รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 4/2553
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร
2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
3. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
5. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร
6. คณบดีคณะศิลปศาสตร
7. (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร
8. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกตฯ
9. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร
10. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
11. ประธานสภาอาจารย
12. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย
13. รองอธิการบดีฝายบริหาร

ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ
รองศาสตราจารยวัชรพงษ วัฒนกูล
กรรมการ
รองศาสตราจารยนายแพทยปวน สุทธิพินจิ ธรรม กรรมการ
รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา ซาฮีร
กรรมการ
นายธนาตย เดโชชัยพร
กรรมการ
นางสาวศุภลักษณ มาคูณตน
กรรมการ
นางสาวกมลวรรณ ชื่นชูใจ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยบรรชา บุดดาดี
กรรมการ
รองศาสตราจารยสัมมนา มูลสาร
กรรมการ
นายรัชชนนท แกะมา
กรรมการ
นายสุภชัย หาทองคํา
กรรมการ
และเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. อธิการบดี
ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
ติดราชการ
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์
ติดราชการ
3. รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล อธิวาสนพงศ ติดราชการ
4. รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ ผูช วยศาสตราจารยมนูญ ศรีวริ ัตน ติดราชการ
ผูรวมประชุม
1. นางสุรีย ธรรมิกบวร
2. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
3. นางอรุโณทัย อุนไธสง

รักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร
บุคลากร 8 ระดับ 8 ชํานาญการ
บุคลากร 8 ระดับ 8 ชํานาญการ
/4. นางชวนพิศ...
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4. นางชวนพิศ อันพิมพ
5. นางสาวสิรริ ัตน วงษทอง
เริ่มประชุมเวลา

บุคลากร 6 ระดับ 6
บุคลากร

09.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 ทานอธิการบดี ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เขารวมพิธีวันที่ระลึก
พระมหาเจษฎาบดินทรและวันขาราชการพลเรือน ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชานี
จึงไมสามารถเขารวมประชุมได ทั้งนี้ ไดมอบหมายให รองอธิการบดีฝายบริหาร ทําหนาที่ประธานในที่
ประชุมแทน
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 ขอหารือเรื่องการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องเพื่อประเมินเพิ่มคาจางและ
การยกเวนการทดลองปฏิบัตริ าชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามที่ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดเสนอขอหารือสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2553 เรื่องการนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องเพื่อประเมินเพิ่มคาจางและการยกเวนการทดลองปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ปรับเปลี่ยนหมวดเงินคาจางจากเงินรายไดเปนเงินงบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป รายการ
คาใชจายบุคลากร อันเนื่องมาจากสอบผานการคัดเลือกทดแทนอัตราที่วางลง นั้น
รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงวาที่ประชุมทราบวา รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ใหความเห็นวา การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยใชขอบังคับฉบับเดียวกัน ตางกันที่ประเภทเงิน
ที่ใชในการจาง จึงควรทําใหเปนเนื้อเดียวกัน ดังนัน้ จึงไมตองประเมินทดลองปฏิบัติราชการอีกและใหนับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในขณะที่เปนพนักงานเงินรายไดตอเนื่องกับการปฏิบัติงานในปจจุบันเพื่อประเมินเพิ่ม
คาจาง ทั้งนี้ ไดทําหนังสือแจงคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะบริหารศาสตร ทราบในหนังสือขอใหสงผลการ
เพิ่มคาจางแลว สวนคณะศิลปศาสตร ขอใหเจาหนาที่ ตรวจสอบอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 2...
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2553
วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2553
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2553
วาระพิเศษ วันจันทรที่ 15 มีนาคม 2553
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ 3/2553 วาระพิเศษ วันจันทรที่ 15 มีนาคม 2553

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 แนวทางปฏิบตั ิในระหวางการเตรียมดําเนินการตามระบบบริหารงานบุคคลใหม

ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดแจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดําเนินการดานบริหารงานบุคคล เพื่อใหการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง จึงใหสภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ก.พ.อ. กําหนดไวเดิมไปพลางกอน สวนการดําเนินการออกคําสั่งตาง ๆ ใหดําเนินการหลังจากวันที่
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดมีมติใหเรื่องการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลใหมมีผลบังคับใชแลว โดยใหมีผล
ยอนหลังตามวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติตอไป
สวนการโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หากจะใชอัตราวางเพื่อรับโอน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปดังนัน้
จึงใหสถาบันอุดมศึกษาออกคําสั่งใหและรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได โดยใหมีการแกไข
คําสั่งในเรื่องตําแหนงใหถูกตองตามระบบจําแนกตําแหนงใหมหลังจากวันที่ ครม. มีมติเรื่องการปรับระบบ
บริหารงานบุคคลใหมแลว นั้น
/บัดนี…
้
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บัดนี้ สกอ. แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลตามมติ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9
มีนาคม 2553 ซึ่งพิจารณาแลวเห็นวาขณะนี้การปรับระบบริหารงานบุคคลใหมอยูร ะหวางการนําเสนอ ครม.
พิจารณา ดังนัน้ เพื่อมิใหกระทบสิทธิประโยชนของขาราชการ จึงมีมติใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่ ก.พ.อ.กําหนดไวเดิม และออกคําสั่งตาง ๆ ตามปกติไดจนกวา ครม.
จะมีมติในเรื่องการปรับระบบบริหารงานบุคคลขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สําหรับการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ ณ 1 เมษายน 2553 ใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการเดิมไปกอน เนื่องจากขณะนี้ สกอ. อยูในระหวางการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคลใหม การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเปนรอยละของฐานในการคํานวณ และพิจารณากําหนดฐาน
ในการคํานวณเงินเดือนทีเ่ หมาะสม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและคาจางลูกจางประจํา ประจําป
พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปแรก) ในวันที่ 1 เมษายน 2553

