รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 1/2548
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมอุบล 2 ชั้น 4 สํานักงานอธิการบดี
-------------------------------------------------ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
4. (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
5. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
6. คณบดีผูกอตั้งโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
7. ผูอํานวยการโครงการจัดตั้ง
คณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร
8. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย
ผูไมมาประชุม
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
2. ประธานสภาอาจารย
3. ผูอํานวยการกองกลาง
เริม่ ประชุมเวลา

ศ.ประกอบ วิโรจนกูฏ
ผศ.สัมมนา มูลสาร
รศ.วรพงษ สุริยจันทราทอง
ผศ.อดุลย จรรยาเลิศอดุลย
ผศ.นงนิตย ธีระวัฒนสุข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา

กรรมการ

นายสมบัติ วอทอง
นายจิรศักดิ์ บางทาไม

กรรมการ
กรรมการ

ผศ.ทวีคูณ สวรรคตรานนท
นายกอโชค ภูนิคม
นางนลินี ธนสันติ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรือ่ งที่ประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 การเตรียมการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ : การบริหารงานบุคคล
ประธานแจงตอที่ประชุมวา ทานนายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหอธิการบดี
เตรียมการดานการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และจากการ
ศึกษาขอมูลของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ประธานไดจัดทําขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับระบบบริหารบุคคลและเสนทาง
ความกาวหนาของบุคลากร จึงขอใหกรรมการทุกทานชวยพิจารณาและเสนอแนะในโอกาสตอไป ทั้งนี้ สภา
มหาวิทยาลัยจะจัดสัมมนาเพื่อเตรียมการในเรื่องดังกลาวในเดือนพฤษภาคมนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ
/1.2 คณะกรรมการ…..

-21.2 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประธานแจงทีป่ ระชุมทราบวา ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 และไดทําใหเกิดการ
เปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
ไดยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507
2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
ไดกําหนดใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการอุดมศึกษาขึ้นเปนการเฉพาะ โดยเปลี่ยนแปลง
อํานาจหนาที่ขององคกรกลางในการบริหารงานบุคคล จาก ก.ม. เปน ก.พ.อ. (คณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) และจาก อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย เปน สภามหาวิทยาลัย
3. ในระหวางรอการดําเนินการใหมีองคประกอบของ ก.พ.อ.และรอเกณฑมาตรฐาน
ของ ก.พ.อ. ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการเดิม
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเนื่อง จึงได
เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 พิจารณาแตงตั้งผูทําหนาที่
ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดปรับองคประกอบและอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลงานบุคคล
และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจนไดคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลตามหลักเกณฑที่กําหนดแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ

/ประธาน…..

-3ประธาน เสนอที่ประชุมทราบการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานตําแหนง
ทางวิชาการของขาราชการ จํานวน 12 ราย ดังตอไปนี้
1) นายอนันต ไชยกุลวัฒนา ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขที่ประจําตําแหนง 438
อัตราเงินเดือน 14,100 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาเภสัชศาสตร
2) นายเจริญ ชุมมวล ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขที่ประจําตําแหนง 263 อัตรา
เงินเดือน 27,320 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3) นายสุริยา โชคสวัสดิ์ ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขที่ประจําตําแหนง 148 อัตรา
เงินเดือน 21,350 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
4) นางพุทธพร แสงเทียน ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 463
อัตราเงินเดือน 13,110 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
5) นายทวีศักดิ์ วังไพศาล ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 268 อัตรา
13,770 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง
ผูช ว ยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
6) นายกอโชค ภูนิคม ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 266 อัตรา
13,110 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง
ผูช ว ยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
7) นางพัชรี นาวานิช ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 64
อัตราเงินเดือน 21,560 บาท สังกัดกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ระดับ 7-8
8) นางสาวรมิตา ผูกรักษ ตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 6 ระดับ 6
เลขที่ประจําตําแหนง 375 อัตรา 15,410 บาท สังกัดงานกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชํานาญการ ระดับ 7-8
9) นางอรุณศรี โพธิโกฎิ ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6 เลขที่
ประจําตําแหนง 37 อัตรา 16,730 บาท สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ ระดับ 7-8 โดยวิธีพิเศษ

/10)นายประสิทธิ์…..

