รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 6/2548
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมอุบล 2 ชัน้ 4 สํานักงานอธิการบดี
-----------------------------------------------------------------ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. (แทน)รักษาราชการแทน
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
4. (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร
5. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข
6. คณบดีคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร
7. (แทน)ประธานสภาอาจารย
8. (แทน)ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย
9. ผูอํานวยการกองกลาง
ผูไมมาประชุม
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร

ศ.ประกอบ วิโรจนกูฏ
ผศ.สัมมนา มูลสาร
นายนรินทร บุญพราหมณ
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
นางณรัญญา สุปนนุช
นายสมบัติ วอทอง
นายสายันต แสงสุวรรณ
นายสุพัฒน เงาะปก
นางนลินี ธนสันติ

รศ.สถาพร โภคา
ผศ.ทวีคูณ สวรรคตรานนท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

ผูรวมประชุม
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานการเจาหนาที่ นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป
เริ่มประชุมเวลา

09.00 น.

/ระเบียบวาระที่ 1…..

-2เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 ขอเชิญรวมตอนรับประธานกรรมการพัฒนาสิทธิมนุษยชน
ประธานขอเชิญกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและและคณาจารยคณะนิตศิ าสตรและ
รัฐศาสตร รวมตอนรับและพบปะ ดร.สุทิน นพเกตุ ประธานกรรมการพัฒนาสิทธิมนุษยชน และคณะ ที่มา
เยี่ยมมหาวิทยาลัยในวันนี้ เวลา 14.00 น. เปนตนไป ณ หองอุบล 2 ชั้น 4 สํานักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1

มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 นโยบายการรับนองของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานแจงตอประชุมวา ไดมีโอกาสพบเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และไดหารือเรื่องการประชุมเชียรและการรับนองใหม ซึ่งในสวนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะตอบสนอง
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมใหมศึกษาอยางเต็มที่ โดยจะปรับเปลี่ยนกระบวนการการรับ
นองใหมเพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาและจะดําเนินการอยางเด็ดขาดกับนักศึกษาที่ออกนอกลูนอกทาง ทั้งนี้
ไดสั่งการไปยังรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาใหตดิ ตาม กํากับ ดูแลอยางใกลชิด และใหแจงนักศึกษา
ทราบถึงขอหามอยางเด็ดขาดในการรับนองใหม 3 ขอ ดังนี้
1) การบังคับโดยที่นักศึกษาใหมไมสมัครใจเนื่องจากผิดกฎหมายและหลักสิทธิ
มนุษยชน
2) การทํารายจิตใจและทรมานรางกาย
3) การกระทําที่เสื่อมเสียตอศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2548
วาระพิเศษ
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ 5/2548 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2548

ระเบียบวาระที่ 2

มติที่ประชุม

รับรอง

/ระเบียบวาระ…..

-3เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ยืนยันการกําหนดตําแหนงชํานาญการ ระดับ 6,7-8
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 7 เมษายน
2548 ไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานที่ ก.ม. ใหพิจารณายืนยันความจําเปนในการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ
ระดับ 6,7-8 จํานวน 4 ตําแหนง รวม 8 หนวยงาน จัดทําขอมูลตามที่ ก.ม. กําหนด สงใหงานการเจาหนาที่
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา นั้น
หนวยงานที่เกี่ยวของไดจดั ทําขอมูลแลว และงานการเจาหนาที่ไดตรวจสอบขอมูลตาม
ขอกําหนดของ ก.ม. (ภารกิจหลักของหนวยงาน / หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานของตําแหนง / เหตุผล
ความจําเปนในการกําหนดตําแหนง) และมาตรฐานกําหนดตําแหนงชํานาญการแลวปรากฏผลดังนี้
ระเบียบวาระที่ 3