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 363 ลงวันที่ 17 มีนาคม
2553 ไดแจงใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่
1 เมษายน 2553 ตามหลักเกณฑและวิธีการเดิมไปกอน เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยู
ระหวางการดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับระบบบริหารงานบุคคลใหม
ดังนั้น เพื่อใหการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการเปนไปตาม กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา พ.ศ. 2544 ซึ่งไดกําหนดใหมีการเลื่อนขั้นปละ 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 ไดเสนอให คณะ/สํานัก/วิทยาลัย พิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน
ขาราชการและคาจางลูกจางประจํา ประจําป พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เมษายน 2553) ดังนั้น จึงใครขอเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้น เพื่อจะไดนําเสนอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นตอไป ดังนี้
/1. พิจารณา...
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1. พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และ คาตอบแทนพิเศษ(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) กลุมขาราชการ ระดับ 9
2. พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และ คาตอบแทนพิเศษ(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) กลุม ขาราชการ ระดับ 1 – 8
3. พิจารณาการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
เอกสารประกอบการพิจารณา
1) ขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และ คาตอบแทนพิเศษ(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น)
กลุมขาราชการ ระดับ 9
2) ขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษ(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น)
กลุมขาราชการ ระดับ 1 – 8
3) ขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ไดพิจารณาขอมูลการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการและการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ประจําป พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 เมษายน 2553 มีมติ ดังนี้
1. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ และคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูที่เงินเดือนเต็มขั้น กลุม ระดับ 9
1) เห็นควรใหเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและใหไดรับคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูที่เงินเดือนเต็มขั้น
ตามผลการพิจารณาของหนวยงาน โดยจํากัดจํานวนการเลื่อนขั้น 1 ขั้น ตามจํานวนโควตา
2) เห็นควรเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาผูสมควรไดเลื่อนขั้น 1 ขัน้ โดยใชโควตาอธิการบดี จํานวน 2 อัตรา
2. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูที่เงินเดือนเต็มขั้น กลุมระดับ 1 - 8
1) เห็นควรใหเลื่อนขั้นเงินเดือน และใหไดรบั คาตอบแทนพิเศษสําหรับผูที่เงินเดือนเต็มขั้น ตามผลการ
พิจารณาของหนวยงาน โดยจํากัดจํานวนการเลื่อนขั้น 1 ขั้น ตามจํานวนโควตาของหนวยงาน และ
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยใหหนวยงานรับผิดชอบวงเงินที่ใชในการเลื่อนขั้น
2) สําหรับคณะ/สํานัก/วิทยาลัย ที่คํานวณโควตาไมไดจํานวนเต็ม เนื่องจากมีอัตราขาราชการนอยราย
เห็นชอบใหนําจํานวนอัตราขาราชการมารวมกันเพื่อประโยชนในการคํานวณโควตาเลื่อนขั้น 1 ขั้น
จํานวน 5 หนวยงาน ไดแก คณะรัฐศาสตร , คณะนิติศาสตร , คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ,
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข และสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ซึ่งสามารถจัดสรร
โควตา จํานวน 2 อัตรา สําหรับหนวยงานที่เสนอเลื่อนขั้น 1 ขั้น โดยใชโควตา ไดแก คณะศิลปประยุกตฯ
และ สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย
3) สําหรับคณะที่ยังไมสง ผลการพิจารณาเลื่อนขั้น เห็นควรใหเลื่อนขั้นตามขอจํากัดของจํานวน
โควตาคณะ
4) เห็นควรเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาผูสมควรไดเลื่อนขั้น 1 ขัน้ โดยใชโควตาอธิการบดี จํานวน 3 อัตรา
/3.การพิจารณา...
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3. การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา และคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูที่คาจางเต็มขั้น
1) เห็นควรใหเลื่อนขั้นคาจางประจําและใหไดรับคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูที่คาจางเต็มขั้น ตามผลการ
พิจารณาของคณะ โดยจํากัดจํานวนการเลื่อนขั้น 1 ขัน้ ตามจํานวนโควตา
2) สําหรับคณะที่ยังไมสง ผลการพิจารณาเลื่อนขั้น เห็นควรใหเลื่อนขั้นตามขอจํากัดของจํานวน
โควตาคณะ
3) เห็นควรเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาผูสมควรไดเลื่อนขั้น 1 ขัน้ โดยใชโควตาอธิการบดี จํานวน 4 อัตรา
4.2 การพิจารณาทบทวนมติที่ประชุม ก.บ.บ. ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2552 กรณีการเปลี่ยนตําแหนงขาราชการและพนักงาน
รองอธิการดีฝา ยบริหาร เสนอที่ประชุมดวยมีบุคลากรจํานวน 6 ราย (ตามเอกสารแนบ 1)
ขอใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) พิจารณายกเลิกมติการประชุม เรื่องการเปลี่ยนตําแหนง ตาม
มติ ก.บ.บ. ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 กลาวคือ การยื่นขอเปลี่ยนตําแหนง หนวยงานไดยื่นขอ
ภายหลังจากทีม่ ีมติใหตองวิเคราะหกรอบอัตรากําลังกอนแลวคอยเสนอ ก.บ.บ. พิจารณาอนุมัติ กอนแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิน ภายหลังมีมติชะลอเรื่องการเปลี่ยนตําแหนง และปจจุบันสภามหาวิทยาลัยไดออก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง
และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 14
กุมภาพันธ 2552 ดังนั้น ทีป่ ระชุมจึงมีมติใหดําเนินการสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการเปลี่ยนตําแหนงฯ พ.ศ. 2552
ขอมูลประกอบการประชุม
1. หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการพิจารณาการเปลี่ยนตําแหนง
หลักเกณฑ ก.ม./หลักเกณฑ ก.พ.อ.
หลักเกณฑ ก.ม. ว 15 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541
- มอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาภายใต
หลักเกณฑ
1. ใหเปลี่ยนตําแหนงไดทุกกรณี
2. ตําแหนงที่ขอเปลี่ยนตรงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และ
คํานึงถึงภาระงานตําแหนงนั้นดวย
3. กรณีเปลี่ยนมีคนครอง คุณสมบัติครบตามมาตรฐาน
ตําแหนง
4. ไมเพิ่มตําแหนงและเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือน
5. กรณีนอกเหนือจากที่กําหนดใหเสนอ ก.ม.พิจารณา
วินิจฉัย

มหาวิทยาลัย
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 1/2548
การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการสาย ข/ค ที่สูงกวาระดับควบให
ดําเนินการดังนี้
1. ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาของ
หนวยงาน
2. ผูบังคับบัญชาของหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมินซึ่ง
ประกอบดวยกรรมการจากสํานักงานอธิการบดีรวมเปนกรรมการ
หรืออาจจะมีกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการ
ดวยก็ได
3. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยโดยรายงานผลการประเมิน
และความเห็นของกรรมการทุกทานดวย
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปลี่ยนตําแหนง

