
สิริรัตน์ วงษ์ทอง การสรรหาผู้บริหาร สรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ การสรรหาเป็นไปตามขัน้ตอนและแผนที่ก าหนดไว ้ทั้งนี ้สภา
มหาวทิยาลัยได้มีค าส่ังแต่งต้ังให้ นายศักด์ิสิทธิ ์ ศรีภา ด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วนัที่ 31 มกราคม 
2562 - 30 มกราคม 2566 ตามค าส่ังสภามหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี ที่ 19/2561 ลว. 24 พฤศจกิายน 2561

สิริรัตน์ วงษ์ทอง การสรรหาผู้บริหาร สรรหาคณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ การสรรหาเป็นไปตามขัน้ตอนและแผนที่ก าหนดไว ้ทั้งนี ้สภา
มหาวทิยาลัยได้มีค าส่ังแต่งต้ังให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  
ปุษยตานนท์  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ ต้ังแต่
วนัที่ 28 กุมภาพันธ ์2562 - 27 กุมภาพันธ ์2566 ตามค าส่ัง
สภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2/2562 ลว. 26 มกราคม 
2562

สิริรัตน์ วงษ์ทอง การสรรหาผู้บริหาร สรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์ การสรรหาเป็นไปตามขัน้ตอนและแผนที่ก าหนดไว ้ทั้งนี ้สภา
มหาวทิยาลัยได้มีค าส่ังแต่งต้ังให้ รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญ
ดาว ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ต้ังแต่วนัที่ 1 
กุมภาพันธ ์2562 - 31 กุมภาพันธ ์2566 ตามค าส่ังสภา
มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ที่ 3/2562 ลว. 26 มกราคม 2562

สิริรัตน์ วงษ์ทอง การสรรหาผู้บริหาร สรรหาคณบดีผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นการสรรหาที่ไม่ได้อยูใ่นแผนการปฏิบัติงาน เนือ่งจาก
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลาออกจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ  การสรรหาเป็นไปตามขัน้ตอนและ
แผนที่ก าหนดไว ้ทั้งนี ้สภามหาวทิยาลัยได้มีค าส่ังแต่งต้ังให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธพิงศ์  สุริยา ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ต้ังแต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2562
 - 31 พฤษภาคม 2566 ตามค าส่ังสภามหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี ที่ 12/2562 ลว. 25 พฤษภาคม 2562

สิริรัตน์ วงษ์ทอง การสรรหาผู้บริหาร สรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ

หมายเหตุ

รายงานผลตามแผนปฏบิตัิการด้านการบรหิารงานบคุคล ประจ าปงีบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ กลุม่ภาระงาน งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมย่อย (ถ้าม)ี รายงานผลการด าเนินงาน

หนา้ที ่ 1



หมายเหตุผู้รับผิดชอบ กลุม่ภาระงาน งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมย่อย (ถ้าม)ี รายงานผลการด าเนินงาน

สิริรัตน์ วงษ์ทอง การสรรหาผู้บริหาร สรรหาผู้อ านวยการส านักวทิยบริการ ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ

สิริรัตน์ วงษ์ทอง การสรรหาผู้บริหาร สรรหาอธกิารบดี การสรรหาเป็นไปตามขัน้ตอนและแผนที่ก าหนดไว ้ทั้งนี ้สภา
มหาวทิยาลัย คร้ังที่ 1/2562 เมือ่วนัที่ 26 มกราคม 2562  มี
มติเห็นชอบให้เสนอชือ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์
ภูริปรีชา  เพื่อน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งอธกิารบดีมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  
ทั้งนี ้ ต้ังแต่วนัที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป

สิริรัตน์ วงษ์ทอง การสรรหาผู้บริหาร เลือกกรรมการสภามหาวทิยาลัย ประเภทผู้บริหาร การด าเนินการเป็นไปตามขัน้ตอนและแผนที่ก าหนด โดยผลการ
เลือกกรรมการสภามหาวทิยาลัย ประเภทผู้บริหาร ได้แก่ 1) 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 2) คณบดีคณะวทิยาศาสตร์  3) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ตามประกาศมหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี เร่ือง  ผลการเลือกกรรมการสภามหาวทิยาลัย 
ประเภทผู้บริหาร ลว. วนัที่ 13 พฤศจกิายน 2561

