รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 3/2551
วันศุกรที่ 21 มีนาคม 2551 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
4. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
6. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ
7. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
8. คณบดีคณะศิลปศาสตร
9. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร
10. (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
11. ประธานสภาอาจารย
12. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย
13. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
14. รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผูไมมาประชุม
1. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ
2. คณบดีคณะบริหารศาสตร

ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารยวัชรพงษ วัฒนกูล
กรรมการ
รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ กรรมการ
นายสงา ทับทิมหิน
กรรมการ
รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา ซาฮีร
กรรมการ
นางสาวพิสมัย ศรีเนตร
กรรมการ
นางสาวมะลิวลั ย สินนอย
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ กรรมการ
นายรัชชนนท แกะมา
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์ กรรมการ
นายสุภชัย หาทองคํา
กรรมการและ
เลขานุการ
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน
ศาสตราจารยอภิชัย อินทะเสน

ติดราชการ
ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1. นางอรุโณทัย อุนไธสง
รักษาการในตําแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
2. นางสาวสิริรัตน วงษทอง
บุคลากร
3. นายนราธิป อาษารักษ
นิติกร
4. นางสาวฐิตยิ าภรณ บั้งทอง
นิติกร
5. ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา
/เปดประชุมเวลา ...

-2เปดประชุมเวลา

09.40 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครัง้ ที่ 2/2551

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550
มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูด าํ รงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบตามที่ ก.ม.กําหนดใหมหาวิทยาลัย/
สถาบันตางๆ ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย เพื่อเปนสรางผลงานทางวิชาการเผยแพรอยางตอเนื่อง และมหาวิทยาลัย
ไดกําหนดใหปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานของ ก.ม.กําหนด ซึ่ง อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณา โดยไดมอบหมายใหคณะเปนผูพิจารณา และใหรายงานผลภายในเดือนธันวาคมของทุกปนั้น
เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดรายงานขอมูลดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเดือน
มกราคมของปถัดไป
/บัดนี้ คณะตางๆ…

-3-

บัดนี้ คณะตางๆ ไดรายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาวแลว ตามแบบรายงาน
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ ไดรายงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว
เอกสารประกอบการประชุม
- แบบรายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2550
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและคาจางลูกจางประจํา ประจําป
พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปแรก) ในวันที่ 1 เมษายน 2551
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรา 35 กําหนดวา “ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดําเนินการตาม
ขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.
กําหนด”
เนื่องจาก ก.พ.อ. ยังมิไดกาํ หนดหลักเกณฑ วิธกี าร เกี่ยวกับการเลือ่ นขั้นเงินเดือน
ดังนั้น ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการจึงอนุโลมถือปฏิบัติตาม กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พ.ศ. 2544 และในการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อน
ขั้นคาจางลูกจางประจํา พ.ศ. 2544 โดยกําหนดใหมกี ารเลื่อนขั้นปละ 2 ครั้ง โดยใหนําผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานมาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้น ดังนี้
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 เมษายน (ประเมินผลการปฏิบัติงานระหวาง 1 ตุลาคม ..– 31 มีนาคม ..)
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม (ประเมินผลการปฏิบัติงานระหวาง 1 เม.ย. ..– 30 กันยายน ..)
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและคาจางลูกจางประจํา ประจําป พ.ศ. 2551 (ครั้งที่ 1 ) ตามผลการ
พิจารณาของ คณะ/สํานัก/วิทยาลัย ดังนี้
/1. พิจารณาเลือ่ น…
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1. พิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือน และ คาตอบแทนพิเศษ(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) กลุม
ขาราชการ ระดับ 9
2. พิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือน และ คาตอบแทนพิเศษ(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) กลุม
ขาราชการ ระดับ 1 – 8
3. พิจารณาเลือ่ นขั้นคาจางลูกจางประจํา
เอกสารประกอบการพิจารณา
1) หลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนขั้น
2) ขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และ คาตอบแทนพิเศษ(กรณี
เงินเดือนเต็มขัน้ ) กลุมขาราชการ ระดับ 9
3) ขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษ(กรณี
เงินเดือนเต็มขัน้ ) กลุมขาราชการ ระดับ 1 – 8
4) ขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
มติที่ประชุม
1. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษ กลุมขาราชการ ระดับ 9 - 11
1) สังกัดคณะเกษตรศาสตร มีขาราชการระดับ 9 จํานวน 9 ราย โควตาเลื่อนขั้น 1 ขั้น จํานวน 1 ราย
ที่ประชุมพิจารณาใหเลื่อน 1 ขั้น จํานวน 1 ราย , ใหเลื่อน 0.5 ขั้น จํานวน 5 ราย และขาราชการที่
เงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดของอันดับจํานวน 3 ราย ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ อัตรา 2% ของเงินเดือน
2) สังกัดคณะเภสัชศาสตร มีขาราชการระดับ 9 จํานวน 4 ราย ที่ประชุมพิจารณาใหเลื่อน 0.5 ขั้น
จํานวน 4 ราย
3) สังกัดคณะวิทยาศาสตร มีขาราชการระดับ 9 จํานวน 5 ราย ที่ประชุมพิจารณาใหเลื่อน 0.5 ขั้น จํานวน
4 ราย และขาราชการที่เงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดของอันดับ จํานวน 1 ราย ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ
อัตรา 2% ของเงินเดือน
4) สังกัดคณะศิลปศาสตร มีขาราชการระดับ 9 จํานวน 1 ราย ที่ประชุมพิจารณาใหเลื่อน 0.5 ขั้น
5) สําหรับคณะที่ยังไมไดสง ผลการพิจารณาเลื่อนขั้น ใหเลื่อนขั้นตามขอจํากัดในการเลื่อนขั้นของ
หนวยงาน
เนื่องจากในการเลื่อนขั้นประจําป ครั้งที่ 1 (ครึ่งปแรก) จํากัดจํานวนผูไดเลื่อนขั้น 1 ขัน้ ตามโควตา
15% (รอยละสิบหาของอัตราที่มีคนครอง) โดยเศษทศนิยมใหนําไปรวมเปนโควตาอธิการบดี ซึ่งในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ กลุมระดับ 9 -11 ประจําป 2551 ครั้งที่ 1 มีโควตาอธิการบดี จํานวน 2
ราย
/ที่ประชุม...

