รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 2/2548
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2548 เวลา 09.30 น
ณ หองประชุมอุบล 2 ชั้น 4 อาคารบริหาร สํานักงานอธิการบดี
-------------------------------------------------ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
4. (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
5. (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร
6. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข
7. คณบดีคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร
8. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย
9. รองอธิการบดีฝายบริหาร

ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
ประธานกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยสัมมนา มูลสาร
กรรมการ
รองศาสตราจารยวรพงษ สุริยภัทร
กรรมการ
ผูช วยศาสตราจารยอดุลย จรรยาเลิศอดุลย
กรรมการ
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
กรรมการ
ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธิ์ เพ็งสา
นายสมบัติ วอทอง
พ.ต.อ.จิรศักดิ์ บางทาไม
ผูช ว ยศาสตราจารยทวีคูณ สวรรคตรานนท

10. ผูอํานวยการกองกลาง

นางนลินี ธนสันติ

ผูไมมาประชุม
ประธานสภาอาจารย

นายกอโชค ภูนิคม

ผูรวมประชุม
1. เจาหนาที่บุคคล 6 ระดับ 6
2. เจาหนาที่บุคคล

นางเกษร จรัญพรหมสิริ
นางสาวสิริรัตน วงษทอง

เริม่ ประชุมเวลา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการ

09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรือ่ งที่ประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 หารือกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประธานหารือที่ประชุมวา การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขอนัดและ
กําหนดประชุมในวันพฤหัสดีในสัปดาหแรกของเดือน และเรื่องใดที่เปนงานประจําและมีแนวปฏิบัติชัดเจน
ขอนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขอเวียนวาระพิเศษแทน
มติที่ประชุม

เห็นชอบและรับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 2….

-2ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2548
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไข ดังนี้
จาก
แกไขเปน
หนาที่ 14 บรรทัดที่ 10-11
3) เนื่องจากตําแหนงชํานาญการ ระดับ 8 มีสิทธิ
3) เนื่องจากตําแหนงชํานาญการ ระดับ 8 มีสิทธิ
ไดรับคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ไดรับคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
เดือนละ 3,500 บาท จึงใหโครงการจัดตั้ง
เดือนละ 3,500 บาท
คณะนิติศาสตรฯ พิจารณาใชเงินรายไดของคณะ
จัดสรรเงินดังกลาวใหแกขาราชการทั้งสอง
มติที่ประชุม

ภายหลังจากที่แกไขแลวที่ประชุมมีมติรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ประธาน เสนอที่ประชุมทราบการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานตําแหนง
ทางวิชาการของขาราชการ จํานวน 2 ราย ดังตอไปนี้
1) นายรัชชนนท แกะมา ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 6 ระดับ 6 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 216 อัตรา 14,100 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอ
กําหนดตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ ระดับ 7-8 โดยวิธีพิเศษ
2) นางนุจรินทร ภูธา ตําแหนงบรรณารักษ 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 237
อัตรา 18,840 บาท สังกัดฝายหอสมุด สํานักวิทยบริการ ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงบรรณารักษ
ชํานาญการ ระดับ 7-8
มติที่ประชุม
รับทราบและขอใหงานการเจาหนาที่นําเสนอขอมูลตําแหนงที่ยังไมสามารถขอ
กําหนดตําแหนงเปนผูชํานาญการไดเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งตอไป
/ระเบียบวาระ…..

-34.2 เลื่อนระดับขาราชการ
งานการเจาหนาที่ กองกลาง เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่ไดรับ
เงินเดือนถึงขั้นตํ่าของอันดับถัดไปและผานการประเมินแลวใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น จํานวน 7 ราย ดังนี้
ลําดับ
ที่

1

2

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
นางอรุโณทัย
อุนไธสง

เจาหนาที่
บุคคล 5

5

15,590

6

16,400 -ใหไดรับเงินเดือนขั้น 16,400
เนื่องจากระดับ 6 ไมมีขั้น 15,590
- ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2547

กองบริการการศึกษา
นางนิชนันท
สุวรรณกูฎ

พยาบาล 7
ชํานาญการ

7

21,350

8

22,250 -ใหไดรับเงินเดือนขั้น 22,250
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 21,350
- ตั้งแตวันที่ 10 มิถุนายน 2547

นักวิชาการเงิน
และบัญชี 7
ชํานาญการ

7

17,710

8

17,800 -ใหไดรับเงินเดือนขั้น 17,800
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 17,710
- ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547

นักวิชาการ
เกษตร 7
ชํานาญการ

7

18,920

8

19,290 - ใหไดรับเงินเดือนขั้น 19,290
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 18,920
- ตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2547

นักวิชาการ
เกษตร 7
ชํานาญการ

7

19,320

8

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

3

กองคลัง
นางรัชนี นิคมเขตต

4

คณะเกษตรศาสตร
สํานักงานไรฝก
ทดลองและ
หองปฏิบัติการกลาง
นายอินทร ศาลางาม

5

นายชํานาญ แกวมณี

ขั้น

หมายเหตุ

/คณะเภสัชศาสตร…

-4ลําดับ
ที่

6

7

ชื่อ-สกุล

คณะเภสัชศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
นางสาวเบญจภัค
มิ่งขวัญ