สิริรัตน์ วงษ์ทอง การสรรหาผู้บริหาร เลือกต้ังกรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า การด าเนินการเป็นไปตามขัน้ตอนและแผนที่ก าหนด โดยผลการ
เลือกกรรมการสภามหาวทิยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 
ดังนี ้ผู้แทนกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1) 
ศาสตราจารย์ทวนทอง จฑุาเกตุ 2) ศาสตราจารย์ระพีพันธ ์ 
ปิตาคะโส  และผู้แทนกลุ่มสาชาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  1) นายประดิษฐ์  แป้นทอง 2) นายพัน พงษ์ผล 
 ตามประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง  ผลการเลือก
กรรมการสภามหาวทิยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า ลว. วนัที่
 31 มกราคม 2562

หนา้ที ่ 2



หมายเหตุผู้รับผิดชอบ กลุม่ภาระงาน งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมย่อย (ถ้าม)ี รายงานผลการด าเนินงาน

ยุวดี  แสนสีดา การคัดเลือกและสอบแข่งขัน พนักงานมหาวทิยาลัย สังกัดส านักงานอธกิารบดี จ านวน 8 
อัตรา

1) ต าแหน่งนักวชิาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด ผู้สอบผ่านคือ นางสาวอรอุมา  วงศ์ตรี
2) ต าแหน่งนักวเิคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองแผนงาน 
ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  เนือ่งจากไม่มีผู้สอบผ่าน
3) ต าแหน่งนักวชิาการพัสดุ สังกัดกองคลัง เรียกบัญชีผู้สอบได้
ล าดับส ารอง คือ นายปรานต์  ศิริอังคาวธุ
4) ต าแหน่งนิติกร สังกัดกองการเจา้หน้าที่ อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการสอบแข่งขัน
5) ต าแหน่งนักวทิยาศาสตร์ จ านวน 2 อัตรา สังกัดส านักงาน
บริหารส่งเสริมการวจิยัฯ อยูร่ะหวา่งด าเนินการสอบแข่งขัน
6) ต าแหน่งนักวชิาการเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา สังกัด
กองคลัง อยูร่ะหวา่งด าเนินการสอบแข่งขัน

กมลวรรณ จนัทะวงค์ การบรรจแุละแต่งต้ังบุคลากร จดัท าค าส่ังจา้งพนักงานมหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยอุบลราชธานีมีค าส่ังจา้งพนักงานมหาวทิยาลัย ดังนี้
 1. สายวชิาการ จ านวน 8 ราย 
2. สายสนับสนุนวชิาการ จ านวน 18 ราย

หนา้ที ่ 3



หมายเหตุผู้รับผิดชอบ กลุม่ภาระงาน งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมย่อย (ถ้าม)ี รายงานผลการด าเนินงาน

กมลวรรณ จนัทะวงค์ สัญญาจา้งพนักงาน
มหาวทิยาลัย

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานีได้จดัท าสัญญาจา้งพนักงาน
มหาวทิยาลัย ดังนี้
 1. ส านักงานอธกิารบดี จ านวน 31 ราย
 2. ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จ านวน 2 ราย
 3. ส านักวทิยบริการ จ านวน 7 ราย
 4. ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธปิระโยชน์ จ านวน 5 ราย
 5. คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 18 ราย
 6. คณะวทิยาศาสตร์ จ านวน 40 ราย
 7. คณะวศิวกรรมศาสตร์ จ านวน 26 ราย
 8. คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 17 ราย
 9. คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 12 ราย
 10. วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 54 ราย
 11. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 40 ราย 
 12. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 9 
ราย 
 13. คณะนิติศาสตร์ จ านวน 11 ราย
 14. คณะบริหารศาสตร์ จ านวน 36 ราย
 15. คณะรัฐศาสตร์ จ านวน 5 ราย

กมลวรรณ จนัทะวงค์ การลาออกพนักงานมหาวทิยาลัย จดัท าค าส่ังลาออก มหาวทิยาลัยอุบลราชธานีมีค าส่ังให้พนักงานมหาวทิยาลัย
ลาออกจากราชการ ดังนี้
 1. สายวชิาการ จ านวน 11 ราย 
2. สายสนับสนุนวชิาการ จ านวน 4 ราย