-5ที่ประชุมมีมติใหเสนออธิการบดีเปนผูพิจารณารายชื่อผูส มควรไดเลื่อนขั้น 1 ขัน้ ตามโควตาอธิการบดี
2. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษ กลุมขาราชการ ระดับ 1 - 8
1) สังกัดคณะเกษตรศาสตร มีขาราชการระดับ 1- 8 ซึ่งอยูในหลักเกณฑไดเลื่อนขั้น จํานวน 52 ราย
มีโควตาเลื่อนขั้น 1 ขั้น จํานวน 8 ราย ทั้งนี้ มีขาราชการไมสง แบบประเมิน 1 ราย
ผลการพิจารณาใหเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี้
- ใหเลื่อน 1 ขั้น จํานวน 8 ราย (ลําดับความสําคัญที่ 1 – 8)
- สําหรับผูที่คณะเสนอเลื่อนขั้น 1 ขั้นในลําดับความสําคัญที่ 9 ซึ่งเกินโควตาหนวยงาน
ใหเสนออธิการบดีพิจารณา
- ใหเลื่อน 0.5 ขั้น จํานวน 42 ราย
- สําหรับขาราชการที่ยงั ไมไดสงแบบประเมิน คณะไมสามารถพิจารณาประเมินเลื่อนขั้น
ตามปกติได
2) สังกัดคณะเภสัชศาสตร มีขาราชการระดับ 1- 8 ซึ่งอยูในหลักเกณฑไดเลื่อนขั้น จํานวน 33 ราย
มีโควตาเลื่อนขั้น 1 ขั้น จํานวน 6 ราย ผลการพิจารณาใหเลื่อนขั้น ดังนี้
- ใหเลื่อน 1 ขั้น จํานวน 6 ราย และใหเลื่อน 0.5 ขั้น จํานวน 27 ราย
3) สังกัดคณะวิทยาศาสตร มีขาราชการระดับ 1 – 8 ซึ่งอยูใ นหลักเกณฑไดเลื่อนขั้น จํานวน 82 ราย
มีโควตาเลื่อนขั้น 1 ขั้น จํานวน 14 ราย ผลการพิจารณาใหเลื่อนขั้น ดังนี้
- ใหเลื่อน 1 ขั้น จํานวน 14 ราย , ใหเลื่อน 0.5 ขั้น จํานวน 67 ราย
- สําหรับขาราชการที่เงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดของอันดับ จํานวน 1 ราย ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ
อัตรา 2% ของเงินเดือน
4) สังกัดคณะศิลปศาสตร มีขาราชการระดับ 1 – 8 ซึ่งอยูใ นหลักเกณฑไดเลื่อนขั้น จํานวน 39 ราย
มีโควตาเลื่อนขั้น 1 ขั้น จํานวน 6 ราย ผลการพิจารณาใหเลื่อนขั้น ดังนี้
- ใหเลื่อน 1 ขั้น จํานวน 7 ราย เนื่องจากในการคํานวณโควตา 15 % สําหรับการเลื่อนขั้น 1 ขั้น
ของคณะศิลปศาสตรไดจํานวน 6.90 อัตรา ซึ่งคํานวณจากอัตราที่มีคนครอง 46 อัตรา และคณะ
มีอัตราขาราชการวาง 1 อัตราที่ไมสามารถนํามาคํานวณได ซึ่งตามเดิมจะมีโควตาเลื่อนขั้น 1
ขั้น จํานวน 7 อัตรา
ที่ประชุมจึงพิจารณาใหโควตาเลื่อนขั้น 1 ขั้น จํานวน 7 ราย
- ใหเลื่อน 0.5 ขั้น จํานวน 32 ราย
5) สังกัดสํานักวิทยบริการ มีขา ราชการระดับ 1 – 8 ซึ่งอยูใ นหลักเกณฑไดเลื่อนขั้น จํานวน 20 ราย
มีโควตาเลื่อนขั้น 1 ขั้น จํานวน 3 ราย ผลการพิจารณาใหเลื่อนขั้น ดังนี้
- ใหเลื่อน 1 ขั้น จํานวน 3 ราย , ใหเลื่อน 0.5 ขั้น จํานวน 17 ราย
/6) สังกัดสํานักงานอธิการบดี...

