รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 9/2548
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอุบล 2 ชัน้ 4 สํานักงานอธิการบดี
-----------------------------------------------------------------ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
2 (แทน)รักษาราชการแทน
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
3. (แทน)คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
4. (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร
5. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข
6. คณบดีคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร
7. ประธานสภาอาจารย
8. (แทน)ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย
9. รองอธิการบดีฝายบริหาร
10. ผูอํานวยการกองกลาง
ผูรวมประชุม
1. นางสาวสิริพัฒน ลาภจิตร
2. นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป
เริ่มประชุมเวลา

09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
ไมมี

ศ.ประกอบ วิโรจนกูฏ

ประธานกรรมการ

นายกังวาน ธรรมแสง
ผศ.อดุลย จรรยาเลิศอดุลย
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาวนันทิยา วงศมุกดา
นายสมบัติ วอทอง
ผศ.จุฑามาส จิตตเจริญ
นางเกษร จรัญพรหมสิริ
ผศ.ทวีคูณ สวรรคตรานนท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

นางนลินี ธนสันติ

แทนผูชว ยอธิการบดีฝายวิชาการ
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานการเจาหนาที่

/ระเบียบวาระ…..

-2ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 8/2548
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ขอความเปนธรรมในการพิจารณาและทบทวนมติการขอปรับเปลี่ยนตําแหนง
นางทัศนีย บุญเชื่อม
สืบเนื่องจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
2548 มีมติไมอนุมัติให นางทัศนีย บุญเชื่อม เปลีย่ นตําแหนงจากพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 เปนนักวิชาการเงินและบัญชี 5 ระดับ 5 เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลของ นางทัศนีย บุญเชื่อม ไดแก ระยะเวลาในการปฏิบตั ิ
หนาที่ดานการเงินและบัญชี เพียง 2 ปเศษ และการดํารงตําแหนงพนักงานธุรการไมสอดคลองกับมติ อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2538 อีกทั้งคุณวุฒิไมตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวิชาการเงินและ
บัญชี ดังนั้น เหตุผลความจําเปนของตนสังกัดและความเห็นของคณะกรรมการประเมินจึงยังไมเพียงพอตอการ
พิจารณายกเวนคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒแิ ละหลักเกณฑตาง ๆ ใหได และมีมติดังนี้
1) ใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบพิจารณาเปลี่ยนตําแหนงนางทัศนีย บุญเชือ่ ม
จากพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 เปนพนักงานการเงินและบัญชี 5 ระดับ 5
2) เมื่อ นางทัศนีย บุญเชื่อม ปฏิบัติหนาที่ดานการเงินและบัญชีเปนเวลาไมนอยกวา
5 ปแลว ใหตนสังกัดยื่นเรื่องขอยกเวนคุณสมบัตเิ กีย่ วกับคุณวุฒแิ ละเปลี่ยนตําแหนง
ตอมหาวิทยาลัย
3) หากหลักเกณฑ มติ หรือแนวปฏิบัตใิ นเรื่องที่เกี่ยวของเปลี่ยนแปลงไปใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ มติ หรือแนวปฏิบตั ิที่กําหนดขึ้นใหม
นางทัศนีย บุญเชื่อม ไดยื่นหนังสือตออธิการบดีเพื่อขอความเปนธรรมในการพิจารณา
และทบทวนมติดังกลาว รองอธิการบดีฝายบริหารจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
เอกสารประกอบการประชุม
1) สรุปประเด็นขอความเปนธรรม
2) คําชี้แจงของงานการเจาหนาที่
3) ขอมูลขาราชการสาย ข/ค ที่ไดรับการเปลี่ยนตําแหนง
/มติที่ประชุม…..