จดัท าค าส่ังแต่งต้ังกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติราชการ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานีมีค าส่ังแต่งต้ังกรรมการประเมิน
ทดลองปฏิบัติราชการ ดังนี้
1. สายวชิาการ จ านวน 8 ราย
2. สายสนับสนุนวชิาการ จ านวน 18 ราย
    

การประเมินทดลองปฏิบัติราชการของพนักงาน
มหาวทิยาลัย

กมลวรรณ จนัทะวงค์

หนา้ที ่ 4



หมายเหตุผู้รับผิดชอบ กลุม่ภาระงาน งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมย่อย (ถ้าม)ี รายงานผลการด าเนินงาน

จดัท าค าส่ังให้พนักงานมหาวทิยาลัยที่ผ่านการประเมิน
ทดลองปฏิบัติงานท าสัญญาจา้งปฏิบัติงานต่อ

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานีมีค าส่ังให้พนักงานมหาวทิยาลัยที่
ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงานท าสัญญาจา้งปฏิบัติงานต่อ 
ดังนี้
 1. สายวชิาการ จ านวน 4 ราย 
2. สายสนับสนุนวชิาการ จ านวน 4 ราย

ชนัญชิตา สวสัด์ิพันธ์ การพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากร ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน

จดัการทดสอบความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ และประเภท
ผู้บริหาร 
1. Pre-test
2. อบรม
3. Post-test

จดั Pre-test  
1.ด้านความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
   - ผ่าน 21 คน  
   - ไม่ผ่าน 18 คน
2.ด้านความรู้เร่ืองกฎหมายและระเบียบราชการ
   - ผ่าน 11 คน
   - ไม่ผ่าน 28 คน
3.ทักษะด้านการค านวณ
   - ผ่าน 42 คน
   - ไม่ผ่าน 3 คน
4.ทักษะด้านการจดัการข้อมูล
   - ผ่าน 26 คน
   - ไม่ผ่าน 26 คน
5.ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์
   - ผ่าน 36 คน 
   - ไม่ผ่าน 8 คน
6.ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
   - ผ่าน 36 คน
   - ไม่ผ่าน 2 คน

การประเมินทดลองปฏิบัติราชการของพนักงาน
มหาวทิยาลัย

กมลวรรณ จนัทะวงค์

หนา้ที ่ 5



หมายเหตุผู้รับผิดชอบ กลุม่ภาระงาน งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมย่อย (ถ้าม)ี รายงานผลการด าเนินงาน

วดี  ยอดลองเมือง การพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากร การลาศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวจิยั/ดูงาน/ลาเพิ่มพูนฯ 1. ตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติ
2. เสนออธกิารบดีลงนามค าส่ัง
3. เสนอ ก.บ.บ. เพื่อทราบ (เฉพาะกรณีลาศึกษา)

ด าเนินการตามระเบียบที่เกีย่วข้อง ดังนี ้
1. การลาศึกษาในประเทศ ด าเนินการตามระเบียบ ก.ม. วา่
ด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัยไปศึกษา
ภายในประเทศ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
 2544 ในปีงบประมาณ 2562 มีผู้ลาศึกษาในประเทศ จ านวน 
2 ราย กลับเข้าปฏิบัติงาน จ านวน 6 ราย
2. การลาศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวจิยั/ดูงาน ณ 
ต่างประเทศ ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วา่
ด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวจิยั และดู
งาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ในปีงบประมาณ 2562 มีผู้ลา
ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จ านวน 4 ราย
3. การลาฝึกอบรมภายในประเทศ ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธกิาร วา่ด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดู
งาน หรือปฏิบัติการวจิยั พ.ศ. 2559 ในปีงบประมาณ 2562 มี
บุคลากรลาฝึกอบรมภายในประเทศ จ านวน 1 ราย
4. การท าสัญญาฯ การค านวณเงินทุนฯ การด าเนินการเรียก
ชดใช้ทุนฯ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา่ด้วยการท า
สัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวจิยั และปฏิบัติงานในองค์กรระหวา่งประเทศ พ.ศ. 
2548
5. การลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการ 
ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี วา่ด้วยการ
ให้บุคลากรลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการ
หรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปล่ียนคณาจารย์ระหวา่ง