-66) สังกัดสํานักงานอธิการบดีและโครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน มีขาราชการ
ระดับ 1 – 8 ซึ่งอยูในหลักเกณฑไดเลื่อนขั้น จํานวน 77 ราย ผลการพิจารณาใหเลื่อนขั้น ดังนี้
- ใหเลื่อน 1 ขั้น จํานวน 11 ราย , ใหเลื่อน 0.5 ขั้น จํานวน 66 ราย
7) สําหรับ คณะ/หนวยงาน ที่ยงั ไมไดสงผลการพิจารณาเลื่อนขั้น ใหเลื่อนขั้นตามขอจํากัดในการเลื่อนขั้น
ของหนวยงาน
8) สําหรับ คณะ/หนวยงาน ที่คาํ นวณโควตา 15% ไมถึงจํานวนเต็มใหนําจํานวนอัตราขาราชการมารวมกัน
โดยให คณะ/หนวยงาน พิจารณาจัดสรรโควตารวมกันประกอบดวย สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ , คณะนิติศาสตร , คณะรัฐศาสตร , วิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข
3. การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
1) สังกัดคณะเกษตรศาสตร มีลูกจางประจําซึ่งอยูในหลักเกณฑไดเลื่อนขั้น จํานวน 40 ราย
มีโควตาเลื่อนขั้น 1 ขั้น จํานวน 6 ราย ผลการพิจารณาใหเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี้
- ใหเลื่อน 1 ขั้น จํานวน 6 ราย (ลําดับความสําคัญที่ 1 – 6)
- ใหเลื่อน 0.5 ขั้น จํานวน 34 ราย
2) สังกัดคณะวิทยาศาสตร มีลูกจางประจําซึ่งอยูในหลักเกณฑไดเลื่อนขั้น จํานวน 10 ราย
มีโควตาเลื่อนขั้น 1 ขั้น จํานวน 1 ราย ผลการพิจารณาใหเลื่อนขั้น ดังนี้
- ใหเลื่อน 1 ขั้น จํานวน 1 ราย และใหเลื่อน 0.5 ขั้น จํานวน 9 ราย
3) สังกัดสํานักงานอธิการบดีและโครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินฯ มีลูกจางประจําซึ่งอยูใน
หลักเกณฑไดเลื่อนขั้น จํานวน 35 ราย มีโควตาเลื่อนขั้น 1 ขั้น จํานวน 5 ราย ผลการพิจารณาให
เลื่อนขั้น ดังนี้
- ใหเลื่อน 1 ขั้น จํานวน 5 ราย และใหเลื่อน 0.5 ขั้น จํานวน 30 ราย
4) สําหรับ คณะ/หนวยงาน ที่ยังไมไดสง ผลการพิจารณาเลื่อนขั้น ใหเลื่อนขั้นตามขอจํากัดในการเลื่อนขั้น
ของหนวยงาน
5) สําหรับ คณะ/หนวยงาน ที่คํานวณโควตา 15% ไมถึงจํานวนเต็มใหนําจํานวนอัตราลูกจางประจํา
มารวมกัน โดยให คณะ/หนวยงาน พิจารณาจัดสรรโควตารวมกัน ประกอบดวย คณะเภสัชศาสตร
คณะศิลปศาสตร , สํานักวิทยบริการ , วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
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5.2 ขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกทดแทนอัตราวาง
ตามที่ นายสรรคชัย แกวปญญา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได
มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ ไดลาออกตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2550 นั้น
โครงการจัดตัง้ กองวิเทศสัมพันธ จึงขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อทดแทน
อัตราวางดังกลาว โดยกําหนดคุณสมบัติเปนผูมีคุณวุฒปิ ริญญาโท อัตราคาจางเดือนละ 8,870.-บาท (เดิม
อัตราวางดังกลาวกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเปนผูมีคุณวุฒิปริญญาตรี) ซึ่งนอกเหนือจากภาระงานตามตําแหนง
แลว ยังมอบหมายใหปฏิบตั ิงานในตําแหนงหัวหนาโครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธดวย
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ใครขอชี้แจงดังนี้
แนวทางที่ 1 พิจารณาจากที่มาของกรอบอัตราเดิม
1. อัตราดังกลาวเดิมเปนอัตราลูกจางชั่วคราว คุณวุฒปิ ริญญาตรี และตอมา นายสรรคชัย ฯ
ไดยนื่ ขอประเมินเพื่อปรับสถานภาพและไดรับการปรับสถานภาพเปนพนักงาน ซึ่งตามแนวปฏิบัติของ
สํานักงานอธิการบดีลูกจางทีไ่ ดรับการปรับสถานภาพจะไมไดรับคาสวัสดิการ คาจางกอนลาออก ซึ่งปรับ
4 % ตามมติครม. คือ 9,785 บาท
2. ถึงแมอัตรา นายสรรคชัย ฯ จะเปนอัตราพนักงาน แตเปนอัตราที่ไดมาจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายสรรคชัยฯ ตามประกาศวาดวยเรื่องการปรับสถานภาพ ฯ ดังนัน้ เมื่อ
บุคคลดังกลาวลาออก จึงเห็นควรเปดสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราวทดแทนอัตราที่วางลง
ขอเสนอ เห็นควรเปดสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราวทดแทนอัตราที่วางลง ซึ่งมีกรณีตัวอยาง
ของตําแหนงชางเทคนิค เปนพนักงานที่มาจากการปรับสถานภาพ และลาออก เมื่อขออนุมัติเปดสอบ
คัดเลือก มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหเปดสอบคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวทดแทนอัตราวางของพนักงานที่มาจาก
การปรับสถานภาพ
แนวทางที่ 2 พิจารณาจากภาระงาน
1. ภาระงานทีห่ นวยงานมอบหมาย คือ
1.1 ปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนาโครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ
1.2 รับผิดชอบโครงการพัฒนาความรวมมือระหวางม.อบ.กับ ม. ใน
สถาบันการศึกษาตางประเทศ
1.3 รับผิดชอบโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศเพื่อนบาน
/2. หากหนวยงาน...

