รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 8/2552
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข
กรรมการ
2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารยวัชรพงษ วัฒนกูล
กรรมการ
3. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ผูชวยศาสตราจารยปราณี พัฒนพิพิธไพศาล กรรมการ
4. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย
กรรมการ
5. (แทน)รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
กรรมการ
6. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกตฯ
นายสมโชค หอมจันทร
กรรมการ
7. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร
นางสาวดารุณี พุมแกว
กรรมการ
8. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
ผูชวยศาสตราจารยบรรชา บุดดาดี
กรรมการ
9. ประธานสภาอาจารย
รองศาสตราจารยสัมมนา มูลสาร
กรรมการ
10. (แทน) ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นายประจักษ จันทรตรี
กรรมการ
11. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์
กรรมการ
12. รองอธิการบดีฝายบริหาร
นายสุภชัย หาทองคํา
กรรมการ
และเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. อธิการบดี
ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
ติดราชการ
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
ติดราชการ
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ
ติดราชการ
4. คณบดีคณะศิลปศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา ซาฮีร
ติดราชการ
ผูรวมประชุม
1. นายอุดม คําจันทร
2. ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน
3. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
4. นายเทวัญ ตติยรัตน
5. นางอรุโณทัย อุนไธสง
6. นางเกษร จรัญพรหมสิริ

ที่ปรึกษาอธิการบดีดานกฎหมาย
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน
รักษาการในตําแหนงหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
บุคลากร 8 ระดับ 8 ชํานาญการ
บุคลากร 6 ระดับ 6
/7. นางสาวสิริรัตน...
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7. นางสาวสิริรัตน วงษทอง
8. นางวัชรี หาทองคํา

บุคลากร
นิติกร 6 ระดับ 6

เริ่มประชุมเวลา

09.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
อธิการบดี ติดภารกิจ ณ ตางประเทศ จึงมอบหมายให รองอธิการบดีฝายบริหาร

เปนประธานในที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2552
วันศุกรที่ 25 กันยายน 2552
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคล ครั้งที่ 7/2552 วันศุกรที่ 25 กันยายน 2552

ระเบียบวาระที่ 2

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเบิกจายเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จางดวย
เงินรายไดตามมติคณะรัฐมนตรี

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่
26 มิถุนายน 2551 มอบหมายให โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย พิจารณาการจัดทํากฎหมายเพื่อรองรับการ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจายเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จาง
ดวยเงินรายได นั้น
/โครงการจัดตัง้ …

-3โครงการจัดตัง้ กองกฎหมาย ไดพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13
พฤษภาคม 2551 และวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ประกอบกับความในขอ 1 ขอ 6 แหงระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ ลูกจางประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 การพิจารณาชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตนใหไดรับการชวยเหลือ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว โดยกําหนดใหผูที่มีเงินเดือนไมถึงเดือนละ 11,700 บาท ไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท และเมื่อรวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวกับเงินเดือนหรือคาตอบแทนแลว
ตองไมเกินเดือนละ 11,700 บาท และในกรณีเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรวมกับเงินเดือนคาตอบแทนที่
ไดรับแลวไมถงึ เดือนละ 8,200 บาท ใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอีกจํานวนหนึ่งเพื่อใหมีรายไดรวม
เปนเดือนละ 8,200 บาท และตามความในขอ 2 แหงระเบียบฉบับเดียวกันกําหนดใหระเบียบนี้มผี ลบังคับใช
ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป เมื่อมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหสว นราชการเบิกจายเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการประกอบกับความในขอ 11 แหงขอบังคับ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2548 กําหนดวาให
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนดคาจาง และคาตอบแทนใหแกผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน
ตามหลักเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย และความในขอ 12 แหงขอบังคับ
ฉบับเดียวกัน กําหนดวา พนักงานอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจ หรือเงินเพิ่มพิเศษ เงิน
ประจําตําแหนง เงินเพิ่มคาประสบการณ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยทําเปน
ประกาศสภามหาวิทยาลัย และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 มีมติให
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไดรับเงินคาสวัสดิการตามแนวทางเดียวกับพนักงานที่จางดวยเงินงบประมาณ
ในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสําหรับการจายเงินคาครองชีพชั่วคราว
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับดังกลาว คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตอง
กําหนดคาตอบแทนคาครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจ ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2548 เพื่อใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน
โดยขออนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยทําเปนประกาศสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนไปตามอํานาจหนาทีข่ องสภามหาวิทยาลัยในการควบคุมกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ตามความในขอ 15(9) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 เพือ่ ไปประกอบการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป และการจัดสรรงบประมาณรายจายเงินรายไดเพื่อใชในการจายคาตอบแทนคา
ครองชีพชั่วคราวในแตละปงบประมาณ
มติที่ประชุม
เห็นชอบและใหเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหความเห็นชอบ พรอมจัดทํา
ประกาศรองรับตามความเห็นของ โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย เพื่อขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตอไป
/3.2 รางขอบังคับ...

