
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ วันจันทร์ท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจน์หริัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************* 
 

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

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
รองศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 
           /ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี... 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ วันจันทร์ท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
  

๒

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นางวิมลพรรณ   ทองเกล็ด ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางพรรณวิภา   บุญมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นางสาวสายสุนีย์   อินทรไชย ผู้ช่วยเลขานุการ 
         
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 ๕/๒๕๕๗  
 ตามท่ีได้มีการประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันเสาร์ท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น  ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจํานวน ๕ หน้า รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – ๕ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๗   

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ัง ๕/๒๕๕๗ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข 
           

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ์การ
เล่ือนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ............... 
  นายปรีชา  ไชยโย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการ ก.บ.ค. ได้ขออนุญาตท่ีประชุมขอให้รองศาสตราจารย์นันทะ  บุตรน้อย รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา นําเสนอ (ร่าง) ประกาศและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปนี้ให้ท่ีประชุมพิจารณา 

/๑. (ร่าง) ประกาศ... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ วันจันทร์ท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
  

๓

  ๑.  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ืองบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ์การ
เล่ือนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ............ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑.๑  
  ๒.  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ืองหลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๒ 
   ๓.  สรุปการประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๕ 
  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจาณาแล้ว เห็นว่าการปรับปรุงบัญชีเงินเดือน และการปรับขึ้น
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และงบประมาณท่ีใช้ในการปรับ 
ไม่เกินวงเงินท่ีมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร ท้ังนี้ เม่ือมหาวิทยาลัยประกาศใช้ประกาศดังกล่าวแล้ว เห็นควรให้
งดการจ่ายเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง หลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖  
   
มติ ก.บ.ค.   ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องบัญชีเงินเดือนและ

หลักเกณฑ์การเล่ือนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ............ 
 ๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องหลักเกณฑ์การปรับข้ึน

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ๓. นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 ๔. รายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางทราบ 
 ๕. งดการจ่ายเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   ลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 
   ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ 
  ๖.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่  
๗/๒๕๕๗ 
  ประธานแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ค ร้ัง ท่ี  ๗/๒๕๕๗ 
เม่ือมีวาระพิจารณา ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 
 
 
 
 
 

/เลิกประชุมเวลา... 
 
 

 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ วันจันทร์ท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
  

๔

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ 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 


