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

ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข
นายเรวัติ ชัยราช
ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา ซาฮีร
นางศิริรัตน เจนศิริศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
รองศาสตราจารยธงชัย วงศชัยสุวรรณ
นางจุรีวรรณ สายสมาน
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ
นายสุภชัย หาทองคํา

ผูไมมาประชุม
1. รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกตฯ
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
3. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
4. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย
ผูรวมประชุม
1. นายอุดม คําจันทร
2. นางอรุโณทัย อุนไธสง
3. นางสาวสิริรัตน วงษทอง
4. นางสาวฐิตยิ าภรณ บั้งทอง

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

ผูชว ยศาสตราจารยสมชาย นิลอาธิ
ติดราชการ
รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
ติดราชการ
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์ ติดราชการ
นายรัชชนนท แกะมา
ติดราชการ

ที่ปรึกษาอธิการบดีดานกฎหมาย
รักษาการในตําแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
บุคลากร
นิติกร
/5. นายนราธิป...

-25. นายนราธิป อาษารักษ
เปดประชุมเวลา

นิติกร
09.45 น.

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 การแตงตัง้ คณบดีคณะรัฐศาสตร
ประธาน แจงที่ประชุมทราบเรื่องการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร
ซึ่ง การสรรหาไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 จึงไดแตงตั้ง รองศาสตราจารยธงชัย วงศชัยสุวรรณ ดํารงตําแหนงเปน
คณบดีคณะรัฐศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

ระเบียบวาระที่ 1

มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 การยกเลิกระบบซีของขาราชการพลเรือนสามัญ
ประธาน แจงที่ประชุมทราบวา ตามที่ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวนั ที่ 26 มกราคม 2551 ที่ผานมา โดยบทเฉพาะกาล
ไดกําหนดใหแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกีย่ วของใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดประกาศยกเลิกระบบซี ตั้งแต
วันที่ 11 ธันวาคม 2551 เปนตนไป และปรับเขาสูระบบแทงโดยแบงกลุมขาราชการออกเปน 4 ประเภท
ประกอบดวย บริหาร อํานวยการ วิชาการ และทั่วไป โดยสวนราชการจะตองดําเนินการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนสามัญใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน สวนการจัดตําแหนงใหมจะพิจารณาจากลักษณะงาน และสายงาน
หลัก บทบาทของตําแหนงงานในแตละหนวยราชการ โดยคงสายงานเดิม ยกเลิกสายงานที่ไมจาํ เปน กําหนด
สายงานใหมใหเหมาะสมมากขึ้น
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2551
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคล ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551

ระเบียบวาระที่ 2

/มติที่ประชุม…
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รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การยกเลิกระบบซีของขาราชการพลเรือนสามัญ
รองอธิการบดีฝายบริหาร นําเสนอขอมูลวา การยกเลิกระบบซีของขาราชการ
พลเรือนสามัญไมเกี่ยวของกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 กําหนดใหสภา
สถาบันอุดมศึกษาเปน ผูก ําหนดอัตราเงินเดือน และจากการสอบถามจาก คุณโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษา
ดานระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจงวาขณะนี้ สกอ. อยูในระหวาง
พิจารณาแทงเงินเดือน หลักเกณฑและขั้นตอนการเขาสูแทงเงินเดือนใหม ซึ่งจะตองนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พิจารณาอีกครั้ง โดยจะใหมีผลบังคับใช
ภายในเดือนเมษายน 2552 ในสวนของมหาวิทยาลัยทีต่ องเตรียมการรองรับคือการประเมินเขาสูตําแหนง
โดยตองกําหนดสมรรถนะประจําตําแหนง หากหลักเกณฑตาง ๆ แลวเสร็จ มหาวิทยาลัยจะตองมีการจัด
ประชุมชี้แจงทําความเขาใจ และในระหวางนี้ขอใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ติดตามขาวสารและแจง
บุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ผลงานตําแหนงชํานาญการของขาราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายวรพจน นวลสกุล ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 ระดับ 6 เลขที่
ประจําตําแหนง 75 อัตราเงินเดือน 21,820.-บาท สังกัดฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ ได
เสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 7 ระดับ 7 ชํานาญการ
2. นายเพลิน วิชัยวงศ ตําแหนงนักประชาสัมพันธ 6 ระดับ 6 เลขทีป่ ระจํา
ตําแหนง 333 อัตราเงินเดือน 19,390.-บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ ไดเสนอขอ
ผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักประชาสัมพันธ 7 ระดับ 7 ชํานาญการ
ระเบียบวาระที่ 4