-410) นายประสิทธิ์ พวงบุตร ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 ระดับ 6
เลขที่ประจําตําแหนง 519 อัตรา 16,070 บาท สังกัดฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ ไดเสนอ
ผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการ ระดับ 7-8
11) นายธีระพงษ วงศบุญ ตําแหนงเจาหนาที่บุคคล 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง
130 อัตรา 17,750 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงเจาหนาที่บุคคล ชํานาญการ ระดับ 7-8
12) นายเขษมศักดิ์ สงสอน ตําแหนงครู 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง 146
อัตรา 12,800 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงครู ชํานาญการ ระดับ 6
มติที่ประชุม

รับทราบ
อนึ่ง เพื่อใหที่ประชุมรับทราบขอมูลเกี่ยวกับผลงานของผูเสนอขอตําแหนงทาง
วิชาการ สาย ก มากขึ้น ใหงานการเจาหนาที่แจงจํานวนหนาของเอกสารประกอบการสอนของผูเสนอ
ขอตําแหนงทุกรายดวย

4.2 ปรับวุฒิขาราชการ
ประธานเสนอที่ประชุมทราบการปรับวุฒิขาราชการจํานวน1 ราย คือ นางสาวฎายิน
กุมภลํา ตําแหนงอาจารย ระดับ 4 เลขที่ประจําตําแหนง 577 อัตรา 8,870 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Pharmacy ณ The University of
Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2547 รายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2547
จึงใหปรับวุฒิและเลื่อนใหดํารงตําแหนงอาจารย
ระดับ 5 อัตรา 12,000 บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2547
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.3 เลื่อนระดับขาราชการ

4.3.1 งานการเจาหนาที่ กองกลาง เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการ
ตําแหนงที่มีอัตราเงินเดือนหลายอันดับและไดรับเงินเดือนขั้นตํ่าของอันดับถัดไป ใหไดรับเงินเดือนอีก 1 ระดับ
จํานวน 5 ราย ดังนี้

/ลําดับที่….

-5ลําดับที่

1

2

3

4

5

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คณะเกษตรศาสตร
ภาควิชาสัตวศาสตร
ผูชวย
นายสมชัย
สวาสดิพันธ ศาสตราจารย
คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ
ผูชวย
นายแกว
ศาสตราจารย
อุดมศิริชาคร
คณะศิลปศาสตร
ผูชวย
นางกนกวรรณ
ศาสตราจารย
มะโนรมย
สํานักงานอธิการบดี
กองบริการการศึกษา
นักวิชาการ
นางณัฐินี นวลสกุล
ศึกษา 7
ชํานาญการ
คณะเกษตรศาสตร
สํานักงานไรฝก
ทดลองและ
หองปฏิบัติการกลาง
นักวิชาการ
นายรักเกียรติ
เกษตร 7
แสนประเสริฐ
ชํานาญการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

ขั้น

หมายเหตุ

7

17,310

8

17,310 - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547

7

25,380

8

26,750 -ใหไดรับเงินเดือนขั้น 26,750
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 25,380
-ตั้งแตวันที่ 13 พฤษภาคม 2547

7

18,510

8

18,790 -ใหไดรับเงินเดือนขั้น 18,790
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 18,510
-ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547

7

19,320

8

19,780 -ใหไดรับเงินเดือนขั้น 19,780
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 19,320
-ตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2547

7

18,120

8

18,300 - ใหไดรับเงินเดือนขั้น 18,300
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 18,120
- ตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2547

-64.3.2 งานการเจาหนาที่ กองกลาง เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการ
ที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นตํ่าของอันดับถัดไปและผานการประเมินแลวใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น จํานวน
1 ราย ดังนี้
ลําดับ
ที่

1

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
นางสาวธัญญธร
ลุนพรม

นักวิชาการเงิน
และบัญชี 5

5

13,330

6

มติที่ประชุม

ขั้น

หมายเหตุ

13,770 -ใหไดรับเงินเดือนขั้น 13,770
เนื่องจากระดับ 6 ไมมีขั้น 13,330
-ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547

รับทราบ

4.4 การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการ
ประธาน เสนอที่ประชุมทราบการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการ สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 2 ราย คือ
1) นายอภิชาติ แสนชัย ตําแหนงนายชางเทคนิค 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง 155
อัตรา 15,890 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมพื้นฐาน ไปสังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยใหตัดโอนตําแหนง
และอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจาย ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2547
2) นายราเชนทร บุญทัน ตําแหนงครู 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง 156 อัตรา 13,600
บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมพื้นฐาน ไปสังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โดยใหตัดโอนตําแหนง
และอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจาย ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2547
ทัง้ นี้ เพื่อใหถูกตองตรงตามการแบงสวนราชการของคณะวิศวกรรมศาสตรซึ่งปจจุบันไมมี
ภาควิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
มติที่ประชุม

รับทราบ
/4.5 ลงโทษทางวินัย…..

