รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 9/2550
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2550 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
3. (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร
4. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
6. (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร
7. (แทน)คณบดีคณะศิลปศาสตร
8. (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร
9. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกตฯ
10. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
11. ประธานสภาอาจารย
12. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย
13. รองอธิการบดีฝายบริหาร

ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิภูริปรีชา
รองศาสตราจารยวัชรพงษ วัฒนกูล
ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ
นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา ซาฮีร
พันเอกวรสิทธิ์ เจริญพุฒ
นายติ๊ก แสนบุญ
ผูชวยศาสตราจารยบรรชา บุดดาดี
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ
นายรัชชนนท แกะมา
นายสุภชัย หาทองคํา

ผูไมมาประชุม
1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
2. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ
3. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ
4. คณบดีคณะนิติศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์
ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธิ์ เพ็งสา
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน
นายสมบัติ วอทอง

ผูรวมประชุม
1. นางอรุโณทัย อุนไธสง
2. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
3. นายอรรถพงศ กาวาฬ
4. นางสาวสิริรัตน วงษทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

รักษาการในตําแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
ผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน
นิติกร
บุคลากร
/5. นางสาวฐิติยาภรณ …

-25. นางสาวฐิตยิ าภรณ บั้งทอง

นิติกร

เปดประชุมเวลา

09.50 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 8/2550
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงาน
ทางวิชาการเพื่อใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 11
ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดออกประกาศ ก.พ.อ.เรือ่ ง หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพือ่ ใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนใน
อันดับ ท 11 โดยขณะนี้อยูระหวางการนําเสนอประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เรียบรอยแลวจะแจงใหทราบในลําดับตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับ
และเมื่อสภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับแลวใหแจง ก.พ.อ.ทราบดวย ซึ่งมีสาระสําคัญ สรุปได ดังนี้
หลักเกณฑ
1. ผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ระดับ 10 ไดรบั เงินเดือนในอันดับ ท. 11 (ระดับ 11)
2. ตองปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานตามที่ ก.พ.อ.กําหนด ดังนี้
/กรณีประเมิน…

-3กรณีประเมินใหดํารงตําแหนงในสาขาวิชาเดิม
1) ผลการสอน มีชั่วโมงประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
2) ผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นภายหลังจากไดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงศาสตราจารย และตองเปน
ผลงานวิจัยคนควาใหม ๆ หรืองานริเริ่มอยางอื่นที่ยังผลทําใหเกิดความกาวหนา เชน ผลงานวิจยั ตํารา
หนังสือ หรืองานริเริ่มอยางอื่นที่ยังผลใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและไดตีพมิ พเผยแพรตามที่
ก.พ.อ.กําหนด
3) เปนผูมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ดรับการอางอิงในลักษณะ ดังนี้
(ก) การอางอิงในวารสาร ตํารา หรือหนังสือทีเ่ ชื่อถือไดในวงวิชาการ โดยเฉพาะที่เปนผลงานใหม
หรือการอางอิงผลงานมีหลักฐานชัดเจนวา มีการนําผลงานของตนไปใชประโยชนอยาง
กวางขวาง จนเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาเดียวกัน
(ข) การอางอิงผลงานที่มีหลักฐานชัดเจนวา มีการนําผลงานของผูขอไปใชประโยชนอยางกวางขวาง
จนเปนทีย่ อมรับ
(ค) การอางอิงตนเองหรือการอางอิงในวิทยานิพนธของศิษยที่ตนทําหนาทีค่ วบคุม หรือปรึกษา
วิทยานิพนธมใิ หนํามานับ
(ง) การอางอิงผลงาน ควรมีทั้งงานเดิมและงานใหมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอและสามารถนับความเปน
แหลงอางอิงไดทั้งในอดีตจนถึงปจจุบัน
4) เปนผูที่ไดรับการยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ไดแก
(ก) ไดรับรางวัล รางวัลเกียรติยศ รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ หรือไดรับเกียรติบัตรยกยองทางวิชาการใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
(ข) ไดรับเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ หรือผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ ในประเทศหรือตางประเทศ
(ค) ไดรับเชิญไปเสนอผลงาน หรือบรรยายทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในระดับนานาชาติ
(ง) ไดรับเชิญเปนที่ปรึกษาเฉพาะดานในองคกรวิชาการหรือวิชาชีพ
(จ) ผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับในลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได
5) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ใหถือปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
3. ประเมินใหไดรับเงินเดือน ท 11 ในสาขาวิชาที่แตกตางไปจากสาขาวิชาเดิมที่ไดรบั แตงตั้งฯ ตองปฏิบัติ
ตามมาตรฐานภาระงานตามที่หลักเกณฑที่กําหนดในขอ 2 โดยผลการสอนในสาขาวิชาที่แตกตางไปจาก
สาขาเดิมผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่
กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา
4. วิธีการ (เหมือนขอตําแหนงศาสตราจารย)
1) ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนดตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการตามแบบคําขอ ก.พ.อ. 05 พรอมผลงานทางวิชาการ
/ 2) คณะกรรมการ…

-42) คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอนในสาขาวิชาทีแ่ ตกตางไปจากสาขาวิชา
เดิมของผูขอกําหนดตามขอ 3 โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความ
เหมาะสม
3) ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมิน
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (เหมือนตําแหนงศาสตราจารย)
3.1 สาขาวิชาเดิม จํานวน 3-5 คน โดยการตัดสินของที่ประชุมถือเสียงขางมาก ผลงานคุณภาพดีมาก
3.2 สาขาวิชาแตกตางไปจากสาขาวิชาเดิม จํานวน 5 คน โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนน
เสียงไมนอยกวา 4 ใน 5 เสียง ผลงานมีคุณภาพดีเดน
4) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ 3
แลว ใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
5) เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตแิ ลว ใหแจง ก.พ.อ.ทราบ พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒฯิ ผลงานทางวิชาการ และแบบคําขอ จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้ ก.พ.อ.อาจพิจารณาในสาระและ
ความถูกตองเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ และจะแจงผลใหสภามหาวิทยาลัยทราบภายใน 60 วัน
นับตั้งแตวันที่ ก.พ.อ.ไดรับเรื่อง เวนแต มีเหตุผลและความจําเปนที่ไมอาจแจงผลภายในกําหนดได
5. แบบคําขอรับการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย 11 (ก.พ.อ. 05) ตามเอกสารแนบทายประกาศ
6. การใดมิไดกําหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตัง้
บุคลใหดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
7. การพิจารณาแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารย ระดับ 11 ที่อยูระหวางดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ก.ม.กําหนด ในวันที่ประกาศ ก.พ.อ.นี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปจนแลวเสร็จ
เอกสารประกอบการประชุม
- ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให
ผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.11
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 เลื่อนระดับขาราชการ
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการ และไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําในระดับถัดไป จึงไดเลื่อนระดับสูงขึ้น
จํานวน 1 ราย คือ
/นางวิรตั น…