-82. หากหนวยงานประสงคจะรับบุคคลเปนพนักงานทดแทนอัตราวางดังกลาว ซึ่ง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคาสวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 โดย
อนุโลม กําหนดวาพนักงานที่เขาปฏิบัติงานตั้งแต 1 ตุลาคม 2550 จะไดรับคาสวัสดิการ ดังนัน้ อัตราที่
งานวิเทศสัมพันธ ขอเปดทดแทนเปนการบรรจุใหม จึงไดรับคาสวัสดิการตามประกาศดังกลาว
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ไดตรวจสอบงบประมาณเฉพาะอัตราดังกลาวใน
ปงบประมาณ 2551 แลว มีประมาณ 125,140.37 บาท
หนวยงานประสงคขอบรรจุในคุณวุฒิ ป.โท ดังนั้น ตองใชงบประมาณ โดยประมาณเทากับ
84,450.- บาท (คาจาง 9,700 บาท สวัสดิการ 3,890 บาท ประกันสังคม 5 % ตั้งแต 1 เม.ย. 51 – 30 ก.ย. 51)
จากการพิจารณางบประมาณในเบื้องตนสําหรับอัตราดังกลาวจึงมีเพียงพอที่จะ
บรรจุพนักงานคุณวุฒปิ ริญญาโท ในอัตราคาจาง 9,700 บาท คาสวัสดิการ 3,890 บาท
ขอเสนอ
เห็นควรเปดสอบคัดเลือกเปนพนักงาน เนือ่ งจากหนวยงานประสงคใหผูผานการคัดเลือก
ปฏิบตั ิงานหัวหนาโครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ ทั้งนี้ การมอบหมายงานในตําแหนงหัวหนาโครงการฯ
ควร คํานึงถึงการเขาสูตําแหนง ประสบการณ และความรูความสามารถในการบริหารงาน ฯลฯ
มติที่ประชุม
เนื่องจากเดิมกรอบอัตราดังกลาวเปนกรอบอัตราลูกจางชัว่ คราวที่ไดรับการปรับ
สถานภาพเปนพนักงาน ซึง่ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเดิมกําหนดใหเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
และตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550
กําหนดใหชะลอการเพิ่มอัตรากําลัง การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง และการปรับโครงสรางหนวยงาน จนกวาสภา
มหาวิทยาลัยจะอนุมัติแผนอัตรากําลังและโครงสรางหนวยงานในระยะ 4 ปขางหนา
ที่ประชุมจึงมีมติใหเปดสอบคัดเลือกในกรอบอัตราเดิมไปกอน คือ เปดสอบ
คัดเลือกบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว ในตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเปนผูส ําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี หากมีประสบการณหรือคุณสมบัติพิเศษจะพิจารณาคาจางเปนกรณีพเิ ศษ
ทั้งนี้ การกําหนดคาจางเปนกรณีพิเศษใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
5.3 ขออนุมัตกิ ลับเขาปฏิบตั งิ านของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัตใิ ห นางสาวขนิษฐา แกวแดง พนักงานเงินรายไดคณะ
ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร ลาออกจากงาน ตั้งแตวนั ที่ 1
มีนาคม 2551 ตามคําสั่งที่ 213/2551 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 นัน้
/เนื่องจาก...
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ตําแหนงเดิม ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร ไดพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลดังกลาวมีความรูความสามารถและ
ปฏิบัติงานดี จึงขออนุมัติใหบุคคลดังกลาวเขาปฏิบัติงานในตําแหนงเดิม คาจาง และสวัสดิการเทาเดิม เพื่อ
ประโยชนตอการเรียนการสอน การวิจยั และบริการทางวิชาการของคณะ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอ 36 แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ.2548 กําหนดวาหากยังมิไดออกหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขใดมาบังคับใช
ใหนําเอากฎหมายอื่นใดที่มบี ังคับใชอยูมาใชบังคับไปพลางกอนโดยอนุโลม
2. มาตรา 34 (3) แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดวา ผูที่เคยเปนขาราชการอาจขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการพล
เเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไดในกรณีลาออกจากราชการไปดวยเหตุใด ๆ อันมิใชเปนกรณีออกจากราชการใน
ระหวางทดลองปฏิบัติหนาทีร่ าชการ ซึ่ง นางสาวขนิษฐา ฯ ไดพน จากการทดลองปฏิบัติราชการแลว
3. ขอ 4 แหง กฎ ก.พ.อ. วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเขารับ
ราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะไดรบั ของผูขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 2550 กําหนดวา ขาราชการซึ่งลาออกจากราชการไปดวยเหตุใด ๆ อันมิใชเปนกรณีออก
จากราชการเพือ่ ไปรับราชการทหาร และออกจากราชการโดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เพื่อไป
ปฏิบัติงานใด ๆ หากประสงคจะขอกลับเขารับราชการใหยื่นคํารองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ทังนี้ การบรรจุและแตงตั้งกลับเขารับราชการ ใหคาํ นึงถึงประโยชนของ
สถาบันอุดมศึกษาเปนสําคัญและใหบรรจุกลับในระดับและขั้นเงินเดือนไมสูงกวาเดิม
คณะวิศวกรรมศาสตร จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให นางสาว
ขนิษฐา แกวแดง บรรจุกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม คาจาง และคาสวัสดิการเดิม ตั้งแตวันที่ 1
มีนาคม 2551 เปนตนไป
เอกสารประกอบการประชุม
- กฎ ก.พ.อ. วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเขารับราชการ การ
นับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะไดรบั ของผูขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 2550
มติที่ประชุม