-43.2 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผูด ํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ...
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2552 มีมติเห็นชอบในหลักการ ทัง้ นี้ ใหปรับการเรียงลําดับขอในรางขอบังคับฯ ใหสอดคลองกับ
ประกาศ ก.พ.อ.และแกไขตําแหนงประเภทผูบริหารใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ในสวนของการยกเวนหรือลดใหแก
บุคคลใดและสวนใดนั้น ใหเปนไปตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยกําหนด และเห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานโดยมีรอง
อธิการบดีฝายวิชาการเปนประธานคณะทํางานในการคิดภาระงาน นัน้ เนื่องจากเรือ่ งดังกลาวมีประเด็นตอง
พิจารณามาก เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเหมาะสม รองอธิการบดีฝายบริหารมีความเห็นใหเสนอราง
ขอบังคับฯ ที่ปรับแกไขตามมติดังกลาวขางตนแลว ใหรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณากอนเสนอโครงการ
จัดตั้งกองกฎหมายปรับปรุงถอยคําอีกครั้ง
บัดนี้ รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดพิจารณารางขอบังคับฯ ดังกลาวแลว มีความเห็น
และปรับปรุงแกไข เพื่อใหมีความถูกตอง เหมาะสม จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาอีกครัง้ กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
เอกสารประกอบการประชุม
1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ...
2. ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็นใหหารือคณะกรรมการวิชาการประจํามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
และศึกษาขอมูลของมหาวิทยาลัยตาง ๆ วากําหนดมาตรฐานภาระงานของอาจารยเปนอยางไร และกรณีที่อาจ
ไดรับการลดหรือยกเวนภาระงานนัน้ จะลดหรือยกเวนใหแกบุคคลใดบาง มีรายละเอียดอยางไร เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

/ระเบียบวาระที่ 4...
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เสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

โดยใชเงินรายได
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานใน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ซึ่งไดประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงาน
เรียบรอยแลว จํานวน 2 ราย ดังตอไปนี้
ลําดับที่
1
2

ชื่อ – สกุล
นายบรรชา ไพอุปรี
นายพจนารถ พันธัง

ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

กอนปรับ
คาจาง สวัสดิการ
8,324.8,324.-

หลังปรับ
คาจาง สวัสดิการ
8,324.3,180.8,324.3,180.-

ตั้งแตวันที่

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
เนื่องจาก สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย สงผลการประเมินให โครงการจัดตั้งกองการ
เจาหนาทีใ่ นเดือนสิงหาคม 2552 และเปนการดําเนินการตามขอ 28 แหงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสอบสําหรับลูกจางชั่วคราวปรับสถานภาพเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2552 ซึ่งกําหนดใหผูที่ยื่นเรือ่ งขอปรับสถานภาพและไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินกอนหนาประกาศ
นี้บังคับใช ใหมีสิทธิปรับสถานภาพเปนพนักงาน โดยนําประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไขการปรับสถานภาพลูกจางเปนพนักงาน พ.ศ. 2549 มาบังคับใช
ดังนัน้ จึงเห็นควรอนุมัติการปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
โดยใชเงินรายไดสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. การปรับสถานภาพลูกจางชัว่ คราวเปนพนักงานเงินรายได จะดําเนินการปละ 2 ครั้ง
ตามรอบการปรับเพิ่มคาจาง ดังนั้น หากหนวยงานประสงคจะปรับสถานภาพลูกจาง ใหสงเอกสารการขอปรับ
สถานภาพและผลการประเมินวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมที่จะปรับสถานภาพ ใหโครงการ
จัดตั้งกองการเจาหนาที่ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ปรับสถานภาพ วันที่ 1 เมษายนของทุกป : ตองสงเอกสารใหโครงการ
จัดตั้งกองการเจาหนาที่ ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป
ครั้งที่ 2 ปรับสถานภาพ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกป : ตองสงเอกสารใหโครงการ
จัดตั้งกองการเจาหนาที่ ภายในเดือนสิงหาคมของทุกป
หมายเหตุ หากสงเอกสารไมทันตามกําหนด จะปรับสถานภาพใหในรอบตอไป
/2. สํานักคอมพิวเตอร...