-5-

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

คณะเภสัชศาสตร
นางวิรัตน จันทรตรี

1

มติที่ประชุม

นักวิทยาศาสตร
ชํานาญการ

ระดับ

7

เลื่อน
เปน
ระดับ

ขั้น

18,180.-

8

ขั้น

หมายเหตุ

18,180.- - ตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2550

รับทราบ

4.3 การจางพนักงานมหาวิทยาลัย
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมทราบการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 36 ราย ดังนี้
1) พนักงานมหาวิทยาลัย : เงินงบประมาณ จํานวน 15 ราย
ที่

สังกัด/ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

คาจาง

ตําแหนงที่จาง

สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่

8,360.-

4,928.-

10 เมษายน 2550 - 30 กันยายน 2550

39

8,360.-

4,928.-

10 เมษายน 2550 - 30 กันยายน 2550

130

8,360.-

4,928.-

23 เมษายน 2550 - 30 กันยายน 2550

เลขที่

เดือนละ

อาจารย

13

อาจารย

อาจารย

ตําแหนง

คณะเภสัชศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
1

นางสาววันนิศา ดงใต

เภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร
จากมหาวิทยาลัยขอนแกน

2

นายธีระพงษ

เภสัชศาสตรบัณฑิต

มนตมธุรพจน

สาขาวิชาเภสัชศาสตร
จากมหาวิทยาลัยขอนแกน

3

นางสาวจุฑารัตน

เภสัชศาสตรบัณฑิต

ทาทอง

สาขาวิชาเภสัชศาสตร
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

/ลําดับที่ 4 นายทักษกร...

-6ที่

สังกัด/ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

คาจาง

ตําแหนงที่จาง
ตําแหนง

สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่

6,820.-

2,870.-

28 พฤษภาคม 2550 - 30 กันยายน 2550

12,600.-

7,420.-

1 พฤษภาคม 2550 - 30 กันยายน 2550

7,420.-

21 พฤษภาคม 2550 - 30 กันยายน 2550

เลขที่

เดือนละ

174

200

คณะเภสัชศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
4

นายทักษกร วงศสีดา

ครุศาสตรบัณฑิต

ผูปฏิบัติงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

วิทยาศาสตร

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
หมายเหตุ ทดแทนอัตราขาราชการ นางสาวโชติกา เวฬุวนารักษ
คณะบริหารศาสตร
5

นายจิรวัฒน เวชแพศย

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

อาจารย

สาขาวิชาพืชไร
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปฏิบัติงานประจํา ณ โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร
6

นางสาวกุลภา

Doctor of Business

โภคสวัสดิ์

Admininstration (marketing)

อาจารย

18

12,600.-

อาจารย

199

9,320.-

จาก University of South
Australia
ประเทศออสเตรเลีย
7

นายสรายุทธ

บัญชีมหาบัณฑิต

สุวรรณปกษ

จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5,446.-

1 สิงหาคม 2550 - 30 กันยายน 2550

คณะวิทยาศาสตร
ปฏิบัติงานประจํา ณ โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร
8

นางณัฏฐนรี สุขจิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

198

9,320.-

อาจารย

135

9,320.-

5,446.-

21 พฤษภาคม 2550 - 30 กันยายน 2550

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะศิลปศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
9

นายสัมพันธ

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สุวรรณเลิศ

สาขาวิชาภาษาไทย

5,446.-

1 มิถุนายน 2550 - 30 กันยายน 2550

จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

/ลําดับที่ 10 นายจักรพันธ...

-7ที่

สังกัด/ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

คาจาง

ตําแหนงที่จาง

สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่

9,320.-

5,446.-

1 มิถุนายน 2550 - 31 พฤษภาคม 2552

124

9,320.-

5,446.-

1 มิถุนายน 2550 - 31 พฤษภาคม 2552

อาจารย

128

9,320.-

5,446.-

1 มิถุนายน 2550 - 31 พฤษภาคม 2552

อาจารย

195

9,320.-

5,446.-

2 เมษายน 2550 - 30 กันยายน 2550

อาจารย

65

9,320.-

5,446.-

18 เมษายน 2550 - 30 กันยายน 2550

อาจารย

178

9,320.-

5,446.-

1 มิถุนายน 2550 - 30 กันยายน 2550

เลขที่

เดือนละ

อาจารย

125

อาจารย

ตําแหนง

คณะศิลปศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
10

นายจักรพันธ แสงทอง

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ ปฏิบัติงานชดใชทุน 2 ป
11

นายจักเรศ อิฐรัตน

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ ปฏิบัติงานชดใชทุน 2 ป
12

นางสาวพัชรี ธานี

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ ปฏิบัติงานชดใชทุน 2 ป
13

นายกันตพัฒน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ตรินันท

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
จากสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
14

นายตะวันฉาย

Master of Science

โพธิ์หอม

Industrial Engineering
The University of IOWA
ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ
15

นางสาวรุจิรา

ศิลปมหาบัณฑิต

วงษสามารถ

สาขาวิชาการออกแบบภายใน
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

/2) พนักงานมหาวิทยาลัย...

-82) พนักงานมหาวิทยาลัย : เงินรายไดหนวยงาน จํานวน 21 ราย
ที่

สังกัด/ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

คาจาง

ตําแหนงที่จาง

สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่

9,320.-

5,446.-

1 มีนาคม 2550 - 30 กันยายน 2550

330

9,320.-

5,446.-

18 เมษายน 2550 - 30 กันยายน 2550

อาจารย

322

9,320.-

5,446.-

1 เมษายน 2550 - 30 กันยายน 2550

อาจารย

340

9,320.-

5,446.-

1 มิถุนายน 2550 - 30 กันยายน 2550

อาจารย

339

8,360.-

4,928.-

1 มิถุนายน 2550 - 30 กันยายน 2550

อาจารย

331

9,320.-

5,446.-

2 พฤษภาคม 2550 - 30 กันยายน 2550

ตําแหนง

เลขที่

เดือนละ

นักวิชาการศึกษา

321

อาจารย

คณะวิศวกรรมศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
1

นางสาวคอยจิตร นครราช

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
2

นางสาวพรทิพย ทาบทอง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
จากสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร

คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ
3

นางสาวปยะนันท

ศิลปประยุกตมหาบัณฑิต

กรินรักษ

สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะนิติศาสตร
4

นายทรงวุฒิ สารสาริน

นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายระหวางประเทศ
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

5

นางสาวมิรันตรี สาริบุตร

นิติศาสตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
และเนติบัณฑิต
จากสํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

6

นายดิเรก บวรสกุลเจริญ

นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายเอกชนและ
กฎหมายธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

/ลําดับที่ 7 นายาสุรพล...