-7หลักเกณฑ ก.ม./หลักเกณฑ ก.พ.อ.
หลักเกณฑ ก.พ.อ. ฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม 2550
- มาตรฐานการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง
และการตัดโอนตําแหนงภายใตเงื่อนไข
1. การเปลี่ยนตําแหนงทําไดทุกกรณี
2. กรณีเปลี่ยนมีคนครอง คุณสมบัติครบตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
3. ตองเปนไปตามกรอบตําแหนง อันดับเงินเดือนและ
จํานวนขาราชการที่พึงมี รวมทั้งภาระหนาที่ ความ
รับผิดชอบและคุณสมบัติเฉพาะ ตําแหนงโดยคําถึง
ประสิทธิภาพความไมซ้ําซอน และประหยัด
4. ตําแหนงที่ขอเปลี่ยนตรงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติและ
คํานึงถึงภาระงานตําแหนงนั้นดวย
5. ไมเพิ่มตําแหนงและเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือน

มหาวิทยาลัย
1. มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม
1.1 หนวยงานที่ประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงบุคลากรในสังกัดให
เสนอเหตุผลและ ความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนงพรอม
รายละเอียดการวิเคราะหงานเพื่อเสนอ คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพิจารณา และ
1.2 วิเคราะหอัตรากําลัง โดยมีความเห็นของกองแผนงาน
ประกอบดวย แลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อ
ที่ประชุมอนุมัติ จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยน
ตําแหนงตอไป
2. เงื่อนไขการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง
ตามมติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 ได
มอบหมายใหกองแผนงานเปนผูวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง และ
ชวงเวลาไดผานเลยไปมาก แตก็ยังไมแลวเสร็จ ก.บ.บ. จึงไดมีมติใน
คราวประชุม ครั้งที่ 3/2552 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552 ได
มอบหมายใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไปดําเนินการ
วิเคราะหกรอบอัตรากําลังเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป และ
ในการประชุม ครั้งที่ 8 / 2552 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 255 สภาไดอนุมัติ
กรอบอัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง 4 ป (2553-2556) จํานวน 50
อัตรา (ตามเอกสารแนบ 3 )
3. เงื่อนไขตามขอบังคับ และตามมติที่ประชุม ก.บ.บ. ครั้งที่
10/2552 (ตามอกสารแนบ 2)
3.1 ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอน
ตําแหนง พ.ศ. 2552 ฉบับลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 มีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ 2552 (ตามเอกสารแนบ 4)
3.2 ตามมติที่ประชุม ก.บ.บ. ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2552 ไดกําหนดหลักเกณฑ และวิธีเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับ
ตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงฯ ใหปฏิบัติตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ฉบับลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552

2. ขอมูล...
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2.ขอมูลบุคลากรที่ยื่นเสนอ จํานวน 6 ราย
ที่
1

2

3

วันที่ กจ.
วันที่
ขอมูลประกอบการพิจารณา
รับเรื่อง
หนวยงานยื่น
เดิม
ใหม
1 พ.ย.2549 และ ขอมูลเดิม
สํานักงานอธิการบดี ผูปฏิบัติงาน น.วิชาการ 1 พ.ย. 2549
บริหาร
เงินและ
(สงกองแผนงาน) - ตองดําเนินการตามมติ
กองคลัง
บัญชี
24 พ.ย.2549
ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เมื่อ
นางสาวกิจรัดดา
วันที่ 19 ต.ค.2549
เหมะนัค
ขอมูลปจจุบัน
(พนักงานฯ
1. ไดผานการวิเคราะหอัตรา
เงินงบประมาณ)
กําลังจาก ที่ประชุม ก.บ.บ.
ครั้งที่ 7/2552 เห็นชอบกรอบ
4 ป พ.ศ. 2553-2556 (1 ต.ค.
2552 – 30 ก.ย.2556) ใหเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และ
มติสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่
8/2552 เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2552
2. มติที่ประชุม ก.บ.บ.ครั้งที่
10/2552 เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2552 ใหปฏิบัติตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผล
บังคับใชตั้งแต 14 กุมภาพันธ
2552
21 พ.ย.2549 21 พ.ย.2549 และ “………………………….”
ผูปฏิบัติงาน จ.บริหาร
งานสารบรรณ
(สงกองแผนงาน)
งานทั่วไป 5
บริหาร 5
กองกลาง
24 พ.ย.2549
นางเสาวนิตย
มีสวัสดิ์
(ขาราชการ)
15 พ.ย.2549 16 พ.ย.2549 และ “………………………….”
ผูปฏิบัติงาน จ.บริหาร
สังกัดคณะศิลป
งานทั่วไป 5
(สงกองแผนงาน)
บริหาร 5
ศาสตร
24 พ.ย.2549
สํานักงาน
เลขานุการ
นางปาณฑรา
ศิริทวี
(ขาราชการ)
ชื่อ - สกุล/สังกัด

ตําแหนง

/นางละอองดาว...
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ที่
4

5

6

ชื่อ - สกุล/สังกัด

ตําแหนง

วันที่
หนวยงานยื่น

เดิม
ใหม
18 มิ.ย.2550
นางละอองดาว
ผูปฏิบัติงาน จ.บริหาร
งานทั่วไป 5 และรับเรื่อง
เพชรแกว บริหาร 5
ขอเอกสาร
(ขาราชการ)
เพิ่มเติม
(ไมลงวันที่
กํากับในเดือน
ก.ค 2550
(สงเอกสาร
เพิ่มเติม)
24 ต.ค.2550

วิทยาลัย
แพทยศาสตรฯ
นางสาวลภัส ยิ่งยืน
(ขาราชการ)
สํานักคอมพิวเตอร
ฯ
นางสาวอังคณา
ปญญา
(ขาราชการ)

2 พ.ค.2550
ผูปฏิบัติงาน จ.บริหาร
งานทั่วไป 4
บริหาร 4

ชางคอม
พิวเตอร 5

นักวิชาการ 30 ส.ค.2550
คอมพิวเตอร และ (สง
เอกสาร
5
เพิ่มเติม)
12 ก.ย.2552

วันที่ กจ.
รับเรื่อง

ขอมูลประกอบการพิจารณา

18 มิ.ย.2550 และ “………………………….”
สงกองแผนงาน
12 ก.ค.2550
สงตนสังกัด
(ขอเอกสาร
เพิ่มเติม)
12 ก.ค.2550
(รับเอกสาร
เพิ่มเติม)
15 พ.ย.2550 และ
สงกองแผนงาน
(สงเอกสาร
เพิ่มเติม)
14 พ.ย.2550
4 พ.ค.2550 และ “………………………….”
(สงกองแผนงาน)
28 พ.ค.2550
31 ส.ค.2550 และ “………………………….”
(สงกองแผนงาน)
5 ก.ย.2550
(สงกองแผนงาน
เพิ่มเติม)
21 ก.ย.2550

3. ขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
3.1 กรณีของนางละอองดาว เพชรแกว และนางปาณฑรา ศิริทวี คณะศิลปศาสตร ไดทําหนังสือชี้แจง
การยื่นเสนอขอเปลี่ยนตําแหนง ตามบันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.9.1/1819 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 เรื่องขอ
เสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามเอกสารของคณะฯ ไดแนบรายงานการประชุมคณะ
ศิลปศาสตร ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2549 โดยคณะฯ มีมติเห็นชอบในการเปลี่ยนตําแหนงทั้ง 2
ราย แตคณะยังไมไดแตงตั้งกรรมการประเมิน ตามมติ ก.บ.บ. ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 และ
คณะฯ ไดสงเรื่องมายัง
/โครงการ...
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โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ตามบันทึกขอความที่ ศธ 0529.9.1/8540 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 สวน
ของ นางละอองดาว เพชรแกว คณะฯ ไดสงเอกสารการขอเปลี่ยนตําแหนงตามบันทึกขอความ ที่
ศธ 0529.9.1/413 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ซึ่งดําเนินการหลังจากที่ ก.บ.บ. มีมติ ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19
ตุลาคม 2549
3.2 กรณีของนางสาวกิจรัดดา เหมะนัค กองคลังไดทําบันทึกขอความที่ ศธ 0529.9.3/1315 ลงวันที่
22 กุมภาพันธ 2553 เรื่องขอใหทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2552 เนื่องจาก
บุคคลดังกลาวเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ทั้งนี้ไดสงหนังสือการขอเปลี่ยนตําแหนงตามบันทึกขอความ ที่
ศธ 0529.9.3/3307 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
1. ใหยกเลิกมติทปี่ ระชุม ก.บ.บ. ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 วาดวย
การเปลี่ยนตําแหนงตองกระทําโดยการสอบแขงขันหรือคัดเลือกตามขอบังคับ หรือ ใหบุคคลทั้ง 6 และผูที่ยื่น
เสนอเรื่องขอเปลี่ยนตําแหนงเขามากอนมีขอบังคับฯ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 ประกาศใช ใหดาํ เนินการตาม
มติที่ประชุม ก.บ.บ. ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 โดยการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ทั้งนี้
รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงที่ประชุมทราบวาการเปลีย่ นตําแหนงผูป ฏิบัติงานบริหาร เปนเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป เปนการเปลี่ยนตําแหนงมิใชการเปลี่ยนระดับตําแหนง และตําแหนงอื่นมีลักษณะเดียวกัน
ซึ่งมติ ก.บ.บ. เดิมใหดําเนินการโดยวิธีแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
2. กรณีมีมติใหดาํ เนินการตามมติที่ประชุม ก.บ.บ. ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2552 วาดวย การเปลี่ยนตําแหนงตองกระทําโดยการสอบแขงขันหรือคัดเลือกตามขอบังคับมหาวิทยาลัย จะมี
แนวทางและหลักเกณฑการจัดสอบอยางไร
เอกสารประกอบการประชุม
1. เอกสารแนบ 1 บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529/พิเศษ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2553
2. เอกสารแนบ 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2552
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552
3. เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2552
4. เอกสารแนบ 4 ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเปลี่ยนตําแหนง
การเปลี่ยนระดับตําแหนงฯ พ.ศ. 2552
5. เอกสารแนบ 5 บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.2.3/0407 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2553
/มติที่ประชุม...
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ใหยกเลิกมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อ
มติที่ประชุม
วันที่ 25 ธันวาคม 2552 เฉพาะเรื่องการเปลี่ยนตําแหนง ซึ่งกําหนดใหใชวิธีการสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือก
ตามขอบังคับฯ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง ฯ พ.ศ. 2552 บังคับไวในกรณีเปลีย่ นระดับ
ตําแหนง และใชมติในคราวนี้แทน คือ
1. การเปลี่ยนตําแหนง ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่เคยกําหนด
ไว ทั้งนี้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภายใตกรอบอัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหความเห็นชอบ
2. วันที่อนุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง
2.1 กรณียื่นกอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรับการเปลี่ยนตําแหนง ณ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
2.2 กรณียื่นภายหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรับการเปลี่ยนตําแหนง ณ
วันที่ยื่นที่คณะหรือสํานักงานอธิการบดี แลวแตกรณี
ดังนัน้ กรณีของคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่
รับเรื่องและดําเนินการประเมินเรียบรอยแลว ใหเปลี่ยนตําแหนงได ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ทั้งนี้ ขอให
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ตรวจสอบขอมูลและแจงรายละเอียดการดําเนินการของแตละรายใหคณะ/
หนวยงาน ทราบและดําเนินการเปลี่ยนตําแหนงตอไป
4.3 ขออนุมัติเปดสอบแขงขันเพื่อเปลี่ยนตําแหนงขาราชการและพนักงาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร ขอนําเสนอการเปลี่ยนตําแหนงของคณะ/หนวยงานที่
ไดรับอนุมัติกรอบเพื่อเปลี่ยนตําแหนงจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 แต
เนื่องจากมีบางคณะ/หนวยงาน ที่ไมเคยแจงความประสงคในการเปลี่ยนตําแหนงมายัง โครงการจัดตั้งกองการ
เจาหนาทีแ่ ละบัดนี้มีคณะ/หนวยงาน ไดแจงความประสงคที่ขออนุมัติเปดสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือก ตามมติ
ก.บ.บ. ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 จํานวน 2 หนวยงาน ดังนี้
1. คณะเกษตรศาสตร ขออนุมัตเิ ปดสอบแขงขันเพื่อเปลี่ยนตําแหนง จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
ลําดับ
ชื่อตําแหนง
จํานวน/อัตรา
คุณสมบัติ
1

วิศวกร 5

1

2

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5

1

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1ป
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ และไดดํารงตําแหนง
ไมกวากวาระดับ 3 หรือเทียบเทาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของไมนอยกวา 1 ป
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ลําดับ

ชื่อตําแหนง

จํานวน/อัตรา

คุณสมบัติ

3

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 5

1

4

นักวิชาการพัสดุ 5

1

5

นักแนะแนวการศึกษา 3

1

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ และไดดํารงตําแหนง
ไมกวากวาระดับ 3 หรือเทียบเทาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลงานประกัน
คุณภาพการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของไมนอยกวา 1 ป
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ และไดดํารงตําแหนง
ไมกวากวาระดับ 3 หรือเทียบเทาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของไม
นอยกวา 1 ป
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ และไดดํารงตําแหนง
ไมกวากวาระดับ 3 หรือเทียบเทาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ตลอดจนงานกิจการนักศึกษาหรืองานอื่นที่เกี่ยวของไมนอยกวา
1 ป

