รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 10/2548
วันศุกรที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2548 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอุบล 2 ชั้น 4 สํานักงานอธิการบดี
..................................................................................
ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
2. (แทน)คณบดีคณะเกษตรศาสตร
3. (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร
4. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข
5. (แทน)คณบดีคณะนิตศิ าสตรและรัฐศาสตร
6. ประธานสภาอาจารย
7. (แทน)ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย
8. ผูอํานวยการกองกลาง

ศ.ประกอบ วิโรจนกูฏ
ผศ.วัชรพงษ วัฒนกูล
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
นางสาวนันทิยา วงศมุกดา
ผศ.จิรวัฒน สุทธิแพทย
ผศ.จุฑามาส จิตตเจริญ
นางวรารัตน ปานพรม
นางนลินี ธนสันติ

ผูไมมาประชุม
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ผศ.ทวีคูณ สวรรคตรานนท
รศ.สถาพร โภคา

ผูรวมประชุม
1. นางอรุโณทัย อุนไธสง

เจาหนาที่บุคคล 6 ระดับ 6

เริ่มประชุมเวลา

09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
ไมมี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2548
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม โดยใหแกไขหนาที่ 5–6 : 4.3 ปรับวุฒิขาราชการ
ใหตัดขอความตั้งแตหนาที่ 5 จนถึงหนาที่ 6 ออกทั้งหมดเนื่องจากซ้ํากับ 4.2 ปรับวุฒขิ าราชการใน
หนาที่ 3 – 4
/ ระเบียบวาระที่ 3 ...

-2ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
ผูอํานวยการกองกลาง เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่มีอัตรา
เงินเดือนหลายอันดับที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําในระดับถัดไป ใหไดรับเงินเดือนอีก 1 ระดับ จํานวน 8 ราย
ดังนี้
ลํา
ดับ
ที่

1

2

3

4

5

6

ชื่อ - สกุล

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

ขั้น

หมายเหตุ

รองศาสตราจารย

8

28,890

9

30,490

ผูชวยศาสตราจารย

7

22,200

8

23,240

-ใหไดรับเงินเดือนขั้น 30,490
เนื่องจากระดับ 9 ไมมีขั้น 28,890
-ตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2548
-ใหไดรับเงินเดือนขั้น 23,240
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 22,200
-ตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 2548

ภาควิชาพืชสวน
นางวีณา
เมฆวัฒนากาญจน ผูชวยศาสตราจารย

7

20,520

8

21,260

-ใหไดรับเงินเดือนขั้น 21,260
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 20,520
-ตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2548

นักวิชาการเงินและ
บัญชี 7 ชํานาญการ

7

18,920

8

19,290

-ใหไดรับเงินเดือนขั้น 19,290
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น18,920
-ตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2548

อาจารย

5

12,000

6

12,120

-ใหไดรับเงินเดือนขั้น 12,120
เนื่องจากระดับ 6 ไมมีขั้น12,000
-ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2548

อาจารย

5

15,890

7

17,310

-ใหเลื่อนเปนระดับ 7 เนื่องจาก
เปลี่ยนตําแหนงเปนอาจารย
-ใหไดรับเงินเดือนขั้น 17,310
เนื่องจากระดับ 7 ไมมีขั้น15,890
-ตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม 2548

คณะเกษตรศาสตร
ภาควิชาสัตวศาสตร
นายเกรียงไกร
โชประการ
นายปราณีต
งามเสนห

คณะวิทยาศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
นางสาวอภิญญา
พิทักษา
ภาควิชาเคมี
นางสาวศิริพร
จึงสุทธิวงษ
ภาควิชาคณิตศาสตร
สถิติและคอมพิวเตอร
นายสมปอง
เวฬุวนาธร

ตําแหนง

/ลําดับที่ 7…..