-9ที่

สังกัด/ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

คาจาง

ตําแหนงที่จาง

สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่

4,880.-

2,050.-

14 พฤษภาคม 2550 - 30 กันยายน 2550

341

9,320.-

5,446.-

1 มิถุนายน 2550 - 30 กันยายน 2550

อาจารย

350

9,320.-

5,446.-

6 มิถุนายน 2550 - 30 กันยายน 2552

นักวิชาการศึกษา

349

7,630.-

3,180.-

14 สิงหาคม 2550 - 30 กันยายน 2550

นักวิชาการศึกษา

117

7,630.-

3,180.-

1 สิงหาคม 2550 - 30 กันยายน 2550

นักวิชาการศึกษา

353

7,630.-

3,180.-

14 มิถุนายน 2550 - 30 กันยายน 2550

นักวิชาการศึกษา

342

7,630.-

3,180.-

14 มิถุนายน 2550 - 30 กันยายน 2550

เลขที่

เดือนละ

พขร.

338

อาจารย

ตําแหนง

คณะนิติศาสตร
7

นายสุรพล พาประจง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาชางยนต
จากเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี

คณะศิลปศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
8

นายประสิทธิ์ ปปทุม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9

นางสาววราลี ศิริมูล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาญี่ปุนศึกษา
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หมายเหตุ ปฏิบัติงานชดใชทุนอุดหนุนคณะศิลปศาสตร เปนเวลา 2 ป
10

นางสาวโสภิดา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

พิมประภา

สาขาการทองเที่ยว
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สํานักงานอธิการบดี
งานกิจการนักศึกษา
11

นางสาวแมนวดี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

วรรณพงศ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะรัฐศาสตร
12

นายนิธิโรจน พละสิงห

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

13

นายชัยณรงค สมดี

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

/ลําดับที่ 14 นายรัชวุฒิ...

- 10 ที่

สังกัด/ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

คาจาง

ตําแหนงที่จาง

สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่

7,630.-

3,180.-

14 มิถุนายน 2550 - 30 กันยายน 2550

219

12,600.-

7,420.-

16 กรกฎาคม 2550 - 30 กันยายน 2550

อาจารย

345

9,320.-

5,446.-

16 กรกฎาคม 2550 - 30 กันยายน 2550

อาจารย

346

9,320.-

5,446.-

16 กรกฎาคม 2550 - 30 กันยายน 2550

อาจารย

348

9,320.-

5,446.-

16 กรกฎาคม 2550 - 30 กันยายน 2550

อาจารย

347

9,320.-

5,446.-

16 กรกฎาคม 2550 - 30 กันยายน 2550

อาจารย

353

9,320.-

5,446.-

1 สิงหาคม 2550 - 30 กันยายน 2550

อาจารย

351

9,320.-

5,446.-

21 สิงหาคม 2550 - 30 กันยายน 2550

เลขที่

เดือนละ

บรรณารักษ

343

อาจารย

ตําแหนง

คณะรัฐศาสตร
14

นายรัชวุฒิ ทองเลิศ

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษและ
สารนิเทศศาสตร
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

15

นายสถาพร เริงธรรม

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการ
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

16

นายประดิษฐ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ชินอุดมทรัพย

สาขาวิชาความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

17

นายชัยวรรธน ทับแสง

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครอง
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะรัฐศาสตร
18

นางสาววิภาพรรณ

การจัดการภาครัฐและ

ตระกูลสันติรัตน

ภาคเอกชนมหาบัณฑิต
จากสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร

19

นางสาวกมลวรรณ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่นชูใจ

สาขาวิชาการปกครอง
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

20

นางสาวพิสมัย ศรีเนตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง

21

นายเอกราช บุญเริง

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จากสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร

/มติที่ประชุม

- 11 มติที่ประชุม

รับทราบ
4.4 การชะลอการเพิ่มอัตรากําลัง การสับเปลี่ยนอัตรากําลังและการปรับโครงสราง

หนวยงาน
ตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดกําหนด
หลักเกณฑในการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาเปนระยะ ๆ โดย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับทราบและดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของไปบางแลว เชน การออกขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวยการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
การออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชว ย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 นั้น
เนื่องจากหลักเกณฑ ก.พ.อ. ที่สําคัญฉบับหนึ่ง คือ ขอกําหนดเกีย่ วกับการกําหนด
ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการสายสนับสนุนวิชาการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 ไดรับทราบและมอบหมายให
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของเปนผูดาํ เนินการ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่และกองแผนงาน จึงไดวางแผนการ
ดําเนินการเปน 2 ระยะ โดยการดําเนินการในระยะที่ 1 ไดเสร็จสิ้นแลว และจะเริ่มดําเนินการในระยะที่ 2
โดยมีเปาหมายที่จะดําเนินการใหเสร็จสมบูรณภายในเดือนธันวาคม 2550
เพื่อใหการดําเนินการในระยะที่ 2 ซึ่งเกี่ยวของกับการวิเคราะหภาระงาน การกําหนด
อัตรากําลัง และการจัดโครงสรางหนวยงานตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เปนไปดวยความเรียบรอย อธิการบดีจึงเห็นชอบใหทุกหนวยงานชะลอการเพิ่ม
อัตรากําลัง การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง และการปรับโครงสรางหนวยงาน จนกวาสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัตแิ ผน
อัตรากําลังและโครงสรางหนวยงานในระยะ 4 ปขางหนา (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2554)
เอกสารประกอบการประชุม
- หนังสือที่ ศธ 0529.2.3/1949 ลงวันที่ 13 กันยายน 2550
ที่ประชุมรับทราบการใหทุกหนวยงานชะลอการเพิ่มอัตรากําลัง การสับเปลี่ยน
มติที่ประชุม
อัตรากําลัง และการปรับโครงสรางหนวยงาน จนกวาสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติแผนอัตรากําลังและโครงสราง
หนวยงานในระยะ 4 ปขางหนา ยกเวนการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการและผลงานทางวิชาการ ซึ่งสามารถ
ดําเนินการไดตามปกติ

/ระเบียบวาระที่ 5...

