รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 8/2548
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ณ หองประชุมอุบล 2 ชัน้ 4 สํานักงานอธิการบดี
---------------------------------------------------------------------ผูมาประชุม
1. (แทน)รักษาราชการแทน
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
2. (แทน)คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
3. (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร
4. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข
5. (แทน)คณบดีคณะนิตศิ าสตรและรัฐศาสตร
6. (แทน)ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย
7. รองอธิการบดีฝายบริหาร

นายนรินทร บุญพราหมณ
ผศ.อดุลย จรรยาเลิศอดุลย
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาวนันทิยา วงศมุกดา
ผศ.จิรวัฒน สุทธิแพทย
นายสุพัฒน เงาะปก
ผศ.ทวีคูณ สวรรคตรานนท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. ประธานสภาอาจารย
4. ผูอํานวยการกองกลาง

ศ.ประกอบ วิโรจนกูฏ
ผศ.สัมมนา มูลสาร
ผศ.จุฑามาส จิตตเจริญ
นางนลินี ธนสันติ

ผูรวมประชุม
นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป

รักษาการในตําแหนงหัวหนางานการเจาหนาที่

เริ่มประชุมเวลา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยเลขานุการ

09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
เนื่องจากประธานเดินทางไปราชการ จึงมอบหมายให รองอธิการบดีฝายบริหาร
ทําหนาที่ประธานที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระ……….

-2ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2548
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลวใหแกไข ดังนี้
หนา 1 แกไขชื่อผูมาประชุมลําดับที่ 8 จาก ผศ.จุฑาส เปน ผศ.จุฑามาส
หนา 5 ระเบียบวาระที่ 5.2 บรรทัดที่ 2 แกไขจาก พนักงานุการ เปน
พนักงานธุรการ
ภายหลังจากแกไขแลว ทีป่ ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ประธาน เสนอที่ประชุมทราบการแตงตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลงานตําแหนง
ทางวิชาการของขาราชการ จํานวน 1 ราย คือ นางพูนสุข คํากอน ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6
ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 29 อัตรา 16,730 บาท สังกัดงานการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการระดับ 7-8

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 เลื่อนระดับขาราชการ
ประธาน เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่มีอัตราเงินเดือนหลายอันดับ
ที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําในระดับถัดไป ใหไดรับเงินเดือนอีก 1 ระดับ จํานวน 3 ราย ดังนี้

/ลําดับที…
่ …….

-3ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
1 นางอรุณศรี โพธิโกฏิ

2

งานพัสดุ
นางวนิดา พูลผล

3

คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรม
ไฟฟาและเล็กทรอนิกส
นายอุทัย สุขสิงห

มติที่ประชุม

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

ขั้น

หมายเหตุ

นักวิชาการเงินและ
บัญชี 7
ชํานาญการ

7

17,310

8

17,310 -เงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป
-ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547

นักวิชาการพัสดุ 7
ชํานาญการ

7

21,770

8

22,750 -ใหไดรับเงินเดือนขั้น 22,750
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 21,770
-ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2547

รองศาสตราจารย

8

21,260

9

21,260 -เงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป
-ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2548

รับทราบ

4.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนขาราชการ
ประธาน เสนอที่ประชุมทราบขอวินิจฉัยของคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบาย
กําลังคนภาครัฐ (คปร.) เกีย่ วกับการโอนขาราชการ ทั้งนี้ งานการเจาหนาที่ กองกลาง ไดแจงใหหนวยงานตาง ๆ
ทราบแลว
เอกสารประกอบการประชุม
- สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509.4/ว 1011
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2548
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระ………

-4ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
5.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงทางวิชาการ
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตัง้ ขาราชการใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตาม
ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงทางวิชาการของขาราชการ จํานวน 3 ราย ดังนี้
1) ตามที่ นางสาวนงนิตย ธีระวัฒนสุข ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8
สังกัดคณะเภสัชศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาเภสัชศาสตร นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒไิ ดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางสาวนงนิตย ธีระวัฒนสุข ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8
เลขที่ประจําตําแหนง 498 อัตรา 22,250 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
ระดับ 8 สาขาวิชาเภสัชศาสตร เลขที่ประจําตําแหนง อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ 4 มีนาคม 2548