/มติที่ประชุม…

-4มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 บุคลากรลาศึกษา
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการอนุมัติใหบุคลากรลาศึกษา
จํานวน 3 ราย คือ
1. นายสมปอง เวฬุวนาธร ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
อาจารย ระดับ 7 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติให
ลาศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ ดวยทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวนั ที่ 27 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่
26 ตุลาคม 2554 โดยไดรบั เงินเดือนระหวางลาเดือนละ 24,250.- บาท
2. นางสาวสมาพร นนทพละ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 4 เดือน ตั้งแตวนั ที่
1 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2552 โดยไมไดรับคาจางระหวางลาศึกษา
3. นางรัตนา เล็กสมบูรณ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชากาย
วิภาคศาสตร ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ดวยทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มี
กําหนด 3 ป ตั้งแตวนั ที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 โดยไดรบั คาจางระหวางลา
เดือนละ 11,946.- บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 การจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบการจางพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 ราย ดังนี้

/ลําดับที่ 1 นางสาวสุพัตรา...

-5-

ที่

สังกัด/ชื่อ - สกุล

คาจาง

ตําแหนงที่จาง

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ตําแหนง

สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่

9,700.-

5,446.-

3 พฤศจิกายน 2551 – 30 กันยายน 2552

192

13,110.-

7,420.-

3 พฤศจิกายน 2551 – 30 กันยายน 2555

452

9,700.-

5,446.-

17 พฤศจิกายน 2551 – 30 กันยายน 2552

เลขที่

เดือนละ

190

เงินงบประมาณ
1

2

นางสาวสุพัตรา

Master of Science

อาจารย

ขจัดโรคา

Medical Laboratory

วิทยาลัยแพทยศาสตร

จากมหาวิทยาลัยขอนแกน

และการสาธารณสุข

นางสาวธารินี

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

อาจารย

ไชยวงศ

สาขาวิชาปรสิตวิทยา

วิทยาลัยแพทยศาสตร

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม

และการสาธารณสุข

หมายเหตุ ปฏิบัติงานชดใชทุน 3 ป
เงินรายได
หนวยงาน
3

นายนราธิป รักษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

ภาควิชาวิทยาศาสตร

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

สาย ข/ ค เปน ก
ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2549 อนุมัติใหยายและตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นายอุทยั อันพิมพ ไป
สังกัดคณะบริหารศาสตร และการเปลี่ยนตําแหนง ใหดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้ง
ที่ 7/2548 คือ ใหทดลองปฏิบัติหนาที่สอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนง ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา
/บัดนี้...

-6บัดนี้ คณะบริหารศาสตร สงผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหนาทีส่ อน
เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นายอุทยั อันพิมพ จาก ตําแหนง
นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ 8 ระดับ 8 เปน ตําแหนงอาจารย ระดับ 8 สังกัดคณะบริหารศาสตร ซึ่ง
คณะไดแตงตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่สอนแลว เปนผูมีความรู ความสามารถ มีความเห็น
ใหผานประเมินการปฏิบัติหนาที่สอน และเปนผูมีความเหมาะสมที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย ทั้งนี้
ตั้งแตวนั ที่ 13 ตุลาคม 2551 เปนตนไป อนึ่ง การดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2549 และเปนการดําเนินการกอนใหทุกหนวยงานชะลอการเพิ่ม
อัตรากําลัง การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง และการปรับโครงสรางหนวยงาน จนกวาสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติ
แผนอัตรากําลังและโครงสรางหนวยงานในระยะ 4 ปขางหนา ยกเวนการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการและ
ผลงานทางวิชาการ ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามปกติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้ง
ที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550
รองอธิการบดีฝายบริหาร จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนตําแหนง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาย ข/ ค เปน ก ราย นายอุทัย อันพิมพ จาก ตําแหนงนักวิชาการ
เกษตร ชํานาญการ 8 ระดับ 8 เปน ตําแหนงอาจารย ระดับ 8 สังกัดคณะบริหารศาสตร
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักเกณฑ ก.ม.และ ก.พ.อ. กําหนด ใหเปลี่ยนตําแหนงไดทั้งตําแหนงที่มีคนครองและ
ตําแหนงวางมีเงินและตําแหนงวางไมมเี งิน
2. ตําแหนงทีเ่ ปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานทีป่ ฏิบัติและคํานึงถึงภาระงานของตําแหนงนั้นดวย
3. กรณีเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครอง คุณวุฒิผูขอเปลี่ยนตําแหนงตองตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะ
ขอเปลี่ยน
4. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2548 เปลี่ยนตําแหนงขาราชการสาย ข/ค เปน ก
และการดําเนินการของคณะบริหารศาสตร

/1. คุณวุฒิ...