- 12 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและคาจางลูกจางประจํา ประจําป
พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 2 (ครึง่ ปหลัง) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2550
ตาม กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา พ.ศ. 2544 กําหนดใหมีการเลือ่ นขั้นประจําป ครั้งที่ 1 (ครึ่งปแรก)
เลื่อนในวันที่ 1 เมษายน ..... และ ครั้งที่ 2 (ครึ่งปหลัง) เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคม ..... โดยใหนําผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานมาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้น นั้น
ระเบียบวาระที่ 5

โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและคาจางลูกจางประจํา ประจําป พ.ศ. 2550 (ครั้งที่ 2 ) ตามผลการ
พิจารณาของ คณะ/สํานัก/วิทยาลัย ดังนี้
1. พิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือน และ คาตอบแทนพิเศษ(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) กลุมขาราชการ ระดับ 9
2. พิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือน และ คาตอบแทนพิเศษ(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) กลุมขาราชการ ระดับ 1 – 8
3. พิจารณาเลือ่ นขั้นคาจางลูกจางประจํา
เอกสารประกอบการพิจารณา
1) หลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนขั้น
2) ขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และคาตอบแทนพิเศษ (กรณี
เงินเดือนเต็มขั้น) กลุมขาราชการ ระดับ 9
3) ขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือน
เต็มขั้น) กลุมขาราชการ ระดับ 1 – 8
4) ขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา และใหรอการเลื่อนขั้น
กรณีลูกจางประจําอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นดังนี้
1. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ กลุม ระดับ 9 – 11
1) ใหเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ และ ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ(กรณีเงินเดือนเต็มขัน้ )
ตามผลการพิจารณาที่หนวยงานเสนอตามวงเงินเลื่อนขัน้ ของหนวยงาน ทั้งนี้ สําหรับหนวยงานที่เสนอเลื่อน
ขั้นเงินเดือน และ คาตอบแทนพิเศษเกินวงเงินเลื่อนขั้นของหนวยงาน ไดแก กรณีของคณะศิลปศาสตร
ที่ประชุม ใหปรับลดการเสนอเลื่อนขั้น 1 ขั้น เปน 0.5 ขัน้ จํานวน 1 ราย และของคณะวิศวกรรมศาสตรให
ปรับลดลําดับที่ 3 จากคาตอบแทน 4 % เปน คาตอบแทน 2 %
2) หลังจากปรับลดแลว ทําใหมีวงเงินเลื่อนขั้น คงเหลือจํานวน 1,051.- บาท ที่ประชุม
มีมติจัดสรรใหคณะศิลปศาสตร จํานวน 640.- บาท เพื่อนําไปใชในการพิจารณาเลื่อนขั้น 1 ขัน้ สําหรับ
/รองศาสตราจารย…

- 13 รองศาสตราจารยสมหมาย ชินนาค ตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้นทีห่ นวยงานเสนอ
3) วงเงินเลื่อนขั้นคงเหลือ จํานวน 411.- บาท นําไปจัดสรรใหกลุมขาราชการ ระดับ 1 – 8
2. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ กลุม ระดับ 1 – 8
1) ใหเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ กลุม ระดับ 1 – 8 และ ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ
(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ตามผลการพิจารณาที่หนวยงานเสนอ โดยจํากัดตามวงเงินเลื่อนขั้นของหนวยงาน
สําหรับหนวยงานที่เสนอเลื่อนขั้นเกินวงเงินเลื่อนขั้นของหนวยงาน จํานวน 4 หนวยงาน ในเบื้องตนใหปรับลด
การเลื่อนขั้นตามวงเงินเลื่อนขั้น ไดแก
- คณะเกษตรศาสตร เสนอเลื่อนขั้นเกินวงเงินเลื่อนขั้น จํานวน 111.- บาท
จึงปรับลดขอมูลผูเสนอเลื่อนขั้น 1 ขัน้ จาก 2 ราย เปน 1 ราย วงเงินเลื่อนขั้นคงเหลือ จํานวน 469.- บาท
และสําหรับผูที่ถูกปรับลด จํานวน 1 ราย คือ ผศ.กังวาน ธรรมแสง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ขอใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาการเลื่อนขั้น เนื่องจากในการเลื่อนขั้นประจําป พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปแรก)
ไดรับจัดสรรโควตาจากอธิการบดี
- คณะศิลปศาสตร วงเงินเลื่อนขั้น คงเหลือ จํานวน 521.- บาท โดยคณะขอเสนออธิการบดี
พิจารณาการเลื่อนขั้น ราย ผศ.ภัทรียา วิสัยจร รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
- คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ เสนอเลื่อนขั้นเกินวงเงินเลื่อนขัน้ จํานวน 638.- บาท
ปรับลดขอมูลการเลื่อนขั้น 1 ขั้น เปน 0.5 ขั้น จํานวน 2 ราย ตามลําดับความสําคัญ วงเงินเลื่อนขั้นคงเหลือ
จํานวน 312 บาท
- วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เสนอเลื่อนขั้นเกินวงเงินเลื่อนขั้น จํานวน 158.บาท โดยปรับลดการเลื่อนขั้น 1 ขั้น เปน 0.5 ขั้น จํานวน 1 ราย ตามลําดับความสําคัญ วงเงินเลื่อนขั้น
คงเหลือ จํานวน 402 บาท
- สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย เสนอเลื่อนขั้นเกินวงเงินเลื่อนขั้น จํานวน 466.- บาท
โดยปรับลดการเลื่อนขั้น 1 ขัน้ เปน 0.5 ขั้น จํานวน 2 ราย ตามลําดับความสําคัญ วงเงินเลื่อนขั้นคงเหลือ
จํานวน 344.- บาท
หลังจากปรับลด มีวงเงินเลื่อนขั้นคงเหลือรวมกับเงินที่ไดรับจัดสรรจากกลุมขาราชการ
ระดับ 9-11 รวมเปนจํานวน 6,255.- บาท
ที่ประชุมมีมติ ใหนําวงเงินเลื่อนขั้นคงเหลือ ไปจัดสรรใหหนวยงานที่วงเงินเลื่อนขัน้ ติดลบ
ไดแกคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ , วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสารณสุข , สํานักคอมพิวเตอรและ
เครือขาย และหนวยงานทีม่ ีขอจํากัดในการเลื่อนขั้น ซึ่งมีผไู ดเลื่อนขัน้ 0.5 ขั้นเปนจํานวนมาก เพื่อพิจารณา
ใหผูที่ไดเลื่อนขั้น 0.5 ขั้น ปรับเปน 1 ขั้น ตามผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน และนําวงเงินเลื่อนขัน้ คงเหลือ
ดังกลาวใชในการพิจารณาการเลื่อนขั้นกรณี ผศ.กังวาน ธรรมแสง และ ผศ.ภัทรียา วิสัยจร ตามทีห่ นวยงาน
/เสนอให...