อนุมัติการบรรจุกลับเขารับราชการ ตัง้ แตวันที่ 1 มีนาคม 2551 เปนตนไป
/5.4 รางกฎหมาย…

- 10 5.4 รางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 ไดกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยออกกฎหมายเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลในเรื่องตาง ๆ นั้น
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ไดยกรางกฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับ
การบริหารงานบุคคล จํานวน 5 ฉบับ ดังนี้
5.4.1 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบรรจุและแตงตั้งบุคคล
โดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒหิ รือเงินเดือนทีก่ ําหนดไวสําหรับตําแหนง
5.4.2 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบรรจุเขารับราชการเปน
ขาราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก
5.4.3 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเปลีย่ น
ตําแหนงระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
5.4.4 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการกลับเขารับราชการ และเงินเดือนที่จะไดรบั ของผูขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
5.4.5 รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราคาเบี้ยประชุม อัตรา
การจายคาตอบแทนแกผูทรงคุณวุฒิ และคาใชจายอืน่ ในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
เนื่องจากในการประชุมคราวนี้มีระเบียบวาระการประชุมจํานวนมาก รองอธิการบดี
ฝายบริหาร จึงเสนอที่ประชุมทราบเรื่องการรางกฎหมาย จํานวน 5 ฉบับดังกลาวขางตน และขอนัดหมาย
การประชุมเพือ่ พิจารณารางกฎหมายดังกลาวเปนวาระพิเศษ ซึ่งจะไดใหฝายเลขานุการแจงกําหนดการ
ประชุมตอไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ
5.5 การปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประธาน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยใชเงินรายได เนื่องจากตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด
ปรากฏ ดังนี้
1. รายชื่อผูที่มคี ุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดและ
ปฏิบตั ิงานตามสัญญาจางคราวละ 1 ปี จำนวน 15 ราย ดังนี้
/1) นายภูวนาถ …

- 11 1) นายภูวนาถ พรหมคุปต ลูกจางชัว่ คราว ตำแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัด
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มีระเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกุมภาพันธ 2551) เปนเวลา
1 ปี 7 เดือน 23 วัน ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2551 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ
8,770.-บาท โดยไมไดรับคาสวัสดิการ
2) นายบารมี สุวรรณศุภ ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัด
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกุมภาพันธ 2551) เปนเวลา
1 ปี 7 เดือน 14 วัน ทั้งนีใ้ หปรับสถานภาพตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2551 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ
7,924.-บาท โดยไมไดรับคาสวัสดิการ
3) นายธีรเศรษฐ รัตนะเศรษฐากุล ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป สังกัด หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกุมภาพันธ
2551) เปนเวลา 1 ปี 3 เดือน 10 วัน ทั้งนี้ใหปรับสถานภาพตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2551 โดยใหไดรับ
คาจางเดือนละ 7,928.-บาท โดยไมไดรับคาสวัสดิการ
4) นางสุชาดา ชุมสวัสดิ์ ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงผูปฏิบตั ิงานบริหาร สังกัด
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกุมภาพันธ 2551) เปนเวลา 1 ปี 2 เดือน
17 วัน ทั้งนีใ้ หปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551 โดยใหไดรบั คาจางเดือนละ 6,952.-บาท โดย
ไมไดรับคาสวัสดิการ
5) นายอาชัญณัฐ ทัพอาสา ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงผูป ฏิบัติงานบริหาร สังกัด
งานกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือน
กุมภาพันธ 2551) เปนเวลา 1 ปี 7 เดือน 5 วัน ทั้งนีใ้ หปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551
โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 7,928.-บาท โดยไมไดรับคาสวัสดิการ
6) นายปรีชา สมดี ลูกจางชัว่ คราว ตำแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะ
นิติศาสตร มีระเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกุมภาพันธ 2551) เปนเวลา 1 ป 4 เดือน - วัน ทั้งนี้
ใหปรับสถานภาพ ตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2551 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 7,306.-บาท
คาสวัสดิการเดือนละ 2,870.-บาท
7) นางอัญชลี มาจันทร ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัด
สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร (นับถึงเดือน กุมภาพันธ 2551) เปนเวลา 2 ป 1 เดือน 15 วัน
ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 11,634.-บาท โดยไมไดรับ
คาสวัสดิการ
8) นางสาวดุจฤทัย สหพงษ ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงเจาหนาที่ประกันคุณภาพ
การศึกษา สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร (นับถึงเดือน กุมภาพันธ 2551) เปนเวลา 2 ปี 10
เดือน 24 วัน ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 11,634.-บาท
โดยไมไดรับคาสวัสดิการ
/9) นางสาวอุไรลักษณ …