-7หลักเกณฑ
1. คุณวุฒิทางการศึกษาไมตา่ํ กวาปริญญาโทใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรหรือการเรียน
การสอนของคณะ

2. ผานการพิจารณาและไดรบั ความเห็นชอบจาก
คณะแลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณา
3. เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลแลวใหทดลองปฏิบัติหนาทีส่ อนไม
นอยกวา 1 ภาคการศึกษา
4. คณะที่รับเขาจะทําการประเมินหลังการปฏิบัติ
หนาที่สอนเมื่อผานการประเมินแลวจึงนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาตอไป

เอกสารประกอบการประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขอมูลสวนบุคคลและความเห็นของคณะบริหารศาสตร
- นายอุทยั อันพิมพ มีคุณวุฒิ
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ลาศึกษาตอปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร
ตั้งแต วันที่ 26 มิ.ย.2549 ถึงวันที่ 25 มิ.ย.2552
- กลับเขาปฏิบัติหนาที่ 2 มิถุนายน 2551 ซึง่ เรียนครบหลักสูตร
แลว ขณะนี้ อยูระหวางเสนอวิทยานิพนธ และคาดวาจะสําเร็จ
ภายในเดือน มิ.ย. 2552
- คณะบริหารศาสตรไดพิจารณาผลการประเมิน
การสอนครบตามหลักเกณฑเรียบรอยแลว
- คณะมอบหมายใหปฏิบัติงานสอน วิชา สหวิทยาการดาน
การศึกษา รหัสวิชา 2200 101 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2551
1. คณะบริหารศาสตรแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาที่การสอน
2. คณะกรรมการประเมินมีความเห็นวา ผูข อเปลี่ยนตําแหนง
เปนผูมีความรู ความสามารถ เหมาะสม ที่จะแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงอาจารย

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2549
คําสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตารางสอนอาจารย
ปฏิทินการศึกษา
คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 852/2551 : แตงตั้งกรรมการประเมิน
บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.13/6118 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 : สงผลการ
ประเมิน
/มติที่ประชุม...

-8ที่ประชุมพิจารณาแลวขอใหคณะบริหารศาสตร นําเสนอขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
3. ประมวลรายวิชา
โดยใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
ทั้งนี้ การเปลีย่ นตําแหนงใหมีผลตัง้ แตวนั ที่คณะบริหารศาสตรดําเนินการประเมินแลวเสร็จ

มติที่ประชุม

5.2 การจายคาจางระหวางการลาคลอดบุตรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2541 เห็นชอบในหลักการใหรัฐบาล
จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อใหมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) มีมติอนุมัติให
ทบวงมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ หมวดเงินเดือน เพื่อกําหนดเปนอัตราคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยในระบบใหมทดแทนตําแหนงที่เกษียณอายุราชการ รวมทั้งตําแหนงวางที่มีอยู ณ วันที่ 5
เมษายน 2542 และที่จะวางตอไป โดยใหทบวงมหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณากําหนด
วิธีการและการไดสิทธิประโยชนเกื้อกูลและสวัสดิการตาง ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมแตละ
มหาวิทยาลัย และใหมหาวิทยาลัยอยูภ ายใตกฎหมายประกันสังคม ยกเวนมหาวิทยาลัยนั้นจะสามารถจัดสรร
สิทธิประโยชนไดมากกวาทีส่ ํานักงานประกันสังคมกําหนดไว ดังนัน้ สภามหาวิทยาลัยในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยจึงวางระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย
สําหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดกําหนดระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน ตั้งแตป พ.ศ. 2542 และไดมีการปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑวิธีการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลจนถึงปจจุบนั เรื่องใดที่มไิ ดกําหนดไวจะอนุโลมตามระเบียบ หลักเกณฑที่ใช
บังคับกับขาราชการไปพลางกอน ซึ่งปจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จางพนักงานจากงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนทัว่ ไป รายการคาใชจายบุคลากร และเงินรายได
เนื่องจากงบประมาณในการจางที่แตกตางกัน สงผลใหการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานเกิดความลักลั่นและเปนอุปสรรคตอผูปฏิบัติงาน กองคลังจึงหารือกับโครงการจัดตั้งกอง
การเจาหนาที่ ถึงปญหาในการจายคาจางระหวางการลาคลอดบุตรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมี
ความแตกตางกันระหวางพนักงานทีจ่ างดวยงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป รายการคาใชจายบุคลากร
และพนักงานที่จางดวยเงินรายได คือ
/1. พนักงาน…

