รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 11/2549
ในวันจันทรที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอุบล 2 ชั้น 4 สํานักงานอธิการบดี
_______________________
ผูมาประชุม
1. (แทน) อธิการบดี
2.
3.
4.
5.

คณบดีคณะเกษตรศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข
6. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร
7. ประธานสภาอาจารย
ผูไมมาประชุม
1. อธิการบดี
2. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย
ผูเขารวมประชุม
1. นางอรุโณทัย อุนไธสง
2. นางนิตยา ศรีใส
3. นางสาวสิริรัตน วงษทอง
4. นายอรรถพงศ กาวาฬ
เริ่มประชุมเวลา

รองอธิการบดีฝายบริหาร
นายสุภชัย หาทองคํา
รองศาสตราจารยวัชรพงษ วัฒนกูล
รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข
ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธิ์ เพ็งสา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ กรรมการ

ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
นายจิรศักดิ์ บางทาไม

ติดราชการ
ติดราชการ

รักษาการในตําแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้ง
กองการเจาหนาที่
(แทน) หัวหนากองแผนงาน
เจาหนาทีบ่ ุคคล
นิติกร

09.45 น.

/ระเบียบวาระที่ 1...
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงเพื่อทราบวาอธิการบดีติดภาระกิจ จึงขอใหที่
ประชุมเลือกกรรมการ จํานวน 1 ทาน เพือ่ เปนประธานการประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเลือกรองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานในการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครัง้ ที่ 10/2549
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2549

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การแตงตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ
ประธาน เสนอที่ประชุมทราบการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
ตําแหนงชํานาญการของขาราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1) นายภควัต เนาวโสภา ตําแหนงนายชางเทคนิค 5 ระดับ 5 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 269 อัตรา 17,670.- บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเสนอ
ผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนายชางเทคนิค ชํานาญการ ระดับ 6
2) นางนิภาพรรณ สิงหทองลา ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 6 ระดับ 6 เลขที่
ประจําตําแหนง 399 อัตรา 17,220.- บาท สังกัดสํานักงานไรฝกทดลองและหองปฏิบัติการกลาง คณะ
เกษตรศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการเกษตร ชํานาญการ ระดับ 7-8
เอกสารประกอบการประชุม
- รายละเอียดของการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
มติที่ประชุม

รับทราบ
/4.2 เลื่อนระดับ...

-3-

4.2 เลื่อนระดับขาราชการ
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมทราบการเลื่อนระดับ
ขาราชการที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไปและผานการประเมินแลวใหดํารงตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้น 20 ราย ดังนี้
(1) เลื่อนระดับขาราชการเงินเดือนถึงขัน้ ต่ําของอันดับถัดไปและผานการประเมิน จํานวน 4 ราย
ลําดับ
ที่

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

นักวิชาการเงินและ
บัญชี

5

12,040.-

6

12,040.-

- ตั้งแตวันที่ 30 สิงหาคม 2549

นักวิชาการเงินและ
บัญชี

5

16,370.-

6

17,220.-

- ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2549

คณะวิศวกรรมศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
นางสาวเพลินพิศ
สกุลพงษ

นักวิชาการเงินและ
บัญชี

4

12,350.-

6

13,080.-

- ตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2549

คณะนิติศาสตร
นางเพชรรัตน แสนทวีสุข

นักวิชาการศึกษา

5

14,280.-

6

14,810.-

- ตั้งแตวันที่ 21 กันยายน 2549

ชื่อ - สกุล

1

สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
นางพยอม บุญมั่น

2

คณะเกษตรศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
นางสาวกินรี นันทวงษ

3

4

ขั้น

หมายเหตุ

/(2) เลื่อนระดับ...
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(2) เลื่อนระดับขาราชการเงินเดือนถึงขัน้ ต่ําของอันดับถัดไป จํานวน 16 ราย
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

อาจารย

6

14,810.-

7

14,810.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549

นักวิชาการเงินและบัญชี
7 ชํานาญการ

7

18,600.-

8

18,690.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 18,600.-บาท

ตําแหนง

ขั้น

หมายเหตุ

1

คณะเกษตรศาสตร
โครงการจัดตั้งภาควิชา
อุตสาหกรรมเกษตร
นางจิตรา สิงหทอง

2

คณะเภสัชศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
นางสาวชัญญานุช ชวงชิง

3.

นางสุภารัตน คําแดง

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,600.-

8

18,690.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 18,600.-บาท

4

นางสาวฎายิน กุมภลํา

อาจารย

6

15,170.-

7

15,230.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549
เนื่องจากระดับ 7 ไมมีขั้น 15,170.-บาท

5

นางสาวอรนุช
ธนเขตไพศาล

อาจารย

6

15,170.-

7

15,230.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549
เนื่องจากระดับ 7 ไมมีขั้น 15,170.-บาท

นักวิชาการศึกษา
7 ชํานาญการ

7

18,600.-

8

18,690.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 18,600.-บาท

6

คณะวิทยาศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
นายปราการ ภิรมยกิจ

7

ภาควิชาเคมี
นายวินิช พรมอารักษ

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,180.-

8

18,180.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549

8

นายชาญ อินทรแตม

อาจารย

5

12,600.-

6

12, 730.-

- ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2549

/ลําดับที่ 9 นางสาวรุงนภา...
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

ขั้น

หมายเหตุ

9

ภาควิชาฟสิกส
นางสาวรุงนภา
ทิพากรฐิติกุล

อาจารย

6

14,810.-

7

14,810.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549

10

ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
นายประสงคสม
ปุณยอุปพัทธ

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,180.-

8

18,180.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549

11

คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
นายสุพัฒนพงษ มัตราช

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,600.-

8

18,690.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 18,600.-บาท

12

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นายกุลเชษฐ เพียรทอง

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,600.-

8

18,690.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 18,600.-บาท

13

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นายไท แสงเทียน

อาจารย

6

15,170.-

7

15,230.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549
เนื่องจากระดับ 7 ไมมีขั้น 15,170.-บาท

14

นายระพีพันธ ปตาคะโส

อาจารย

5

12,600.-

6

12,730.- - ตั้งแตวันที่ 25 ตุลาคม 2548

15

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นายนท แสงเทียน

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,600.-

8

18,690.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 18,600.-บาท

16

คณะบริหารศาสตร
นางสาวฉวีวรรณ อินทนนท

อาจารย

6

15,170.-

7

15,230.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549
เนื่องจากระดับ 7 ไมมีขั้น 15,170.-บาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

/4.3 ยายตัดโอน…
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4.3 ยายตัดโอนตําแหนงขาราชการและลูกจางประจํา
ตามที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเปนการประจํา ณ หนวยงาน
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย นั้น เพื่อใหการบริหารอัตรากําลังมีความคลองตัวและตรงตามหนวยงานที่
ปฏิบัติงานจริง อธิการบดีโดยความเห็นชอบของตนสังกัดจึงไดมีคําสั่งยายโดยตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
ขาราชการและลูกจางประจํา จํานวน 7 ราย
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อทราบ ดังนี้
ลําดับ
ที่

4.3.1 ยายตัดโอนตําแหนงขาราชการ จํานวน 5 ราย
สังกัดเดิม/
ตําแหนง
ระดับ อัตรา
ชื่อ - สกุล

1

สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
นางลัพธวรรณ วงศบุญ

2

นางวิลาวัลย ซึมเมฆ

3

สํานักวิทยบริการ
ฝายเทคโนโลยีการศึกษา
นายประสิทธิ์ พวงบุตร

นักวิชาการเงินและ
บัญชี 8 ระดับ 8
ชํานาญการ

8

นักวิชาการเงินและ
บัญชี 6

6

นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา 8
ระดับ 8
ชํานาญการ

8

สังกัดใหม

23,890.- สํานักงานเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2549
19,020.- สํานักงานเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2549

19,220.- โรงพิมพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
โครงการจัดตั้งสํานัก
บริหารทรัพยสนิ และ
สิทธิประโยชน
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2549

/ลําดับที่ 4 นายนรา...