2. สํานักวิทยบริการ ขออนุมัติเปดสอบแขงขันเพื่อเปลี่ยนตําแหนง จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
ลําดับ
ชื่อตําแหนง
จํานวน/อัตรา
คุณสมบัติ
1 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
1
หนวยงานยังไมไดกําหนด
2 บรรณารักษ
2
หนวยงานยังไมไดกําหนด
3 นักวิชาการคอมพิวเตอร
1
หนวยงานยังไมไดกําหนด
4 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1
หนวยงานยังไมไดกําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. 1. บันทึกขอความคณะเกษตรศาสตร ที่ ศธ 0529.6/1/0620 ลงวันที่ 21 มกราคม 2553
และบันทึกขอความสํานักวิทยบริการ ที่ ศธ 0529.10.1/1211 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ
2553
2. กรอบอัตรากําลังที่ไดรับอนุมัติเพื่อเปลี่ยนตําแหนงจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2552
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
ใหใชวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่เคยกําหนดไว
มติที่ประชุม
ตามเหตุผลในระเบียบวาระที่ 4.2
/4.4 ขออนุมัติ...
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4.4 ขออนุมัตเิ ปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา
รองอธิการบดีฝายบริหาร นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเปลี่ยน
ตําแหนงลูกจางประจํา ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การยื่นเสนอขอการเปลี่ยนตําแหนงของลูกจางประจําของคณะ/หนวยงาน
ตามที่ คณะ/หนวยงานไดยื่นเสนอขอการเปลี่ยนตําแหนงของลูกจางประจําเขามานัน้ แตเนื่องจากทีผ่ านมาติด
ปญหาเรื่องการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย ก.บ.บ. จึงยังไมไดดําเนินการใหแลวเสร็จตามความ
ทราบแลวนั้น บัดนี้สํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) (ตามหนังสือที่ นร 1008/ว 4 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ
2553) ไดดําเนินการพัฒนาระบบตําแหนงลูกจางประจํา โดยจําแนกลูกจางประจําเปน 4 กลุม ไดแก 1) กลุม
งานบริการพื้นฐาน 2) กลุมงานสนับสนุน 3) กลุมงานชาง และ4) กลุมงานเทคนิคพิเศษ ซึ่งกําหนดจะใหมี
ผลใชบังคับ ในวันที่ 1 เมษายน 2553 ดังนัน้ เพื่อใหการปรับเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจําเขาสูระบบตําแหนง
ใหมเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสมและราบรื่น สํานักงาน ก.พ. จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติใหสวนราชการหยุด
ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการปรับระดับตําแหนงลูกจางประจํา การเปลีย่ นตําแหนงลูกจางประจํา และการตัด
โอนอัตรากําลังลูกจางประจํา ซึ่ง สํานักงาน ก.พ. ไดมอบอํานาจใหสวนราชการดําเนินการตามหนังสือที่อางถึง
ตั้งแตวนั ที่ 1 มีนาคม 2553 จนกวาการดําเนินการปรับตําแหนงลูกจางประจําเขาสูระบบใหมจะแลวเสร็จ
2. การจําแนกตําแหนงลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยเขากับกลุมงานตามที่ ก.พ.
กําหนด ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553 สํานักงาน ก.พ. ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจําแนก
ลูกจางประจําเขากับกลุมงานตามที่ ก.พ.กําหนด และใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2553 (ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.4/35 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553) ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเรียบรอยแลว (ตาม
หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ ศธ 0529/1179 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2553)
3. การปรับเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจําของคณะ/หนวยงานที่ไมอยูในกลุมตามที่
ก.พ. กําหนด หลังจากที่โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาทีไ่ ดดําเนินการจัดกลุมลูกจางประจําของคณะ/หนวยงาน
เขากับกลุมงานตามที่ ก.พ.กําหนด ตามหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ 0529/1179 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2553 แลวนั้น เนื่องจาก กอนหนานั้นไดมีคณะ/หนวยงานไดยื่นเสนอการขอเปลี่ยนตําแหนงของ
ลูกจางประจําเขามา จํานวน 40 ราย ตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- ขอใหทบทวนการยื่นเสนอขอเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจําทั้ง 40 ราย วาจะใหดําเนินการ
ตอหรือไม อยางไร พรอมแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม
ใหชะลอการดําเนินการตามหนังสือของ ก.พ. และเมื่อ ก.พ. แจงหลักเกณฑและวิธีการ
เปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา จึงใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเปลี่ยนตําแหนงบุคคลที่มีคุณสมบัตติ รงตามที่ ก.พ.
กําหนด
4.5 ขออนุมัตกิ ําหนดตําแหนงและเลื่อนขาราชการใหดาํ รงตําแหนงประสบการณ
กองคลัง ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและเลื่อนขาราชการใหดาํ รงตําแหนง
ประสบการณ จํานวน 1 ราย คือ นางพัชรียา มิ่งขวัญ ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 4 ระดับ 4 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 345 อัตราเงินเดือน 17,890.-บาท สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ทั้งนี้ กรรมการประเมิน
มีความเห็นใหเลื่อนและดํารงตําแหนงที่สงู ขึ้น เปนผูปฏิบัติงานบริหาร 5 ระดับ 5 (ประสบการณ) อัตรา
เงินเดือน 17,890.-บาท สังกัดและเลขที่ตําแหนงเดิม ตัง้ แตวนั ที่ 21 ตุลาคม 2552 จึงเสนอที่ประชุมคณะการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
เอกสารประกอบการพิจารณา
- แบบสรุปผลการประเมินบุคคลและผลงาน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

4.6 ปรับวุฒิบุคลากร
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับวุฒิบุคลากร
จํานวน 1 ราย คือ
1. นายสิทธิพงษ โกมิล ตําแหนงอาจารย ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง 616
อัตรา 10,190.- บาท สังกัดภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก
สาขาวิชา Material Science ณ Johannes Gutenberg – University Mainz สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ดวย
ทุนโครงการพัฒนาอาจารยและทุนสวนตัว บัดนี้ ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิ Doctor of
Natural Sciences (doctor rerum naturalium) จาก Philosophy จาก Johannes Gutenberg – University
Mainz สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่
1 เมษายน 2552
บุคคลดังกลาวไดรับอนุมัติใหลาศึกษาและไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นกอนวันรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติราชการ ใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒไิ ดไมกอนวันที่มารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
/จึงเสนอ…
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จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ปรับวุฒิและเลื่อนใหดํารงตําแหนงอาจารย ระดับ 5
อัตรา 13,110.- บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552
รายละเอียดระยะเวลาดําเนินการ
ลําดับที่
วัน เดือน ป
1
วันที่ 9 เมษายน 2552
2