-91. พนักงานทีจ่ างดวยเงิน งบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ไดรับคาจาง
และคาสวัสดิการระหวางลาคลอดไมเกิน 90 วัน โดยพิจารณาจากหลักการของการไดมาซึ่งอัตราพนักงาน
และงบประมาณที่ใชในการจางเพื่อทดแทนอัตราขาราชการที่วางลง ดังนั้น เมื่อพระราชกฤษฎีกาการจาย
เงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 กําหนดให
ขาราชการที่ลาคลอดบุตรไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน 90 วัน พนักงานทีจ่ างมาเพื่อทดแทนอัตรา
ขาราชการจึงไดรับคาจางระหวางลาคลอดไดไมเกิน 90 วัน โดยอนุโลม
อนึ่ง พนักงานยังมีสิทธิไดรับสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในอัตรา
เหมาจายครั้งละไมเกินรอยละ 50 ของคาจาง เปนเวลา 90 วัน (ไมเกิน 45 วัน) จากกองทุนประกันสังคม
2. พนักงานทีจ่ างดวยเงินรายได ไดรับคาจางและคาสวัสดิการระหวางการลาคลอด
เปนเวลา 45 วัน และไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม 45 วัน
โดยพิจารณาตามมาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่กําหนดใหผูประกันตนมีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในอัตราเหมาจายครั้งละไมเกินรอยละ 50 ของคาจาง เปน
เวลา 90 วัน (ไมเกิน 45 วัน) และใหมีสิทธิไดรับคาจางระหวางลาคลอดจากนายจางไมเกินรอยละ 50 ของ
คาจาง เปนเวลา 90 วัน (ไมเกิน 45 วัน)
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการจายคาจางระหวาง
การลาคลอดบุตรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. เห็นควรกําหนดใหการจายคาจางระหวางการลาคลอดบุตรของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปฯ และเงินรายไดเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมยของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่กําหนดสถานะพนักงานทีจ่ างดวยเงินงบประมาณและเงินรายไดเทาเทียมกัน คือ
แนวทางที่ 1 อนุโลมตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 คือ ใหพนักงานไดรบั คาจางระหวางลาคลอด
ไดไมเกิน 90 วัน หรือ
แนวทางที่ 2 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่กําหนดให
ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในอัตราเหมาจายครั้งละไมเกินรอยละ
50 ของคาจาง เปนเวลา 90 วัน (ไมเกิน 45 วัน) จากกองทุนประกันสังคม และใหมสี ิทธิไดรับคาจางระหวาง
ลาคลอดจากนายจาง(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ไมเกินรอยละ 50 ของคาจาง เปนเวลา 90 วัน (ไมเกิน 45
วัน)
2. ใหมีผลตั้งแตวนั ใด........................................................................................
/ขอมูลประกอบ...