- 14 เสนอใหอธิการบดีพิจารณาการเลื่อนขั้นดวย โดยขอใหหนวยงานที่มีการเสนอเลื่อนขั้น 0.5 ขัน้ ตามผลการ
ปฏิบตั ิงาน ยืนยันรายชื่อผูสมควรไดเลื่อนขั้น 0.5 ขั้นตามผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน
ทั้งนี้ สําหรับขาราชการผูมีเงินเดือนเต็มขัน้ สูงสุดของอันดับ ซึ่งมีผลการประเมินอยูใน
หลักเกณฑไดเลื่อน 1 ขั้น และอยูในเกณฑไดรับคาตอบแทนพิเศษ 4 % ของอัตราเงินเดือน ใหปฏิบตั ิตาม
แนวทางตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2549 ซึ่งกําหนดแนวทางใหไดรับคาตอบแทน 2 %
จากเงินงบประมาณแผนดิน และใชเงินรายไดสมทบ 2%
3. การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้น
ที่หนวยงานเสนอ สําหรับวงเงินเลื่อนขั้นคงเหลือ ใหจัดสรรใหคณะเกษตรศาสตร และ สํานักงานอธิการบดี
ซึ่งมีจํานวนผูไ ดเลื่อนขั้น 0.5 ขั้นเปนจํานวนมาก เพื่อนําไปพิจารณาปรับเพิ่มใหผูที่ไดเลื่อน 0.5 ขั้น ปรับเปน
1 ขั้น ตามผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน โดยขอใหคณะยืนยันขอมูลดังกลาว
5.2 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ
ตามผลการพิจารณาผลงานของขาราชการ จํานวน 3 ราย ดังนี้
1) ตามที่ นางอรอนงค งามชัด ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6
สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานประจําที่งานประสานงานมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กรุงเทพฯ) ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ
ระดับ 7-8 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒไิ ดพจิ ารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางอรอนงค งามชัด ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่ว 6 ระดับ 6 เลขที่
ประจําตําแหนง 3 อัตราเงินเดือน 16,640 บาท สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ดํารง
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 19, 440 บาท เลขที่ประจําตําแหนง
และสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 11 มกราคม 2550
2) ตามที่ นางแสงรัชนี อเนกคุณวุฒิ ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6
สังกัดงานการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการเงิน
และบัญชี ชํานาญการ ระดับ 7-8 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒไิ ดพจิ ารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางแสงรัชนี อเนกคุณวุฒิ ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6
เลขที่ประจําตําแหนง 343 อัตราเงินเดือน 16,190 บาท สังกัดงานการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
/ดํารงตําแหนง...

- 15 ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 16,490 บาท เลขที่ประจํา
ตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2549
3) ตามที่ นายสุรชัย ศรีใส ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 ระดับ 6
สังกัดงานประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา ชํานาญการ ระดับ 7-8 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒไิ ดพจิ ารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ผานตาม
หลักเกณฑที่กาํ หนด ประธาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายสุรชัย ศรีใส ตําแหนงนักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 334 อัตราเงินเดือน 17,220 บาท สังกัดงานประชาสัมพันธ
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ดํารงตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน
17,760 บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2549
อนุมัติตามผลการพิจารณาทีผ่ ูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาแลว และบุคคลที่ยื่นขอกําหนด
มติที่ประชุม
ตําแหนงชํานาญการ ภายหลังวันที่ 2 เมษายน 2550 ขอใหหนวยงานตนสังกัดดําเนินการประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคลที่จาํ เปนของตําแหนงเพิ่มเติมตามหลักเกณฑของ ก.พ.อ.

5.3 ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ
โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินและ
สิทธิประโยชน ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ จํานวน 1 ราย คือ นางศิมาพร กาเผือกงาม ตําแหนง
เจาหนาที่บนั ทึกขอมูล 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง 240 อัตรา เงินเดือน 12,880.- บาท สังกัดโรงพิมพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน ขออนุมัติเปลี่ยน
ตําแหนงเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 ระดับ 5 อัตราเงินเดือน เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2550 ทั้งนี้ เปนการดําเนินการกอนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549
ขอมูลเบื้องตน
1. บรรจุเขารับราชการ สังกัดสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
- ตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 ระดับ 1 ตั้งแตวนั ที่ 1 กันยายน 2537 ถึงวันที่
31 ตุลาคม 2539
- ตำแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 2 ระดับ 2 ตั้งแตวนั ที่ 1 กันยายน 2539 ถึงวันที่
31 ตุลาคม 2541
/ตําแหนงเจาหนาที่...
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31 ตุลาคม 2544
- ตำแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 4 ระดับ 4 ตั้งแตวนั ที่ 1 กันยายน 2544 ถึงวันที่
31 ตุลาคม 2547
- ตำแหนงเจาหนาที่บนั ทึกขอมูล 5 ระดับ 5 ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2547 ถึงปจจุบนั
รวมอายุราชการ 12 ป 11 เดือน (นับถึง 1 กรกฎาคม 2550)
2. คุณวุฒกิ ารศึกษาของ นางศิมาพร กาเผือกงาม
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี จากโรงเรียนโปลีเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
- อนุปริญญาวิทยาศาสตร สาขาคอมพิวเตอร จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
- 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.
หลักเกณฑ ก.ม.
1. ใหเปลี่ยนตําแหนงไดทั้งตําแหนงที่มีคนครอง
ตําแหนงวางมีเงิน และตําแหนงวางไมมีเงิน
2. ตําแหนงที่เปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และคํานึงถึงภาระงานของตําแหนงนั้นดวย

3. กรณีเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครองคุณวุฒิของผูครอง
ตําแหนงจะตองตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่จะขอเปลี่ยนดวย

ขอมูลสวนบุคคลและความคิดเห็นของหนวยงาน
1. ตําแหนงที่ขอเปลี่ยนของบุคคลดังกลาว เปนตําแหนงที่มี
คนครอง
2. เปนการขอเปลี่ยนตําแหนงในสายงานเดิมที่ตรงกับลักษณะ
งานที่ นางศิมาพร กาเผือกงาม ปฏิบัติงานอยูแลว และเพื่อ
รองรับตอปริมาณและภาระงานดานงานบริหารงานทั่วไป
ที่เพิ่มมากขึ้นของโรงพิมพฯ โครงการจัดตั้งสํานักบริหาร
ทรัพยสินและสิทธิประโยชน
3. คุณวุฒิของผูเสนอขอเปลี่ยนตําแหนง ตรงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

/2) มติ อ.ก.ม….

