รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 7/2553
วันศุกรที่ 11 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์
2. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข
3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารยวัชรพงษ วัฒนกูล
4. (แทน)คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ผูชวยศาสตราจารยอดุลย จรรยาเลิศอดุลย
5. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย
6. คณบดีคณะศิลปศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา ซาฮีร
7. (แทน)รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร นางกิตติยา สรอยเพชร
8. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ
รองศาสตราจารยนายแพทยปวน สุทธิพินจิ ธรรม
9. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกตฯ
ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชาย สิกขา
10. ประธานสภาอาจารย
รองศาสตราจารยสัมมนา มูลสาร
11. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นายรัชชนนท แกะมา
12. รองอธิการบดีฝายบริหาร
นายสุภชัย หาทองคํา
ผูไมมาประชุม
1. อธิการบดี
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
3. คณบดีคณะรัฐศาสตร
4. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ
5. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
ผูรวมประชุม
1. นางสุรีย ธรรมิกบวร
2. นายเทวัญ ตติยรัตน
3. นายอภิชาติ ธรรมแสง

ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ
รองศาสตราจารยธงชัย วงศชัยสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน
ผูชวยศาสตราจารยบรรชา บุดดาดี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

รักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร
รักษาการในตําแหนงหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
บุคลากร ชํานาญการ
/4. นางสาวสิริรัตน...

-24. นางสาวสิริรัตน วงษทอง
5. นางชวนพิศ อันพิมพ

บุคลากร
บุคลากร 6 ระดับ 6

เริ่มประชุมเวลา

10.15 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
อธิการบดี ติดภารกิจ ณ ตางประเทศ จึงมอบหมายให รองอธิการบดีฝายบริหาร

เปนประธานในที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2553
วันศุกรที่ 14 พฤษภาคม 2553
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2553 วันศุกรที่ 14 พฤษภาคม 2553
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4

เสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารตําแหนงชํานาญการ
ตามผลการพิจารณาผลงานของขาราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
/1. ตามที่ นางสาวอุษา...

-31. ตามที่ นางสาวอุษา ผูกพันธ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6
สังกัดสํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ ไดยนื่ ผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ ระดับ 7 - 8 นั้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
2550 มีมติใหผูที่ยื่นขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับใชหลักเกณฑ วิธีการ ก.ม. และมหาวิทยาลัย
กําหนดเดิมไปจนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ ทั้งนี้ ไดกําหนดให
ประเมินคุณลักษณะเพิ่มเติม นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปน
ผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางสาวอุษา ผูกพันธ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 233 อัตรา 20,180 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ ดํารงตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 20,180 บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552
มติที่ประชุม

อนุมัติ

2. ตามที่ นางพนมศรี เลิศศุภวิทยนภา ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 6
ระดับ 6 สังกัดกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิเคราะหนโยบาย
และแผน ชํานาญการ ระดับ 7 - 8 นั้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2550 มีมติใหผูที่ยื่นขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับใชหลักเกณฑ วิธีการ ก.ม. และ
มหาวิทยาลัยกําหนดเดิมไปจนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ ทั้งนี้ ได
กําหนดใหประเมินคุณลักษณะเพิ่มเติม นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปน
ผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางพนมศรี เลิศศุภวิทยนภา ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ระดับ 6
เลขที่ประจําตําแหนง 55 อัตรา 27,500 บาท สังกัดกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ดํารงตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 27,500 บาท เลขที่ประจําตําแหนงและ
สังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 ตุลาคม 2552
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/4.2 ปรับวุฒขิ าราชการ…

-44.2 ปรับวุฒขิ าราชการ
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับวุฒิบุคลากรจํานวน 1 ราย คือ
นางสาวกุสุมา จิตแสง ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 631 อัตรา 12,880 บาท สังกัด
สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพฤกษเคมี ณ
Friedrich – Schiller University JENA สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ดวยทุนรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี บัดนี้ ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิ Doctor Rerum Naturalium (Dr.rer.nat) จาก
Friedrich – Schiller University JENA สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2552 รายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553
บุคคลดังกลาวไดรับอนุมัติใหลาศึกษาและไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นกอนวันรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติราชการ ใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่มารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่
ราชการ
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาการปรับวุฒิและเลื่อนให
ดํารงตําแหนงอาจารย ระดับ 6 อัตรา 13,110 บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 4
มกราคม 2553
รายละเอียดระยะเวลาดําเนินการ
ลําดับที่
1
2

วัน เดือน ป
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2553
วันที่ 17 กุมภาพันธ 2553