- 10 ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลการจายคาจางระหวางการลาคลอดบุตรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น
วิธีการ
สถาบันอุดมศึกษา
1. พนักงานไดรับคาจางระหวางลาคลอดไดไม มหาวิทยาลัยนเรศวร
เกิน 90 วัน ตามพระราชกฤษฎีกาการจาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น มหาวิทยาลัยบูรพา
ในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. พนักงานไดรับคาจางระหวางลาคลอด 45 วัน มหาวิทยาลัยแมโจ
และใหไดรับจากกองทุนประกันสังคมอีก 45
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร
3. ลาคลอดได 90 วัน ไดคาจางไมเกิน 60 วัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่ประชุมพิจารณาแลว มอบหมายใหโครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่และโครงการ
มติที่ประชุม
จัดตั้งกองกฎหมาย พิจารณากฎหมายมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของวาขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติประกันสังคม
และกฎหมายอื่น ๆ หรือไม และขอใหพิจารณาในสวนทีอ่ าจมีการอุทธรณและรองทุกข ทั้งนี้ อาจหารือกับ
สํานักงานประกันสังคมเพิ่มเติม และใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในการประชุมครั้ง
ตอไป
5.3 การกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552
ตามที่ สํานักงาน ก.พ. แจงเรื่องการมอบอํานาจการกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราว
ที่จางจากเงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการคาจางชั่วคราว ใหสวนราชการเปนผูพิจาณากําหนด
ตําแหนง ทั้งนี้ ใหกําหนดไดไมเกินจํานวนลูกจางชัว่ คราวประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่ไดรับอนุมัติจาก
สํานักงาน ก.พ. (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับการพิจารณาอนุมัติ จํานวน 20 อัตรา) ทั้งนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 6/2549 ไดมีมติรับทราบและใหกองแผนงานนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณากําหนดตําแหนง และ/หรือ ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงลูกจาง
ชั่วคราว และตอมาในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมไดมีมติมอบให
/คณะกรรมการ…
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คณะกรรมการฝายวางแผน เปนผูพิจารณาแทน แลวจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการ
ประชุมครั้งตอไป
เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการดําเนินการดังกลาวขางตน และเพื่อการบริหาร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ คณะ/สํานัก หมวดคาจางชั่วคราวเปนไปดวย
ความเรียบรอย ซึ่งในเบื้องตน คณะ/วิทยาลัย ไดยนื ยันการจางลูกจางชั่วคราวในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ทั้งสิ้น 32 อัตรา จําแนกเปนลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง จํานวน 19 อัตรา และลูกจางชัว่ คราวผูมี
ความรูความสามารถพิเศษและผูเกษียณอายุราชการเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 13 อัตรา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม) กองแผนงานไดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝายวางแผนมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 เพื่อพิจารณากําหนดตําแหนง
ลูกจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยที่ประชุมไดมีมติในระเบียบวาระดังกลาว ดังนี้
1. สําหรับผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย ระเบียบ
ทบวงมหาวิทยาลัย วาดวยการจางผูมีความรูความสามารถเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 ซึ่งใหเปน
การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
ตัดกรอบอัตรา กรณีอัตราใหม
ลําดับที่ 8 คณะบริหารศาสตร
ลําดับที่ 9 คณะบริหารศาสตร
2. สําหรับอัตราเดิมผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยที่มีอายุเกิน 65 ป
และอัตราเดิมผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศที่มีอายุเกิน 60 ป ใหมหาวิทยาลัยทําความตกลงไปที่กรมบัญชีกลาง
กอนที่จะเริ่มจาง 1 เดือน
ขอสังเกตเพิ่มเติม
1. กรณีอัตราใหม ลําดับที่ 13 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จางเพื่อ
วางระบบโครงสรางการเรียนการสอนและผลิตสื่อการเรียนการสอนทางการแพทย รวมถึง การบริหารจัดการ
อาคารกิจกรรม ในสวนการใหบริการ OPD และการวางระบบการเงินและพัสดุ เพื่อใหไดระบบการบริหาร
จัดการที่คลองตัวและมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองเชิญผูเชี่ยวชาญดาน Management Information System
(MIS) วางโครงสรางระบบการดําเนินงาน
2. กรณีการจางเพื่อดํารงตําแหนงผูบริหาร คณะ/หนวยงาน จะเปนการจางไมเขาขาย
คุณลักษณะของผูมีความรูความสามารถพิเศษ
2.1 ลําดับที่ 1 คณะนิติศาสตร
2.2 ลําดับที่ 8 คณะบริหารศาสตร
2.3 ลําดับที่ 19 คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ
/ทั้งนี้…

- 12 ทั้งนี้ ในกรณีของคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ เนื่องจากเปนอัตราเดิมที่เคย
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในปงบประมาณที่ผานมา ดังนั้น ขอใหพิจารณาเปลี่ยนการจางเปนการจางผู
มีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย ในลําดับที่ 20 แทน เนื่องจากเปนสาขาวิชาที่ขาด
แคลนตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย วาดวยการจางผูมีความรูความสามารถเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2542
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณากําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เอกสารประกอบการประชุม
- แผนการจางลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการ
คาจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ คณะ/วิทยาลัย
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่กองแผนงานนําเสนอ คือ
1. อนุมัติในกรอบอัตราเดิม
2. อนุมัติกรอบอัตราใหม จํานวน 3 อัตรา คือ
2.1 กรอบอัตราที่ 13 ของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
2.2 กรอบอัตราที่ 20 ของคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ
2.3 กรอบอัตราที่ 33 ของคณะรัฐศาสตร
โดยใหเกลี่ยงบประมาณในการจางตามกรอบอัตราใหมที่ไดรับอนุมัตขิ างตน
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติมวา การจัดทําสัญญาจางและการประเมินขอใหมีความชัดเจนยิง่ ขึ้น

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
ไมมี

ปดประชุมเวลา

11.20 น.

(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม
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ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
1/2552

( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