วันที่ 20 เมษายน 2552

3

วันที่ 24 เมษายน 2552

4

วันที่ 27 เมษายน 2552

5

วันที่ 6 พฤษภาคม 2552

6

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552

7

วันที่ 18 มีนาคม 2553

มติที่ประชุม

การดําเนินการ
คณะวิทยาศาสตรเห็นชอบอนุมัติใหขาราชการกลับเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการและขอปรับวุฒิการศึกษา
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ไดรับเรือ่ งขอรายงานตัวกลับ
เขาปฏิบัติหนาที่ราชการและขอปรับวุฒิการศึกษา
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติให นายสิทธิพงษ โกมิล กลับเขา
ปฏิบัติหนาที่ราชการ
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ แจงให นายสิทธิพงษ โกมิล
กรอกแบบประวัติสว นตัวและประวัตกิ ารศึกษา เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาคุณวุฒิ
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ สงเรื่องใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิ ของ นายสิทธิพงษ
โกมิล เนื่องจากสําเร็จการศึกษาจากประเทศที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไมไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัย
เปนผูพิจารณาคุณวุฒิ
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ สงเรื่องขอติดตามผลการ
พิจารณาคุณวุฒิไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยไดรับเรื่องแจงการพิจารณาคุณวุฒิ ของ
นายสิทธิพงษ โกมิล จากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

อนุมัติ
/4.7 ผลการ...
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4.7 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินตําแหนง
ชํานาญการ จํานวน 4 ราย ซึ่งผานการประเมิน จํานวน 3 ราย และไมผานการประเมิน จํานวน 1 ราย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งผูผานประเมินใหดํารงตําแหนงชํานาญการ ดังนี้
1. ดวย นายชาญชัย บุญคุม ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 ระดับ 6
สังกัดฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ ไดยื่นผลงานเพือ่ ขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา ชํานาญการ ระดับ 7-8 นั้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2550 มีมติใหผูที่ยื่นขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับใชใชหลักเกณฑ วิธีการ ก.ม.
และมหาวิทยาลัยกําหนดเดิมไปจนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ
ทั้งนี้ ไดกําหนดใหประเมินคุณลักษณะเพิม่ เติม ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานไดประเมินคุณลักษณะแลว
เห็นวาเปนผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว
ประธาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตัง้ ให นายชาญชัย บุญคุม ตําแหนง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 60 อัตรา 15,410.-บาท สังกัดฝายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ดํารงตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 15,410.-บาท
เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2552
2. ดวย นางเบญจมาศ บุญเจริญ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 สังกัด
สํานักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ระดับ
7-8 นั้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 มีมติให
ผูที่ยื่นขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับใชใชหลักเกณฑ วิธีการ ก.ม. และมหาวิทยาลัยกําหนดเดิมไป
จนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ ทั้งนี้ ไดกําหนดใหประเมินคุณลักษณะ
เพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะกลั่นกรองผลงานไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปนผูเหมาะสม และ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว
ประธาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตัง้ ให นางเบญจมาศ บุญเจริญ ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 253 อัตรา 24,870.-บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะ
เกษตรศาสตร ดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 24,870.-บาท เลขที่
ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 30 ตุลาคม 2552
/4. ตามที่ นางนิตยา...

- 17 -

3. ดวย นางนิตยา ศรีใส ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ระดับ 6
สังกัดกองแผนงาน สํานักงานอธิการดี ไดยื่นผลงานเพือ่ ขอกําหนดตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ ระดับ 7-8 นั้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
มีมติใหผูที่ยื่นขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับใชใชหลักเกณฑ วิธีการ ก.ม. และมหาวิทยาลัยกําหนดเดิมไปจนกวา

มหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ ทั้งนี้ ไดกําหนดใหประเมินคุณลักษณะ
เพิ่มเติม คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปนผูเหมาะสม และคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว
ประธาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตัง้ ให นางนิตยา ศรีใส ตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 219 อัตรา 24,870.-บาท สังกัด
กองแผนงาน สํานักงานอธิการดี ดํารงตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตรา
เงินเดือน 24,870.-บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ 29 ตุลาคม 2552
มติที่ประชุม

อนุมัติ

4.8 ขออนุมัตยิ ายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการ
ตามที่ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร ไดรับอนุมัตใิ นการสมัครยายตัดโอน
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนของบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 7 ตําแหนง 7 อัตรา เพื่อใหการดําเนินการ
ในการขอ รับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลฯ ซึ่งตองมีการบริหารงานดานตาง ๆ อยางชัดเจน ตามบันทึก
ขอความ ที่ ศธ 0529.16.1.16/48 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2552 นั้น เนื่องจากมีผูสมัครและผานการพิจารณาใน
สวนของขาราชการ และพนักงานเงินรายไดคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ จํานวน 1 ราย คือ
นางขวัญกมล สุดาพรรัตน ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 ตําแหนงเลขที่ 6 อัตราเงินเดือน
20,590.-บาท สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี (ปฏิบตั ิงานเปนการประจํา ณ งาน
ประสานงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
เนื่องจาก บุคคลดังกลาวไดรับอนุมัติยายและตัดโอนอัตราเงินเดือนขาราชการไปตั้งจาย
ณ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร ซึ่งหนวยงานทั้งสองไมขัดของ และเปนไปตามขอ 11 และ 12 แหง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเปลีย่ นตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง
และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
1. การใหยายและโอนอัตราเงินเดือนของขาราชการราย นางขวัญกมล สุดาพรรัตน
ตั้งแตวนั ทีค่ ณะกรรมการบริหารงานบุคคลเห็นชอบ หรือ
2. วันที่ 1 เมษายน 2553
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม

อนุมัติ

4.9 ผลการคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง สํานักงานอธิการบดี
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 มีมติเห็นชอบและแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมควรดํารง
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง สํานักงานอธิการบดี เพือ่ กําหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑ ก.พ.อ. กําหนด นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกไดดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดแลว ซึ่งมีความเห็นวา นางรัชนี นิคมเขตต ผูเขารับการคัดเลือก เปนผูผานการคัดเลือกทุกหัวขอตามที่
คณะกรรมการกําหนดแลว
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ จะ
ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ 12 กุมภาพันธ
2553 ตอไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