- 17 2) มติ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2538 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2538
มติ อ.ก.ม.
1. อนุมัติการเปลี่ยนตําแหนงในสายงานการเงินและบัญชี
และสายงานพัสดุ
2. ผูขอเปลี่ยนตําแหนงตองดํารงตําแหนงที่ครองอยูใน
ปจจุบันที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป

ขอมูลสวนบุคคล
1. เปนการเสนอขอเปลี่ยนตําแหนงของผูดํารงตําแหนงใน
สายงานบริหารงานทั่วไป
2. นางศิมาพร กาเผือกงาม ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล
ในสังกัดโรงพิมพฯ โครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินและ
สิทธิประโยชน สํานักงานอธิการบดี
มาแลวจํานวน 12 ป

3) มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2548 และ ครั้งที่ 9/2548 และการดําเนินการของหนวยงาน
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
1. การเปลี่ยนตําแหนงที่มิใชนักวิชาการเงินและบัญชี หรือ
นักวิชาการพัสดุ ผูที่ขอเปลี่ยนตําแหนงจะตองมีเวลา
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องในตําแหนงที่ขอเปลี่ยนไมนอย
กวา 1 ป และใหพิจารณามติหรือหลักเกณฑอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของดวย
2. ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชา
ของหนวยงาน

3. ผูบังคับบัญชาของหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน ซึ่งประกอบดวยกรรมการจากสํานักงาน
อธิการบดีรวมเปนกรรมการ หรืออาจจะมีกรรมการ
จากภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการภายนอก
มหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการดวยก็ได
4. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยโดยรายงานผลการ
ประเมินและความเห็นของกรรมการทุกทานดวย
5. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปลี่ยนตําแหนง

การดําเนินการของหนวยงาน
1. การเปลี่ยนตําแหนงของ นางศิมาพร กาเผือกงาม
เปนการเปลี่ยนตําแหนงเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 ป

2. โรงพิมพโครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินและ
สิทธิประโยชน ไดดําเนินการ ตามหลักเกณฑ / ขั้นตอน
โดยผานความเห็นชอบบังคับบัญชาชั้นตน และ ผูบังคับบัญชา
หนวยงาน
3. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินเปลี่ยนตําแหนง
โดยมีกรรมการจากคณะวิศวกรรมศาสตร รวม จํานวน 1
คน จากคณะเกษตรศาสตร จํานวน 1 คน และจาก
โครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสิน จำนวน 2 คน
4. โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ เสนอเรื่องตอ
มหาวิทยาลัยพรอม รายงานผลการประเมินและ
มีความเห็นของกรรมการ ทุกทาน
-

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินเปลี่ยนตําแหนงของ นางศิมาพร กาเผือกงาม จาก
ตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 5 ระดับ 5 เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 ระดับ 5 อัตรา
เงินเดือน เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ตัง้ แตวันที่ 1 เมษายน 2550 เนื่องจากมหาวิทยาลัยกําหนด
กรอบอัตรากําลังและโครงสรางมหาวิทยาลัยยังไมแลวเสร็จ จึงขอใหชะลอการเปลี่ยนตําแหนงไวกอนจนกวา
การดําเนินการขางตนจะแลวเสร็จ ทั้งนี้ วันที่แตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงเปนไปตามวันที่คณะ/หนวยงานนําเสนอ
/5.4 รางประกาศ...
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ไดมาของคณบดีคณะรัฐศาสตร , คณะนิติศาสตร , คณะศิลปปยุกตและการออกแบบ , วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข
ตามความในขอ 13 แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข , คณะรัฐศาสตร , คณะนิติศาสตร , คณะศิลปปยุกตและการออกแบบ พ.ศ.
2549 กําหนดใหผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีตองมีคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณบดี โดย
ทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย นั้น
ดังนั้ น เพื่ อใหก ารแตงตั้ งคณบดีของหน วยงานขางตน เปนไปด วยความเรียบรอย
โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณบดีคณะรัฐศาสตร , คณะนิติศาสตร , คณะศิลปปยุกตและการ
ออกแบบ , วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข พ.ศ............
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. รางประกาศฯ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของคณบดีคณะรัฐศาสตร พ.ศ.........
2. รางประกาศฯ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของคณบดีคณะนิติศาสตร พ.ศ.........
3. รางประกาศฯ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของคณบดีคณะศิลปปยุกตและการ
ออกแบบ พ.ศ.........
4. รางประกาศฯ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข พ.ศ...........
มติที่ประชุม
เนื่ อ งจากมี ข อ แก ไ ข ที่ ป ระชุ ม จึ ง มอบหมายให โครงการจั ด ตั้ ง กองกฎหมาย
ดําเนินการแกไขใหถูกตอง โดยไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ หรือขอบังคับมหาวิทยาลัย และเมื่อแกไข
แลวใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในการประชุมคราวตอไป
5.5 การปรับอัตราคาจางพนักงานและลูกจางชัว่ คราว
1) การปรับเพิ่มคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางจากงบประมาณ
แผนดิน
ตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 17 กรกฎาคม 2550 คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาอนุ มั ติ
งบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมี
มติอนุมัติใหสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ปรับเพิ่มคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตรารอยละ 4 โดยใชหลักการตามแนวทางเดียวกับการ
/ปรับปรุง...

- 19 ปรับปรุงคาตอบแทนภาคราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 เพื่อใชจายในปงบประมาณ พ.ศ.
2551 ใหกระทรวงศึกษาธิการเสนอขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจายตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามขั้นตอนตอไป (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 1)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดนําเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจายในกรณี
ดังกลาวไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการไดมีหนังสือเรื่องการเสนอขอเพิ่มงบประมาณ
รายจ ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในภาพรวมไปยังสํานักงบประมาณ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 2) แตมิไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่อการดังกลาว ตามที่เสนอขอ
จากการประสานงานไปยังสํานักงบประมาณ ทราบวาขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป จากรายการที่ความสําคัญเรงดวนต่ํา และ/
หรือ โดยการบริหารคาใชจายดังกลาวจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จากการประมาณการค า ใช จ า ยในการจ า งพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ จ า งจากเงิ น
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และประมาณการคาใชจายในการจางพนักงานอัตราใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนเงิน 34,528,482 บาท และหากประมาณการคาใชจายในการปรับเพิ่มคาจาง
รอยละ 4% ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งตองใชงบประมาณเพื่อดําเนินการดังกลาว เปนเงิน 371,502 บาท รวมเปน
คาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 34,899,984 บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
3)
จากตรวจสอบงบประมาณในงบเงิ น อุ ด หนุ น รายการค า ใช จ า ยบุ ค ลากร พบว า มี
จํานวนรวมทั้งสิ้น 48,029,844.65 บาท จําแนกเปนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2550 (คงเหลือ) จํานวน
13,163,844.65 บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 5) และงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2551 จํานวน 34,866,000 บาท
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาการปรับเพิ่มคาใชจายใน
การจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กลาวขางตน
เอกสารประกอบการประชุม
1. สําเนาบันทึกขอความ ดวนที่สุด ที่ ศธ 0509(4)/ว 1102 ลว. 23 สิงหาคม 2550
เรื่อง การขออนุมัติรับจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย
2. สําเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ดวนที่สุด ที่ ศธ 0208/2885 ลว. 17 กรกฎาคม
2550 เรื่อง การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
3. ประมาณการคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางจากงบประมาณ
แผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (กรณีปรับเพิ่มคาจางตามแนวทางขาราชการ
ปรับเพิ่ม รอยละ 4)
/4. บัญชีสรุปรับ…
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มติที่ประชุม