-62. สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน เมื่อวันที่
16 กันยายน 2551 และสงผลการประเมินใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552

มติที่ประชุม

อนุมัติ

4.2 ขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทดแทน
อัตราวาง
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดอนุมตั ิใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และนักเรียนทุนโครงการพัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน ลาออก และโอนยาย
จํานวน 8 อัตรา ดังนี้
1. นางนัทที พัชราวนิช ขาราชการโอนยายไปสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. นางสาวฎายิน กุมภลํา ขาราชการ ลาออก
3. นางสาวใจนุช กาญจนภู พนักงาน ลาออก
4. นางสาวจิรกันยา พงษเสถียร พนักงาน ลาออก
5. นายภานุพงษ พงษชีวนิ พนักงาน ลาออก
6. นางสาวจุฑารัตน ทาทอง พนักงาน ลาออก
7. นางนฦวรรณ เสาวคนธ นักเรียนทุน ยายไปบรรจุและชดใชทุนที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
8. นายอัครวิชย วินิจเขตคํานวณ นักเรียนทุน ขอสละสิทธิ์การชดใชทุน
คณะเภสัชศาสตร จึงขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ทดแทนอัตราวาง จํานวน 8 อัตรา คือ
1. ตําแหนงอาจารยปฏิบัติการวิชาชีพประจําแหลงฝก จํานวน 5 อัตรา คุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนง คือ ปริญญาตรีทางดานเภสัชศาสตร
2. ตําแหนงอาจารย จํานวน 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง คือ ปริญญาตรี
ทางดานเภสัชศาสตร
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/4.3 การกําหนด...

-74.3 การกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณ ประจําปประมาณ
พ.ศ. 2553
ตามที่ สํานักงาน ก.พ. แจงเรือ่ งการมอบอํานาจการกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวที่
จางจากเงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการคาจางชั่วคราว ใหสวนราชการเปนผูพิจาณากําหนด
ตําแหนง ทั้งนี้ ใหกําหนดไดไมเกินจํานวนลูกจางชั่วคราวประจําปงบประมาณ 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
คณะกรรมการฝายวางแผน เปนผูพิจารณาแทน แลวจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการ
ประชุมครั้งตอไป
เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการดําเนินการดังกลาวขางตน และเพื่อการบริหาร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ คณะ/สํานัก หมวดคาจางชั่วคราวเปนไปดวย ความ
เรียบรอย ซึ่งในเบื้องตน คณะ/วิทยาลัย ไดยืนยันการจางลูกจางชั่วคราวในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งสิ้น 37 อัตรา
จําแนกเปนลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง จํานวน 18 อัตรา และลูกจางชั่วคราวผูมีความรูความสามารถพิเศษ
และผูเกษียณอายุราชการเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 19 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) กองแผนงาน ไดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝายวางแผนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 เพื่อพิจารณากําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 โดยที่ประชุมไดมีมติจัดสรรกรอบอัตราทั้ง 20 กรอบอัตราใหกับ คณะ/วิทยาลัย ตาง ๆ ดังนี้ จําแนกเปน
ลู ก จ า งชาวต า งประเทศที่ มี สั ญ ญาจ า ง จํ า นวน 12 กรอบอั ต รา (20 คน) และลู ก จ า งชั่ ว คราวผู มี ค วามรู
ความสามารถพิเศษและผูเกษียณอายุราชการเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 8 กรอบอัตรา (14 คน) รวม
ทั้งสิ้น 20 กรอบอัตรา (34 คน)
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณากําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เอกสารประกอบการพิจารณา
- แผนการจางลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการ
คาจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ คณะ/วิทยาลัย
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/4.4 ขอประเมิน...