2) ตามที่ นางสุภารัตน จันทรเหลือง ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 สังกัดคณะเภสัชศาสตร ไดยนื่ ผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเภสัชศาสตร นั้น
บัดนี้คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางสุภารัตน จันทรเหลือง ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขทีป่ ระจํา
ตําแหนง 554 อัตรา 15,300 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร ดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย ระดับ 7
สาขาวิชาเภสัชศาสตร เลขที่ประจําตําแหนง อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 4
มีนาคม 2548
3) ตามที่ นายประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขา
วิชาวิศวกรรมเครื่องกล นั้น
บัดนี้คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 เลขทีป่ ระจํา
ตําแหนง 434 อัตรา 13,770 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 6 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เลขที่ประจําตําแหนง อัตราเงินเดือน
และสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2548
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/5.2 ขออนุมัต…
ิ …...

-55.2 ขออนุมัติเปลีย่ นตําแหนงขาราชการโดยขอยกเวนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
เกี่ยวกับคุณวุฒิ
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ขออนุมัตเิ ปลี่ยน
ตําแหนงขาราชการโดยขอยกเวนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเกี่ยวกับคุณวุฒิ จํานวน 1 ราย คือ นางทัศนีย
บุญเชื่อม ตําแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง 223 อัตรา 13,870 บาท สังกัดคณะ
ศิลปประยุกตและการออกแบบ มีคุณวุฒิ ปวท. (บัญชี) และศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) ปฏิบตั ิหนาที่
ดานการเงินและบัญชี ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2546 ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงโดยยกเวนคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ตําแหนงเกี่ยวกับคุณวุฒิเปนนักวิชาการเงินและบัญชี 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง อัตราเงินเดือน
และสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 8 กรกฎาคม 2548
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1) หลักเกณฑ ก.ม.
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสามารถพิจารณาโดยอนุโลมตามหลักเกณฑ ก.ม.
ที่มอบอํานาจให อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาเปลี่ยนตําแหนงไดทุกกรณี รวมทั้งการพิจารณายกเวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนงเกี่ยวกับคุณวุฒิกรณีตําแหนงที่มีคนครองตามหลักเกณฑที่ ก.ม.กําหนด
2) มติ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสามารถพิจารณาโดยอนุโลมตามมติ อ.ก.ม.ครั้งที่
8/2538 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2538 ดังนี้
2.1) อนุมัติการเปลี่ยนตําแหนงในสายงานการเงินและบัญชี และสายงานพัสดุ
2.2) ผูขอเปลีย่ นตําแหนงตองดํารงตําแหนงทีค่ รองอยูในปจจุบันที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมาแลวไมนอยกวา 5 ป
3) มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2548
หลักเกณฑการเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ สาย ข/ค ทีส่ ูงกวาระดับควบ
3.1) ผูบังคับบัญชาชั้นตนของหนวยงานเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาของหนวยงาน
3.2) หนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ซึ่งประกอบดวยกรรมการจากสํานักงาน
อธิการบดีรวมเปนกรรมการ หรืออาจมีกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัยรวม
เปนกรรมการดวยก็ได
3.3) หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยโดยรายงานผลการประเมินและความเห็น
ของกรรมการทุกทานดวย
3.4) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปลี่ยนตําแหนง
/ขอสังเกต……….