ตําแหนง

หนวยงานที่สงขอมูลครบถวน/สอดคลอง หนวยงานที่ตองปรับ/เพิ่มขอมูลให
ตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ครบถวน/สอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน
ชํานาญการ
กําหนดตําแหนงชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เกษตรศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
เภสัชศาสตร
ศิลปศาสตร
สํานักวิทยบริการ
นักวิชาการเกษตร
งานสวนและสิ่งแวดลอม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานประชาสัมพันธ
นายชางเขียนแบบ
งานอาคารสถานที่
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กองแผนงาน : ยังไมสงขอมูล

รักษาการในตําแหนงหัวหนางานการเจาหนาที่จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาขอมูลและ
เหตุผลความจําเปนของหนวยงานหนวยงานที่สงขอมูลครบถวนสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ชํานาญการ สําหรับหนวยงานที่ตองปรับ /เพิ่มขอมูล หรือยังไมไดจัดสงขอมูล งานการเจาหนาที่ จะรวบรวม
เสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งตอไป
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
1) ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปสังกัดสํานักงานเลขานุการคณะ/สํานัก
- ที่ประชุมใหความเห็นชอบขอมูลของคณะเกษตรศาสตร คณะเภสัชศาสตร
และสํานักวิทยบริการ และเห็นวาภาระงานของตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปของหนวยงานตาง ๆ
ไมแตกตางกันนัก จึงใหงานการเจาหนาที่จัดทําขอมูลเพื่อขอกําหนดตําแหนงชํานาญการระดับ 7-8 ของ
ทุกหนวยงานในภาพรวมมหาวิทยาลัย และเมื่อ ก.ม. อนุมัติความจําเปนใหมีตําแหนงชํานาญการแลว
ใหแตละหนวยงานพิจารณากําหนดขอบเขตภาระงานและลักษณะงานใหสอดคลองกับตําแหนง
/ตําแหนง…..

มติที่ประชุม

-42) ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปสังกัดหนวยงานระดับกองในสํานักงาน
อธิการบดี
- ใหชะลอการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ ระดับ 7-8 ไวจนกวาการปรับ
โครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยจะแลวเสร็จ
3) ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสังกัดงานประชาสัมพันธ กองกลาง
- ใหหนวยงานปรับขอมูลตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของงานการเจาหนาที่
เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ประธาน เสนอที่ประชุมทราบการแตงตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลงานตําแหนง
ทางวิชาการของขาราชการ จํานวน 4 ราย ดังนี้
1) นายปราณีต งามเสนห ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขที่ประจําตําแหนง 257
อัตรา 22,200 บาท สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาประมง
2) นางวีณา เมฆวัฒนากาญจน ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขที่ประจําตําแหนง
568 อัตรา 20,520 บาท สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาพืชสวน
3) นางสาวอภิญญา พิทักษา ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6 เลขที่
ประจําตําแหนง 210 อัตรา 18,110 บาท สังกัดงานการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ปฏิบัติงาน
เปนการประจํา ณ สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการระดับ 7-8
4) นายปราการ ภิรมยกิจ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง
271 อัตรา 15,080 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการระดับ 7-8
ระเบียบวาระที่ 4

มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 ปรับวุฒิขาราชการ
ประธานเสนอที่ประชุมทราบการปรับวุฒิขาราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้

/1) นางสาว…..

-51) นางสาวรุง นภา ทิพากรฐิติกุล ตําแหนงอาจารย ระดับ 4 เลขที่ประจําตําแหนง 617
อัตรา 7,810 บาท สังกัดภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก
สาขาวิชาฟสกิ สประยุกต ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
2544
รายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิหนาที่ราชการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 จึงใหปรับวุฒิและเลื่อนใหดํารงตําแหนง
อาจารย ระดับ 4 อัตรา 8,870 บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 9 พฤษภาคม 2548
2) นายฐิติพล ภักดีวานิช ตําแหนงอาจารย ระดับ 4 เลขที่ประจําตําแหนง 472 อัตรา
7,610 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร ไดรับอนุมตั ิใหลาศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร ณ The University of Warwick ประเทศอังกฤษ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เมื่อวันที่ 7
มีนาคม 2548 รายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิหนาที่ราชการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2548 จึงใหปรับวุฒิและเลื่อน
ใหดํารงตําแหนงอาจารย ระดับ 5 อัตรา 12,000 บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวนั ที่ 18
เมษายน 2548
รับทราบ