-3มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี เปนตําแหนงที่ตอง
ใชเวลาสัง่ สมประสบการณในการทํางานเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความรอบรูในกฎระเบียบ และเปนทีเ่ ชือ่ ถือ
ไววางใจไดวา จะไมเกิดผลเสียหายแกมหาวิทยาลัย อีกทั้งผูที่ไดรับการเปลีย่ นตําแหนงเปนนักวิชาการเงิน
และบัญชีของมหาวิทยาลัย เปนผูที่มีเวลาปฏิบตั ิงานในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีตอเนื่องมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป ทั้งสิ้น ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบใหยึดถือมติ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 8/2538 ที่กําหนดใหผูที่จะเปลี่ยนตําแหนงตองมีระยะเวลาปฏิบัตงิ านไมนอยกวา 5 ป และยืนยันมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครัง้ ที่ 8/2548 ทั้งนี้ หากนางทัศนีย ฯ ไดปฏิบัติหนาที่และมีภาระงาน
ตรงตามตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีในระหวางปฏิบัตงิ าน ณ กองแผนงาน และเมื่อนับระยะเวลา
รวมกับการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ณ สังกัดคณะศิลปประยุกตและการออกแบบแลวไมนอ ยกวา
5 ป ให นางทัศนีย ฯ นําเสนอภาระงานตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาได
เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ประธาน เสนอที่ประชุมทราบการแตงตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลงานตําแหนงทาง
วิชาการของขาราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1) นางนลิน เพียรทอง ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขที่ประจําตําแหนง 262 อัตรา
14,900 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเสนอผลงานเพือ่ ขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2) นายนรา พิมพพันธ ตําแหนงชางพิมพ 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง 531
อัตรา 14,150 บาท สังกัดฝายผลิตและบริการเอกสาร สํานักวิทยบริการ ไดเสนอผลงานเพือ่ ขอกําหนดตําแหนง
ชางพิมพ ชํานาญการระดับ 6

ระเบียบวาระที่ 4

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 ปรับวุฒขิ าราชการ
ผูอํานวยการกองกลางเสนอที่ประชุมทราบการปรับวุฒิขาราชการ จํานวน 3 ราย ดังนี้
1) นางสาวสุวลัย ทวีวฒ
ุ ิ ตําแหนงอาจารย ระดับ 4 เลขทีป่ ระจําตําแหนง 456 อัตรา
8,810 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก
สาขาวิชา Civil Engineering and Geosciences ณ University of Newcastle Upon Tyne สหราชอาณาจักร
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 รายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิหนาที่ราชการเมื่อวันที่
/5 กรกฎาคม…..

-45 กรกฎาคม 2548 จึงใหปรับวุฒิและเลื่อนใหดํารงตําแหนงอาจารย ระดับ 5 อัตรา 12,000 บาท เลขที่
ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2548
2) นายเมชฌ สอดสองกฤษ ตําแหนงอาจารย ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง 208 อัตรา
11,190 บาท สังกัดคณะศิลปศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Chinese Linguistics
and Philosophy ณ Nanjing Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเมื่อ
วันที่ 10 มิถุนายน 2548 รายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิหนาที่ราชการเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 จึงใหปรับวุฒิ
และเลื่อนใหดํารงตําแหนงอาจารย ระดับ 5 อัตรา 12,000 บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม
ตั้งแตวันที่ 18 กรกฎาคม 2548
3) นางสาวศิริพร จึงสุทธิวงษ ตําแหนงอาจารย ระดับ 5 เลขทีป่ ระจําตําแหนง 274
อัตรา 9,850 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
เคมี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 รายงานตัว
กลับเขาปฏิบตั ิหนาที่ราชการเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 จึงใหปรับวุฒิและเลื่อนใหดํารงตําแหนงอาจารย
ระดับ 5 อัตรา 12,000 บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวนั ที่ 30 มิถุนายน 2548
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 เลื่อนระดับขาราชการ
ผูอํานวยการกองกลางเสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่มีอัตราเงินเดือน
หลายอันดับทีไ่ ดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําในระดับถัดไป ใหไดรับเงินเดือนอีก 1 ระดับ จํานวน 5 ราย ดังนี้
ลํา
ดับ
ที่
1

2

ชื่อ-สกุล

คณะเภสัชศาสตร
นางสาวนงนิตย
ธีระวัฒนสุข
คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาฟสิกส
นางสาวรุงนภา
ทิพากรฐิติกุล

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

ขั้น

หมายเหตุ

รองศาสตราจารย

8

22,250

9

22,460

-ใหไดรับขั้น 22,460 เนื่องจาก
ระดับ 9 ไมมีขนั้ 22,250
-ตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2548

อาจารย

5

12,000

6

12,120

-ใหไดรับขั้น 12,120 เนื่องจาก
ระดับ 6 ไมมีขนั้ 12,000
-ตั้งแตวันที่ 9 พฤษภาคม 2548

/ลําดับที…
่ ..