-7ลําดับ
ที่

สังกัดเดิม/
ชื่อ - สกุล

4

นายนรา พิมพพันธ

5

ฝายผลิตและบริการเอกสาร
นางศิมาพร กาเผือกงาม

ลําดับ
ที่

6

ตําแหนง

ระดับ

อัตรา

ชางพิมพ 6

6

16,880.- โรงพิมพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
โครงการจัดตั้งสํานัก
บริหารทรัพยสนิ และ
สิทธิประโยชน
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2549

เจาหนาที่บันทึก
ขอมูล 5

5

12,600.- โรงพิมพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
โครงการจัดตั้งสํานัก
บริหารทรัพยสนิ และ
สิทธิประโยชน
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2549

4.3.2 ยายตัดโอนตําแหนงลูกจางประจํา จํานวน 2 ราย
สังกัดเดิม/
ตําแหนง
ระดับ อัตรา
ชื่อ - สกุล
สํานักวิทยบริการ
สํานักงานเลขานุการ
นายศักดา มาลัย

สังกัดใหม

พนักงานเขาและ
เย็บเลม

-

สังกัดใหม

9,840.- โรงพิมพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
โครงการจัดตั้งสํานัก
บริหารทรัพยสนิ และ
สิทธิประโยชน
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2549

/ลําดับที่ 7 นายเถลิงศักดิ์...
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ลําดับ
ที่

7

สังกัดเดิม/
ชื่อ - สกุล
สํานักวิทยบริการ
สํานักงานเลขานุการ
นายเถลิงศักดิ์ บุญมา

ตําแหนง

ระดับ

พนักงานบริการอัดสําเนา

-

อัตรา

สังกัดใหม

9,410.- โรงพิมพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
โครงการจัดตั้งสํานัก
บริหารทรัพยสนิ และ
สิทธิประโยชน
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2549

รับทราบ
อนึ่ง รองอธิการบดีฝา ยบริหาร หารือที่ประชุมเรื่องการดําเนินการตัดโอน
ขาราชการ และที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. หนวยงานใหโอนและรับโอนมีความเห็นชอบ
2. นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ผูชํานาญการตามผลการพิจารณาผลงานของขาราชการ จํานวน 3 ราย ดังนี้
1) ตามที่ นายสุพฒ
ั น เงาะปก ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 6 ระดับ 6 สังกัด
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดยนื่ ผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง
นักวิชาการเกษตร ชํานาญการระดับ 7-8 นั้น

/บัดนี้ คณะกรรมการ...
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บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒไิ ดพจิ ารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว
ประธาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตัง้ ให นายสุพฒ
ั น เงาะปก ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 6 ระดับ
6 เลขที่ประจําตําแหนง 27 อัตรา 16,190.- บาท สังกัดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี ดํารงตําแหนงนักวิชาการเกษตร 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 16,490.บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 7 กรกฎาคม 2549
2) ตามที่ นางวิชชุดา มงคล ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 สังกัด
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการศึกษา
ชํานาญการ ระดับ 7-8 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒไิ ดพจิ ารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว
ประธาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตัง้ ให นางวิชชุดา มงคล ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6
เลขที่ประจําตําแหนง 53 อัตรา 20,180.-บาท สังกัดกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ดํารง
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 21, 130.- บาท เลขที่ประจําตําแหนง
และสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2549
3) ตามที่ นายทองคํา กิริยะ ตําแหนงครู 6 ระดับ 6 ชํานาญการ สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงครู ชํานาญการ ระดับ
7-8 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒไิ ดพจิ ารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว
ประธาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตัง้ ให นายทองคํา กิริยะ ตําแหนงครู 6 ระดับ 6 ชํานาญการ
เลขที่ประจําตําแหนง 145 อัตรา 25,590.-บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
ดํารงตําแหนงครู 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 27,170.- บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัด
เดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2549
เอกสารประกอบการประชุม
- แบบสรุปการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

/ระเบียบวาระที่ 5...
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5.2 เสนอแนวทางในการดําเนินการเปลี่ยนตําแหนง
ดวย โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดศกึ ษาแนวทางในการดําเนินการ
เปลี่ยนตําแหนงของขาราชการ , พนักงานมหาวิทยาลัย , ลูกจางชั่วคราว จําแนกตามชื่อตําแหนง ดังนี้
1. ชื่อตําแหนงขาราชการ
2. ชื่อตําแหนงลูกจางประจํา
ทั้งนี้ ก.ม. มอบอํานาจในการพิจารณาเปลีย่ นตําแหนงขาราชการทุกกรณีให
อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย เปนผูพ ิจารณา (หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ว15 ลว.28 ธ.ค. 2541) ดังนี้
กรณีการเปลี่ยนตําแหนงของมหาวิทยาลัย
1. การเปลี่ยนตําแหนง สาย ข/ค
จาก ตําแหนงที่เปนสายงานระดับ 1 (วุฒิ ปวช./ม.6)
หรือ ระดับ 2 (วุฒิปวส. /อนุปริญญา)
เปน ตําแหนงที่เปนสายงานเริ่มตนระดับ 3

หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ม.กําหนด
1. ใหเปลี่ยนตําแหนงไดทั้งตําแหนงที่มีคนครอง ตําแหนงวาง
2. ตําแหนงที่เปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. คุณวุฒิตองตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง
4. กรณีมีกรอบตําแหนงวางกับตําแหนงที่จะเปลี่ยนใหสลับกัน
5. ไมเปนเหตุที่จะขอกําหนดตําแหนงใหม และ
ไมเปนเหตุใหมีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจาง
2. การเปลี่ยนตําแหนง สาย ข/ค เปน ตําแหนง สาย ก
6. ใหสรุปผลการเปลี่ยนตําแหนงให ก.ม. ตรวจสอบภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป
ขั้นตอนการดําเนินการเปลี่ยนตําแหนงของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน
1. การเปลี่ยนตําแหนงสาย ข/ค
1. หนวยงานที่ประสงคเปลี่ยนตําแหนงบุคลากรในสังกัดใหเสนอเหตุผล ความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง
พรอมรายละเอียดการวิเคราะหงานเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา และ
2. วิเคราะหอัตรากําลัง โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบ รวมถึงความเห็นดานงบประมาณ แลวนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อที่ประชุมอนุมัติ จึงแตงตั้งกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนงตอไป
3. หนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน โดยอาจมีกรรมการจากสํานักงานอธิการบดีรวมเปนกรรมการ หรืออาจมีกรรมการ
จาก ภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการดวยก็ได
4. ใหหนวยงานรายงานผลการประเมินและความเห็นของกรรมการแตละทาน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณา
2. การเปลี่ยนตําแหนง สาย ข/ค เปน ตําแหนงสาย ก (มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2548 )
1. คุณวุฒิทางการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรหรือการเรียนการสอนของคณะ
2. ผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากคณะแลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
3. เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแลว ใหทดลองปฏิบัติหนาที่สอนไมนอยกวา
1 ภาคการศึกษา
4. คณะที่รับเขาจะทําการประเมินหลังการปฏิบัติหนาที่สอนเมื่อผานการประเมินแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลพิจารณาตอไป

/จากการหารือ...
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ตําแหนงซึ่งจางโดยใชเงินรายได
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
การเปลี่ยนตําแหนงของลูกจางชั่วคราว /พนักงานเงินรายได
วิธีการดําเนินการในปจจุบัน
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
อนุโลมตามหลักเกณฑของขาราชการ
หากหนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงในการจางลูกจางชั่วคราว
หมายเหตุ
ขอเสนอแนวทางดําเนินการ ดังนี้
ลูกจางชั่วคราวยังไมมกี ารขอเปลี่ยนตําแหนง 1. เปลี่ยนสัญญาจาง
มอบใหหนวยงานเปนผูพิจารณาเหตุผลและความจําเปนในการ
เปลี่ยนตําแหนงเพื่อใหเกิดเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะภารกิจ
ของหนวยงาน โดยการจัดทําคําของบประมาณประจําป ในการจาง
ลูกจางชั่วคราว
2. อัตราคาจาง
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและสถานะทางการเงินของหนวยงาน
ทั้งนี้ ตองไมเกินกวาอัตราที่ทางราชการกําหนด

มติที่ประชุม

แนวทางในการเปลี่ยนตําแหนง
1. การเปลี่ยนตําแหนงสาย ข / ค เปน สาย ก ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ

วิธีการเดิม
2. การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการและพนักงานเงินงบประมาณใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและ วิธีการเดิม
3. การเปลี่ยนตําแหนงลูกจางชั่วคราวเงินรายไดและพนักงานเงินรายได ฉพาะ
สาย ข / ค
3.1 ใหใชวิธีการเปลี่ยนสัญญาจาง โดยใหหนวยงานพิจารณาเหตุผลและความ
จําเปนในการเปลี่ยนตําแหนง เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะภารกิจของหนวยงาน
ทั้งนี้ ตองบรรจุในแผนงบประมาณเงินรายไดประจําป
/3.2 อัตราคาจาง…
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3.2 อัตราคาจาง ตองไมเกินกวาอัตราที่ทางราชการกําหนด หากหนวยงาน
ประสงคจะจายใหมากกวาที่ทางราชการกําหนดใหถือเปนการจายคาประสบการณ หรือเงินเพิ่มพิเศษ
อื่น ๆ
ทั้งนี้ การดําเนินการตามขอ 3 ใหเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณา และ ใหถือปฏิบัตหิ ลังจากไดมีการรับรองรายงานการประชุมแลว
5.3 การเปลี่ยนตําแหนง
5.3.1 การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ จํานวน 4 ราย
ลําดับที่
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
นายจิรศักดิ์ บางทาไม
นายวันชัย ทิพยชัย
นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
นางสุภาพร ธีระพงษสวัสดิ์

จากตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นิติกร
เจาหนาที่บุคคล
พนักงานธุรการ

เปนตําแหนง
อาจารย
อาจารย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บุคคล

1. นายจิรศักดิ์ บางทาไม
ขออนุมัติเปลีย่ นตําแหนงขาราชการสาย ข/ ค เปน ก
ตามบันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.6.18/2480 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549
คณะนิติศาสตร ขอสงผลการประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ นายจิรศักดิ์ บางทาไม จาก
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 ตําแหนงเลขที่ 129 อัตราเงินเดือน 22,220.-บาท
เปนตําแหนงอาจารย ระดับ 6 สังกัด คณะนิติศาสตร ทั้งนี้ ตัง้ แตวันที่ 1 กันยายน 2549
ใบสรุปเรื่อง

/ ขอมูลประกอบการพิจารณา …
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักเกณฑ ก.ม. ขอมูลสวนบุคคลและความเห็นของคณะนิติศาสตร
หลักเกณฑ ก.ม.
1. ใหเปลี่ยนตําแหนงไดทั้งตําแหนงที่มีคนครอง
ตําแหนงวางมีเงินและตําแหนงวางไมมเี งิน
2. ตําแหนงทีเ่ ปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และคํานึงถึงภาระงานของตําแหนงนั้นดวย

3. กรณีเปลี่ยนตําแหนงที่มคี นครอง คุณวุฒิของ
ผูครองตําแหนงจะตองตรงกับมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที่ จะขอเปลี่ยน

ขอมูลสวนบุคคลและความเห็นของหนวยงาน
ตําแหนงที่ขอเปลี่ยนเปนตําแหนงที่มีคนครอง
หนวยงานไดมอบหมายงานสอน คือ
- วิชา 2101 101 การควบคุมสังคมและระบบกฎหมาย
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548
- วิชา 2137 101 การปกครองทองถิ่น ในภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2549
นายจิรศักดิ์ บางทาไม
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2548 เปลี่ยนตําแหนงขาราชการสาย
ข/ค เปน ก และการดําเนินการของคณะนิติศาสตร
หลักเกณฑ
1. คุณวุฒิทางการศึกษาไมตา่ํ กวาปริญญาโทใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรหรือการเรียน
การสอนของคณะ

2. ผานการพิจารณาและไดรบั ความเห็นชอบจาก
คณะแลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล เพื่อพิจารณา

ขอมูลสวนบุคคล
นายจิรศักดิ์ บางทาไม มีคณ
ุ วุฒิ
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- คณะนิติศาสตรไดพิจารณาผลการประเมิน
การสอนเรียบรอยแลว
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หลักเกณฑ
3. เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลแลวใหทดลองปฏิบัติหนาที่
สอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา

4. คณะที่รับเขาจะทําการประเมินหลังการปฏิบัติ
หนาที่สอนเมื่อผานการประเมินแลวจึงนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาตอไป

ขอมูลสวนบุคคล
- ไดปฏิบัตงิ านสอนมากกวา 1 ภาคการศึกษา
โดยคณะมอบหมายงานสอน ในวิชา 2101101
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 และ
วิชา 2137101 การปกครองทองถิ่น
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549
- คณะไดประเมินการปฏิบัติหนาที่สอนแลว
เห็นควรใหผานการประเมิน และขออนุมัติ
เปลี่ยนตําแหนง จาก ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 เปน ตําแหนง
อาจารย ระดับ 6 ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน
2549

ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดและขั้นตอนการขอรับการประเมิน โดยคณะ
มติที่ประชุม
นิติศาสตร ของ นายจิรศักดิ์ บางทาไม ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2549 รวมทั้ง
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานสอนแลว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนตําแหนง

2. นายวันชัย ทิพยชัย
ใบสรุปเรื่อง ขออนุมัติยา ยและเปลี่ยนตําแหนงขาราชการสาย ข/ ค เปน ก
ตามบันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.6.19/3417 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549
คณะรัฐศาสตร ขอสงผลการประเมินเพือ่ เปลี่ยนตําแหนงขาราชการ นายวันชัย ทิพยชัย จาก ตําแหนง
นิติกร 6 ระดับ 6 ตําแหนงเลขที่ 6 อัตราเงินเดือน 19,400.-บาท เปน ตําแหนงอาจารย ระดับ 6
สังกัดคณะรัฐศาสตร

/ ขอมูลประกอบการพิจารณา ...