ข้อมูล ณ วนัที่ 27 พ.ค. 62

วดี  ยอดลองเมือง การพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากร กองทุนพัฒนาบุคลากร 1. ตรวจสอบเอกสารเพื่อเบิกจา่ยเงินทุน
2. น าส่งเอกสารให้กองคลัง

ด าเนินงานตามประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วธิกีารและเง่ือนไข การจดัสรรทุนการศึกษา
บุคลากรสายวชิาการ กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2556 ในปีงบประมาณ 2562 เบิกจา่ย
เงินทุนไปแล้วทั้งส้ิน จ านวน 6 ราย เป็นเงิน 396,300 บาท

ข้อมูล ณ วนัที่ 27 พ.ค. 62

เกษร จรัญพรหมสิริ การพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากร การประเมินค่างาน ประจ าปี 2562 1.คณะ/หน่วยงานเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึน้เสนอข้อมูล ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ

เกษร จรัญพรหมสิริ การพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากร การขอก าหนดต าแหน่งสูงขึน้ 1.ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานผู้ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึน้ ได้ด าเนินการแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้ จ านวน 19 คน

กาญจนา สาธร การพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากร การขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด ซ่ึงมีการประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง

2. ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒิุเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วชิาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ

มหาวทิยาลัยได้มีค าส่ังแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการ จ านวน 21 ราย แบ่งเป็น ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 ราย และต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 20 ราย
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หมายเหตุผู้รับผิดชอบ กลุม่ภาระงาน งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมย่อย (ถ้าม)ี รายงานผลการด าเนินงาน

3. การประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอน

ด าเนินการตามประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินผลการสอน และประเมิน
เอกสารปะกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน พ.ศ. 2561 และ
ประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิกีาร
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556

อภิชาติ  ธรรมแสง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
พนักงานมหาวทิยาลัย

ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 1.รอบคร่ึงปีแรก (1 ต.ค.61 - 31 มี.ค.62)
2.รอบคร่ึงปีหลัง (1 เม.ย.62 - 30 ก.ย.62)

การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละรอบได้
ด าเนินการดังนี้
1. เสนอแผนและปฏิทินในการประเมินต่อ กบบ.
2. แจง้คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการตามแผนและปฏิทินที่ก าหนด
3. สรุปผลประเมินของบุคลากร น าเสนอต่อ กบบ. เพื่อ
พิจารณากล่ัน
4. น าผลประเมินเข้าระบบบุคลากรและแจง้ผลประเมินฯ ให้
บุคลากรทราบ

ภาวติา ก้อนด้วง การก าหนดกรอบอัตราก าลัง วเิคราะห์และทบทวนกรอบอัตราก าลัง - ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี วา่ด้วย การ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. 2558 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ทั้งนี ้กองการ
เจา้หน้าที่มีแผนการด าเนินงานในช่วงเดือนมิถุนายน 2562

ภาวติา ก้อนด้วง การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวทิยาลัย การขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงาน
มหาวทิยาลัย สังกัดคณะ/วทิยาลัย/ส านัก

- ด าเนินการตามประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง หลีัก
เกณฑ์ วธิกีาร เง่ือนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงาน
มหาวทิยาลัย พ.ศ. 2555 โดยตรวจสอบข้อมูลที่เกีย่วข้อง ได้แก่
 อัตราต าแหน่งที่ขอเปิดสอบ แผนงบประมาณรายจา่ย FTES 
จ านวนบุคลากร และขอบเขตภาระงานที่รับผิดชอบ และเสนอ
ต่ออธกิารบดี ทั้งนี ้ช่วงเวลาด าเนินการ จะเป็นไปตามที่คณะ/
วทิยาลัย/ส านัก เสนอเร่ืองขออนุมัติเปิดสอบ (ด าเนินการแล้ว 
จ านวน 6 เร่ือง)

ภาวติา ก้อนด้วง การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวทิยาลัย การเปล่ียนหมวดงบประมาณการจา้งพนักงานมหาวทิยาลัย 
จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน สังกัด
ส านักงานอธกิารบดี

- ด าเนินการตามประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองการ
เปล่ียนหมวดงบประมาณในการจา้งพนักงานมหาวทิยาลัย จาก
งบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน  พ.ศ. 2557 
ทั้งนี ้กองการเจา้หน้าที่มีแผนการด าเนินงานในช่วงเดือน
มิถุนายน 2562
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หมายเหตุผู้รับผิดชอบ กลุม่ภาระงาน งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมย่อย (ถ้าม)ี รายงานผลการด าเนินงาน