-5ลํา
ดับ
ที่

3

4

5

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา
นางสาวสุวลัย ทวีวุฒิ

อาจารย

5

12,000

6

12,120 -ใหไดรับขั้น 12,120 เนื่องจาก
ระดับ 6 ไมมีขนั้ 12,000
-ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2548

อาจารย

5

12,000

6

12,120 -ใหไดรับขั้น 12,120 เนื่องจาก
ระดับ 6 ไมมีขนั้ 12,000
-ตั้งแตวันที่ 18 กรกฎาคม 2548

อาจารย

5

12,000

6

12,120 -ใหไดรับขั้น 12,120 เนื่องจาก
ระดับ 6 ไมมีขนั้ 12,000
-ตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2548

คณะศิลปศาสตร
นายเมชฌ
สอดสองกฤษ
คณะบริหารศาสตร
นายฐิติพล ภักดีวานิช

มติที่ประชุม

ขั้น

หมายเหตุ

รับทราบ

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
5.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงทางวิชาการ
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตามผลการพิจารณาผลงานตําแหนงทางวิชาการของขาราชการ จํานวน 6 ราย ดังนี้
1) ตามที่ นายเกรียงไกร โชประการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 สังกัด
ภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชา
สัตวศาสตร นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายเกรียงไกร โชประการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8
เลขที่ประจําตําแหนง 107 อัตรา 28,890 บาท สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร ดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย ระดับ 8 สาขาวิชาสัตวศาสตร เลขที่ประจําตําแหนง อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2548
/2) ตามที…
่ ..

ระเบียบวาระที่ 5

-62) ตามที่นายปราณีต งามเสนห ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร
คณะเกษตรศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาประมง นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายปราณีต งามเสนห ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขที่ประจําตําแหนง
257 อัตรา 22,200 บาท สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร ดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย
ระดับ 7 สาขาวิชาประมง เลขที่ประจําตําแหนง อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่
28 มีนาคม 2548
3) ตามที่ นางวิภาดา สนองราษฎร ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งใหนางวิภาดา สนองราษฎร ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขทีป่ ระจําตําแหนง
ตําแหนง 140 อัตรา 14,500 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 7 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม เลขที่ประจําตําแหนง อัตราเงินเดือน
และสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2548
4) ตามที่ นายสมภพ สนองราษฎร ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย สาขาวิชา
วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายสมภพ สนองราษฎร ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขทีป่ ระจําตําแหนง
ตําแหนง 270 อัตรา 14,100 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 7 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม เลขที่ประจําตําแหนง อัตราเงินเดือน
และสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 13 พฤษภาคม 2548
5) ตามที่ นางสาวอภิญญา พิทักษา ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6
สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ปฏิบัติงานเปนการประจํา ณ สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร
ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการระดับ 7-8 นั้น
/บัดนี้…..

-7บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางสาวอภิญญา พิทักษา ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6
เลขที่ประจําตําแหนง 210 อัตรา 18,100 บาท สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี
ดํารงตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 18,920 บาท เลขที่ประจําตําแหนง
และสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2548
6) ตามที่ นางวีณา เมฆวัฒนากาญจน ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 สังกัดภาควิชา
พืชวน คณะเกษตรศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย สาขาวิชาพืชสวน นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางวีณา เมฆวัฒนากาญจน ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 568 อัตรา 20,520 บาท สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร ดํารงตําแหนงผูช วยศาสตราจารย
ระดับ 7 สาขาวิชาพืชสวน เลขที่ประจําตําแหนง อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30
มีนาคม 2548
มติที่ประชุม
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5.2 ขออนุมัติยายขาราชการเพื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ดานการสอน
ประธาน เสนอที่ประชุมกรณี นายจิรศักดิ์ บางทาไม ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ 6 สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร มีคุณวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) และศิลป ศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) ไดยื่นความจํานงขอยายไปปฏิบตั ิงานในตําแหนงอาจารย สังกัดสังกัด
คณะนิตศิ าสตรและรัฐศาสตร ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรไดพิจารณาแลวไมขัดของ
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2548 คณะ
นิติศาสตรและรัฐศาสตร จึงขออนุมัติยายและให นายจิรศักดิ์ บางทาไม ทดลองปฏิบัติหนาที่ดานการ
สอน ณ คณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร เปนเวลา 1 ป ทั้งนี้ คณะนิตศิ าสตรและรัฐศาสตรไดตรวจสอบแลว
บุคคลดังกลาวมีคุณวุฒติ รงตามหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะ และจากการสัมภาษณความพรอมและ
ความเหมาะสมเบื้องตน คณะเห็นชอบใหทดลองปฏิบตั ิหนาที่ดานการสอน
เอกสารประกอบการประชุม
- สําเนาบันทึกที่ ศธ 0529.18/1937 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2548
เรื่อง ขออนุมัติยายขาราชการในสังกัดมาปฏิบัติงาน
- ขอมูลสวนบุคคลและความเห็นของคณะ
/มติที่ประชุม…..