- 12 9) นางสาวอุไรลักษณ พงษเกษ ลูกจางชัว่ คราว ตำแหนงเจาหนาทีว่ ิจยั สังกัด
สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกุมภาพันธ 2551) เปนเวลา 1 ปี
- เดือน 24 วัน ทั้งนี้ใหปรับสถานภาพตัง้ แตวนั ที่ 1 เมษายน 2551 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 11,253.บาท โดยไมไดรับคาสวัสดิการ
10) นางลลิตภัทรา ริมทอง ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัด
สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกุมภาพันธ 2551) เปนเวลา 1 ปี
6 เดือน 21 วัน ทั้งนี้ใหปรับสถานภาพตัง้ แตวนั ที่ 1 เมษายน 2551 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 11,253.บาท โดยไมไดรับคาสวัสดิการ
11) นางสาวอมรรัตน วะสุรีย ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงเจาหนาทีว่ ิเทศสัมพันธ
สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกุมภาพันธ 2551) เปนเวลา
5 ปี 5 เดือน - วัน ทั้งนี้ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551 โดยใหไดรบั คาจางเดือนละ
15,626.-บาท โดยไมไดรับคาสวัสดิการ
12) นางสาวจีรนันท คณาพันธ ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงผูชวยสอน สังกัด
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกุมภาพันธ 2551) เปนเวลา 1 ปี 2 เดือน
9 วัน ทั้งนีใ้ หปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551 โดยใหไดรบั คาจางเดือนละ 10,890.-บาท โดย
ไมไดรับคาสวัสดิการ
13) นางสาวนงลักษณ มีสุข ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงผูป ฏิบัติงานบริหาร สังกัด
คณะรัฐศาสตร ลูกจางชั่วคราว ระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกุมภาพันธ 2551) เปนเวลา 1 ปี 11
เดือน ทั้งนีใ้ หปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 6,620.-บาท
โดยไดรับคาสวัสดิการ 2,870.-บาท
14) นางชนิดา ถิตยประเสริฐ ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร สังกัด
คณะรัฐศาสตร ลูกจางชั่วคราว ระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกุมภาพันธ 2551) เปนเวลา 1 ปี 3 เดือน
25 วัน ทั้งนี้ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 6,427.-บาท
โดยไดรับคาสวัสดิการ 2,870.-บาท
15) นายสุข เทียมเวียง ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงพนักงานขับรถยนต สังกัดคณะ
รัฐศาสตร ลูกจางชั่วคราว ระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกุมภาพันธ 2551) เปนเวลา 1 ปี 7 เดือน
30 วัน ทั้งนี้ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 6,427.-บาท
โดยไมไดรับคาสวัสดิการ
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับสถานภาพ
ลูกจางชั่วคราวเปนพนักงาน
/มติที่ประชุม