4.10 ขออนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร ขอขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานของ นายพัฒนพงศ
เกษกรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร เปนเวลา 6 เดือน ตั้งแตเดือน เมษายน –
กันยายน 2553
ขอมูลประกอบการประชุม
1) ขอมูลเบื้องตน
- นายพัฒนพงษ เกษกรณ ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวนั ที่ 15
ธันวาคม 2551 และกําหนดใหมีระยะเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติงานเปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 15
ธันวาคม 2551 - 14 ธันวาคม 2552
2) ภาระงานทีไ่ ดรับมอบหมาย
3) การประเมินทดลองปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 1 คณะกรรมการมีมติใหทดลองปฏิบัติราชการตอไป
ครั้งที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติใหขยายการทดลองปฏิบัติราชการออกไปอีก 6 เดือน
โดยใหปรับปรุงแกไขดังตอไปนี้
/ตามกรอบ...
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ตามกรอบมาตรฐานการกําหนดตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 3 ไดกําหนดลักษณะของงาน
ที่ตองปฏิบัติไว ดังนี้ ปฏิบตั ิงานที่เกีย่ วกับงานวิทยาการคอมพิวเตอรโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ทําหนาทีใ่ นการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณทเี่ กี่ยวของ ติดตั้งชุดคําสั่ง
สําเร็จรูปใชทดสอบความถูกตองของคําสั่ง แกไขขอผิดพลาดของคําสั่งและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกีย่ วของ
คณะกรรมการประเมินฯ ไดมีมติใหขยายเวลาทดลองการปฏิบัติราชการโดยใหแกไขปรับปรุง
การจัดทําแผนการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในวันที่ 3 เมษายน 2553
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา การขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบตั งิ านของ นายพัฒนพงศ
เกษกรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
ให คณะนิติศาสตร ทบทวนผลการประเมินทดลองปฏิบัติงาน แลวนําเสนอ
มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาอีกครั้ง โดยใหประเมินตามภาระงานที่กําหนดใน TOR เปนหลัก

4.11 การเทียบตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาการเทียบตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดสรุปขอมูล
หลักเกณฑ และสิทธิที่จะเกิดจากการเทียบอัตราเงินเดือนและตําแหนงที่ครอง
ที่ประชุมใหขอ สังเกตวา การเทียบอัตราเงินเดือนอาจมีระดับเงินเดือนที่สูงกวา
ตําแหนงที่ครอง เชน อาจารย อาจมีเงินเดือนสูงกวาระดับ 7 - 8 – 9 ทําใหอัตราเบีย้ เลี้ยงสูงกวาปกติ และผู
ครองตําแหนงบริหาร กรมบัญชีกลางไดกําหนดสิทธิประโยชนไวแลว เชน คณบดีใหใดสิทธิประโยชนระดับ
8 แตใหมีสิทธิประโยชนระดับ 9 ในบางเรื่อง
มติที่ประชุม
ตําแหนงที่ครองได

ใหกองคลัง นําขอสังเกตไปพิจารณากําหนดเพดานใหไดคาเบี้ยเลี้ยง ไมสูงกวาเพดาน

/1.2 รางขอบังคับ…
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4.12 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผูด ํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ...
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2553 ที่ประชุมมีมติใหฝายเลขานุการปรับปรุงแกไขรางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. ... โดยใหใชขอมูลของมหาวิทยาลัยขอนแกนประกอบการพิจารณาจัดทํารางขอบังคับฯ และ
กําหนดแนวทางดําเนินการในเรื่องดังกลาว
บัดนี้ ฝายเลขานุการไดปรับปรุงรางขอบังคับดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ภาระงานขั้นต่าํ ของผูดํารงตําแหนงอาจารย
- ไมนอยกวา 35 ชั่วโมงทําการตอสัปดาหโดยเฉลี่ยตอภาคการศึกษา โดยใหนับ
ภาระงานจาก ภาระงานสอน ดานวิจัย ดานการผลิตผลงาน ดานการบริการวิชาการ ดานการบริหารและภาระงาน
ดานอื่นๆ
- กรณีทยี่ กเวน ยกเวนใหเฉพาะผูบริหาร
2. มาตรฐานภาระงานของผูด ํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย เปนไปตามมาตรฐานที่ ก.พ.อ.กําหนด
3. ขั้นตอนการดําเนินการและการติดตาม
4. มาตรการและผลงานทางปฏิบตั ิ
เอกสารประกอบการประชุม
1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ...
2. หนังสือที่ ศธ 0509(4)/ว 398 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 เรื่องประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
3. ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การกําหนดภาระงานทางวิชาการและแนว
ทางการติดตามภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552
4. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 18/25552) เรื่อง หลักเกณฑและวิธกี าร
ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและแนวทางการติดตามภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง
วิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแกน
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม เนื่องจากมีรายละเอียดจะตองพิจารณาในหลายสวน จึงใหคณะกรรมการนํากลับไปพิจารณา
แลวนํามาพิจารณาในการประชุมคราวหนา
4.13 แผนอัตรากําลังสายวิชาการ 4 ป (2553 -2556)
เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันเสารที่ 27
มีนาคม 2553 มีมติแตงตั้งคณะทํางานเกีย่ วกับการพิจารณาการตออายุราชการ และในวันอังคารที่ 30 มีนาคม
2553 คณะทํางานไดประชุมกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตออายุราชการ ณ 1 ตุลาคม 2553 ใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน 2553 สําหรับผูเกษียณอายุราชการในปนี้ ซึ่งการพิจารณาตออายุราชการตามขอ 4 แหง
ประกาศ ก.พ.อ. ฯ มหาวิทยาลัยตองวางแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป (หรือกวานั้น) โดยกําหนดเกณฑและวิธีการ
ในการวิเคราะหความตองการของคณาจารยเปนรายสาขาวิชาที่ชัดเจน และนํามากําหนดจํานวนและคุณสมบัติ
ของคณาจารยที่ตองการเปนรายสาขาวิชาเปนรายป ซึ่งคณะตาง ๆ ไดนําเสนอขอมูลแผนอัตรากําลังสายวิชาการ
และไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 แลว ยังไมไดรับความเห็นชอบและอนุมัติ
ทั้งนี้ การขอกําหนดแผนอัตรากําลัง 4 ป ตองเสนอผานคณะกรรมการดานการพัฒนาการบริหารจัดการ
องคการและงานบุคคลกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ดังนั้น เพื่อใหการพิจารณาการตออายุราชการเปนไปดวยความถูกตองตามเกณฑ ก.พ.อ.
จึงมีความจําเปนตองเสนอแผนอัตรากําลังสายวิชาการระยะ 4 ป (2553 - 2556) ขอมูลตามที่คณะเสนอขอ ทั้งนี้
ขอใหคณะตาง ๆ โปรดตรวจสอบขอมูลอีกครั้งและโปรดแจงโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาทีภ่ ายในวันที่ 7
เมษายน 2553 หากเห็นชอบ จักไดเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการดานการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรและ
งานบุคคลพิจารณาใน วันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันเสารที่ 29 พฤษภาคม
2553 ตอไป
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม ใหขอขอมูลจากคณะเพิ่มเติมกรณีกรอบใหม โดยใหสอดคลองกับคา FTES แลวนําเสนอใน
การประชุมคราวหนา