-74.5 ลงโทษทางวินัยขาราชการ
ประธานเสนอที่ประชุมทราบคําสั่งลงโทษทางวินัยขาราชการ จํานวน 1 ราย
มติที่ประชุม
รับทราบและขอใหงานการเจาหนาที่ตรวจสอบวาสามารถแจงเวียนคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยใหบุคลากรทราบเปนขอเตือนใจหรือขอควรระมัดระวังเพื่อใหปฏิบัติราชการดวย
ดวยความรอบคอบซื่อสัตยสุจริตไดหรือไม
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงทางวิชาการ
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตาม
ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงทางวิชาการของขาราชการ จํานวน 10 ราย ดังนี้
1) ดวย นายกอปร ศรีนาวิน ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายกอปร ศรีนาวิน ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขที่ประจําตําแหนง
139 อัตรา 14,100 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ระดับ 7 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เลขที่ประจําตําแหนง อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม
ทัง้ นี้ ตั้งแตวันที่ 14 มิถุนายน 2547
มติที่ประชุม

อนุมัติ

2) ดวย นายประสงคสม ปุณยอุปพัทธ ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 สังกัดภาควิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
จุลชีววิทยา
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลวประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายประสงคสม ปุณยอุปพัทธ ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 277 อัตรา 13,770 บาท สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนง
ผูช วยศาสตราจารย ระดับ 6 สาขาวิชาจุลชีววิทยา เลขที่ประจําตําแหนง อัตราเงินเดือนและสังกัด
เดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2547
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/3) ดวย นายอินทร…..

-83) ดวย นายอินทร ศาลางาม ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 6 ระดับ 6 สังกัด
สํานักงานไรฝกทดลองและหองปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง
นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ ระดับ 7-8
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลวประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายอินทร ศาลางาม เลขที่ประจําตําแหนง 118 อัตรา 18,110.-บาท
สังกัดสํานักงานไรฝกทดลองและหองปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร ดํารงตําแหนงนักวิชาการเกษตร 7
ระดับ 7 ชํานาญการ อัตรา 18,920 บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 31
พฤษภาคม 2547
มติที่ประชุม

อนุมัติ

4) ดวย นางจุรีวรรณ สายสมาน ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6 สังกัด
สํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิชาเงินและบัญชี ชํานาญการ
ระดับ 7-8
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางจุรีวรรณ สายสมาน ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6
เลขที่ประจําตําแหนง 504 อัตรา 13,360 บาท สังกัดสํานักวิทยบริการ ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและ
บัญชี 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตรา 18,680 บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ 30 มีนาคม 2547
มติที่ประชุม

อนุมัติ

5) ดวย นายกมล โพธิ์ศรี ตําแหนงนายชางเทคนิค 5 ระดับ 5 สังกัดงานอาคาร
สถานที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนายชางเทคนิค ชํานาญการ ระดับ 6
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายกมล โพธิ์ศรี ตําแหนงนายชางเทคนิค 5 ระดับ 5 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 20 อัตรา 15,290 บาท สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ดํารงตําแหนง
นายชางเทคนิค 6 ระดับ 6 ชํานาญการ อัตรา 16,070 บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้
ตัง้ แตวันที่ 19 พฤษภาคม 2547
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/6) ดวย นางรัชนี…..