- 15 ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักเกณฑ ก.ม. ขอมูลสวนบุคคลและความเห็นของคณะรัฐศาสตร
หลักเกณฑ ก.ม.

ขอมูลสวนบุคคลและความเห็นของหนวยงาน

1. ใหเปลี่ยนตําแหนงไดทั้งตําแหนงที่มีคนครอง
ตําแหนงวางมีเงินและตําแหนงวางไมมเี งิน

ตําแหนงที่ขอเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครอง

2. ตําแหนงทีเ่ ปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และคํานึงถึงภาระงานของตําแหนงนั้นดวย

หนวยงานมอบหมายงานสอน คือ
- วิชา 2110 101 ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกฎหมาย
ทั่วไป ในภาคเรียนที่ 2/2549
- วิชา 2112 201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมืองในภาคเรียนที่ 2/2549
นายวันชัย ทิพยชัย
- ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหนง
- ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

3. กรณีเปลี่ยนตําแหนงที่มคี นครอง วุฒขิ องผูครอง
ตําแหนงจะตองตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่
จะขอเปลี่ยน

2. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2548 เปลี่ยนตําแหนงขาราชการสาย ข/ค เปน ก
และการดําเนินการของคณะนิติศาสตร
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครัง้ ที่ 1/2548
วันที่ 1 กรกฎาคม 2 548
1. คุณวุฒิทางการศึกษาไมตา่ํ กวาปริญญาโท
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรหรือการ
เรียนการสอนของคณะ

2. ผานการพิจารณาและไดรบั ความเห็นชอบจาก
คณะแลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล เพือ่ พิจารณา

ขอมูลสวนบุคคล
นายวันชัย ทิพยชัย
- ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- คณะรัฐศาสตรไดพิจารณาผลการประเมิน
การสอนเรียบรอยแลว
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มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครัง้ ที่ 1/2548
วันที่ 1 กรกฎาคม 2 548
3. เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลแลวใหทดลองปฏิบัติหนาที่
สอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา

4. คณะที่รับเขาจะทําการประเมินหลังการปฏิบัติ
หนาที่สอนเมื่อผานการประเมินแลวจึงนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาตอไป

ขอมูลสวนบุคคล
ไดมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่สอนในวิชา
- วิชา 2110 101 ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับ
กฎหมายทัว่ ไป ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2549
- วิชา 2112201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
สถาบันการเมือง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2549
- คณะไดประเมินการปฏิบัติหนาที่สอนแลว
เห็นควรใหผานการประเมิน และขออนุมัติ
เปลี่ยนตําแหนง จาก ตําแหนงนิติกร 6
ระดับ 6 เปนตําแหนงอาจารย ระดับ 6

เนื่องจากการทดลองปฏิบัตหิ นาที่สอนยังไมครบ 1 ภาคการศึกษา ที่ประชุมจึง
มติที่ประชุม
มีมติให นายวันชัย ทิพยชัย ปฏิบตั ิหนาทีส่ อนใหครบ 1 ภาคการศึกษา และใหคณะที่รับเขาทําการ
ประเมินหลังการปฏิบตั ิหนาที่สอน แลวจึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปลี่ยน
ตําแหนงตอไป
3. นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ใบสรุปเรื่อง ขออนุมัติเปลีย่ นตําแหนงขาราชการ ราย นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
งานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอเสนออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ
จํานวน 1 ราย คือ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ตําแหนงเจาหนาที่บุคคล 6 ระดับ 6 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 6 อัตราเงินเดือน 17,200.-บาท สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
จากตําแหนงเจาหนาที่บุคคล 6 ระดับ 6 เปน ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 อัตรา
เงินเดือน เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม

/หลักเกณฑ ก.ม….
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หลักเกณฑ ก.ม.
หลักเกณฑ ก.ม.
1. ใหเปลี่ยนตําแหนงได ทั้งตําแหนงที่มีคนครอง
ตําแหนงวางมีเงินและไมมีเงิน
2. ตําแหนงทีเ่ ปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานที่
ปฏิบัติ และคํานึงถึงภาระงานของตําแหนงนัน้
ดวย
3. กรณีเปลี่ยนตําแหนงที่มคี นครอง วุฒิของ
ผูครองตําแหนงจะตองตรงกับมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
4. กรณีที่หนวยงานมีกรอบตําแหนงวางไมมีเงินใน
ตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงที่จะขอเปลีย่ นให
เปลี่ยนตําแหนงสลับกัน เพื่อใหกรอบตําแหนง
เปนไปตามที่ ก.ม. กําหนดไวเดิม

ขอมูล นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
- เปนการเปลีย่ นตําแหนงทีม่ ีคนครอง
- ไดรับมอบหมายใหปฏิบัตงิ าน

- มีคุณสมบัตติ รงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
- ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงจากเจาหนาที่บุคคล
เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ใน
กรอบอัตราเงินเดือน เลขทีป่ ระจําตําแหนง
และสังกัดเดิม เพื่อใหสอดคลองกับภารงาน
ในปจจุบนั