- 13 มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับสถานภาพลูกจางเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตั้งแตลําดับที่ 1 นายภูวนาถ พรหมคุปต ถึงลําดับที่ 15 นายสุข เทียมเวียง ทั้งนี้ การปรับสถานภาพจะให
มีผลตัง้ แตวนั ที่ 1 เมษายน 2551
5.6 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ
ตามผลการพิจารณาผลงานของขาราชการ จํานวน 1 ราย
ตามที่ นางสาวนพมาศ นามแดง ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 6 ระดับ 6 สังกัด
สํานักงานไรฝก ทดลองและหองปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร ไดยื่นผลงานเพือ่ ขอกําหนดตําแหนง
นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ ระดับ 7-8 นั้น ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 กําหนดใหพจิ ารณาตามหลักเกณฑและวิธีการ ก.ม. และมหาวิทยาลัยกําหนดเดิม
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑ ก.พ.อ. ที่กําหนดใหประเมินคุณลักษณะที่เหมาะสมและไมเหมาะสมเพิ่มเติม
โดยมอบใหกรรมการประจําคณะเปนผูประเมิน
บัดนี้ คณะกรรมการประจําคณะไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปนผูเหมาะสม
และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒไิ ดพจิ ารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาแตงตัง้ ให นางสาวนพมาศ นามแดง ตําแหนงนักวิชากรเกษตร 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง
398 อัตรา 16,880.- บาท สังกัดสํานักงานไรฝกทดลองและหองปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร ดํารง
ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 16,880.-บาท เลขที่ประจําตําแหนงและ
สังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2550
เอกสารประกอบการประชุม
- แบบสรุปการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
มติที่ประชุม
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- 14 5.7 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
คาตอบแทนเปนกรณีพิเศษแกอาจารยแพทย ของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
ดวยวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดดําเนินการเปดหลักสูตร
แพทยศาสตร และรับนักศึกษาตั้งแตป 2549 และปจจุบนั มีอาจารยแพทย จํานวน 5 ทาน (ปฏิบัติงาน
จํานวน 3 ทาน และลาศึกษา จํานวน 2 ทาน) เมื่อเทียบอัตราสวนตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพ คิด
เปน 1: 4 จึงเห็นไดวาจํานวนอาจารยที่มีในปจจุบันเมื่อเทียบกับนักศึกษาแพทยแลว ยังไมไดตามมาตรฐาน
เนื่องจากสาขาแพทยศาสตรเปนสาขาวิชาขาดแคลน การหาแพทยมาทําการสอนคอนขางยาก วิทยาลัย
แพทยศาสตรฯ จึงเล็งเห็นวาจะตองสรางแรงจูงใจและธํารงรักษาอาจารยแพทยไวไมใหเลื่อนไหลสูภาคเอกชน
จึงเสนอรางหลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนเปนกรณีพิเศษแกอาจารยแพทยของวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ
โครงการจัดตัง้ กองกฎหมาย จึงไดดําเนินการยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนเปนกรณีพิเศษแกอาจารยแพทย ของวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข พ.ศ...... โดยใหการจายเงินคาตอบแทนพิเศษ จะตองจายจากเงินรายได
ของวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ และกําหนดใหคณะกรรมการประจําวิทยาลัยเปนผูเสนอหลักเกณฑ วิธีการ หรือ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินคาตอบแทน และทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไป พรอมทั้ง แนบ
ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 เพือ่ ใชในการประกอบการพิจารณา
อนึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถกําหนดระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวกับการ
จายเงินคาตอบแทนพิเศษ โดยกําหนดใหจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยหรือของคณะเปนกรณีเฉพาะ
รายไดเอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย จึงไมจําเปนที่จะตองปฏิบตั ิตาม
ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกําหนดใหใชบังคับสําหรับบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุขที่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขเทานั้น แตสามารถใชขอบังคับดังกลาวเปนแนวทางปฏิบัติในการกําหนดขัน้ ตอนหรือ
วิธีการจายเงินคาตอบแทนได
เอกสารประกอบการประชุม
1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
คาตอบแทนเปนกรณีพเิ ศษแกอาจารยแพทย ของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
2. ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544
ที่ประชุมมีมติใหวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ตรวจสอบขอมูลและนําเสนอขอมูล
มติที่ประชุม
เพิ่มเติมในการประชุมคราวหนา ดังนี้
/1. ตามที่วิทยาลัย...

- 15 1. ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ไดอางอิงขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาดวย
การจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบตั ิงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544
เพื่อประกอบการกําหนดคาตอบแทนอาจารยแพทย นั้น เนื่องจากประธานสภาอาจารย ไดแจงใหที่ประชุม
ตรวจสอบวามีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ ฯ ฉบับใหม
หรือไม ดังนัน้ เพื่อใหการพิจารณากฎหมายเปนไปอยางถูกตองและชัดเจน ที่ประชุมใครขอใหวทิ ยาลัย
แพทยศาสตร ฯ ตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง
2. ขอใหนําเสนอการจายคาตอบแทนของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ประกอบการ
พิจารณา ทั้งในสวนของอาจารยแพทยและทําการรักษา และอาจารยแพทยแตไมไดทําการรักษา และในกรณี
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. ตรวจสอบหลักการการจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพเิ ศษของ
ผูปฏิบัตงิ านดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เนือ่ งจาก ผูแทนจากคณะเภสัชศาสตร แจงขอมูลตอที่ประชุมวาใน
กรณีของคณะเภสัชศาสตร หากเปนอาจารยทําหนาที่สอน แตไมไดทําหนาที่เภสัชกรจะไมสามารถเบิก
จายเงินเพิ่มพิเศษฯ (พ.ต.ส.) ได ดังนั้น จึงตองมีการมอบหมายภาระงานของผูที่จะไดรับคาตอบแทนให
สอดคลองกับหลักการการจายเงินเพิ่มพิเศษฯ (พ.ต.ส.) ดวย
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 ขออนุมัติเปดคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
รับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทดแทนอัตราขาราชการที่วางลง

ดวยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหโอน นางสาวสุชาดา ทวีสิทธิ์ ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร
ไปสังกัดทางมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตวนั ที่ 14 สิงหาคม 2550
คณะศิลปศาสตร จึงขออนุมัติเปดคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
หรือรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทดแทนอัตราขาราชการที่วางลง ตําแหนงอาจารย
จํานวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงปริญญาเอกสาขามานุษยวิทยา หรือ สังคมวิทยา
มติที่ประชุม