-96) ดวย นางรัชนี นิคมเขตต ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6 สังกัดงาน
การเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ ระดับ 7-8 โดยวิธีพิเศษ
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางรัชนี นิคมเขตต ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6
เลขที่ประจําตําแหนง 33 อัตรา 15,280 บาท สังกัดงานการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ดํารง
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตรา 15,240 บาท เลขที่ประจําตําแหนง
และสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2547
มติที่ประชุม

อนุมัติ

7) ดวย นายชํานาญ แกวมณี ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 6 ระดับ 6 สังกัด
สํานักงานไรฝกทดลองและหองปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง
นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ ระดับ 7-8
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลวประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายชํานาญ แกวมณี ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 6 ระดับ 6 เลขที่
ประจําตําแหนง 119 อัตรา 18,470 บาท สังกัดสํานักงานไรฝกทดลองและหองปฏิบัติการกลาง คณะ
เกษตรศาสตร ดํารงตําแหนงนักวิชาการเกษตร 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตรา 19,320 บาท เลขที่ประจํา
ตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 11 มิถุนายน 2547
มติที่ประชุม

อนุมัติ

8) ดวย นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6
ระดับ 6 สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน ชํานาญการ ระดับ 7-8
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6
ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 494 อัตรา 17,400 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ดํารง
ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตรา 18,120 บาท เลขที่ประจํา
ตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2547
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/9) ดวย นางกฤษณา…..

-109) ดวย นางกฤษณา กลางเภา ตําแหนงบรรณารักษ 6 ระดับ 6 สังกัดฝายหอสมุด
สํานักวิทยบริการ ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงบรรณารักษ ชํานาญการ ระดับ 7-8 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางกฤษณา กลางเภา ตําแหนงบรรณารักษ 6 ระดับ 6 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 70 อัตรา 15,080 บาท สังกัดฝายหอสมุด สํานักวิทยบริการ ดํารงตําแหนงบรรณารักษ 7 ระดับ 7
ชํานาญการ อัตรา 15,300 บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม
2547
มติที่ประชุม

อนุมัติ

-ปกปด-

/5.2 ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง…..

-115.2 ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ จํานวน
8 ดังตอไปนี้
1) ตามที่ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่
23 กันยายน 2547 ไดอนุมัติใหคณะวิทยาศาสตรเปดสอบคัดเลือกเปนการภายใน ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน นั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลือกเปนการภายในไดเสร็จสิ้นแลว คณะวิทยาศาสตร จึงขอรายงาน
รายงานผลการสอบคัดเลือกและขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง นางนันทนา พิมพพันธ ผูผานการคัดเลือก
จาก ตําแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง 163 อัตรา 14,710 บาท สังกัดสํานักงาน
เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร เปน ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 ระดับ 5 เลขที่ประจํา
ตําแหนง อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม
มติที่ประชุม
เนือ่ งจากคณะวิทยาศาสตรไดดําเนินการตามหลักเกณฑครบถวนแลว จึงมีมติ
อนุมัติใหเปลี่ยนตําแหนงเปนเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง
อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่คณะประกาศผลการคัดเลือกคือวันที่ 9 พฤศจิกายน
2547
2) งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานพัสดุ
เปนตําแหนงนักวิชาการพัสดุ โดยขอยกเวนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสําหรับคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย คือ
2.1) นายณรงค วงศนามเถาว ตําแหนงพนักงานพัสดุ 5 ระดับ 5 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 46 อัตรา 13,070 บาท มีคุณวุฒิ ปวท.(เทคนิควิศวกรรมโยธา) และศิลปศาสตรบัณฑิต (การ
พัฒนาชุมชน)
2.2) นางสาวรจนา เมษาคุณ ตําแหนงพนักงานพัสดุ 5 ระดับ 5 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 48 อัตรา 15,590 บาท มีคุณวุฒิ ปวส.(การบัญชี) และครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา)
มติที่ประชุม
เนือ่ งจากบุคคลทั้งสองเปนผูมีความรูความสามารถและคุณสมบัติเบื้องตนเปน
ไปตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยและ ก.ม.โดยอนุโลม จึงมีมติใหยกเวนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงสําหรับคุณวุฒิและใหเปลี่ยนตําแหนงเปนนักวิชาการพัสดุ 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง
อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม ทั้งนี้ วันที่งานการเจาหนาที่ กองกลาง รับเรื่อง คือวันที่ 29 พฤศจิกายน
2547