-84.4 ขอประเมินเพื่อเขาสูตําแหนงบรรณารักษ เชี่ยวชาญ ระดับ 9
สํานักวิทยบริการ สงเอกสารประกอบการประเมินเพื่อพิจารณากําหนดตําแหนง
บรรณารักษ เชี่ยวชาญ ระดับ 9 ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นางสาวมะลิวัลย สินนอย
ตําแหนงบรรณารักษ 8 ระดับ 8 ชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 68 อัตราเงินเดือน 28,100.- บาท สังกัดหอสมุด
สํานักวิทยบริการ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
- ก.ม. กําหนดกรอบตําแหนงบรรณารักษ เชี่ยวชาญ ระดับ 9 สังกัด
สํานักวิทยบริการ
- มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดกรอบของตําแหนง อันดับ
เงินเดือนของตําแหนงและจํานวนของขาราชการที่พึงมี โดยกําหนดคราวละ 4 ป
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบกรอบตําแหนงชํานาญการที่ ก.ม. เคย
กําหนดไวไปพลางกอน
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
1. เห็นควร กําหนดใหมีกรอบตําแหนงบรรณารักษ เชีย่ วชาญ ระดับ 9 สังกัด
สํานักวิทยบริการ หรือไม
2. หากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เห็นชอบตามขอ 1 เห็นควรเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อกําหนดอัตราตําแหนงบรรณารักษ เชีย่ วชาญ ระดับ 9 สังกัด
สํานักวิทยบริการ เปนการเฉพาะ และกําหนดใหมีการคัดเลือกผูที่สมควรดํารง
ตําแหนงบรรณารักษ เชีย่ วชาญ ระดับ 9
ให สํานักวิทยบริการ เสนอเหตุผล ความจําเปน เพื่อขอกําหนดกรอบอัตรา
มติที่ประชุม
บรรณารักษ เชี่ยวชาญ ระดับ 9 พรอมทั้งปริมาณงาน คุณภาพงานในหนาที่ ความยากงาย และความ
ซับซอนของงาน แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดกรอบตําแหนงบรรณารักษ เชี่ยวชาญ ระดับ
9 และการแตงตัง้ บุคคลเขาสูตําแหนงดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การเลื่อนระดับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประธาน เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ํา
ของอันดับถัดไปโดยผานการประเมินและและเงินเดือนถึงอันดับอีก 1 อันดับ ใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้น 16 ราย ดังนี้
/1.เลื่อนระดับ...

-91. เลื่อนระดับขาราชการเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไปและผานการประเมิน จํานวน 2 ราย
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

1

โครงการจัดตัง้ สํานักบริหารทรัพยสินและ
สิทธิประโยชน
โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางศิมาพร กาเผือกงาม

2

คณะวิศวกรรมศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
นายสมชาย อรรคฮาต

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

เจาหนาที่บริหาร
งานทั่วไป

5

14,560

6

15,040 - ตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม 2552

นักวิชาการพัสดุ

5

17,700

6

18,200 - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552

ตําแหนง

ขั้น

หมายเหตุ

2. เลื่อนระดับขาราชการเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับ ถัดไปอีก 1 ระดับ จํานวน 14 ราย
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

ขั้น

หมายเหตุ

1

คณะเกษตรศาสตร
ภาควิชาพืชสวน
นายวีรเวทย อุทโธ

อาจารย

5

12,820

6

12,880

- ใหไดรับเงินเดือน 12,880.-บาท
เนื่องจากระดับ 6 ไมมีขั้น
12,820.-บาท
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552

2

นางสาวกาญจนา รุงรัชกานนท

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,910

8

18,910

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552

3

นายวรงค นัยวินิจ

อาจารย

6

15,780

7

15,840

- ใหไดรับเงินเดือน 15,840.-บาท
เนื่องจากระดับ 7 ไมมีขั้น
15,780.-บาท
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552

4

ภาควิชาสัตวศาสตร
นายนนทกรณ อุรโสภณ

อาจารย

6

15,410

7

15,410

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552

5

คณะเภสัชศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
นายแสวง วัชระธนกิจ

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,910

8

18,910

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552

6

นางสุดารัตน หอมหวน

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,910

8

18,910

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552

/ลําดับที่ 7 นางวรุณี...