มติที่ประชุม

4.3 เลื่อนระดับขาราชการ
ประธานเสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําในระดับ
ถัดไปและผานการประเมินแลว จํานวน 1 ราย ดังนี้
ลําดับ
ที่

1

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง ระดับ

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
งานการเจาหนาที่
นายสุชินต ดรุณพันธ

มติที่ประชุม

นิติกร 5

5

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

ขั้น

13,600

6

14,100

หมายเหตุ

-ใหไดรับเงินเดือนขั้น14,100 เนื่องจากระดับ 6
ไมมีขั้น 13,600
-ตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2548

รับทราบ

/4.4 ยายบุคลากร…..

-64.4 ยายบุคลากร
ตามที่มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเปนการประจํา ณ หนวยงานในกํากับ
ของมหาวิทยาลัย นั้น เพื่อใหการบริหารอัตรากําลังมีความคลองตัวและตรงตามหนวยงานที่ปฏิบตั ิงานจริง
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของตนสังกัดจึงไดมีคําสั่งยายโดยตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนของขาราชการ
พนักงาน และลูกจาง จํานวน 24 ราย ตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ดังตอไปนี้
4.4.1 ยายขาราชการ จํานวน 14 ราย
ลํา
สังกัดเดิม/
ดับ
ตําแหนง
ระดับ อัตรา
สังกัดใหม
ชื่อ - สกุล
ที่

1

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
งานสารบรรณ
นางบุปผา สามารถ

พนักงานธุรการ 5

5

13,330

2

นางสาวลภัส ยิ่งยืน

พนักงานธุการ 4

4

12,460

3

กองบริการการศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
นางสุฬดี กิตติวรเวช

พยาบาล 8 ชํานาญการ

8

24,230

4

นางนิชนันท สุวรรณกูฏ

พยาบาล 8 ชํานาญการ

8

23,740

5

กองแผนงาน
นางทัศนีย บุญเชื่อม

พนักงานธุรการ 5

5

13,870

คณะศิลปศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
6 นางสาวฉวีวรรณ อินทนนท
7 นายฐิติพล ภักดีวานิช
8 นางกฤตยา อุทโธ
9 นายกฤษฎา พัชราวานิช
10 นางสาวสุธิดา แจมใส
11 นางสาวรุงรัศมี บุญดาว
12 นางฉัตรฤดี ศิริลําดวน

อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

6
4
6
7
7
6
7

13,440
7,610
12,450
16,910
17,710
11,790
18,120

สํานักงานเลขานุการ
คณะบริหารศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

ศูนยสุขภาพชุมชน
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
ศูนยสุขภาพชุมชน
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
สํานักงานเลขานุการ
คณะศิลปประยุกตและ
การออกแบบ

สํานักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร
“-----------------“
“-----------------“
“-----------------“
“-----------------“
“-----------------“
“-----------------“

/ลําดับที…
่ ..

-7ลํา
ดับ
ที่

สังกัดเดิม/
ชื่อ - สกุล

สํานักวิทยบริากร
ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา
13 นางเพชรรัตน แสนทวีสุข
14 นางประทับใจ สิกขา

ตําแหนง

ระดับ

พนักงานธุรการ 5

5

นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา 8 ชํานาญการ

8

อัตรา

สังกัดใหม

12,530 สํานักงานเลขานุการ
คณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร
17,800 สํานักงานเลขานุการ
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ

4.4.2 ยายลูกจางประจํา จํานวน 3 ราย
ลํา
ดับ
ที่

สังกัดเดิม
/ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ระดับ

อัตรา

สังกัดใหม

คนงาน

-

7,360

พนักงานขับรถยนต

-

9,740

สํานักงานเลขานุการ
คณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร
สํานักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร

นักการภารโรง

-

8,780

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
15 นางจริญญา จันทรทรง
16 นายจิตติศักดิ์ จันดีปุน
กองบริการการศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
17 นางสมยงค ทุมมากรณ

ศูนยสุขภาพชุมชน
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

4.4.3 ยายลูกจางชัว่ คราว จํานวน 2 ราย
ลํา
ดับ
ที่

สังกัดเดิม
/ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

ระดับ

อัตรา

สังกัดใหม

18

สํานักงานอธิการบดี
กองบริการการศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
นายสมคิด แซจิว

คนงาน

-

5,063

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

19

นางเยาวลักษณ อัครอํานวย

ผูประกอบอาหาร

-

4,434

“-----------------“

/4.4.4 ยายพนักงาน…..

-84.4.4 ยายพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย
ลํา
ดับ
ที่

สังกัดเดิม
/ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

ระดั
อัตรา
บ

สํานักงานอธิการบดี
กองบริการการศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
20. นางสาวจิตตวีร ภูมิภาค

นักจิตวิทยา

-

6,715

21 นางสมร ศรีใส

ผูดูแลเด็ก

-

5,261

22. นางวนิพร แกวแรมเรือน
23. นางเยาวลักษณ อัครอํานวย
24. นางรุจิรา โพธิศ์ รีคุณ

ผูดูแลเด็ก
ผูดูแลเด็ก
ผูดูแลเด็ก

-

5,261
4,752
5,261

มติที่ประชุม

สังกัดใหม

ศูนยสุขภาพชุมชน
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
“-----------------“
“-----------------“
“-----------------“

รับทราบ

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
5.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงทางวิชาการ
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตามผลการพิจารณาผลงานตําแหนงทางวิชาการของขาราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1) ตามที่ นายรัชชนนท แกะมา ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 6 ระดับ 6 เลขทีป่ ระจํา
ตําแหนง 216 อัตรา 14,100 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ไดย่นื ขอกําหนดตําแหนง
นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการระดับ 7-8 โดยวิธีพิเศษ นั้น

ระเบียบวาระที่ 5

บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายรัชชนนท แกะมา ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 6 ระดับ 6 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 216 อัตรา 14,100 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนงนักวิชาการ
พัสดุ 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
8 มกราคม 2548

/2) ตามที่…..

-92) ตามที่ นางสาวนุจรินทร ภูธา ตําแหนงบรรณารักษ 6 ระดับ 6 เลขทีป่ ระจํา
ตําแหนง 237 อัตรา 18,840 บาท สังกัดฝายหอสมุด สํานักวิทยบริการ ยื่นขอกําหนดตําแหนงบรรณารักษ
ชํานาญการระดับ 7-8 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางสาวนุจรินทร ภูธา ตําแหนงบรรณารักษ 6 ระดับ 6 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 237 อัตรา 18,840 บาท สังกัดฝายหอสมุด สํานักวิทยบริการ ดํารงตําแหนงบรรณารักษ 7
ระดับ 7 ชํานาญการ อัตรา 19,720 บาท เลขทีป่ ระจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
3 พฤศจิกายน 2547
มติที่ประชุม