-8อนุมัติและใหคณะนิตศิ าสตรและรัฐศาสตรมอบหมายงานเพื่อทดลองปฏิบตั ิ
มติที่ประชุม
หนาที่ดานการสอน และประเมินการทดลองปฏิบตั ิหนาที่ตอไป
5.3 ขออนุมัติยกเวนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเกี่ยวกับคุณวุฒิ
ผูอํานวยการกองกลางเสนอที่ประชุมพิจารณากรณีคณะเกษตรศาสตรขออนุมัตยิ กเวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนงที่เกี่ยวกับคุณวุฒเพื่อเปลีย่ นตําแหนงขาราชการจํานวน 1 รายคือ นายทองดี สีสันต
ตําแหนงพนักงานวิทยาศาสตร 5 ระดับ 5 เลขทีป่ ระจําตําแหนง 127 อัตรา 10,390 บาท สังกัดสํานักงาน
ไรฝกทดลองและหองปฏิบตั ิการกลาง คณะเกษตรศาสตร มีคุณวุฒิอนุปริญญาวิทยาศาสตร สาขาเคมี และ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ขอยกเวนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเกี่ยวกับคุณวุฒิ
เพื่อเปลี่ยนตําแหนงเปนนักวิทยาศาสตร 5 ระดับ 5 เลขทีป่ ระจําตําแหนง อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม
ทั้งนี้ หากที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคณะเกษตรศาสตรจะดําเนินการเปลี่ยนตําแหนงตาม
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2548 ตอไป
เอกสารประกอบการประชุม
- สําเนาบันทึกคณะเกษตรศาสตร ที่ ศธ 0529.9.1/5969 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2548
- หลักเกณฑที่กําหนด ขอมูลคณะ และขอมูลสวนบุคคล
มติที่ประชุม
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5.4 ขออนุมัติเปลีย่ นตําแหนงขาราชการ
ผูอํานวยการกองกลาง เสนอที่ประชุมพิจารณาเปลีย่ นตําแหนงขาราชการ จํานวน
6 ราย ซึ่งตนสังกัดไดดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหรงานบุคคลครั้งที่ 1/2548 และคณะกรรมการประเมิน
ไดประเมินคุณสมบัติ ภาระงาน ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน และผลงานเสร็จสิ้นแลว ดังนี้
1) นางรติมา จึงจิตรักษ ตําแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 เลขทีป่ ระจําตําแหนง 65
อัตราเงินเดือน 15,890 สังกัดกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี คุณวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 ระดับ 5 เลขทีป่ ระจําตําแหนง อัตราเงินเดือน
และสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
2) นางวนิดา บุญพราหมณ ตําแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง
41 อัตราเงินเดือน 13,070 สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี คุณวุฒิ ปวท. (การบัญชี) และศิลปศาสตรบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป) ขออนุมัติเปลีย่ นตําแหนงเปนนักวิชาการเงินและบัญชี 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง
อัตราเงินเดือน และสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 17 สิงหาคม 2548 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได
พิจารณายกเวนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเกี่ยวกับคุณวุฒิใหแลวในการประชุมครั้งที่ 7/2548
/นางวรารัตน…..