-3ลํา
ชื่อ - สกุล
ดับ
ที่
7 นางสาวกุลธรา
จันทรพุฒ

8

คณะศิลปประยุกต
และการออกแบบ
นางสาวศิริพร
ฉัตรสุวรรณ

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

อาจารย

4

11,300

อาจารย

6

15,080

เลื่อน
ขั้น
เปน
ระดับ
5 11,790

7

15,300

หมายเหตุ

-ใหเลื่อนเปนระดับ 6 เนื่องจาก
เปลี่ยนตําแหนงเปนอาจารย
-ใหไดรับเงินเดือนขั้น 11,790
เนื่องจากระดับ 5 ไมมีขั้น 11,300
-ตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม 2548

-ใหไดรับเงินเดือนขั้น 15,300
เนื่องจากระดับ 7 ไมมีขั้น 15,080
-ตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547

มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
5.1 ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตัง้ ขาราชการใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตาม
ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงทางวิชาการของขาราชการ จํานวน 1 ราย คือ นางสาวชัญญานุช ชวงชิง
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6 สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อ
ขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ ระดับ 7 – 8
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางสาวชัญญานุช ชวงชิง ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6 เลขที่
ประจําตําแหนง 495 อัตรา 15,080.- บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ดํารงตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 15,300 บาท เลขที่ประจําตําแหนง
และสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 5

มติที่ประชุม

อนุมัติ

5.2 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจางประจํา (ครึ่งปหลัง)
ตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลือ่ นขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเลือ่ นขั้นคาจางลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2544 กําหนดใหมีการเลื่อนขั้นปละ 2 ครั้ง คือ
/ครั้งที่ 1 …..

-4ครั้งที่ 1 (ครึ่งปแรก) ในวันที่ 1 เมษายน
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานระหวาง 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม
ครั้งที่ 2 (ครึ่งปหลัง) ในวันที่ 1 ตุลาคม
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานระหวาง 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน
บัดนี้ คณะ/สํานัก/วิทยาลัย ไดพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและลูกจาง
ประจําในสังกัดเรียบรอยแลว ประธาน จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและ
และคาจางลูกจางประจําประจําป 2548 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปหลัง)
มติท่ปี ระชุม

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1) การพิจารณาเลื่อนขั้นกลุมขาราชการ ระดับ 9 - 11
1.1) สังกัดคณะเกษตรศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร
ที่ประชุมอนุมัติการเลื่อนขั้นตามที่หนวยงานเสนอดังนี้
คณะเกษตรศาสตร
- ใหเลื่อน 1 ขั้น จํานวน 2 คน คือ รศ.กิตติ วงสพเิ ชษฐ และ รศ.
เกรียงไกร โชประการ
- ใหเลื่อน 1 ขั้น จํานวน 1 คน คือ รศ.ณรงค หุตานุวัตร เนื่องจาก
อัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ 9 จึงใหไดรับคาตอบแทน
พิเศษรอยละ 4 ของเงินเดือน
- ใหเลื่อน 0.5 ขั้น จํานวน 1 คน คือ รศ.วรพงษ สุริยภัทร
คณะเภสัชศาสตร
- ใหเลื่อน 1 ขั้น จํานวน 1 คน คือ รศ.นงนิตย ธีระวัฒนสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร
- ใหเลื่อน 1 ขั้น จํานวน 1 คน คือ รศ.อุทัย สุขสิงห
- เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเลื่อนขั้น
ตําแหนงอธิการบดี
1.2) สังกัดคณะวิทยาศาสตร ที่ประชุมเห็นชอบใหนําวงเงินเลื่อนขั้นที่
เหลือของกลุมขาราชการระดับ 9–11 จํานวน 1,568.60 บาท ไปปรับ
เพิ่มการเลื่อนขั้นในครึ่งปหลังสําหรับ รศ.เรวัฒน เหลาไพบูลย และ
รศ.จินตนา เหลาไพบูลย เพื่อใหไดรับการพิจารณาความดีความชอบ
จาก 0.5 ขั้น เปน 1 ขั้น
1.3) การกันเงินไวสําหรับเลื่อนขั้น ผศ.โชติ จิตรังษี ซึ่งอยูระหวางขอ
กําหนดกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 ซึ่งมีผลยอนหลัง
/กอนการเลื่อนขั้น…..