/3) คณะเกษตรศาสตร…..
-123) คณะเกษตรศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง นางสาวกินรี นันทวงษ คุณวุฒิ
ปวส. (การบัญชี) และศิลปศาสตรบัณฑิต (บัญชี) จาก พนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง 85
อัตรา 14,150 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร เปน ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 5
ระดับ 5 เนือ่ งจากไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีตั้งแตป พ.ศ. 2538 และสามารถแสดงให
เห็นถึงความวิริยะอุตสาหะ ความซื่อสัตยสุจริต ความรูความสามารถและผลงานที่สูงกวาตําแหนง
มติที่ประชุม
เนือ่ งจากตนสังกัดไดรับรองความรูความสามารถและผลงานที่สูงกวาตําแหนง
อีกทัง้ เปนผูที่ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีมานาน ประกอบกับคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงนักวิชาการและบัญชี จึงสามารถพิจารณาโดยอนุโลมตามหลักเกณฑ ก.ม. ได จึงมีมติให
เปลี่ยนตําแหนงเปนนักวิชาการเงินและบัญชี 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง อัตราเงินเดือนและ
สังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่งานการเจาหนาที่ กองกลาง รับเรื่อง คือ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547
4) โครงการจัดตั้งคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง
ขาราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
4.1) วาที่รอยตรีศักดิ์ชาย สิกขา คุณวุฒิการศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทาง
การศึกษา) จากตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 198 อัตรา 22,770 บาท
สังกัด ปฏิบัติงานเปนการประจํา ณ โครงการจัดตั้งคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ เปนตําแหนงอาจารย
ระดับ 6 ปฏิบัติงานเปนการประจํา ณ โครงการจัดตั้งคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ เลขที่ประจําตําแหนง
และอัตราเงินเดือนเดิม
มติที่ประชุม
1)) เนื่องจากเปนการดําเนินการตามมติ อ.ก.ม.ครั้งที่ 7/2546 และโครงการจัดตั้ง
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบไดพิจารณาแลววาคุณวุฒิของผูดํารงตําแหนงสอดคลองกับการเรียน
การสอนของคณะ ประกอบกับไมขัดกับหลักเกณฑ ก.ม. โดยอนุโลม จึงใหเปลี่ยนตําแหนงเปนอาจารย
ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนงและอัตราเงินเดือนเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่งานการเจาหนาที่ กองกลาง
รับเรื่อง คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2547
2) เนื่องจากโครงการจัดตั้งคณะศิลปประยุกต ฯ
เปนหนวยงานในกํากับของ
มหาวิทยาลัยที่มิใชสวนราชการตามการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย
ทําใหไมสามารถยายโดย
ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนของขาราชการไปได จึงมีมติเห็นชอบใหแฝงอัตรากําลังโดยยายไป
สังกัดคณะศิลปศาสตรจนกวาการแบงโครงสรางสวนราชการของมหาวิทยาลัยแลวเสร็จจึงใหยายไปสังกัด
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ
/4.2) ขออนุมัติ…..

-134.2) ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง นางสาวศิริพร ฉัตรสุวรรณ คุณวุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากตําแหนงเจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 52 อัตรา15,080 บาท
สังกัดกองแผนงาน ปฏิบัติงานเปนการประจํา ณ คณะบริหารศาสตรและโครงการจัดตั้งคณะศิลปประยุกตและการ
ออกแบบ เปนตําแหนงอาจารย ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนงและอัตราเงินเดือนเดิม
มติที่ประชุม
1)) เนือ่ งจากโครงการจัดตั้งคณะศิลปประยุกตและการออกแบบไดพิจารณาแลววา
คุณวุฒิของผูดํารงตําแหนงสอดคลองกับการเรียนการสอนของคณะ และไดมอบหมายภาระงานสอนให
แลว กอปรกับไมขัดกับหลักเกณฑ ก.ม. โดยอนุโลม
จึงใหเปลี่ยนตําแหนงเปนอาจารย 6 ระดับ 6
เลขที่ประจําตําแหนงและอัตราเงินเดือนเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่งานการเจาหนาที่ กองกลาง รับเรื่อง คือ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2547
2) เนื่องจากโครงการจัดตั้งคณะศิลปประยุกต ฯ
เปนหนวยงานในกํากับของ
มหาวิทยาลัยที่มิใชสวนราชการตามการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย
ทําใหไมสามารถยายโดย
ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนของขาราชการไปได จึงมีมติเห็นชอบใหแฝงอัตรากําลังโดยยายไป
สังกัดคณะศิลปศาสตรจนกวาการแบงโครงสรางสวนราชการของมหาวิทยาลัยแลวเสร็จจึงใหยายไปสังกัด
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ
5) โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ
จํานวน 2 ราย ดังนี้
5.1) นางเฉลิมศรี ฤทธาภัย คุณวุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากตําแหนง
นักวิชาการศึกษา 8 ระดับ 8 ชํานาญการ เลขที่ประจําตําแหนง 229 อัตราเงินเดือน 27,280 บาท สังกัดกอง
บริการการศึกษา ปฏิบัติงานเปนการประจํา ณ โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร เปนตําแหนงอาจารย
ระดับ 8 เลขที่ประจําตําแหนงและอัตราเงินเดือนเดิม
5.2) นางอรทัย เลียงจินดาถาวร คุณวุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากตําแหนง
บรรณารักษ 8 ระดับ 8 ชํานาญการ เลขที่ประจําตําแหนง 235 อัตราเงินเดือน 18,790 บาท สังกัดฝายหอสมุด
สํานักวิทยบริการ ปฏิบัติงานเปนการประจํา ณ โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร เปนตําแหนงอาจารย
ระดับ 8 เลขที่ประจําตําแหนงและอัตราเงินเดือนเดิม
ทัง้ นี้ โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร ฯ ไดประเมินแลวเห็นวาเปนผูมีคุณวุฒิตรงตามการ
เรียนการสอนของคณะและเปนผูมีความรูความสามารถที่จะเปนอาจารยของคณะได