อนุมัติ

2) การปรับเพิ่มคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (Salary Base) และเงินคาตอบแทน
เพื่อชวยเหลือการครองชีพ ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางจากงบประมาณเงินรายได
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 ที่ไดลงมติใหความ
เห็นชอบในหลักการการปรับเพิ่มคาใชจายพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพ
และเงินปรับเพิ่มอัตราคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย)โดยงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดังกลาว ให
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรานจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549 จากรายการที่ความสําคัญเรงดวนต่ํา และ/หรือ ใชจายจากเงินรายได ไปดําเนินการใน
โอกาสแรกกอน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และในกรณีที่มีมีป ญหาข อขั ดของใหมหาวิทยาลัย /
สถาบันการศึกษา ประสานและขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณโดยตรงตอไป
มหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ นการตามมติ คณะรั ฐมนตรี ดั ง กล าวโดยการปรั บ เพิ่ ม อั ต รา
คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (Salary Base) และเงินคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพ ใหแกพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จางจากงบประมาณแผนดิน แลวตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่ผานมา แตพนักงานมหาวิทยาลัยที่
จางจากงบประมาณเงินรายไดยังมิไดรับการปรับเพิ่มดังกลาว ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
2550 ที่มีมติอนุมัติใหสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไดรับจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการปรับเพิ่มคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตรารอยละ 4 โดยใชหลักการตามแนวทางเดียวกับการ
ปรับปรุงคาตอบแทนภาคราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 เพื่อใชจายในปงบประมาณ พ.ศ.
2551
ดั ง นั้ น เพื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด ความแตกต า งในอั ต ราค า ตอบแทนในการจ า งพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยที่จางจากงบประมาณทั้งสองแหลง และใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางจากงบประมาณเงินรายได มี
รายรับที่เพียงพอเหมาะสมตอการดําเนินชีวิต จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาการปรับ
เพิ่มคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (Salary Base) และเงินคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพ ใหแก
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จางจากงบประมาณเงินรายไดใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กลาวขางตน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหปรับเพิ่มคาจางพนักงานที่จางจากงบประมาณเงินรายไดตาม
มติที่ประชุม
มติคณะรัฐมนตรี สําหรับคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพมอบหมายใหกองแผนงาน แจงเวียนคณะ/
หนวยงานทราบถึงหลักเกณฑการจายคาตอบแทน และใหคณะ/หนวยงานประมาณการงบประมาณที่ใชในการ
/ดําเนินการ...

- 21 ดําเนินการดังกลาว แลวแจงกองแผนงาน เพื่อรวบรวม และนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาในการประชุมคราวตอไป
3) การปรับเพิ่มคาจางรายเดือนใหแกลูกจางชั่วคราวที่จางจากงบประมาณเงินรายได
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 ที่ไดลงมติใหความ
เห็นชอบในหลักการการปรับเพิ่มคาใชจายพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพ
และเงิ น ปรั บ เพิ่ มอั ต ราค า ตอบแทนพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย )โดยงบประมาณเพื่ อสนับ สนุ น การดัง กล าว ให
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549 จากรายการที่ความสําคัญเรงดวนต่ํา และ/หรือ ใชจายจากเงินรายได ไปดําเนินการใน
โอกาสแรกก อน ตามความเห็นของสํ านั กงบประมาณ และในกรณีที่มีมีป ญหาขอขั ดของใหมหาวิทยาลัย /
สถาบันการศึกษา ประสานและขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณโดยตรงตอไป
มหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ นการตามมติ คณะรั ฐมนตรี ดั ง กล าวโดยการปรั บ เพิ่ ม อั ต รา
คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (Salary Base) และเงินคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพ ใหแกพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จางจากงบประมาณแผนดิน แลวตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่ผานมา แตพนักงานมหาวิทยาลัยที่
จางจากงบประมาณเงินรายไดยังมิไดรับการปรับเพิ่มดังกลาว ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
2550 ที่มีมติอนุมัติใหสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไดรับจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการปรับเพิ่มคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตรารอยละ 4 โดยใชหลักการตามแนวทางเดียวกับการ
ปรับปรุงคาตอบแทนภาคราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 เพื่อใชจายในปงบประมาณ พ.ศ.
2551
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ลู ก จ า งชั่ ว คราวที่ จ า งจากงบประมาณเงิ นรายได มี รายรั บที่ เพี ยงพอ
เหมาะสมตอการดําเนินชีวิต จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาการปรับเพิ่มคาจางราย
เดือนใหแกลูกจางชั่วคราวที่จางจากงบประมาณเงินรายได ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กลาวขางตน
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห ป รั บ เพิ่ ม ค า จ า งรายเดื อ นให แ ก ลู ก จ า งชั่ ว คราวที่ จ า งจาก
มติที่ประชุม
งบประมาณเงินรายไดตามมติคณะรัฐมนตรี
5.6 ขออนุมัติเลื่อนวันประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550
ตามที่ไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550
ในวันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2550 นั้น เนื่องจากวันประชุมกระชั้นชิด
ฝายเลขานุการฯ จึงขอเลื่อนประชุมครั้งที่ 10/2550 จากเดิม วันศุกรที่ 12 ตุลาคม
2550 เปน วันศุกรที่ 19 ตุลาคม 2550 หรือ วันศุกรที่ 26 ตุลาคม 2550
/มติที่ประชุม...

