
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ วันเสาร์ท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 

วันเสาร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจน์หริัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************* 
 
ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก   แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
    ประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลวัฒน ์ พัฒนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     
   กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   กรรมการ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กรรมการ 
๙. อาจารย์แวอีเลียส บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
    กรรมการ 
๑๐. นายวีระชัย รินดวงดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   กรรมการ 
๑๑. นายปรีชา ไชยโย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นางวิมลพรรณ   ทองเกล็ด ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางพรรณวิภา   บุญมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นางสาวสายสุนีย์   อินทรไชย ผู้ช่วยเลขานุการ 
             /เร่ิมประชุม... 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ วันเสาร์ท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
  

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระที่   ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี -  

 
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  
 ตามท่ีได้มีการประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น  ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจํานวน ๖ หน้า รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – ๖ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๗   

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ัง ๔/๒๕๕๗ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข 

           

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี -  

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

- ไม่มี -  

 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  การกําหนดอัตราเงินเดือนในการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ชาวต่างประเทศ 
ปฏิบัติงานตําแหน่งอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จ้าง Miss Teng Fei ชาวจีน ตามบันทึกข้อความ  
ท่ี มน. ๐๗๖๗/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
 (ร่าง) ข้อตกลงร่วม (Term of Reference: TOR) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๕.๑.๒ 

ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕  ข้อ ๒.๒ หน้าท่ีความรับผิดชอบ และอัตราเงินเดือน อตพ.๑ อัตรา
เงินเดือน ๒๐,๐๐๐  - ๒๖,๐๐๐ บาท ต่อเดือน 
 /ท่ีประชุมได้ร่วมกัน... 
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๓

  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอัตราเงินเดือน และ (ร่าง) ข้อตกลงร่วม (Term of Reference : TOR)  
จึงเห็นควรให้ดําเนินการดังนี้ 

๑. เห็นควรให้จ้าง Miss Teng Fei ในอัตราเงินเดือน ๒๖,๐๐๐ บาท พร้อมท้ังอํานวย
ความสะดวกในการจัดหาท่ีพักให้  

๒. และเห็นชอบ ให้ใช้ (ร่าง) ข้อตกลงร่วม (Term of Reference: TOR) ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๒ ท้ังนี้มอบงานการเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการดําเนินการตามระเบียบต่อไป 
มติ ก.บ.ค.   ๑. อนุมัติให้จ้าง Miss Teng Fei ในอัตราเดือนละ ๒๖,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งจัดหา 

ที่พักให้ 
 ๒. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงร่วม (Term of Reference: TOR)  
 ๓. มอบงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการดําเนินการตามระเบียบ 
 
 ๕.๒ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขอตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน 
ตามตัวไปรับราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 ตามบันทึกข้อความงานคลัง ท่ี งค. ๒๐๔/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางสาว
ฉันทาพัฒน์ สมปาน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีความประสงค์ขอโอนย้ายโดยตัดโอนตําแหน่ง
และอัตราเงินเดือนตามตัวไปรับราชการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 
 นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน ปัจจุบันตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ เลขท่ี
ตําแหน่ง ๐๐๐๓ อัตราเงินเดือน ๒๓,๑๔๐ บาท ปฏิบัติหน้าท่ีตําแหน่งหัวหน้างานคลัง สังกัดงานคลัง 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี บรรจุเข้ารับราชการเม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๒ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๒ 
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่า การตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวของ
นางสาวฉันทาพัฒน์  สมปาน ไม่กระทบ หรือส่งผลเสียให้กับทางมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรอนุญาตให้ตัดโอน
ตําแหน่งและดําเนินการในกรณีดังกล่าวดังนี้ 

๑. เห็นควรให้โอนย้ายโดยตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวได้ตั้งแต่วันท่ี  
๑ มกราคม ๒๕๕๘  