-10ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

ขั้น

หมายเหตุ

7

19,350

8

19,440

- ใหไดรับเงินเดือน 19,440.-บาท
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น
19,350.-บาท
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552

ระดั
บ

7

คณะวิทยาศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
นางวรุณี ไชยกาล

8

ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและ
คอมพิวเตอร
อาจารย
นายศราวุธ แสนการุณ

6

15,780

7

15,840

- ใหไดรับเงินเดือน 15,840.-บาท
เนื่องจากระดับ 7 ไมมีขั้น
15,780.-บาท
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552

9

ภาควิชาเคมี
นางสาวศิริพร จึงสุทธิวงษ

ผูชวยศาสตราจารย

7

19,350

8

19,440

- ใหไดรับเงินเดือน 19,440.-บาท
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น
19,350.-บาท
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552

10

นางสาวอัญชลี สําเภา

อาจารย

6

15,410

7

15,410

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552

11

คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศกรรมเคมี
นายนิติกร พรหมดวง

อาจารย

6

15,410

7

15,410

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552

12

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
นายประสิทธิ์ นครราช

อาจารย

6

15,410

7

15,410

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552

13

นายศุภฤกษ จันทรจรัสจิตต

อาจารย

6

15,410

7

15,410

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552

14

คณะศิลปศาสตร
นางสาวเสาวนีย ตรีรัตน

อาจารย

5

12,530

6

12,530

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552

มติที่ประชุม

เจาหนาที่บริหาร
งานทั่วไป
ชํานาญการ

รับทราบ
/5.2 บุคลากร...

-115.2 บุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิงาน
ประธาน เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบการอนุมัติใหบุคลากรรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติงาน จํานวน 5 ราย คือ
1. นางอรทัย เลียงจินดาถาวร ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
อาจารย ระดับ 8 สังกัดคณะรัฐศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดวยทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารยและทุนสวนตัว อยูระหวางจัดทํา
วิทยานิพนธ จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันที่ 27 กรกฎาคม 2552
2. นางสาวดารุณี พุมแกว พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัด
คณะรัฐศาสตร ไดรับอนุมตั ิใหลาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Politics and Public Policy
ณ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ดวยทุนสวนตัว ไดสําเร็จการศึกษา จึงรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติงาน ตั้งแตวนั ที่ 31 กรกฎาคม 2552
3. นายเฉลิมชัย วงศรักษ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัด
คณะศิลปศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร European Master in Higher
Education (HEEM) ณ University of Aveiro, Portugal, the University of Tampere, Finland และ
University of Oslo, Norway ดวยทุน Erasmus Mundus ประจําป 2551 จากสหภาพยุโรปและทุนสวนตัว
ไดยุตกิ ารศึกษาเพื่อมารับทุนโครงการทุนการศึกษาขั้นสูงเชิงกลยุทธเพือ่ สรางเครือขายวิจยั ระดับแนวหนา ป
2551 จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน ตั้งแตวนั ที่ 3 สิงหาคม 2552
4. นายสามิตต ทรัพยผดุ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
อาจารย ระดับ 5 สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาโท เอก สาขาวิชา History of Indochine ณ Ecole Partique des Hautes Etudes สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ดวยทุนรัฐบาลฝรั่งเศส ทุนโครงการพัฒนาอาจารยและทุนสวนตัว ไดศึกษาครบตามหลักสูตรและอยูระหวาง
การรอการรับปริญญา จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2552
5. นางอภินันท สงเคราะห พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยทุนสวนตัว ไดลาออกจากการศึกษาเนื่องจากภาระ
คาใชจายและการศึกษาไมเปนไปตามหลักสูตรที่กําหนด จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2552
มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.3 บุคลากร...