ขอมูลประกอบการพิจารณา
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1045/2546 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 แตงตั้ง
ให นางสาวมัณฑนา เจือบุญ เปนผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางานสารบรรณ กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี ตั้งแตวนั ที่ 11 สิงหาคม 2546 เปนตนไป ทั้งนี้ เพื่อใหมีความสอดคลองกับภาระหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติหนาที่ในลักษณะงานทีด่ แู ลรับผิดชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดงานสารบรรณ ในการกลั่นกรองนําเสนอเอกสาร ตรวจสอบการคัดแยกเอกสาร
การเบิกจาย
เนื่องจากหนวยงานยื่นเรื่องขอเปลี่ยนตําแหนงภายหลังจากมีมติเกี่ยวกับการ
มติที่ประชุม
เปลี่ยนตําแหนงเพิ่มเติม จึงเห็นควรใหการเปลี่ยนตําแหนง นางสาวมัณฑนา เจือบุญ นําเสนอ
โครงสรางอัตรากําลัง การวิเคราะหงาน และการวิเคราะหอัตรากําลัง โดยมีความเห็นของกองแผนงาน
ประกอบดวย แลวจึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในคราวตอไป
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4. นางสุภาพร ธีระพงษสวัสดิ์
ใบสรุปเรื่อง ขออนุมัติเปลีย่ นตําแหนงขาราชการ ราย นางสุภาพร ธีระพงษสวัสดิ์
สํานักวิทยบริการ ขอเสนออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ จํานวน 1 ราย คือ
นางสุภาพร ธีระพงษสวัสดิ์ ตําแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง 78 อัตรา
เงินเดือน 16,370.- บาท สังกัดสํานักวิทยบริการ ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง เปนเจาหนาที่บุคคล 5
ระดับ 5 อัตราเงินเดือน เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549
ขอมูลเบื้องตน
1. บรรจุเขารับราชการ สังกัดสํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังนี้
- ตําแหนงเจาหนาที่พิมพดีด 1 ระดับ 1 ตั้งแตวนั ที่ 5 เมษายน 2537 ถึงวันที่
1 ตุลาคม 2537
- ตำแหนงเจาหนาที่ธุรการ 1 ระดับ 1 ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2537 ถึงวันที่ 9
พฤศจิกายน 2537
- ตำแหนงพนักงานธุรการ 2 ระดับ 2 ตั้งแตวนั ที่ 7 มีนาคม 2538 ถึงวันที่ 7 มีนาคม
2540
- ตำแหนงพนักงานธุรการ 4 ระดับ 4 ตั้งแตวนั ที่ 1 มีนาคม 2542 ถึงวันที่ 19
กรกฎาคม 2544
- ตำแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2544 - ปจจุบัน
รวมอายุราชการ 12 ป 6 เดือน (นับถึง 6 พฤศจิกายน 2549)
2. คุณวุฒกิ ารศึกษาของ นางสุภาพร ธีระพงษสวัสดิ์
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชกรรม
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) การบัญชี
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
หลักเกณฑการเปลี่ยนตําแหนง สามารถพิจารณาไดจาก
1) หลักเกณฑ ก.ม.
2) มติ อ.ก.ม.
3) มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
4) หลักเกณฑ ก.ม. ขอมูลสวนบุคคล และความคิดเห็นของหนวยงาน
/1) หลักเกณฑ ก.ม....
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1) หลักเกณฑ ก.ม.
หลักเกณฑ ก.ม.
1. ใหเปลี่ยนตําแหนงไดทั้งตําแหนงที่มีคนครอง
ตําแหนงวางมีเงิน และตําแหนงวางไมมีเงิน
2. ตําแหนงทีเ่ ปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และคํานึงถึงภาระงานของตําแหนงนั้นดวย

3. กรณีเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครองคุณวุฒขิ อง
ผูครองตําแหนงจะตองตรงกับมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงทีจ่ ะขอเปลี่ยนดวย
2) มติ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2538
มติ อ.ก.ม.
1. อนุมัติการเปลี่ยนตําแหนงในสายงานการเงินและ
บัญชีและสายงานพัสดุ
2. ผูขอเปลี่ยนตําแหนงตองดํารงตําแหนงทีค่ รองอยู
ในปจจุบนั ทีม่ หาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป

ขอมูลสวนบุคคลและความคิดเห็นของหนวยงาน
1. ตําแหนงทีข่ อเปลี่ยนของบุคคลดังกลาว เปน
ตําแหนงที่มีคนครอง
2. เปนการขอเปลี่ยนตําแหนงในสายงานเดิมที่ตรงกับ
ลักษณะงานที่ นางสุภาพร ธีระพงษสวัสดิ
ปฏิบัติงานอยูแลว และเพื่อรองรับตอปริมาณและ
ภาระงานดานงานบุคคลที่เพิ่มมากขึน้ ของ
สํานักวิทยบริการ
3. คุณวุฒิของผูเสนอขอเปลี่ยนตําแหนง ตรงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงเจาหนาที่บคุ คล

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2538
ขอมูลสวนบุคคล
1. เปนการเสนอขอเปลี่ยนตําแหนงของผูด ํารงตําแหนง
ในสายงานบริหารงานบุคคล
2. นางสุภาพร ธีระพงษสวัสดิ์ ดํารงตําแหนงพนักงาน
ธุรการ ในสังกัด สํานักวิทยบริการ มาแลวจํานวน 12 ป

3) มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2548 และ ครั้งที่ 9/2548 และการดําเนินการของ
หนวยงาน
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
การดําเนินการของหนวยงาน
1. การเปลี่ยนตําแหนงที่มใิ ชนักวิชาการเงินและ
1. การเปลี่ยนตําแหนงของ นางสุภาพร ธีระพงษสวัสดิ
บัญชี หรือนักวิชาการพัสดุ ผูที่ขอเปลี่ยน
เปนการเปลีย่ นตําแหนงเปนเจาหนาที่เจาหนาที่บุคคล
ตําแหนงจะตองมีเวลาปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 ป
ในตําแหนงที่ขอเปลี่ยนไมนอยกวา 1 ป และให
พิจารณามติหรือหลักเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของดวย
2. ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอบังคับ
2. สํานักวิทยบริการ ไดดําเนินการ ตามหลักเกณฑ /
บัญชาของหนวยงาน
ขั้นตอนโดยผานความเห็นชอบบังคับบัญชาชั้นตน
และผูบังคับบัญชาหนวยงาน
/3. ผูบังคับบัญชา...
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มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
การดําเนินการของหนวยงาน
3. ผูบังคับบัญชาของหนวยงานแตงตั้งณะกรรมการ 3. แตงตั้งคณะกรรมการเพือ่ ประเมินเปลีย่ นตําแหนง
ประเมิน ซึง่ ประกอบดวยกรรมการจาก
โดยมีกรรมการจาก คณะเกษตรศาสตร รวม 1 คน
สํานักงานอธิการบดีรวมเปนกรรมการ หรือ
และจากสํานักงานอธิการบดี 2 คน
อาจจะมีกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัยรวม
เปนกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปน
กรรมการดวยก็ได
4. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยโดยรายงาน 4. โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ เสนอเรื่องตอ
ผลการประเมินและความเห็นของกรรมการ
มหาวิทยาลัยพรอม รายงานผลการประเมินและ
ทุกทานดวย
มีความเห็นของกรรมการ ทุกทาน
5. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปลี่ยน
ตําแหนง
มติที่ประชุม

อนุมัติ
5.3.2 การปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย

ใบสรุปเรื่อง ขออนุมัตปิ รับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
โครงการจัดตัง้ กองสงเสริมการวิจัยฯ ขอเสนออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน 1 ราย คือ นายกิตติพศ วรรณคํา ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เลขที่ 35 อัตราคาจาง 7,700.-บาท คาสวัสดิการ 3,180.-บาท คาประสบการณ 1,812.-บาท
โครงการจัดตัง้ กองสงเสริมการวิจัยฯ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1) ขออนุมัตปิ รับวุฒิ นายกิตติพศ วรรณคํา จาก คุณวุฒิปริญญาตรี เปน คุณวุฒิ
ปริญญาโท
2) ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงนายกิตติพศ วรรณคํา จาก ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป เปน ตําแหนงนักวิชาการศึกษา เปนเลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2549