๒. ให้มหาวิทยาลัยประสานการตัดโอนตําแหน่งฯ ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
๓. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาบุคคลท่ีเห็นสมควรปฏิบัติหน้าท่ีแทน เรียนรู้งานในตําแหน่งดังกล่าว 
๔. ให้นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน ส่ง – มอบงานในหน้าท่ี และจัดทําขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานให้กับทางมหาวิทยาลัยก่อนการโอนย้ายไปรับราชการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
มติ ก.บ.ค.     ๑.   มอบงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการประสานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
    เกี่ยวกับการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวของนางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน 
  ๒. อนุมัติให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวข้าราชการพลเรือน 
    ในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ตําแหน่ง ๐๐๐๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘  
 ๓. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาบุคคลเพ่ือมาดํารงตําแหน่งหัวหน้างานคลัง 
 

/๔.  ให้นางสาวฉันทาพัฒน.์.. 
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๔

 ๔. ให้นางสาวฉันทาพัฒน์  สมปาน ส่ง – มอบงานในหน้าที่ และจัดทําข้ันตอนการ 
   ปฏิบัติงานให้กับทางมหาวิทยาลัยก่อนการโอนย้าย 
 

 ๕.๓  การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับ
ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า ได้รับเงินประจําตําแหน่งทางบริหาร 
 ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี ๑๐๙๐/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗  
ได้ให้นางพรพิศ รินดวงดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า 
และงานการเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการได้ทําหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือขอความ
เห็นชอบให้ตําแหน่งท่ีได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร นั้น 
 งานการเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการได้ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เก่ียวกับการให้ข้าราชการฯ ได้รับเงินประจําตําแหน่งทางบริหาร โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แจ้งว่าให้ใช้เกณฑ์ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๔๓๕ ลงวันท่ี 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจําตําแหน่งรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 
 ดังนั้นเพ่ือให้ข้าราชการดังกล่าวสามารถรับเงินประจําตําแหน่งตามเกณฑ์ของหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี ท่ี ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๔๓๕ จึงเห็นควรออกข้อบังคับ  
ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่ง
สูงขึ้น ฉบับท่ี ๒ เพ่ือให้ครอบคลุมบุคคลท่ีได้เข้าสู่ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือ
เทียบเท่าแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินประจําตําแหน่งก่อนการประกาศใช้ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานการ
กําหนดตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓  
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่ามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.
กําหนด รวมท้ังได้ดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง หลักเกณฑ์การประเมิน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ์และกระบวนการท่ีกําหนด กล่าวคือดํารงตําแหน่งเทียบเท่าระดับผู้อํานวยการกองในหน่วยงานท่ีมี
ช่ือเรียกอย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง ซ่ึงกําหนดเป็นระดับ ๗,๘ เดิม มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
และผ่านการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ.อ. กําหนด โดยนางพรพิศ รินดวงดี  
ได้ยื่นขอรับการประเมินฯ เม่ือวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ และผ่านการประเมินแล้ว จึงมีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งทางบริหารตั้งแต่วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ จึงเห็นควรยืนยันการให้ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี  ๑๐๙๐/
๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 
                         /มติ ก.บ.ค... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ วันเสาร์ท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
  

๕

มติ ก.บ.ค.     ๑.   ให้ยืนยันการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  
  ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า รายนางพรพิศ รินดวงดี ให้ได้รับเงินประจํา 
  ตําแหน่งตามคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่  ๑๐๙๐/๒๕๕๗ ลงวันที่  
  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 ๒. มอบงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการประสานสํานักงานคณะกรรมการการ 
   อุดมศึกษาดําเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ 
  ๖.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่  
๖/๒๕๕๗ 
  ประธานแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ค ร้ัง ท่ี  ๖/๒๕๕๗ 
เม่ือมีวาระพิจารณา ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

  
(นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย)                  
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค. 
ผู้บันทึกการประชุม/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม      
 

 
(นางพรรณวิภา  บุญมา)                                   
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค./ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม   
                                         

 
(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)                       
ผู้อํานวยการกองกลาง                 
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค./ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม   
  

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