-93) นางวรารัตน ปานพรม ตําแหนงพนักงานพัสดุ 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง
286 อัตราเงินเดือน 17,460 สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร คุณวุฒิ ปวส. (เลขานุการ) และ
ครุศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาและการแนะแนว) ขออนุมัติเปลีย่ นตําแหนงเปนนักวิชาการพัสดุ 5 ระดับ 5
เลขที่ประจําตําแหนง อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม ตั้งแตวนั ที่ 24 กุมภาพันธ 2548 ทั้งนี้ คณะ
กรรมการบริหารงานบุคคลไดพิจารณายกเวนคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนงเกี่ยวกับคุณวุฒิใหแลวในการ
ประชุมครัง้ ที่ 8/2548
4) นางพิกุล ยิ่งยง ตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี 5 ระดับ 5 เลขทีป่ ระจําตําแหนง
40 อัตราเงินเดือน 13,330 สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ปฏิบตั ิราชการเปนการประจํา ณ สํานักงาน
เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร คุณวุฒิ ปวส. (การบัญชี) และครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ขออนุมัติเปลี่ยน
ตําแหนงเปนนักวิชาการเงินและบัญชี 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง อัตราเงินเดือน และสังกัดเดิม
ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลไดพิจารณายกเวนคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงเกี่ยวกับคุณวุฒิใหแลวในการประชุมครั้งที่ 6/2548
5) นางเกษมณี โสภาณเวช ตําแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําแหนง
160 อัตราเงินเดือน 14,150 สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร คุณวุฒิ ปวส. (เลขานุการ) และ
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) ขออนุมัติเปลีย่ นตําแหนงเปนนักวิชาการพัสดุ 5 ระดับ 5 เลขที่ประจํา
ตําแหนง อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลไดพิจารณายกเวนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเกี่ยวกับคุณวุฒิใหแลว ในการประชุมครัง้ ที่
6/2548
6) นางเพชรรัตน แสนทวีสุข ตําแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 เลขทีป่ ระจํา
ตําแหนง 238 อัตราเงินเดือน 12,530 สังกัดคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร คุณวุฒิครุศาสตรบัณฑิต (บริการการศึกษา) ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงเปนนักวิชาการศึกษา 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง อัตรา
เงินเดือน และสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 27 พฤษภาคม 2548
เอกสารประกอบการประชุม
- สรุปขอมูลสวนบุคคล เหตุผลความจําเปน ผลการประเมิน และความเห็นของ
งานการเจาหนาที่
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/อนึ่ง…..

-10อนึ่ง เพื่อใหการเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ สาย ข/ค ที่สูงกวาระดับควบเปนไปดวย
ความชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้
1) กรณีเปลี่ยนตําแหนงเปนนักวิชาการเงินและบัญชี หรือ นักวิชาการพัสดุ
- ใหพิจารณาตาม มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 8/2535 และมติหรือหลักเกณฑอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
2) กรณีเปลี่ยนเปนตําแหนงอื่นที่มใิ ชตําแหนงเปนนักวิชาการเงินและบัญชี หรือ
นักวิชาการพัสดุ
- ผูที่ขอเปลี่ยนตําแหนงจะตองมีเวลาปฏิบัติงานอยางตอเนื่องในตําแหนงที่
ขอเปลี่ยนไมนอยกวา 1 ป และใหพิจารณามติหรือหลักเกณฑอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของดวย
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ขออนุมัติเปลีย่ นตําแหนงขาราชการ สาย ข / ค เปน สาย ก
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณากรณีคณะวิทยาศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ
สาย ข / ค เปน สาย ก ตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม 2548 เปนตนไป จํานวน 2 ราย ดังนี้
1) นางสาวกุลธรา จันทรพุฒ ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 ระดับ 4 เลขที่
ประจําตําแหนง 490 อัตราเงินเดือน 11,300 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
ขอเปลี่ยนตําแหนงเปน อาจารย ระดับ 4 เลขทีป่ ระจําตําแหนง อัตราเงินเดือน และสังกัดเดิม
2) นายสมปอง เวฬุวนาธร ตําแหนงพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 5 ระดับ 5 เลขที่
ประจําตําแหนง 172 อัตราเงินเดือน 15,890 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
ขอเปลี่ยนตําแหนงเปน อาจารย ระดับ 5 เลขทีป่ ระจําตําแหนง อัตราเงินเดือน และสังกัดเดิม

ระเบียบวาระที่ 6

เอกสารประกอบการประชุม
- ขอมูลสวนบุคคลและความเห็นของคณะ
เนื่องจากขาราชการทั้งสองรายเปนบุคลากรในสังกัดคณะวิทยาศาสตร เปนผูมี
มติที่ประชุม
คุณวุฒิปริญญาโท และคณะไดมอบหมายใหปฏิบัติงานสอนมามากกวา 1 ภาคการศึกษา ประกอบกับ
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรมีความเห็นวา บุคคลทั้งสองเปนผูมปี ระสบการณดานการสอน
มีความรูความสามารถเหมาะสมและมีความตัง้ ใจใผรู ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑตามมติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลครัง้ ที่ 7/2548 ที่ประชุมจึงมีมติอนุมิใหเปลี่ยนตําแหนงเปนอาจารยไดทั้งสองราย
/ปดประชุม…..

-12ปดประชุมเวลา

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

11.30 น.

……………………………………..
(ผูชว ยศาสตราจารยทวีคูณ สวรรคตรานนท)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานนี้แลวในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2548

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