อนุมัติ
5.2 ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ

5.2.1 คณบดีคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร นําเสนอตอประชุมวา ในระยะ
1 – 2 ปขางหนา คณะมีความตองการอาจารยในสาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรเพื่อรองรับ
ภาระงานสอนและจํานวนนักศึกษา นอกจากนี้ คณะยังมีแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพือ่ การเรียน
การสอนและการทํางานของคณะ ซึ่งประกอบกับ นางสาวรัชกร โชติประดิษฐ ไดขอสมัครเปนอาจารย
ของคณะ ทั้งนี้ จากการสัมภาษณและพิจารณาคุณวุฒิตลอดจนประสบการณของ นางสาวรัชกร ฯ แลว
คณะเห็นวานอกจากคุณวุฒิปริญญาโทที่สอดคลองกับการเรียนการสอนของคณะแลว คุณวุฒิในระดับ
ปริญญาตรีและประสบการณในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร จะเอื้อตอการพัฒนาระบบคอบพิวเตอร
ของคณะไดเปนอยางดี กอปรกับสํานักคอมพิวเตอรและเครือขายไมขัดของ คณะจึงขออนุมัติยาย
และเปลี่ยนตําแหนง นางสาวรัชกร โชติประดิษฐ จาก ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 6 ระดับ 6
เลขที่ประจําตําแหนง 251 อัตรา 12,450 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ สํานักคอมพิวเตอรและและ
เครือขาย เปน ตําแหนงอาจาร ย ระดับ 6 สังกัดคณะนิตศิ าสตรและรัฐศาสตร ตําแหนงเลขที่และ
เงินเดือนเดิม ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2548
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1) การยายขาราชการสามารถดําเนินการไดเมื่อตนสังกัดทั้ง 2 ฝายใหความยินยอม
2) การเปลี่ยนตําแหนงสาย ข เปน สาย ก
หลักเกณฑ ก.ม.
- มอบอํานาจให อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการไดทุกกรณี คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลจึงสามารถพิจารณาไดโดยอนุโลมตามหลักเกณฑ ก.ม.
/มติคณะกรรมการ…..

-10มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2548
- มอบหมายให นางเฉลิมศรี ฤทธาภัย นําเสนอหลักเกณฑการเปลี่ยนตําแหนง
ขาราชการ สาย ข/ค เปน สาย ก ซึ่งในขณะนี้ยงั ไมไดนําเสนอหลักเกณฑ
3) คุณวุฒิของนางสาวรัชกร โชติประดิษฐ
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต จากสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
4) สํานักคอมพิวเตอรและเครือขายขอใหคณะนิตศิ าสตรและรัฐศาสตรจดั สรรอัตราหรือ
งบประมาณทดแทนใหสํานักคอมพิวเตอรและเครือขายดวย
มติที่ประชุม
เนื่องจากในขณะนี้และในอนาคตจะมีบุคลากร สาย ข/ค ที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทหลายราย ดังนั้น เพื่อใหมั่นใจวาผูที่จะเปลี่ยนตําแหนงปนอาจารย เปนผูที่มีความรู
ความสามารถอยางแทจริง โดยเฉพาะอยางยิง่ ความสามารถในดานการสอนและการวิจัย ที่ประชุมจึงมี
มติใหกําหนดหลักเกณฑสําหรับการเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ สาย ข/ค เปน สาย ก ดังนี้
1) ใหคณะจัดใหมีการทดลองปฏิบัตงิ านดานการเรียนการสอนเปนเวลาไมนอยกวา
1 ป
2) สําหรับผูที่ศกึ ษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ที่มิใชการวิจัย ใหคณะมอบหมาย
ใหทํางานวิจยั ในระหวางการทดลองปฏิบัติงานดวย
3) เมื่อผานการทดลองงานและไมมีขอมูลอื่นที่ทักทวงดานคุณสมบัติ รวมทั้ง
ตนสังกัดเดิมไมขัดของ ใหคณะเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเปลี่ยน
ตําแหนง
ดังนั้น กรณีของ นางสาวรัชกร โชติประดิษฐ ซึ่งเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท แผน ข การศึกษาคนควาอิสระ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบใหทดลองการปฏิบัติงานของบุคคล
ดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และใหทํางานวิจัยในระหวางการทดลองงานดวย เมื่อครบกําหนด
การทดลองปฏิบัติงาน ใหคณะรายงานผลตอมหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา
อนึ่ง หากสํานักคอมพิวเตอรและเครือขายมีความตองการอัตรากําลังในชวงการ
ทดลองปฏิบตั ิงาน ใหเสนอของบประมาณเพื่อจางลูกจางชัว่ คราวทดแทน

/5.2.2 คณะบริหารศาสตร…..