/มติที่ประชุม…..

-14มติที่ประชุม
1) เนือ่ งจากคณะไดประเมินความรูความสามารถและพิจารณาคุณวุฒิแลววา
สอดคลองกับการเรียนการสอนของคณะ ประกอบการเปนไปตามหลักเกณฑ ก.ม. โดยอนุโลม จึง
ใหเปลี่ยนตําแหนงเปนอาจารยได
2) เนื่องจากขาราชการทั้งสองรายเปนผูดํารงตําแหนงชํานาญการ ระดับ 8
ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา
ตําแหนงชํานาญการเปนตําแหนงทางวิชาการของขาราชการ
สาย ข/ค ซึ่งสามารถเทียบเคียงไดกับตําแหนงทางวิชาการของขาราชการ สาย ก จึงมีมติเห็นชอบ
ใหเปลี่ยนเปนตําแหนงอาจารย ระดับ 8 ตั้งแตวันที่งานการเจาหนาที่ กองกลาง รับเรื่อง คือ วันที่
9 ธันวาคม 2547
3) เนื่องจากตําแหนงชํานาญการ ระดับ 8 มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน เดือนละ 3,500 บาท จึงใหโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร ฯ พิจารณาใช
เงินรายไดของคณะจัดสรรเงินดังกลาวใหแกขาราชการทั้งสอง
4) เนื่องจากโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร ฯ เปนหนวยงานในกํากับของ
มหาวิทยาลัยที่มิใชสวนราชการตามการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย ทําใหไมสามารถยาย
โดยตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนของขาราชการไปได จึงมีมติเห็นชอบใหแฝงอัตรากําลัง
โดยยายไปสังกัดคณะศิลปศาสตรจนกวาการแบงโครงสรางสวนราชการของมหาวิทยาลัยแลวเสร็จ
จึงใหยายไปสังกัดคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร
อนึ่ง เพื่อใหการเปลี่ยนตําแหนงขาราชการเปนไปดวยความเหมาะสมและ
ชัดเจน ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑการเปลี่ยนตําแหนง ดังนี้
1) การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ สาย ข/ค เปนสาย ก ประธานขอให
โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร ฯ แจง นางเฉลิมศรี ฤทธาภัย นําเสนอหลักเกณฑและวิธีการ
เปลี่ยนตําแหนง สาย ข/ค เปน สาย ก
1) การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ สาย ข/ค ที่สูงกวาระดับควบใหดําเนินการ
ดังนี้
3.1) ผูบ งั คับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาของหนวยงาน
3.2) ผูบ งั คับบัญชาของหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมินซึ่งประกอบ
ดวยกรรมการจากสํานักงานอธิการบดีรวมเปนกรรมการ หรืออาจจะ
มีกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการดวยก็ได
3.3) หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยโดยรายงานผลการประเมินและ
ความเห็นของกรรมการทุกทานดวย
3.4) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปลี่ยนตําแหนง