อนุมัติ
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ตามที่โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดแจงคณะศิลปศาสตร กรณีการโอนยาย
พนักงาน ราย นายศรัณย สุดใจ สังกัดคณะศิลปศาสตรไปสังกัดคณะรัฐศาสตร โดยการโอนยายครั้งนี้ใหนํา
กรอบอัตราติดตามตัว นายศรัณยฯ ไปคณะรัฐศาสตรดวย แลวใหคณะศิลปศาสตรนํากรอบอัตรากําลังที่
กองแผนงานจัดสรรใหในปงบประมาณ 2550 ไปทดแทนนั้น
ขณะนี้คณะศิลปศาสตร กําลังดําเนินการรับสมัครอาจารยสาขาสังคมศาสตรใน
อัตราของ นายศรัณยฯ ทีว่ างลง และเมื่อดําเนินการคัดเลือกอาจารยสิ้นสุดแลวจําเปนตองไดกรอบอัตรามาเพื่อ
ดําเนินการในสวนที่เกีย่ วของตอไป
คณะศิลปศาสตร จึงขออนุมตั ิกรอบอัตราตามที่กองแผนงานไดจดั สรรไว
ความเห็นของโครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่
ตามหนังสือที่ ศธ 0529.5/523 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2549 กองแผนงานไดเสนอ
อธิการบดีพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังพนักงานตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา โดยใชงบประมาณคงเหลือ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพื่อทดแทนอัตราพนักงานเงินงบประมาณ ตําแหนงอาจารยที่ขอยายไปสังกัด
คณะรัฐศาสตร ในภาคการศึกษาที่ 1/2549 สําหรับที่เหลืออีก 1 อัตรา ใครขอใหคณะศิลปศาสตรรับการ
จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตอไป ซึ่งทานอธิการบดีไดอนุมัติตามที่กองแผนงานเสนอ ดังนั้น
เมื่อคณะศิลปศาสตรดําเนินการคัดเลือกอาจารยเรียบรอยแลว ผูผานการคัดเลือกจะบรรจุในกรอบอัตราที่
กองแผนงานไดจัดสรรใหในปงบประมาณ 2550
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการคัดเลือกบุคคลทดแทนอัตราที่โอนยายไปสังกัด
คณะรัฐศาสตร และการไดรับจัดสรรกรอบอัตราเงินงบประมาณทดแทนอัตราที่โอนยาย
6.3 ขออนุมัตกิ รอบอัตราอาจารยพลศึกษา
ตามที่ คณะศิลปศาสตร ไดหารือเบื้องตนกับอธิการบดีและรองอธิการบดีฝาย
วางแผนและสารสนเทศ และไดมีมติอนุมตั ิตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทําหนาที่สอนในสาขาวิชากีฬา
และนันทนาการ จํานวน 2 อัตรา ในปงบประมาณ 2551 นั้น
แตเนื่องจากในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 คณะศิลปศาสตรจําเปนตองจาง
อาจารยพลศึกษาเพื่อใหเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาที่เพิม่ มากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงไดอนุมัติการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารยพลศึกษา จํานวน 2 อัตรา โดยการยืมเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เพื่อ
/ดําเนินการจาง…

- 17 ดําเนินการจางในภาคเรียนที่ 1/2550 และคณะศิลปศาสตรไดขออนุมตั ิยืมเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เพื่อ
จางอาจารยพลศึกษาตอตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 เปนเวลา 12 เดือน หรือจนกวา
คณะ ศิลปศาสตรจะไดรับอนุมัติกรอบอัตรา
คณะศิลปศาสตร จึงขอติดตามผลการดําเนินการเรื่องการจัดสรรกรอบอัตรา
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทําหนาที่สอนในสาขาวิชากีฬาและนันทนาการ จํานวน 2 อัตรา ใน
ปงบประมาณ 2551
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ ไดชี้แจงโดยเอกสารวาในปการศึกษา
2550 คณะศิลปศาสตรไดรับการจัดสรรคาหนวยกิต วิชาพลศึกษา เปนเงิน 1,362,000.- บาท และเงินคาจาง
ที่ใชในการจางพนักงาน (อาจารยพละศึกษา) เปนเงิน 540,000 บาท ดังนั้น จึงเสนอประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. เห็นควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามขอเท็จจริงขางตน ถาหากเงินที่ใช
ในการจางไมเพียงพอ
2. การสอนวิชาพลศึกษา เห็นควรพิจารณามอบใหคณะกรรมการรวมทุกคณะ
พิจารณาวาจะสอนวิชาใด เพื่อใหเกิดประโยชนตอนักศึกษา มีความปลอดภัยและใชงบประมาณต่าํ เปนตน
เอกสารประกอบการประชุม
- ความเห็นจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ ลงวันที่ 20 มีนาคม
2551
คณบดีคณะศิลปศาสตร ชี้แจงตอที่ประชุม ดังนี้
1. เงินรายไดที่ไดรับจัดสรร คณะจําเปนตองใชในการฝกอบรมพัฒนาอาจารย
ผูสอน และอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
2. การเปดสอนวิชาพลศึกษา คณะไดแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยแลววาจะทําการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาเพียงจํานวนครึ่งหนึง่ ของนักศึกษาทัง้ หมด
เพื่อใหคณะสามารถมอบหมายภาระงานสอนใหสอดคลองกับจํานวนอาจารยที่มีอยูได
3. ปจจุบัน คณะศิลปศาสตร ไดจางอาจารยพลศึกษา จํานวน 2 อัตรา จากเงิน
รายไดคณะศิลปศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 แตหากในอนาคตงบประมาณของคณะไมเพียงพอ
อาจจะของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

มติที่ประชุม

/ปดประชุมเวลา...

- 18 ปดประชุมเวลา

12.00 น.

สิริรัตน วงษทอง
(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

สุภชัย หาทองคํา
(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 4/2551
ประกอบ วิโรจนกูฏ
( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