-5กอนการเลื่อนขั้น (ครึ่งปหลัง) ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาฐาน
วงเงินที่ใชในการพิจารณาเลื่อนขั้นของ ผศ.โชติ จิตรังษี อยูในกลุม
ขาราชการระดับ 1 - 8 จึงเห็นควรใหพิจารณาเลื่อนขั้นในกลุม
ขาราชการระดับ 1 - 8 โดยใหพิจารณาตามสภาวการณในปจจุบัน
เปนหลัก
2) การพิจารณาเลื่อนขั้นกลุมขาราชการ ระดับ 1 – 8 และกลุมลูกจางประจํา
2.1) อนุมัติการเลื่อนขั้นตามผลการพิจารณาของหนวยงานสําหรับ
หนวยงานที่เสนอเลื่อนขั้นตามวงเงินเลื่อนขั้น
2.2) สํานักวิทยบริการไมไดเสนอการเลื่อนขั้น 1 ขั้น และ 0.5 ขั้น จึงให
เลื่อนขั้นตามวงเงินเลื่อนขั้นและลําดับความสําคัญ
2.3) หนวยงานทีเ่ สนอเลื่อนขั้นเกินวงเงินเลื่อนขั้นของหนวยงานใหปรับ
ลดจํานวน 1 ขั้นเปน 0.5 ขั้น ตามลําดับความสําคัญและขอจํากัดของ
วงเงินเลื่อนขั้น
2.4) ใหนําวงเงินเลื่อนขั้นที่เหลือมาจัดสรรใหหนวยงานทีม่ ีขอจํากัดในการ
เลื่อนขั้นโดยหารเฉลีย่ จํานวนคนที่ไดเลื่อน 0.5 ขั้น และนําไปจัดสรร
ใหผูที่ไดเลื่อน 0.5 ขั้นตามลําดับความสําคัญเพื่อปรับเพิ่มใหอีก 0.5
ขั้น เปน 1 ขั้น
2.5) หากมีเศษวงเงินเลือ่ นขั้นเหลือจากการจัดสรรของแตละหนวยงาน
ใหนําเศษมารวมกัน และเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณารายชื่อผูที่
สมควรไดรับการจัดสรร โดยใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี
3) พิจารณาเลื่อนขั้น 0.5 ขั้น เปนกรณีพิเศษสําหรับผูไมอยูในหลักเกณฑ
เลื่อนขั้น เนือ่ งจาก ขาดคุณสมบัตเิ กีย่ วกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ
จํานวน 1 ราย
ลําดับ

รายชือ่ /สังกัด

ตําแหนง

เสนอ
เลื่อนขั้น

1

นางวีณา เมฆวัฒนากาญจน

ผูชวยศาสตราจารย

0.5 ขั้น

หมายเหตุ
1. ลาฝกอบรม 3 เดือน 6 วัน

ภาควิชาพืชสวน

ตั้งแตวันที่ 6 เมษายน 2548 – 12 กรกฎาคม 2548

คณะเกษตรศาสตร

ตามคําสั่ง ม.อบ. ที่ 391/2548 ลว. 22 เม.ย.2548
2. คณะเสนอขอเลื่อนขั้นให 0.5 ขั้น เปนกรณีพิเศษ
เนือ่ งจากเปนผูที่ไดปฏิบัติงานในหนาที่ทไี่ ดรับ
มอบหมายเปนอยางดี

มติที่ประชุม

อนุมัติ
/4) พิจารณา…..

-64) พิจารณาใหผูไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับไดรับคาตอบแทนพิเศษ
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2548 ถึง 31 มีนาคม 2549 จํานวน 5 ราย
ลําดับ

สังกัด/ รายชื่อ

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

ใหเลื่อน

ใหไดรับคาตอบแทน
อัตรา
จํานวนเงิน

คณะเกษตรศาสตร
ภาควิชาสัตวศาสตร
1

นายณรงค หุตานุวัตร
คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาฟสิกส

รองศาสตราจารย

9

46,280

1 ขั้น

4%

1851

2

นายปติ สุขาวห
ภาควิชาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ
นางวรรณวไล
อธิวาสนพงศ

เจาหนาที่วิทยาศาสตร

2

8,960

1 ขั้น

4%

358

ผูชวยศาสตราจารย

8

43,440

1 ขั้น

4%

1737

อาจารย

7

30,710

1 ขั้น

4%

1228

นักวิชาการศึกษา 6

6

25,180

1 ขั้น

4%

1007

3

คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา
4

นายวีระพันธ ศรีสม
สํานักวิทยบริการ

5

นางสาวยุพา กาฬเนตร

มติที่ประชุม

อนุมัติ
5) พิจารณาใหกันเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนไวรอการเลือ่ นขั้นสําหรับผูมีคําสั่ง
แตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง จํานวน 1 ราย

- ลับ มติที่ประชุม

อนุมัติ
/ระเบียบวาระ…..

-7ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
ไมมี

ปดประชุมเวลา

11.00 น.

............................................
(นางอรุโณทัย อุนไธสง)
ผูจดรายงานการประชุม

.........................................
(นางนลินี ธนสันติ)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานนี้แลวในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 11/2548

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