-6ขอสังเกต
1) ภาระงาน เหตุผล ความจําเปนของคณะ คุณสมบัติ คุณวุฒิ และขอมูลโดยทัว่ ไป
ของผูเสนอขอเปลี่ยนตําแหนง เปนไปตามหลักเกณฑ ก.ม. ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสามารถพิจารณาได
แตตําแหนงในสายงานธุรการ และระยะเวลาการปฏิบตั ิหนาที่ดานการเงินและบัญชีของผูเสนอขอเปลี่ยนตําแหนง
ไมเปนไปตามมติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 8/2538
2) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 วันที่ 3 กุมภาพันธ
2548 ไดอนุมัติการเปลี่ยนตําแหนง นางสาวกินรี นันทวงษ ตําแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 สังกัดคณะ
เกษตรศาสตร ซึ่งมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ดานการเงินและบัญชีตั้งแต พ.ศ.
2538 เปนนักวิชาการเงินและบัญชี 5 ระดับ 5
เอกสารประกอบการประชุม
- หลักเกณฑที่กําหนด ขอมูลคณะ และขอมูลสวนบุคคล
- คําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่ดานการเงินและบัญชี
- คําสั่งแตงตั้งกรรมการประเมิน
- ผลการประเมิน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาขอมูลตาง ๆ แลวมีความเห็นวา ขอมูลสวนบุคคลของ
นางทัศนีย บุญเชื่อม ไดแก ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ดา นการเงินและบัญชี เพียง 2 ปเศษ
และการดํารงตําแหนงพนักงานธุรการ
ไมสอดคลองกับ มติ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 8/2538 อีกทั้งคุณวุฒิไมตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ดังนั้น
เหตุผลความจําเปนของตนสังกัดและความเห็นของคณะกรรมการประเมิน จึงยังไมเพียงพอตอการ
พิจารณายกเวนคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิและหลักเกณฑตาง ๆ ใหได
ที่ประชุมจึงมีมติดงั นี้
1) ใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบพิจารณาเปลี่ยนตําแหนง นาง ทัศนีย บุญเชื่อม จากพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 เปนพนักงานการเงิน
และบัญชี 5 ระดับ 5
2) เมื่อ นางทัศนีย บุญเชื่อม ปฏิบัติหนาที่ดานการเงินและบัญชีเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ปแลว ใหตนสังกัดยื่นเรื่องขอยกเวนคุณสมบัติเกี่ยวกับ
คุณวุฒิและเปลี่ยนตําแหนงตอมหาวิทยาลัย
3) หากหลักเกณฑ มติ หรือแนวปฏิบตั ใิ นเรื่องทีเ่ กี่ยวของเปลี่ยนแปลงไป
ใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ มติ หรือ
แนวปฏิบัติที่กําหนดขึ้นใหม
/5.3 ขออนุมัต…
ิ …….

-75.3 ขออนุมัติยกเวนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเกี่ยวกับคุณวุฒิ
คณะศิลปศาสตรขออนุมัตยิ กเวนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่เกี่ยวกับคุณวุฒิเพื่อเปลี่ยน
ตําแหนงขาราชการ จํานวน 1 ราย คือ นางวรารัตน ปานพรม ตําแหนงพนักงานพัสดุ 5 ระดับ 5 เลขที่
ประจําตําแหนง 286 อัตรา 17,460 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร มีคุณวุฒิ ปวส.(บริหารธุรกิจ)
และศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาและการแนะแนว) จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ขอยกเวนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงเกี่ยวกับคุณวุฒเิ พื่อเปลี่ยนตําแหนงเปนนักวิชาการพัสดุ 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง
อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม
ทั้งนี้ หากที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ คณะศิลปศาสตรจะดําเนินการเปลี่ยนตําแหนงตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2548 ตอไป
เอกสารประกอบการประชุม
- สําเนาบันทึกคณะศิลปศาสตร ที่ ศธ 0529.9.1/3430 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2548
- หลักเกณฑที่กําหนด ขอมูลคณะ และขอมูลสวนบุคคล
มติที่ประชุม
อนุมัติและใหคณะศิลปศาสตรดําเนินการเปลี่ยนตําแหนงตามมติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2548 ตอไป
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
ไมมี

ปดประชุมเวลา

10.15 น.

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

……………………………………..
(ผูชวยศาสตราจารยทวีคูณ สวรรคตรานนท)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานนี้แลวในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2548

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