4.14 ขออนุมัติใชกรอบอัตราที่ไดรับอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยในการขอเปลี่ยนตําแหนงของ
นางทัศนีย บุญเชื่อม
กองแผนงาน เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติใชกรอบอัตราที่ไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยในสวนของกองกลาง เพื่อขอเปลี่ยนตําแหนงใหขาราชการสังกัดกองแผนงาน ราย นางทัศนีย
บุญเชื่อม จาก ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5 ระดับ 5 เปน ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 ระดับ 5
/เนื่องจาก...
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เนื่องจากในปงบประมาณ 2553 กองแผนงาน ไมไดกําหนดกรอบอัตราสําหรับเปลี่ยนตําแหนงของบุคคล
ดังกลาว ดังนัน้ กองแผนงาน จึงใครขออนุมัติใชกรอบอัตราที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง ทดแทนไปพลางกอน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การดําเนินการปรับระบบตําแหนงลูกจางประจําเขาสูระบบใหม

ดวยสํานักงาน ก.พ. ไดพฒ
ั นาระบบตําแหนงลูกจางประจํา โดยจําแนกตําแหนง
ลูกจางประจําเปน 4 กลุมงาน ไดแก 1) กลุมงานบริการพืน้ ฐาน 2) กลุมงานสนับสนุน 3) กลุมงานชาง และ 4)
กลุมงานเทคนิคพิเศษ ซึ่งจะกําหนดใหมีผลบังคับใชตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2553 รายละเอียดการจําแนกตําแหนง
และกลุมงานตาง ๆ เชน ชื่อตําแหนง ระดับตําแหนง หนาทีค่ วามรับผิดชอบ ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของ ก.พ.
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) สวนการกําหนดคาจางและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของลูกจางประจํา
เปนหนาที่ของกระทรวงการคลัง (ยังไมแลวเสร็จ)
ดังนั้น เพื่อใหการปรับเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจําเขาสูระบบใหมเปนไปอยาง
ถูกตอง เหมาะสมและราบรื่นเปนไปตามแผนงานที่สํานักงาน ก.พ. (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)
จึงกําหนดแนวปฏิบัติดังนี้
1. ใหสวนราชการหยุดดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการปรับระดับตําแหนงลูกจางประจํา การเปลี่ยน
ตําแหนงลูกจางประจํา และการตัดโอนอัตรากําลังลูกจางประจํา จนกวาการดําเนินการปรับเขาสู
ระบบใหมจะแลวเสร็จ
2. กรณีปรับระดับชั้นของตําแหนงลูกจางประจํา จากชั้น 3 เปนชั้น 4 ซึ่งสวนราชการตองขอทําความ
ตกลงกับสํานักงาน ก.พ. จะพิจารณาคําขอเฉพาะกรณีทมี่ ีรายละเอียดครบถวนสมบูรณและไดรับ
เรื่องกอนวันที่ 15 กุมภาพันธ 2553 เทานั้น
3. สวนราชการดําเนินการตามแผนงานทีส่ ํานักงาน ก.พ.กําหนด
ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีลูกจางประจําทั้งหมด 115 ราย และไดจัดทํา
ขอมูลการปรับตําแหนงลูกจางประจําจากระบบเดิมเขาสูระบบใหมตามที่สํานักงาน ก.พ.กําหนดไดทุกราย
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3) ซึ่งไดสงขอมูลใหสํานักงาน ก.พ.แลว
เพื่อใหการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําสังกัดคณะ/หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการ
เตรียมการสําหรับการเปลี่ยนตําแหนง หรือตัดโอนอัตราตําแหนงลูกจางประจําใหเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ สอดคลองภาระหนาทีต่ ามชือ่ ตําแหนงในระบบใหม
/โครงการจัดตัง้ …
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โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงขอเสนอรายละเอียดเกีย่ วกับการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจํา
ระบบใหมที่ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม มาเพื่อโปรดทราบ
เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข 1 ระบบตําแหนงลูกจางประจําของสวนราชการ
เอกสารหมายเลข 2 แผนดําเนินการปรับระบบตําแหนงลูกจางประจําเขาสูระบบใหม
เอกสารหมายเลข 3 ขอมูลการปรับตําแหนงลูกจางประจําจากระบบเดิมเขาสูระบบใหม
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ
6.1 ขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและรับโอน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ดวย นางสาวจันทรเพ็ญ ธงไชย ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6 สังกัดคณะศิลปศาสตร ไดรับอนุมัติใหโอนไปรับราชการในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตั้งแตวนั ที่ 19 เมษายน 2553
คณะศิลปศาสตร จึงขออนุมตั ิเปดสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา และรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ทดแทนกรอบอัตราขาราชการที่วางลง
ระเบียบวาระที่ 6

มติที่ประชุม

อนุมัติ

6.2 การเพิ่มคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเกษตรศาสตร หารือทีป่ ระชุมกรณีทใี่ นคณะมีพนักงานลาศึกษา และไดรับ
อนุมัติใหจายคาจางระหวางลาศึกษา โดยไมไดจายคาสวัสดิการ จากกรณีดังกลาวทําใหมีงบประมาณเหลือใน
ภาพรวมของคณะ จึงขอหารือที่ประชุมวา สามารถนํางบประมาณที่เหลือดังกลาว มาจัดสรรเปนเงินเพิ่มคาจาง
ใหกับพนักงานในคณะที่อยูป ฏิบัติงานในอัตราที่สูงกวาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวไดหรือไม เพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจใหกับคนที่อยูปฏิบัตงิ าน ทั้งนี้ ขอให โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ สอบถามขอมูลจากกอง
แผนงานวา เงินงบประมาณที่เหลือนัน้ อยูที่ไหน และสามารถนํามาดําเนินการดังกลาวขางตนไดหรือไม

/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม
ขอใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ สอบถามขอมูลจากกองแผนงาน อนึ่ง
รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงที่ประชุมวา คณะกรรมการดานการพัฒนาจัดการองคการและงานบุคคล ซึ่งมี
ศาสตราจารยกนก วงศตระหงาน เปนประธาน กําลังอยูในระหวางการศึกษาและปรับปรุงระบบการจายคาจาง
และคาตอบแทนพนักงาน
เลิกประชุมเวลา

13.30 น.

(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
5/2553

( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