สํานักวิทยบริการ
สํานักงานเลขานุการ
นางจุรีวรรณ
สายสมาน

มติที่ประชุม

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

ขั้น

หมายเหตุ

เจาหนาที่
วิเคราะห
นโยบายและ
แผน 7
ชํานาญการ

7

17,400

8

18,300 -ใหไดรับเงินเดือนขั้น 18,300
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 17,400
- ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2547

นักวิชาการเงิน
และบัญชี 7
ชํานาญการ

7

17,310

8

17,310 - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547

รับทราบ

4..3 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ประจําป
งบประมาณ 2547
ประธาน เสนอที่ประชุมทราบการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ประจําปงบประมาณ 2547
ซึ่งไดรายงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว
มติที่ประชุม
รับทราบและใหเพิ่มหลักเกณฑการพิจารณาวา หากผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
มีผลงานเฉลี่ยภายใน 3 ปละ ๆ 1 เรื่องก็ถือวาผานตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และขอใหงานการ
เจาหนาที่ แจงเวียนคณะทราบและถือปฏิบัติตอไป
/4..4 การเพิ่มคาจาง….

-54..4 การปรับวงรอบการขึ้นคาจางลูกจางชั่วคราวเงินรายไดประจําป
งบประมาณ 2549
ประธาน เสนอที่ประชุมทราบการปรับวงรอบการขึ้นคาจางลูกจางชั่วคราวเงินรายได
ประจําปงบประมาณ 2549 ซึ่งตามมติที่ประชุม อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 26
มกราคม 2544 มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติการเพิ่มคาจางประจําปของลูกจางชั่วคราวเงินรายได ซึ่งกําหนด
หลักเกณฑการพิจารณาเพิ่มคาจางไดไมเกินรอยละ 5 ของคาจางเดิม โดยไดเพิ่มคาจางตามปงบประมาณเงิน
รายได เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดปรับการเพิ่มคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยเขาระบบเดียวกัน
กับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ และการเพิ่มคาจางประจําปของลูกจางประจําเปน ครึ่งปแรก (1
เมษายน) และครึ่งปหลัง ( 1 ตุลาคม) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2549 เปนตนไป
มติที่ประชุม
รับทราบและใหงานการเจาหนาที่นําเสนอขอมูลปจจุบันเราไดปฏิบัติอยางไร
พรอมขอเสนอแนะ ความคิดเห็นในการปรับคาจางเงินเดือน ทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจาง
ในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงทางวิชาการ
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตามผลการพิจารณาผลงานตําแหนงทางวิชาการของขาราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1) ตามที่ นางรัชดาภรณ จันทาศรี ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 สังกัดภาควิชา
พืชสวน คณะเกษตรศาสตร ซึ่งยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาพืชสวน นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางรัชดาภรณ จันทาศรี ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 419 อัตรา 12,450.-บาท สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 6 สาขาวิชาพืชสวน เลขที่ประจําตําแหนง อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม
ทัง้ นี้ ตั้งแตวันที่ 27 สิงหาคม 2547
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/บัดนี้ คณะกรรมการ…

-62) ตามที่ นางสาวสิริพัฒน ลาภจิตร ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 สังกัด
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ยื่นขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ระดับ 7-8 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางสาวสิรพิ ัฒน ลาภจิตร ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 เลขที่
ประจําตําแหนง 230 อัตรา 18,110 บาท สังกัดกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ดํารงตําแหนง
นักวิชาการศึกษา 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตรา 18,920 บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม
ทัง้ นี้ ตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2547
มติที่ประชุม

อนุมัติ

5.2 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและเลื่อนขาราชการใหดํารงตําแหนง
ประสบการณ
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงและเลื่อนขาราชการให
ดํารงตําแหนงประสบการณ จํานวน 2 ราย ดังตอไปนี้
1) สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและเลื่อนขาราชการใหดํารง
ตําแหนงประสบการณ จํานวน 1 ราย คือ นางพยอม บุญมั่น ตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี 4 ระดับ
4 เลขที่ ประจําตําแหนง 211 อัตราเงินเดือน 9,980 บาท สังกัดงานการเงินและบัญชี กองคลัง เลื่อนขึ้นให
ดํารงตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี 5 ระดับ 5 อัตราเงินเดือน 10,120 บาท เลขที่ประจํา
ตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547
2) สํานักวิทยบริการ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและเลื่อนขาราชการใหดํารงตําแหนง
ประสบการณ จํานวน 1 ราย คือ นางศิมาพร กาเผือกงาม ตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 4 ระดับ 4
เลขที่ประจําตําแหนง 240 อัตราเงินเดือน 10,420 บาท สังกัดฝายผลิตและบริการเอกสาร สํานักวิทยบริการ
เลื่อนขึ้นใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 5 ระดับ 5 อัตราเงินเดือน 10,660 บาท เลขที่
ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/ระเบียบวาระ…..

-7ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
6.1 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

-ปกปด-

ปดประชุมเวลา

10.45 น.

………………………………
(นางนลินี ธนสันติ)
ผูจดรายงานการประชุม

…………………………………….
(ผูช ว ยศาสตราจารยทวีคูณ สวรรคตรานนท)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ทีป่ ระชุมไดรับรองรายงานฉบับนี้แลวในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครัง้ ที่ 3/2547 วาระพิเศษ

…………………………………………….
(ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