/ขอมูลประกอบการพิจารณา...
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักเกณฑการปรับวุฒิ
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2549 เมื่อ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2545 : การที่จะใหไดรบั คาจางเพิ่มตามคุณวุฒนิ ั้น คณะ/หนวยงานจะตองคํานึงถึง
ภาระงานปริมาณงานที่มอบหมาย ตลอดจนความยากงายของหนวยงาน และกําหนดใหมกี ารทดสอบ
ความรูความสามารถในหนาที่ที่ปฏิบัติ กอนที่จะเสนอเรื่องขอปรับวุฒิเพื่อปรับคาจางเพิ่มขึ้นตอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาตอไป
ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ ไดจัดสงผลการประเมินเพื่อประกอบการ
ปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนง และมอบหมายภาระงานดานการดูแล ประสานงาน และติดตามประเมินผล
การดําเนินโครงการ ในสวนของงานบริการวิชาการ และโรงเรียนเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีทั้งหมด
2. หลักเกณฑการเปลี่ยนตําแหนง
1. การเปลี่ยนตําแหนงในระดับเดียวกันไมไดกําหนดหลักเกณฑใด ๆ
2. ความเห็นของกองแผนงาน
- เห็นควรใหเปลี่ยนตําแหนงและปรับวุฒิ โดยปรับเพิ่มคาสวัสดิการ 3,890.-บาท
โดยผูบังคับบัญชาพึงมอบหมายงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใหสอดคลองกับคุณวุฒิทเี่ สนอขอปรับ
และเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวิชาการศึกษา ซึ่งจะทําใหการใชจายงบประมาณในสวนที่
เพิ่มขึ้นดังกลาวขางตนเปนประโยชนแกทางราชการตอไป
- ในสวนคาจาง (Salary Base) ยังไมมีผลกระทบ แต ในสวนคาสวัสดิการจะสงผล
กระทบตองบประมาณรายจายในสวนเงินรายได ซึ่งจะเพิ่มขึ้น เปนเงิน 8,520.-บาท/ป
3. ขอมูลเบื้องตน
ประวัติรับราชการ
- บรรจุเขารับราชการ

- ยายขาราชการ

ตําแหนงพนักงานพัสดุ 2 ระดับ 2
ตั้งแตวนั ที่ 19 มิถุนายน 2543 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2535
สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี
ไปดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน 3 ระดับ 3
อัตราเงินเดือน 5,560.-บาท
ตั้งแตวนั ที่ 4 มกราคม 2536 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2537
/ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป...
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ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 ระดับ 4
อัตราเงินเดือน 7,380.-บาท
ตั้งแตวนั ที่ 4 มกราคม 2538 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2539 สังกัดสํานักวิทยบริการ
- ลาออกจากราชการ

ประวัติพนักงานมหาวิยาลัย
- บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 ระดับ 4
อัตราเงินเดือน 7,780.-บาท
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2539

ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดสํานักวิทยบริการ
ตั้งแตวนั ที่ 16 มกราคม 2546
อัตราคาจาง 6,360.-บาท คาสวัสดิการ
3,180.-บาท

สํานักวิทยบริการ
- ขออนุมัติปรับคาจางเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 เพื่อใหใกลเคียงเงินเดือนเดิม
มติที่ประชุม ใหไดรับเงิน Salary Basy และคาสวัสดิการเทาเดิม และเพิ่ม
คาประสบการณ เทากับ 1,812.-บาท
- ไปปฏิบัติงานเปนการประจํา

ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ณ โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจยั
สํานักงานอธิการบดี
ตั้งแตวนั ที่ 1 มีนาคม 2548
อัตราเงินเดือน 7,700.-บาท คาสวัสดิการ
3,180.- บาท คาประสบการณ 1,812.- บาท

/4. ขอมูลการดําเนินการ...
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4. ขอมูลการดําเนินการของปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนง นายกิตติพศ วรรณคํา
การดําเนินการ
โครงการจัดตัง้ กองสงเสริมการวิจัยฯ
1. ขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษา จาก ปริญญาตรี
เปน ปริญญาโท อัตรา 8,870.-บาท
คาประสบการณ 4,992.- บาท (คาสวัสดิการ
3,180.-บาท และคาประสบการณ 1,812.-บาท)
(ที่ ศธ 0529.1.4/122 ลว. 24 มกราคม 2549)

2. สง tor เพื่อประกอบการปรับวุฒิ เหตุผล ความจําเปน
เพื่อยกฐานะเปนกอง สงเสริมการวิจัยฯ
(ศธ 0529.1.4/206 ลว. 7 กุมภาพันธ 2549)

3. ขอเปลี่ยนตําแหนงและปรับวุฒิพนักงาน
จาก ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เปน ตําแหนงนักวิชาการศึกษา และปรับวุฒิ
จากปริญญาตรี เปน ปริญญาโท คาจาง
8,870.- บาท คาสวัสดิการ 3,890.-บาท และ
คาประสบการณ 1,812.-บาท
(ศธ 0529.1.4/439 ลว. 14 มีนาคม 2549)

โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่
- แจงหลักเกณฑตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงาน ครั้งที่ 5/2545 เรื่องหลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติสําหรับการปรับวุฒิสาย ข และ ค และให
หนวยงานดําเนินการตามมติดังกลาว แลวสงผลการประเมิน
เหตุผล ความจําเปน และภาระงานปริมาณงานที่ไดรับ
มอบหมายเพิ่มขึ้น เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพิจารณา (ศธ 0529.2.3/0167 ลว. 1 ก.พ. 49)
- นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 3/2549
พิจารณา แลว มีมติ
1. ใหงานสงเสริมการวิจัย ฯ จัดทําโครงสรางและกรอบ
อัตรากําลังของหนวยงาน การกําหนดตําแหนงและคุณวุฒิที่
จําเปนและสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน โดยผานการ
พิจารณาการกําหนดตําแหนงและนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลใหความเห็นชอบ
2. หากโครงสรางและกรอบอัตรากําลังไดรับความเห็นชอบ
แลว จึงใหหนวยงานดําเนินการเสนอขอปรับวุฒิตอไป
- การเจาหนาที่ทําหนังสือเรียนอธิการบดี ดังนี้
1. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 3/2549 เรื่องการปรับ
วุฒิ ของ นายกิตติพศ ฯ
2. การจัดทําโครงสรางของสํานักงานอธิการบดี
3. วิธีการเปลี่ยนตําแหนง
เสนอเพื่อพิจารณา
1. ชะลอเรื่องการเปลี่ยนตําแหนงจนกวาจะจัดทําโครงสราง
หนวยงานแลวเสร็จ
2. การเปลี่ยนตําแหนง ขอใหหนวยงานพิจารณาถึงภาระงาน
ของบุคคลเปนสําคัญ และอัตรากําลังของงานสงเสริมการวิจัย
ควรเปนตําแหนงวิจัย หรือเจาหนาที่สงเสริมการวิจัย เปนตน
3. การปรับวุฒิ ขอใหหนวยงานเสนอภาระหนาที่ โดยอธิบาย
ถึงลักษณะงาน ปริมาณงาน เหตุผล และความจําเปน แลวสง
ใหการเจาหนาที่
- ทั้งนี้ อธิการไดเห็นชอบตามที่เสนอ และธุรการแจงเวียนให
ทราบ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549
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การดําเนินการ
โครงการจัดตัง้ กองสงเสริมการวิจัยฯ
4.

โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่
- การเจาหนาที่ แจงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยน
ตําแหนงตอจากฉบับที่แจงลงวันที่ 23 มีนาคม 2549 และให
หนวยงานสงขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
1. ความเห็นกองแผนงานเกี่ยวกับโครงสรางกรอบ
อัตรากําลังและงบประมาณในการกําหนดตําแหนง
นักวิชาการศึกษา
2. เหตุผลและความจําเปนของหนวยงานในการเปลี่ยน
ตําแหนงและปรับวุฒิ
3. ขอมูลที่แสดงคุณภาพ ลักษณะงาน ความยากงายของ
งานและภาระงานที่ไดรับมอบหมายอื่นๆ ที่มิไดกําหนด
ใน tor และภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายเพิ่มเติมหลังการเปลี่ยนตําแหนง
(ศธ 0529.2.3/1764 ลว. 4 สิงหาคม 2549)

5. สงสําเนาความเห็นดานกรอบอัตรากําลังสําหรับการ
เปลี่ยนตําแหนงและการปรับวุฒิ จากกองแผนงาน
(ศธ 0529.1.4/1692 ลว. 21 กันยายน 2549)

ขั้นตอนการเปลี่ยนตําแหนง
1. เจาตัวแสดงความประสงคขอเปลี่ยนตําแหนงโดย
ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น แลวเสนออธิการบดี
พิจารณา
2. แตงตั้งกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนง 3 – 5
คน โดยอาจมีกรรมการภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยรวมดวย
3. สงผลการประเมินและความเห็นของกรรมการทุก
ทาน เพื่อการเจาหนาที่จะสรุปผลและนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
4. วิเคราะหโครงสรางอัตรากําลัง เหตุผล และความ
จําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง โดยคํานึงถึงภารกิจหลัก
ของหนวยงานตอจํานวนผูใชบริการและภาระงานของผู
เสนอขอเปลี่ยนตําแหนง พรอมทั้งมีความเห็นเกี่ยวกับ
กรอบอัตรากําลังและงบประมาณจากกองแผนงาน
ประกอบการพิจารณาเปลี่ยนตําแหนง

1. อธิการบดีอนุมัติแลว

2. หนวยงานเสนอรายชื่อให การเจาหนาที่ แตงตั้งกรรมการ
ประเมิน เพื่อเปลี่ยนตําแหนง จาก เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป เปน นักวิชาการศึกษา ลงวันที่ 29 กันยายน 2549

4. สงความคิดเห็นจากกองแผนงานแลว ยกเวน เหตุผลและ
ความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนงและขอมูลที่แสดงคุณภาพ
ลักษณะงาน ความยากงายของงานและภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายอื่นๆ ที่มิไดกําหนดใน tor และภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายเพิ่มเติมหลังการเปลี่ยนตําแหนง ตามหนังสือที่
ศธ 0529.2.3/1764 ลว. 4 สิงหาคม 2549
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ขั้นตอนการเปลี่ยนตําแหนง
5. ขอแจงรายชื่อคณะกรรมการประเมิน
เพื่อเปลี่ยนตําแหนงพนักงาน
ตามบันทึก ที่ ศธ 0529.1.4/1747 ลงวันที่
28 กันยายน
7. ขอแจงขอมูลเพื่อประกอบการปรับวุฒิและ
เปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามบันทึก ที่ ศธ 0529.1.4/1845 ลงวันที่
12 ตุลาคม 2549 โดยสง
- แบบประเมิน
- โครงสรางและอัตรากําลัง (เอกสารหมายเลข 1)
- แบบประวัติสวนตัวและผลงาน
(เอกสารหมายเลข 2)
- คูมือการปฏิบัติงาน

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อ
เปลี่ยนตําแหนงพนักงาน ตามคําสั่งมหาวิทาลัยฯ
ที่ 1057/2549 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549
- นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 11/2549

มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาหนังสือของโครงการจัดตัง้ กองสงเสริมการวิจัยฯ แลว
หนวยงานยังไมแสดงถึงความจําเปนที่จะตองมีผูมีคณ
ุ วุฒิปริญญาโทปฏิบตั ิงาน และภาระงานทีน่ ําเสนอ
ไมสอดคลองกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวิชาการศึกษา ดังนั้น จึงอนุมัติเฉพาะการเพิ่มวุฒิ
การศึกษาในแฟมประวัติบุคลากร
5.3.3 การเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา จํานวน 5 ราย
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล
นายสมัย กิ่งคํา
นายนพดล ภูมิสวัสดิ์
นายสมเกียรติ กองสมบัติ
นางนารี แกววงษา
นางสมคิด สุพันทะมาด

จากตําแหนง
พนักงานขับรถยนต
นักการภารโรง
พนักงานบริการอัดสําเนา
คนงานหองทดลอง
คนงานหองทดลอง

เปนตําแหนง
หัวหนาหนาหมวดรถยนต
หัวหนาหมวดสถานที่
พนักงานพิมพดีดชั้น 2
พนักงานผูชว ยผลิตทดลอง
พนักงานผูชว ยผลิตทดลอง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2549 มีมติเห็นชอบใหกําหนดชื่อตําแหนง หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา
เพื่อใหคณะ/หนวยงานถือปฏิบัติตอไป หากประสงคจะปรับเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจําในสังกัด ดังนี้
/1. กําหนดชื่อตําแหนง…
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1. กําหนดชื่อตําแหนง : ใหกําหนดชื่อตําแหนงตามบัญชีรายชื่อตําแหนง
ลูกจางประจําตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
2. หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา สามารถพิจารณาไดจาก
- การปรับระดับตําแหนงลูกจางประจํา : ใหปรับระดับชั้นจากชั้น 1 เปนชั้น 2
หรือชั้น 2 เปนชั้น 3 เมื่อผูด ํารงตําแหนงนั้น ๆ ไดรับคาจางถึงขั้นต่ําของตําแหนงที่สูงกวา และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนด พรอมกําหนดหนาที่โดยยอของ
ตําแหนงใหมที่ขอปรับระดับ
- การเปลี่ยนตําแหนง : ใหเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจําไดตามความเหมาะสม
สอดคลองกับลักษณะงานและภาระหนาทีข่ องคณะ/หนวยงาน พรอมกําหนดหนาทีโ่ ดยยอตําแหนงใหม
ที่ขอเปลี่ยน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
- รายละเอียดตําแหนงลูกจางประจําของกระทรวงการคลัง
- รายละเอียดภาระงานของ
คณะเภสัชศาสตร ขออนุมตั ิเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. นายสมัย กิ่งคํา ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
คณะเภสัชศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง นายสมัย กิ่งคํา ลูกจางประจํา ตําแหนง
เลขที่ 21 อัตราเงินเดือน 10,850.-บาท จาก ตําแหนงพนักงานขับรถยนต เปน ตําแหนงหัวหนาหมวด
รถยนต
ขอมูลเบื้องตน
- บรรจุเขารับราชการเปนลูกจางประจํา ตำแหนงพนักงานขับรถยนต ตําแหนงเลขที่
21 อัตราเงินเดือน. 3,540.-บาท สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2537 ถึง
วันที่ 3 กันยายน 2543
- ไปปฏิบัติงานเปนการประจํา ณ คณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวนั ที่ 4 กันยายน 2543
ถึงปจจุบัน
- ยายและตัดโอนอัตราไปสังกัด ณ คณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2549
ถึงปจจุบัน
รวมอายุราชการได 12 ป 6 เดือน (นับถึง 31 ตุลาคม 2549)
/2. นายนภดล…
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2. นายนพดล ภูมิสวาสดิ์ ตําแหนงนักการภารโรง
คณะเภสัชศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง นายนภดล ภูมิสวาสดิ์ ลูกจางประจํา
ตําแหนงเลขที่ 88 อัตราเงินเดือน 7,280.-บาท จาก ตําแหนงนักการภารโรง เปน ตําแหนง
หัวหนาหมวดสถานที่
ขอมูลเบื้องตน
- บรรจุเขารับราชการเปนลูกจางประจํา ตำแหนงนักการภารโรง ตําแหนงเลขที่ 88
อัตราเงินเดือน 4,100.-บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2541
ถึงปจจุบัน รวมอายุราชการได 8 ป 6 เดือน (นับถึง 31 ตุลาคม 2549)