ภาวติา ก้อนด้วง การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวทิยาลัย การขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการ เป็นอัตราพนักงาน
มหาวทิยาลัย

- เสนอขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการ เป็นอัตราพนักงาน
มหาวทิยาลัย จ านวน 4 อัตรา ต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ในการประชุมคร้ังที่ 3/2562 เมือ่วนัที่ 19 มีนาคม 2562

ภาวติา ก้อนด้วง การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวทิยาลัย การขออนุมัติเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการบรรจพุนักงาน
มหาวทิยาลัย

- ด าเนินการตามประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วธิกีาร เง่ือนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก
พนักงานมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2555 โดยตรวจสอบข้อมูลที่
เกีย่วข้อง ได้แก่ เง่ือนไขการบรรจแุละคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
 และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ทั้งนี ้ช่วงเวลา
ด าเนินการ จะเป็นไปตามที่คณะ/วทิยาลัย/ส านัก เสนอเร่ือง 
(ด าเนินการแล้ว 2 เร่ือง)

ภาวติา ก้อนด้วง การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวทิยาลัย การขออนุมัติเปล่ียนชือ่ต าแหน่งและโอนย้ายอัตราพนักงาน
มหาวทิยาลัย

- ด าเนินการตามประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี วา่ด้วย 
หลักเกณฑ์ วธิกีารและเง่ือนไขการเปล่ียนประเภทต าแหน่ง การ
เปล่ียนชือ่ต าแหน่ง การเปล่ียนระดับต าแหน่ง และการตัดโอน
ต าแหน่ง พ.ศ. 2556 ทั้งนี ้ช่วงเวลาด าเนินการ จะเป็นไปตามที่
คณะ/วทิยาลัย/ส านัก เสนอเร่ือง (ด าเนินการแล้ว จ านวน 1 
เร่ือง)

ภาวติา ก้อนด้วง แผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธกิารบดี จดัท าแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธกิารบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

1. สรุปรวบรวมโครงการพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธกิารบดี เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธกิารบดี
2. เสนอโครงการตามพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธกิารบดี ของหน่วยงาน
ในส านักงานอธกิารบดี ต่ออธกิารบดี
3. ก ากับดูแล/ควบคุม/เสนอขออนุมัติใช้เงินในโครงการอบรมพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร

1. เสนอแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธกิารบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธกิารบดี ในการประชุมคร้ังที่ 11/2561 เมือ่วนัที่ 18 ตุลาคม 
2562
2. รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธกิารบดี ในการประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมือ่
วนัที่ 21 กุมภาพันธ ์2562

ภาวติา ก้อนด้วง ประกันคุณภาพภายใน ประกันคุณภาพภายใน ตามตัวชีว้ดัที่กองการเจา้หน้าที่
รับผิดชอบ

1. จดัท า (ร่าง) กรอบตัวชีว้ดัการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2561 ระดับมหาวทิยาลัย
2. จดัท าแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวทิยาลัย

1. ส่ง (ร่าง) กรอบตัวชีว้ดัการประกันคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2561 ระดับมหาวทิยาลัย ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 
0529.2.3/0108 ลงวนัที่ 11 มกราคม 2562
2. ส่งแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวทิยาลัย 
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2.3/3880 ลงวนัที่ 12 ธนัวาคม
 2561
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ภาวติา ก้อนด้วง ความเส่ียงและควบคุมภายใน ความเส่ียงและควบคุมภายใน ตามประเด็นที่กองการ
เจา้หน้าที่รับผิดชอบ

1. ทบทวนประเด็นความเส่ียงและควบคุมภายใน ที่กองการเจา้หน้าที่
รับผิดชอบ
2. รายงานผลความเส่ียงและควบคุมภายใน ตามประเด็นที่กองการ
เจา้หน้าที่รับผิดชอบ เป็นรายไตรมาส

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ระดับ
ส านักงานอธกิารบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน
ประเด็นที่กองการเจา้หน้าที่รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ตามบันทึก
ข้อความที่ ศธ 0529.2.3/1116 ลงวนัที่ 4 เมษายน 2562