-115.2.2 คณะบริหารศาสตร เสนอที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ จํานวน 1
ราย คือ นางบุปผา สามารถ ตํา แหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 เลขทีป่ ระจําตําแหนง 135 อัตรา 13,330
บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร เปลี่ยนตําแหนงเปน นักกิจการนักศึกษา 5 ระดับ 5
เลขที่ประจําตําแหนง อัตรเงินเดือน และสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 เปนตนไป
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1) หลักเกณฑ ก.ม.
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสามารถพิจารณาโดยอนุโลมตามหลักเกณฑ ก.ม.
ที่มอบอํานาจให อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณายกเวนคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนงเกี่ยวกับคุณวุฒิ กรณี
ตําแหนงที่มีคนครองตามหลักเกณฑที่กําหนด
2) มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2548
หลักเกณฑการเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ สาย ข/ค ทีส่ ูงกวาระดับควบ
2.1) ผูบังคับบัญชาของหนวยงานเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาของหนวยงาน
2.2) ผูบังคับบัญชาของหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมินซึ่งประกอบดวย
กรรมการจากสํานักงานอธิการบดีรวมเปนกรรมการ หรืออาจมีกรรมการจา
ภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการดวยก็ได
2.3) หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยโดยรายงานผลการประเมินและความเห็น
ของกรรมการทุกทานดวย
2.4) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปลี่ยนตําแหนง
เอกสารประกอบการพิจารณา
1) เหตุผลและความจําเปนในการเปลี่ยนตําแหนง
2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
3) แบบประเมิน
4) ความเห็นของกรรมการประเมิน
5) รายงานการประชุมของคณะกรรมการประเมิน
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
คณะบริหารศาสตรไดแตงตัง้ คณะกรรมการประเมินและดําเนินการตามมติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคลครบถวนแลว ที่ประชุมจึงสามารถพิจารณาความเห็นของตนสังกัดและคณะกรรมการประเมินเพื่อ
เปลี่ยนตําแหนงบุคคลดังกลาวได
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/5.3 ขออนุมัติ…..

-125.3 ขออนุมัติคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่เกี่ยวกับคุณวุฒิ
คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติยกเวนคุณสมบัตติ ําแหนงที่เกี่ยวกับคุณวุฒิเพื่อเปลี่ยน
ตําแหนงขาราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1) นางพิกุล ยิ่งยง ตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี 5 ระดับ 5 เลขทีป่ ระจํา
ตําแหนง 40 อัตรา 13,330 บาท สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ปฏิบัติงานเปนการประจํา ณ สํานักงาน
เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร มีคุณวุฒิ ปวส. (การบัญชี) และครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ขอยกเวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงเกี่ยวกับคุณวุฒิเพื่อเปลี่ยนตําแหนงเปนนักวิชาการเงินและบัญชี 5
ระดับ 5 ทั้งนี้ กองคลังไมขัดของในการดําเนินการ
2) นางเกษมณี โสภาณเวช ตําแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 160 อัตรา 14,150 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร มีคุณวุฒิครุศาสตรบัณฑิต
(สังคมศึกษา)ขอยกเวนคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนงเกี่ยวกับคุณวุฒิเพื่อเปลี่ยนตําแหนงเปนนักวิชาการพัสดุ 5 ระดับ 5
ทั้งนี้ หากที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ คณะวิทยาศาสตรจะดําเนินการเปลี่ยนตําแหนง
ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2548 ตอไป
อนึ่ง ผูอํานวยการกองกลาง ไดขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาความเห็นของกองแผนงาน
เกี่ยวกับผลกระทบดานงบประมาณ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนตําแหนงที่สูงกวาระดับควบในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย และใหขอมูลเพิ่มเติมวาในขณะนี้มีหลายหนวยงานอยูใ นระหวางดําเนินการในเรื่องดังกลาว เชน
กองคลังเปลี่ยนตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชีและพนักงานธุรการเปนนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน
5 ราย งานการเจาหนาที่เปลีย่ นตําแหนงพนักงานธุรการเปนเจาหนาที่บุคคล 1 รายเพื่อทดแทนเจาหนาที่
บุคคลที่ไปปฏิบัติงานในหนวยงานอื่น 2 อัตรา และสํานักวิทยบริการ เปนตน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1) หลักเกณฑ ก.ม.
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสามารถพิจารณาโดยอนุโลมตามหลักเกณฑ ก.ม.
ที่มอบอํานาจให อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณายกเวนคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนงเกี่ยวกับคุณวุฒิ กรณี
ตําแหนงที่มีคนครองตามหลักเกณฑที่กําหนด
2) ขอมูลสวนบุคคลและความเห็นของคณะวิทยาศาสตร
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสามารถพิจารณาขอมูลสวนบุคคลและความเห็น
ของคณะวิทยาศาสตรเพื่อพิจารณายกเวนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่เกี่ยวกับคุณวุฒิได
/3) ความเห็น…..