/5.3 ขออนุมัติ…..
-155.3 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและเลื่อนขาราชการใหดํารงตําแหนงประสบการณ
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงและเลื่อนขาราชการให
ดํารงตําแหนงประสบการณ จํานวน 3 ราย ดังตอไปนี้
1) คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติกําหนดตําแหนงและเลื่อนขาราชการใหดํารงตําแหนง
ประสบการณ จํานวน 1 ราย คือ นางสุกัญญา พิมพบุญมา ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 4 ระดับ 4 เลขที่
ประจําตําแหนง 162 อัตรา 11,990 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร เลื่อนขึ้นใหดํารง
ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 5 ระดับ 5 อัตราเงินเดือน 12,530.-บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัด
เดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547
2) สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและเลื่อนขาราชการใหดํารง
ตําแหนงประสบการณ จํานวน 1 ราย คือ นางสาวมาลินี สวัสดิ์พันธ ตําแหนงพนักงานธุรการ 4 ระดับ 4
เลขที่ ประจําตําแหนง 200 อัตราเงินเดือน 10,640.-บาท สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ปฏิบัติงานเปนการประจํา ณ งานการเจาหนาที่ กองกลาง เลื่อนขึ้นใหดํารงตําแหนงพนักงานธุรการ 5
ระดับ 5 อัตรา 10,920 บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 6 ตุลาคม 2547
3) สํานักวิทยบริการขออนุมัติกําหนดตําแหนงและเลื่อนขาราชการใหดํารงตําแหนง
ประสบการณ จํานวน 1 ราย คือ นายชาญชัย บุญคุม ตําแหนงพนักงานโสตทัศนศึกษา 4 ระดับ 4 เลขที่
ประจําตําแหนง 60 อัตรา 9,980 บาท สังกัดฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ เลื่อนขึ้นให
ดํารงตําแหนงพนักงานโสตทัศนศึกษา 5 ระดับ 5 อัตราเงินเดือน 10,120.-บาท เลขที่ประจําตําแหนง
และสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 28 ตุลาคม 2547
มติที่ประชุม

อนุมัติ

5.4 ขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราวโดยขอยกเวนการเปดสอบคัดเลือก
1) งานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจาง นางสาว
รุง ตะวัน คุณสมบัติ เขาปฏิบัติงานเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยขอยกเวนการเปดสอบคัดเลือกเนื่องจากความจําเปนเรงดวนและไดรับการประเมิน
จากผูร วมงานและหัวหนางานวาเปนผูเรียนรูงานไดดี มีความรับผิดชอบ และเสียสละอุทิศเวลาใหกับงานใน
หนาที่
2 ) งานกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดีขออนุมัติ
จางลูกจางชั่วคราว ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 จํานวน 2 รายโดยขอยกเวนการเปดสอบคัดเลือก ดังนี้
/2.1 นางสาวกาญจนา…..

-162.1) นางสาวกาญจนา คํามุงคุล ขอยกเวนการสอบคัดเลือกเนื่องจากเปนลูกจาง
เงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2545 และเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถมีประสบการณและ
มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก
2.2) นางสาววรรณวิภา อัคคประสา เนื่องจากในเดือนกันยายน 2547 นางสาว
กาญจนา คํามุงคุล เตรียมตัวลาคลอด จึงจําเปนที่จะตองหาบุคคลเขาปฏิบัติงานเพื่อใหงานกองทุนกูยืม
ดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง ซึ่ง นางสาววรรณวิภา อัคคประสา เปนผูมีความรูความสามารถและสามารถ
ปฏิบัติงานไดดีในระดับหนึ่ง
มติที่ประชุม

อนุมัติ
อนึง่ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีความเห็นวา การจางลูกจางชั่วคราวควรจะมี
ความคลองตัวและใหเปนไปตามความตองการของหนวยงาน จึงมีมติเห็นชอบใหทุกหนวยงาน
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนในการการสรรหาบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนลูกจางชั่วคราว
ไดตามความเหมาะสม
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
ไมมี

ปดประชุมเวลา

12.30 น.

………………………………
(นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป)
ผูจดรายงานการประชุม

…………………………………….
(ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ทีป่ ระชุมไดรับรองรายงานฉบับนี้แลวในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2547
…………………………………………….
(ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