ภาวติา ก้อนด้วง รายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ประจ าปี พ.ศ. 2562  ระดับส านักงานอธกิารบดี 
และระดับมหาวทิยาลัย

รายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ.
 2562  ระดับส านักงานอธกิารบดี และระดับมหาวทิยาลัย  
ตามตัวชีว้ดัที่กองการเจา้หน้าที่รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. 2562  
ระดับส านักงานอธกิารบดี และระดับมหาวทิยาลัย ตามตัวชีว้ดัที่กองการ
เจา้หน้าที่รับผิดชอบ เป็นรายไตรมาส

1. รายงานผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัจิ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาศที่ 1 ตามบันทึก
ข้อความที่ ศธ 0529.2.3/00181 ลงวนัที่ 16 มกราคม 2562
2. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ดัในแผนกลยุทธแ์ละ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2.3/1094 ลงวนัที่ 2 เมษายน 2562

ภาวติา ก้อนด้วง แผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 กองการเจา้หน้าที่

จดัท าแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี
 พ.ศ. 2563 กองการเจา้หน้าที่

1. บันทึกแผนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีในระบบ UBUFMIS
2. จดัท ารายงานแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 กองการเจา้หน้าที่
3. รายงานผลการเบิกจา่ย รายไตรมาส

การจดัท าแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี
 พ.ศ. 2563 กองการเจา้หน้าที่ มีแผนการด าเนินงานในเดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2562

ภาวติา ก้อนด้วง ข้อมูลด้านบุคลากร จดัท าข้อมูลด้านบุคลากร ประกอบการจดัท ารายงานประจ าปี ส่งข้อมูลด้านบุคลากร ประกอบการจดัท ารายงานประจ าปี ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งข้อมูลรายงานประจ าปี 2561 แล้ว
 ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2.3/3722 ลงวนัที่ 26 
พฤศจกิายน 2561  และส าหรับการจดัท าข้อมูลรายงาน
ประจ าปี 2562 จะด าเนินการในช่วงเดือนพฤศจกิายน 2562

ภาวติา ก้อนด้วง ข้อมูลด้านบุคลากร ให้บริการข้อมูลด้านบุคลากรแก่หน่วยงานที่ขอข้อมูล จดัท าและให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่ขอข้อมูล จ านวน 3 
คร้ัง ได้แก่
1) ข้อมูลบุคลากรสายวชิาการ ให้กับส านักงานวเิทศสัมพันธ์
2) ข้อมูลอัตราเงินเดือนบุคลากร ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
3) ข้อมูลการพัฒนาก าลังแรงงาน ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 7 อุบลราชธานี
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หมายเหตุผู้รับผิดชอบ กลุม่ภาระงาน งาน/กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมย่อย (ถ้าม)ี รายงานผลการด าเนินงาน

ภาวติา ก้อนด้วง การจา้งลูกจา้งของส่วนราชการ โดยใช้จา่ยจาก
เงินนอกงบประมาณ

1. รายงานการจา้งลูกจา้งโดยใช้จา่ยจากเงินนอกงบประมาณ
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อกรมบัญชีกลาง
2. จดัท าค าขอการจา้งลูกจา้งโดยใช้จา่ยจากเงินนอก
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อ
กรมบัญชีกลาง

1. รายงานการจา้งลูกจา้งโดยใช้จา่ยจากเงินนอกงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อกรมบัญชีกลาง แล้ว  เมือ่
วนัที่ 1 พฤษภาคม 2562
2. อยูร่ะหวา่งการจดัท าค าขอการจา้งลูกจา้งโดยใช้จา่ยจากเงิน
นอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
ตรวจสอบ/รวบรวม ข้อมูลการจา้งลูกจา้งของคณะ/หน่วยงาน 
อัตราเดิม เพื่อส่งกรมบัญชีกลางตามก าหนด (ไม่น้อยกวา่ 2 
เดือนก่อนเร่ิมจา้ง)

ไม่ได้อยูใ่นแผนปฏิบัติการฯ 
เนือ่งจากเป็นระเบียบและแนว
ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังแจง้
ให้ส่วนราชการด าเนินการ เมือ่
เดือนกุมภาพันธ ์2562

ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562
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