
๗. อาจารย ดร.สุเทพ  ทองคํา          ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
    กรรมการ 
๘.  นายวีระชัย รินดวงดี ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   กรรมการ 
๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร 
    กรรมการ 
       

 
 
 
 
 

/ผูปฏิบัติหนาที.่.. 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันศุกรที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  

๒

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๑. นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด   ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางพรรณวิภา  บุญมา   ผูชวยเลขานุการ 
๓. นางสาวสายสุนีย  อินทรไชย   ผูชวยเลขานุการ 
   

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ๒๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) แทนตําแหนงเดิมที่ครบ
วาระการเปนคณะกรรมการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
   (ก.บ.ค.) แทนตําแหนงเดิมท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง 

         
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕  
 ตามที่ไดมีการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันอาทิตยที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  ฝายเลขานุการ 
ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมีจํานวน ๕ หนา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑ – ๕ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕   

 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้ง ๔/๒๕๕๕ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ โดยไมมีการแกไข 

 

 ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 
  ๓.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจายเงินคาตอบแทนเพ่ิมพิเศษ
สําหรับผูบริหารท่ีเกษียณอายุราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ตามมติที่ประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีมติ
เห็นชอบ  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจายเงินคาตอบแทนเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร
ที่เกษียณอายุราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมอบกรรมการและเลขานุการนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช
ตอไป น้ัน 
           /บัดน้ีอธิการบดี... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันศุกรที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  

๓

   บัดน้ีอธิการบดี ไดลงนามในประกาศดังกลาวเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการจายเงินคาตอบแทน 

   เพ่ิมพิเศษสําหรับผูบริหารท่ีเกษียณอายุราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

- ไมมี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  การขอเปลี่ยนประเภทพนักงานราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ตามบันทึกขอความ ที่ กจ. ๔๙๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ นางสาวสายสุนีย 
อินทรไชย และพนักงานราชการรวม ๑๑ ราย ไดย่ืนความประสงคขอเปลี่ยนประเภทพนักงานราชการเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
 งานการเจาหนาที่ไดจัดทําขอมูลของพนักงานราชการ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๒ 
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว การบริหารงานพนักงานราชการเปนอํานาจของ ก.พ. และ
อีกทั้งไมมีระเบียบเกี่ยวกับการเปลี่ยนประเภทพนักงานราชการใหเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จึงไมสามารถ
กระทําได ฉะน้ันเพื่อไมใหเกิดปญหาในการบริหารบุคคลตอไปในภายหนา เห็นควรแจงใหพนักงานราชการ
ทั้ง ๑๑ รายทราบและเขาใจถึงเหตุผลดังกลาว 
มติ ก.บ.ค.   มอบกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงเหตุผลใหพนักงานราชการท้ัง ๑๑ รายทราบ  
 
 ๕.๒  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการลาของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ............. 
 โดยเปนการที่เห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ และเพื่อใหสอดคลองกับระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 งานนิติการ ไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว เห็นวา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... สอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวย การลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นชอบและใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
มติ ก.บ.ค. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการลาของ 
  พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ........ โดยใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป   
 
  
          /ระเบียบวาระที่ ๖...  

 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันศุกรที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  

๔

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
๑/๒๕๕๖ 
  ประธานแจ งกํ าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ครั้ งที่  ๑/๒๕๕๖ 
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./ผูตรวจรายงานการประชุม   

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

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