- 22 ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนการประชุมคราวตอไปเปนตนเดือนพฤศจิกายน และเมื่อไดวันที่
มติที่ประชุม
เหมาะสมแลวขอใหฝายเลขานุการแจงคณะกรรมการทราบ
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 แนวทางปฏิบตั ิของสถาบันอุดมศึกษาในการขอเบิกจายเงินเดือนของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประชุมหารือรวมกับกรมบัญชีกลาง
เรื่อง แนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการขอเบิกจายเงินเดือนของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามที่สถาบันอุดมศึกษาไดมีคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในกรณีตาง ๆ ไปยังกรมบัญชีกลาง
แลวมีความเห็นรวมกันวา เพื่อใหเกิดความถูกตองเหมาะสมชัดเจนในการดําเนินการและเปนทีเ่ ขาใจตรงกัน
ระหวางหนวยงานที่เกีย่ วของ คําสั่งในเรื่องดังกลาวควรตองไดรับการรับรองความถูกตองในการดําเนินการ
และเนื่องจากตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 การบริหาร
อัตรากําลังและการบริหารงานบุคคลเปนอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา จึงขอใหสถาบันอุดมศึกษารับรอง
ความถูกตองในการดําเนินการและจัดสงเอกสารตามแตละกรณีดังตอไปนี้ ใหกรมบัญชีกลางเพื่อประกอบการ
พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
1. การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ตองไดรับการรับรองความถูกตองใน
การดําเนินการโดยตองไมต่ํากวามาตรฐานขั้นต่ําที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) กําหนดตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตัง้ ขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น และขอใหแนบเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งไดรับการรับรอง
ความถูกตองแลว ดังนี้
1.1 สําเนารายงานการประชุมสภาสถาบันหรือคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสภาสถาบันที่มีมติอนุมัตใิ นกรณีดังกลาว ซึ่งตองดําเนินการภายในจํานวน
กรอบอัตราขาราชการที่มีอยูใ นระบบบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการ ซึ่งไดรับการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง
1.2 สําเนากฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และประกาศของ
สถาบันอุดมศึกษา เรื่องการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกและการแบงสวนราชการในสถาบันอุดมศึกษาที่
เกี่ยวของกับการกําหนดระดับตําแหนงกรณีตําแหนงหัวหนาหนวยงาน
2. การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงตางสายงาน ตองไดรับการรับรองความ
ถูกตองในการดําเนินการภายในกรอบตําแหนงที่พึงมีเพือ่ ใชในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนด ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยไมเกินจํานวนกรอบอัตราขาราชการที่มีอยูใ นระบบบัญชีถือจายเงินเดือนของ
/ขาราชการ...

- 23 ขาราชการ ซึ่งไดรับการอนุมตั ิจากกรมบัญชีกลาง และขอใหแนบเอกสารสําเนารายงานการประชุมสภา
สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสภาสถาบันอุดมศึกษาที่มีมติ
อนุมัติในกรณีดังกลาว ซึ่งไดรับการรับรองความถูกตองแลว
รองอธิการบดีฝายบริหาร จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติของ
สถาบันอุดมศึกษาในการขอเบิกจายเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.2 การกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราว ที่จางจากเงินงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551
ตามที่ สํานักงาน ก.พ. แจงเรื่องการมอบอํานาจการกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราว ที่
จางจากเงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการคาจางชั่วคราว ใหสวนราชการเปนผูพิจารณากําหนด
ตําแหนง ทั้งนี้ ใหกําหนดไดไมเกินจํานวนลูกจางชั่วคราวประจําปงบประมาณที่ผานมาที่ไดรับอนุมัติจาก
สํา นั ก งาน ก.พ. (มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ไ ด รั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติก รอบลูก จ า งชั่ ว คราว ที่ จา งจากเงิ น
งบประมาณ จํานวน 20 อัตรา)
จากรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะ/
สํานัก ไดขอกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ทั้งสิ้น 34 อัตรา จําแนกเปนลูกจางชาว
ตางประเทศที่มีสัญญาจาง จํานวน 19 อัตรา และลูกจางชั่วคราวผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 15 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1)
ในเบื้องตนกองแผนงาน ไดพิจารณาจัดสรรกรอบอัตราดังกลาวโดยพิจารณาจัดสรร
ในอัตราเดิมที่ คณะ/สํานัก ไดดําเนินการจางไดจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ผานมา จําแนกเปนอาจารยผู
เกษียณอายุราชการ/อาจารยผูมีความรูความสามารถพิเศษ จํานวน 9 อัตรา และเปนอัตราลูกจางชาวตางประเทศที่
มีสัญญาจาง จํานวน 11 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 2)
อยางไรก็ตามในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ผานมานั้น คณะวิชาที่ไดรับจัดสรรกรอบ
อัต ราและงบประมาณเพื่ อ การจา งแต ไ ม สามารถสรรหาบุ ค คลเพื่อ ทํ า การจา งได และจึ ง โอนเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณจากงบบุคลากร หมวดคาจางชั่วคราว ไปเปนงบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ซึ่ง
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายดังกลาว เปนไปตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
แต เมื่อมหาวิทยาลัยตองขอรับการสนับสนุนงบกลางเพื่อปดบัญชีงบบุคลากร หมวดเงินเดือน ซึ่งกรมบัญชีกลาง
ไดกําหนดนโยบายในการโอนงบกลางเพื่อสมทบการเบิกจายตามจํานวนงบประมาณที่ขาด โดยจะไมพิจารณา
จัดสรรใหในวงเงินที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบบุคลากร ไปยังงบรายจายประเภทอื่น ดังนั้น การ
ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบบุคลากร หมวดคาจางชั่วคราว ไปเปนงบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทนใชสอย
/และวัสดุ...

- 24 และวัสดุ ของคณะวิชาตางๆ จะสงผลใหกรมบัญชีกลางจะไมพิจารณายอดเงินจํานวนดังกลาวขางตน ในการ
โอนงบกลางมาสนับสนุนเพิ่มเติม และขอใหเปนความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยในการหางบประมาณเพื่อปด
บัญชีการเบิกจายงบบุคลากรที่อาจติดลบจากการพิจารณาอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกลาว
ดังนั้น เพื่อใหการเบิกจายงบบุคลากร หมวดคาจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2551 เปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาอนุมัติกรอบอัตราลูกจางชั่วคราว ที่จางจากเงินงบประมาณประเภทงบ
บุคลากร รายการคาจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
2. กรณี คณะวิชาที่ไดรับการจัดสรรกรอบอัตราและงบประมาณเพื่อการจางลูกจาง
ชั่ ว คราว แต ไ ม ส ามารถสรรหาบุ ค คลเพื่ อ ทํ า การจ า งได ขอให เ สนอเรื่ อ งต อ กองแผนงาน เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการพิจารณาจัดสรรกรอบอัตราและงบประมาณเพื่อการจางใหแก คณะวิชาที่
มีความจําเปนตองใชอัตราลูกจางชั่วคราวเพื่อการจัดการเรียนการสอนตอไป
เอกสารประกอบการประชุม
1. รายละเอียดผูมีความสามารถพิเศษหรือผูเกษียณอายุราชการเพื่อเปนอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2551
2. กรอบอัตราลูกจางชั่วคราว ที่จางจากเงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการ
คาจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่กองแผนงานเสนอ และขอใหคณะ/หนวยงานยืนยันการ
มติที่ประชุม
จางลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการคาจางชั่วคราว ตอกองแผนงานภายใน
สิ้นเดือนตุลาคม 2550
ปดประชุมเวลา

12.30 น.

สิริรัตน วงษทอง
(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

สุภชัย หาทองคํา
(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรับรองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550
ประกอบ วิโรจนกูฏ
( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