-133) ความเห็นของกองแผนงาน
3.1) การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการที่สูงกวาระดับควบ จะสงผลใหขาราชการ
ไดรับเงินเดือนในอัตราสูงสุดมากกวาอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิม และเมื่อปรับเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
และมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
หากมิไดพิจารณาแนวทางการเปลี่ยน
ตําแหนงโดยละเอียด
จะสงผลใหสัดสวนของงบบุคลากรมีอัตราสูงขึ้นและสงผลตองบดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยซึ่งจะมีอัตราทีล่ ดลง
3.2) จากการที่รัฐบาลมีนโยบายใหนักศึกษากูยมื เงินโดยผูกกับรายไดในอนาคต
(Income Contigent Loan : ICL)โดยรัฐบาลจะจัดสรรงบดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาไวที่กองทุนดังกลาว
ทําใหตั้งแตปง บประมาณ พ.ศ. 2549 เปนตนไป มหาวิทยาลัยจะไมไดรับจัดสรรงบดําเนินงานเพื่อการบริหาร
จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม ดังนั้น หากมิไดควบคุมสัดสวนของงบบุคลากรและงบดําเนินงานใหอยูใน
สัดสวนที่เหมาะสม อาจสงผลตอการบริหารงบประมรณของมหาวิทยาลัยในอนาคต
เอกสารประกอบการประชุม
- สรุปหลักเกณฑ ก.ม. ขอมูลสวนบุคคล และความเห็นของคณะวิทยาศาสตร
มติที่ประชุม

อนุมัติ
อนึ่ง ประธานมีความเห็นวาการเปลีย่ นตําแหนงที่สูงกวาระดับควบจะยังไมมี
ผลกระทบตองบประมาณแผนดินในระยะ 2-3 ปขางหนา ดังนั้น จึงเห็นสมควรใหสนับสนุนความ
กาวหนาของขาราชการทีม่ ีความรูความสามารถตามภาระงาน ปริมาณงาน และความตองการของ
คณะ แตเพือ่ มิใหกระทบตองบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยและหนงยงาน ใหผูที่ไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนงปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเดิมดวย สวนการเปลี่ยนตําแหนงของกองคลัง หากระบบ
GFMIS จะทําใหภาระงานของสวนกลางลดลงและคณะตองรับงานเพิ่มมากขึ้น คงตองเกลี่ยอัตรา
กําลังจากสวนกลางไปใหคณะแทนการจางบุคลากรใหม
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
ไมมี

/ปดประชุม…..

-14-

ปดประชุม

เวลา 10.30 น.

-อุษา ประดิษฐศิลป(นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป)
ผูจดรายงานการประชุม

-นลินี ธนสันติ(นางนลินี ธนสันติ)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรับรองรายงานนี้แลวในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครัง้ ที่ 7/2548

-ประกอบ วิโรจนกูฏ(ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