3. นายสมเกียรติ กองสมบัติ ตําแหนงพนักงานบริการอัดสําเนา
คณะเภสัชศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง นายสมเกียรติ กองสมบัติ ลูกจางประจํา
ตําแหนงพนักงานบริการอัดสําเนา ตําแหนงเลขที่ 87 อัตราเงินเดือน 7,280.-บาท จาก ตําแหนง
พนักงานบริการอัดสําเนา เปน ตําแหนงพนักงานพิมพดีดชัน้ 2
ขอมูลเบื้องตน
- บรรจุเขารับราชการเปนลูกจางประจํา ตำแหนงพนักงานบริการอัดสําเนา ตําแหนง
เลขที่ 87 อัตราเงินเดือน 4,100.-บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวนั ที่ 1
กรกฎาคม 2540 ถึงปจจุบัน รวมอายุราชการได 9 ป 3 เดือน (นับถึง 31 ตุลาคม 2549)

4. นางนารี แกววงษา ตําแหนงคนงานหองทดลอง
คณะเภสัชศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง นางนารี แกววงษา ลูกจางประจํา ตําแหนง
คนงานหองทดลอง ตําแหนงเลขที่ 90 อัตราเงินเดือน 7,880.-บาท จาก ตําแหนงคนงานหองทดลอง
เปน ตําแหนงพนักงานผูช วยผลิตทดลอง
ขอมูลเบื้องตน
- บรรจุเขารับราชการเปนลูกจางประจํา ตำแหนงคนงานหองทดลอง ตําแหนงเลขที่
90 อัตราเงินเดือน 4,100.-บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม
2540 รวมอายุราชการได 9 ป 3 เดือน (นับถึง 31 ตุลาคม 2549)

/5. นางสมคิด…
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5. นางสมคิด สุพันทะมาด ตําแหนงคนงานหองทดลอง
คณะเภสัชศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง นางสมคิด สุพันทะมาด ลูกจางประจํา
ตําแหนงคนงานหองทดลอง ตําแหนงเลขที่ 91 อัตราเงินเดือน 7,730.-บาท จาก ตําแหนงคนงาน
หองทดลอง เปน ตําแหนงพนักงานผูช วยผลิตทดลอง
ขอมูลเบื้องตน
- บรรจุเขารับราชการเปนลูกจางประจํา ตำแหนงคนงานหองทดลอง ตําแหนงเลขที่
91 อัตราเงินเดือน 4,100.-บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวนั ที่ 1 สิงหาคม
2540 รวมอายุราชการได 9 ป 2 เดือน (นับถึง 31 ตุลาคม 2549)
ที่ประชุมมีมติใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ หารือรวมกับเจาหนาที่บุคคล
มติที่ประชุม
ของแตละหนวยงานเพื่อกําหนดตําแหนง รายละเอียด และขั้นตอนการประเมิน และนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในคราวหนา
5.4 ขออนุมัตขิ ยายเวลาทดลองปฏิบตั ิหนาที่ในตําแหนงอาจารย
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 598/2548 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549
ใหขาราชกา ราย นางสาวรัชกร โชติประดิษฐ ตําแหนงไปปฏิบัติงานเปนการประจํา และใหทดลอง
ดานการปฏิบตั ิงาน 1 ป ตัง้ แตวนั ที่ 1 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 นั้น
คณะนิติศาสตร สงผลการประเมินปลี่ยนตําแหนง นางสาวรัชกร โชติประดิษฐ
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 6 ระดับ 6 เพื่อประเมินเปลี่ยนตําแหนงเปนตําแหนงอาจารย ระดับ 6
ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินยังขาดขอมูลดานการสอนของผูขอรับการประเมิน จึงขอขยายระยะเวลา
ประเมินการปฏิบัตงิ านเพื่อเปลี่ยนตําแหนงเพิ่มอีก 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2550
ที่ประชุมมีมติไมอนุมัติใหขยายเวลาทดลองปฏิบตั ิหนาที่ในตําแหนงอาจารย
มติที่ประชุม
และขอใหคณะนิติศาสตรแจงผลการประเมินวาผานหรือไมผาน แลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพิจารณาตอไป
5.5 ขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานเพื่อทดแทนอัตราวาง
ดวย นางสาววลีรัตน พิมลลักขณากุล ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 อัตราเงินเดือน 16,490 .- บาท เลขที่ประจําตําแหนง 475 ลาออกจาก
ราชการ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549
/คณะศิลปศาสตร...
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คณะศิลปศาสตร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปดสอบคัดเลือก
บุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ เพื่อทดแทนอัตราขาราชการที่วางลง โดยกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง คือ ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางภาษาอังกฤษ
อนุมัติ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 การลงโทษวินยั ภาคทัณฑลูกจางประจํา
ประธาน เสนอที่ประชุมทราบเรื่องการลงโทษวินยั ภาคทัณฑลูกจางประจํา
จํานวน 1 ราย ซึ่งถูกลงโทษทางวินยั ฐานขาดราชการและไมสงใบลาตามระเบียบแบบแผนการปฏิบัติ
ราชการ และไมชี้แจงเหตุผลตอผูบังคับบัญชาที่สั่งการเปนลายลักษณอักษร
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน

ปดประชุมเวลา

14.00 น.

สิริรัตน วงษทอง
(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

สุภชัย หาทองคํา
(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 1/2550

ประกอบ วิโรจนกูฏ
( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