-125.3 บุคลากรขออนุมัติลาศึกษา
ประธาน เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบการอนุมัติใหบุคลากรลาศึกษา จํานวน 4 ราย คือ
1. นางสาวอุไรวรรณ อกนิตย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ไดรับอนุมัติลาศึกษาระดับปริญญาเอก โปรแกรม Doctor of
Pharmacy (Pharmaceutical Care Research) ณ University of Maryland at Baltimore ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดวยทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีกําหนด 4 ป ตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 12
สิงหาคม 2556 โดยไดรับคาจางระหวางลาศึกษา เดือนละ 11,412.- บาท
2. นายเฉลิมชัย วงศรักษ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัด
สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร ไดรับอนุมัติลาศึกษาระดับปริญญาโท - เอก สาขาวิชา Education
(Thematic route) ณ University of Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร ดวยทุนโครงการทุนการศึกษาขั้นสูง
เชิงกลยุทธเพือ่ สรางเครือขายวิจยั ระดับแนวหนา มีกําหนด 5 ป 7 เดือน 14 วัน ตั้งแตวนั ที่ 18 สิงหาคม
2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยไดรบั คาจางระหวางลาศึกษา เดือนละ 10,284.- บาท
3. นางสาวชิดหทัย ปุยะติ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัด
สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร ไดรับอนุมัติลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวรรณกรรมจีนรวม
สมัย ณ Jilin University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดวยทุนสํานักสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
นานาชาติ (Hanban : The Office of Chinese Language Council International) มีกําหนด 2 ป 11 เดือน ตั้งแต
วันที่ 1 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2555 โดยไดรับคาจางระหวางลาศึกษา เดือนละ 10,291.บาท
4. นายประเทือง มวงออน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัด
คณะรัฐศาสตร ไดรับอนุมตั ิลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดวยทุนสวนตัว (ทุนประเภท 2) มีกําหนด 4 ป ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2556 โดยไดรับเงินคาจางระหวางลาศึกษา เดือนละ 12,227.- บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 การจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมทราบการจางพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 12 ราย ดังนี้

/ลําดับที่ 1 นางสาวอรพินท...

-13ที่

สังกัด/ชื่อ - สกุล

คาจาง
เดือนละ

สวัสดิกา
ร

87

13,110.-

7,420.-

1 กรกฎาคม 2552 – 30 กันยายน 2559
ปฏิบัติงานชดใชทุนเปนเวลา 6 ป
8 เดือน

181

9,700.-

5,446.-

1 สิงหาคม 2552 – 30 กันยายน 2554
ปฏิบัติงานชดใชทุนเปนเวลา 2 ป

10

7,940.-

3,180.-

3 สิงหาคม 2552 – 30 กันยายน 2552

163

9,700.-

5,446.-

3 สิงหาคม 2552 – 30 กันยายน 2552

206

9,700.-

5,446.-

3 สิงหาคม 2552 – 30 กันยายน 2552

432

9,700.-

5,446.-

3 สิงหาคม 2552 – 30 กันยายน 2552

433

9,700.-

5,446.-

3 สิงหาคม 2552 – 30 กันยายน 2552

434

9,700.-

5,446.-

3 สิงหาคม 2552 – 30 กันยายน 2552

ตําแหนงที่จาง
ตําแหนง
เลขที่

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ตั้งแตวันที่

เงินงบประมาณ

1

นางสาวอรพินท

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อาจารย

วุฒิจิรัฐิติกาล

สาขาวิชาคณิตศาสตร

ภาควิชาคณิตศาสตร
สถิติและ
คอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตร

จากมหาวิทยาลัยมหิดล

2

นางสาววรารัตน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อาจารย

บุญแฝง

สาขาการจัดการการบริการและ

สํานักงานเลขานุการ

การทองเที่ยว

คณะบริหารศาสตร

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เงินรายได

3

น.ส.มณีวรรณ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

เจาหนาที่บริหารงาน

สาระไทย

สาขาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)

ทั่วไป

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สํานักวิทยบริการ

4

นายชนะบูรณ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

อินทรพันธุ

สาขานโยบายสาธารณะและ

คณะรัฐศาสตร

การบริหารโครงการ

5

นายกรุงไท

จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

นพรัตน

สาขานโยบายสาธารณะ

คณะรัฐศาสตร

จากมหาวิทยาลัยบูรพา

6

นายเจษฎา

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

จารุเจษฎา

สาขาเครื่องเคลือบดินเผา

คณะศิลปประยุกตฯ

จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

7

นายชัยบพิธ

ศิลปประยุกตมหาบัณฑิต

อาจารย

พลศรี

สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ

คณะศิลปประยุกตฯ

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

8

นายแสน

Master Degree in Contemporary

อาจารย

ศรีสุโร

Euromaster Studies
University of Bath

คณะศิลปประยุกตฯ

/ลําดับที่ 9 นายวิชชุภงค...

-14สังกัด/ชื่อ สกุล

ที่

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

คาจาง
เดือนละ

สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่

194

7,940.-

3,180.-

3 สิงหาคม 2552 – 30 กันยายน 2552

108

7,940.-

3,180.-

17 สิงหาคม 2552 – 30 กันยายน 2552

305

7,940.-

3,180.-

17 สิงหาคม 2552 – 30 กันยายน 2552

468

7,940.-

3,180.-

15 กันยายน 2552 – 30 กันยายน 2552

ตําแหนงที่จาง
ตําแหนง
เลขที่

เงินรายได

9

นายวิชชุภงค

วิทยาศาสตรบัณฑิต

นักวิชาการ

ลิมปทีปราการ

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คอมพิวเตอร

(คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม)

คณะศิลปศาสตร

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10

11

นายฤทธิเดช

วิทยาศาสตรบัณฑิต

นักวิชาการ

วงษปญญา

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศิลปศาสตร

นายกิตติพงษ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

นักวิชาการพัสดุ

กลางคํา

สาขาการจัดการ

คณะเภสัชศาสตร

จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12

นางศุกัญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นักวิชาการศึกษา

ล้ําเลิศ

สาขาศิลปศาสตร (นิเทศศาสตร)

คณะนิติศาสตร

จากวิทยาลัยครูสวนดุสิต

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 การกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาในระหวางการปรับใชระบบบริหารงานบุคคลใหม
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551 มาตรา 16 ได บั ญ ญั ติ ใ ห ป รั บ ปรุ ง ระบบตํ า แหน ง และประเภทตํ า แหน ง ข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาใหเหมาะสมกับลักษณะงาน นั้น
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดมีมติเห็นชอบ
แนวทางการปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งปรับการจําแนก
ตําแหนง สวนการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนและอัตราเงินประจําตําแหนง อยูระหวางการนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ คาดวาจะนําเสนอพิจารณาประมาณวันที่ 27 ตุลาคม 2552
/ก.พ.อ. ...

-15ก.พ.อ. ไดเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบบทเฉพาะกาลเพิ่มเติมเพื่อ
รองรับการดําเนินการตามระบบบริหารงานบุคคลเดิม กรณีที่มีผลกระทบกับสิทธิประโยชนของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 16 กันยายน 2552 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ให
สามารถนํามาปรับเขาสูระบบบริหารงานบุคคลที่ปรับปรุงใหมตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น การดําเนินการดาน
บริหารงานบุคคลที่มีผลกระทบสิทธิประโยชนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงตองดําเนินการ
ตามระบบบริหารงานบุคคลที่ปรับปรุงใหม ซึ่ง ก.พ.อ. จะแจงใหทราบตอไป
เพื่ อ ให ก ารเตรี ย มการให ก ารจั ด ตํ า แหน ง และการแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาเขาสูตําแหนงวิชาการ , ตําแหนงประเภทผูบริหาร , ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภททั่วไป ก.พ.อ. ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงและ
การแตงตั้งขาราชการในระหวางการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลใหม ดังนี้
1. การกําหนดตําแหนง
หลักการ
ใหคงกรอบระดับตําแหนงเทาที่มีอยูตามกรอบของตําแหนงที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
กําหนด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 โดยไมมีการกําหนดระดับตําแหนงเพิ่มขึ้น
แนวทางปฏิบัติ
ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการกําหนดระดับตําแหนงหรือเปลี่ยนตําแหนง จากสาย
งานต่ํากวาปริญญา เปนสายงานเริ่มจากปริญญาใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2552
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงควรพิจารณาคําขอเฉพาะกรณีที่ยื่นภายใน 31 ตุลาคม
2552 โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาครบถวนสมบูรณ สวนคําขอที่ไดรับภายหลังวันที่ 31 ตุลาคม
2552 ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบบริหารงานบุคคลที่ปรับปรุงใหม
2. การแตงตั้งขาราชการ
หลักการ
ใหดําเนินการแตงตั้งขาราชการในระหวางการปรับใชระบบบริหารงานบุคคลใหม ใน
กรณีขาราชการที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและเอกสารประกอบการประเมินครบถวนสมบูรณ ภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2552
แนวปฏิบัติ
2.1 ใหเรงรัดการออกคําสั่งแตงตั้ง โอน ยาย เลื่อน และบรรจุกลับขาราชการใหแลว
เสร็จ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2552
2.2 หากดําเนินการออกคําสั่งไมแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ใหดําเนินการ
ออกคําสั่งแตงตั้งโดยใหมีผลยอนหลังสําหรับผูมีคุณสมบัติครบถวนไดจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2552
/2.3 การประเมิน…

-162.3 การประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง วิ ช าการ ตํ า แหน ง ประเภท
ผูบริหาร ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หากผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติ
ครบถวนและไดสงเอกสารครบถวนสมบูรณภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ใหดําเนินการตอไปโดยใหออกคําสั่ง
ตามขอ 2.1 และ 2.2 แลวแตกรณี
ทั้งนี้ ผลการประเมินจะตองชัดเจนวาผานหรือไมผานการประเมิน เนื่องจากหากมีการ
แกไขปรับปรุงผลงานจะมีผลกระทบตอวันที่ไดรับการแตงตั้ง
กรณีมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง ใหนําเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
เอกสารประกอบการประชุม
1. สําเนาหนังสือ ที่ ศธ 0509(2)/ว 1218 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2552 เรื่อง การกําหนด
แนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ย วกั บ การแตง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาในระหวา งการปรับ ใช ร ะบบ
บริหารงานบุคคลใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 กําหนดแนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ในระหวางการปรับใชระบบบริหารงานบุคคลใหม
ประธาน เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญการ เชี่ยวชาญ ผูบริหาร โอน ยาย เลื่อนระดับ และบรรจุกลับเขารับ
ราชการในระหวางการปรับใชระบบบริหารงานบุคคลใหม (ระบบแทง) ที่ ก.พ.อ.ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติใน
เรื่องดังกลาวตามระเบียบวาระที่ 5.5 นั้น เนื่องจากแนวทางในการปฏิบัติดังกลาว ใหมหาวิทยาลัยเรงรัดการ
ออกคําสั่งแตงตั้งใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 เฉพาะกรณีที่มีผลการประเมินผานและไมผานที่
ชัดเจน ซึ่งในทางปฏิบัติจริง ยังมีการแตงตัง้ เขาสูตําแหนงวิชาการ ตําแหนงบริหาร (ระดับผูอํานวยการกอง)
ตําแหนงชํานาญการ การเปลี่ยนตําแหนง โอน ยาย เลื่อนระดับ ที่อยูในระหวางดําเนินการ
หากพิจารณาตามแนวทางที่ ก.พ.อ.กําหนด ผูยื่นเรื่องขอรับการประเมินที่มีคุณสมบัติ
และเอกสารครบถวนตามหลักเกณฑภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ใหพจิ ารณาตามหลักเกณฑและวิธีการเดิม
หากยืน่ เรื่องหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามระบบบริหารงานบุคคลที่ปรับปรุงใหม

/เพื่อให...

-17เพื่อใหมีแนวปฏิบัติที่ชดั เจน และไมกระทบสิทธิขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่น
เรื่องแลว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการใน
ระหวางการปรับใชระบบบริหารงานบุคคลใหม
ที่ประชุมพิจารณาแลว กําหนดแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
1. การกําหนดตําแหนง
1.1 ใหเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณากรอบอัตรากําลัง 4 ป ตัง้ แต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 มีผลตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2552
1.2 การดําเนินการเปลี่ยนตําแหนง ผูที่เสนอขอเปลี่ยนตําแหนง และผาน
การประเมินแลว ใหเปลี่ยนตําแหนงตัง้ แตวันที่สภามหาวิทยาลัยบังคับใชกรอบอัตรากําลัง 4 ป สําหรับผูที่ยัง
ไมผานการประเมิน ใหดําเนินการประเมินตามขั้นตอนของการเปลี่ยนตําแหนง เมื่อผานการประเมินจึงมีคําสัง่
ใหเปลี่ยนตําแหนงตอไป ทัง้ นี้ ตองไมกอนวันที่สภามหาวิทยาลัยบังคับใชกรอบอัตรากําลัง 4 ป
2. การแตงตั้งขาราชการ คําสั่งแตงตัง้ โอน ยาย เลื่อน การประเมินบุคคลเพื่อ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงวิชาการ ประเภทบริหาร ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
สําหรับผูที่ยื่นเรื่อง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 และมีคุณสมบัติครบถวนและเสนอผลงานเอกสารครบถวน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ใหใชหลักเกณฑเดิมและกฎหมายตาง ๆ ที่บังคับใชอยู
ในขณะนั้น หากยื่นเรื่องหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ใหใชหลักเกณฑการประเมินตามระบบการบริหารงาน
บุคคลใหม
มติที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา

13.15 น.

(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
8/2552

( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