3

วันที่ 18 กุมภาพันธ 2553

4

วันที่ 10 มีนาคม 2553

5

วันที่ 19 มีนาคม 2553

6

วันที่ 31 พฤษภาคม 2553

มติที่ประชุม

อนุมัติ

การดําเนินการ
คณะเภสัชศาสตรขอปรับวุฒิการศึกษาของขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดรับเรื่องขอปรับวุฒิการศึกษาของ
ขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ สงเรื่องขอเอกสารประกอบการพิจารณา
คุณวุฒิ ของ นางสาวกุสุมา จิตแสง เพิ่มเติมจากคณะเภสัชศาสตร
โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดรับเอกสารประกอบการพิจารณาคุณวุฒิ
เพิ่มเติมจากคณะเภสัชศาสตร
โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ สงเรื่องใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิ ของ นางสาวกุสุมา จิตแสง เนื่องจากสําเร็จ
การศึกษาจากประเทศที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมไดมอบ
อํานาจใหมหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยไดรับเรื่องแจงการพิจารณาคุณวุฒิ ของ นางสาวกุสุมา จิตแสง
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

-5ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 บุคลากรขออนุมัติลาศึกษา
โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการอนุมัติให
บุคลากรลาศึกษา จํานวน 4 ราย คือ
1. นายชาคริส บานเหลา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ลาศึกษาภายในประเทศ หลักสูตรการฝกอบรมเปนผูมีความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ดวยทุนกองทุน
สงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร มีกําหนด 4 ป ตั้งแตวนั ที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2557 โดยไดรับคาจางระหวางลาศึกษาเดือนละ 9,792.- บาท
2. นางสาวหทัยรัตน มั่นอาจ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 3 ป 6 เดือน ตัง้ แตวนั ที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่
30 พฤศจิกายน 2556 โดยไดรับเงินคาจางระหวางลาศึกษาเดือนละ 11,575.- บาท
3. นายวศิน โกมุท พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัด
สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสหวิทยาการ ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ดวยทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ทุนประเภท 1 ก) มี
กําหนด 4 ป ตั้งแตวนั ที่ 16 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2557 โดยไดรับเงินคาจางระหวางลาศึกษา
เดือนละ 12,279.- บาท
4. นายจักรพงศ นีละมนต พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
สังกัดสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Fisheries ณ University
Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย ดวยทุนสวนตัว (ทุนประเภท 2) มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันที่ 21
มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 โดยไดรับคาจางระหวางลาศึกษาเดือนละ 11,922.- บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 บุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิงาน
โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบการอนุมัติให
บุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน จํานวน 1 ราย คือ นายนันทวัฒน วีระยุทธ ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 ตําแหนงเลขที่ 442 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
/คณะวิศวกรรมศาสตร...

-6คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Mechanical Engineering ณ
University of Kaiserslautern สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ดวยทุนโครงการ พัฒนาอาจารยจากเงินนอก
งบประมาณ (ทุนประเภท 1ก) ไดสําเร็จการศึกษา จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน
2553
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการ

กอนกําหนด)
คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) แจง
แนวทางการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการกอน
กําหนด) ปงบ ประมาณ พ.ศ. 2554 และปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใหสว นราชการเพือ่ ทราบและถือปฏิบัติ
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงนําเสนอรายละเอียดมาตรการ ฯ ตามนัยหนังสือคณะกรรมการกําหนด
เปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ดวนที่สุด ที่ นร. 1008.1/228 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
ตอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
ประเด็นเสนอที่ประชุมทราบ ไดแก รายละเอียด แนวทาง และขอกําหนดของ
มาตรการ ฯ
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
1. มติ คณะรัฐมนตรีและขอกําหนดของ คปร.
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการใหดําเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง
ของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ออกจากราชการวันที่ 1
ตุลาคม 2553) และปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554) หากสวนราชการเห็น
วามาตรการ ฯ ดังกลาวไมกอ ใหเกิดความเสียหายตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมของสวนราชการ
และ มีงบประมาณของสวนราชการรองรับใหพิจารณาดําเนินการได โดยใหจัดทํารายละเอียดขอเสนอ
มาตรการ ฯ ตอ คปร. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ
คปร.จึงสงรายละเอียดมาตรการฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ดังนี้
/1.1 กรณี...
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1.1 กรณีออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2553
หากสวนราชการใดประสงคจะดําเนินการตามมาตรการ ฯ ให จัดทํา
แผนดําเนินมาตรการตามสิง่ ที่สงมาดวย 3 สงให คปร. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2553
1.2 กรณีออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงคุณสมบัติของผูเขารวมมาตรการ
จากเดิมทีก่ ําหนดใหมีเวลาราชการเหลือ 1 ปขึ้นไป เปน 2 ปขึ้นไป ทั้งนี้ คปร.จะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
2. รายละเอียดมาตรการ ฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ออกจากราชการวันที่ 1
ตุลาคม 2553)
2.1 สิ่งที่สงมาดวย 1 : รายละเอียดมาตรการการปรับปรุงอัตรากําลังของ
สวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม
2554) กําหนดรายละเอียด 10 ขอของมาตรการ ฯ ไดแก (1) วัตถุประสงค (2 )หลักการ (3) กลุมเปาหมาย
และคุณสมบัติ (4) รายละเอียดมาตรการและประเด็นการบริหารบุคคล 5 กรณี (5) สิทธิประโยชนของ
ผูเขารวมโครงการ (6) เงื่อนไขเพิ่มเติม (7) แหลงเงินงบประมาณ (8) การบริหารจัดการ (9) การยุบเลิก
ตําแหนง (10) ระยะเวลาดําเนินมาตรการ ฯ
ทั้งนี้ สวนสําคัญของสิ่งที่สงมาดวย 1 ที่เกี่ยวของกับการจัดสงขอมูลให
คปร. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2553 คือ ขอ 4 รายละเอียดมาตรการและประเด็นการบริหารบุคคล 5 กรณี
และขอ 7 แหลงเงินงบประมาณ
2.2 สิ่งที่สงมาดวย 2 : กําหนดการโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554) แบงเปน การดําเนินการของหนวยงาน
กลาง (สํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง) และ การดําเนินการของสวนราชการ
ทั้งนี้ ในสวนของการดําเนินการของสวนราชการในระยะแรกคือการ
จัดสงขอมูลให คปร. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2553
2.3 สิ่งที่สงมาดวย 3 : ขั้นตอนการดําเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของ
สวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) สําหรับการออกจากราชการตามมาตรการ ฯ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554) ซึ่งคปร. กําหนดใหสวนราชการทบทวนบทบาท ภารกิจ
วิเคราะห และสํารวจอัตรากําลังของสวนราชการและจัดทําขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของ คปร. ดังนี้
2.3.1 แผนดําเนินมาตรการ ฯ ไดแก (1)ประมาณการจํานวนขาราชการ
(2)ประมาณการกลุมเปาหมายและจํานวนผูเขารวมโครงการ (3)ประมาณการงบบุคลากร
2.3.2 แนวทางในการจัดระบบบริหารจัดการ ไดแก (1)การกําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการคัดกรองผูเขารวมโครงการ (2)แนวทาง/แผนการบริหารจัดการของสวน
ราชการ
/2.4 สิ่งที่สงมาดวย...
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2.4 สิ่งที่สงมาดวย 4 – 6 : ไดแก แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตาม
มาตรการ ฯ แบบหนังสือขอระงับการลาออกจากราชการตามมาตรการ ฯ และ คําถาม-คําตอบ
ประเด็นเสนอที่ประชุมพิจารณา
1. ความเหมาะสมของมหาวิทยาลัยตอการดําเนินการตามมาตรการ ฯ
ขอมูลขาราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขาราชการกลุมเปาหมายที่สามารถ
เขาเกณฑซึ่งสามารถเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2544 (เกษียณอายุ
รากชารวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ) ดังนี้
(กรณีที่ 3 หรือกรณีที่ 4 หรือกรณีที่ 5)
กรณีของมาตรการฯ ที่สวนราชการเลือกดําเนินการ
จํานวนขาราชการ
(1) จํานวนขาราชการที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 #
(2) จํานวนขาราชการทั้งหมดในสวนราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 #
จํานวนขาราชการที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป
คิดเปนรอยละ [(1) หาร (2) คูณ 100]*

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
57
439
12.98

หมายเหตุ * การคํานวณรอยละ ใหปดเศษขึ้นเปนจํานวนเต็ม
# ไมรวมขาราชการที่เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และผูต อเวลาราชการ
จากขอมูลจํานวนขาราชการกลุมเปาหมายที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป ตามขอ (1) คิดเปนรอยละจาก
จํานวนขาราชการทั้งหมด ตามขอ (2) คือ รอยละ 12.98 จะเห็นวามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเขาตาม
เกณฑในกรณีที่ 4 (3) สวนราชการที่มีจํานวนขาราชการสูงอายุ 50 ปขึ้นไป ตั้งแตรอ ยละ 10 แตไมถึงรอย
ละ 15 กําหนดกลุมเปาหมายของผูเขารวมมาตรการฯ ไดไมเกินรอยละ 5 ของกลุมเปาหมาย
ดังนั้น กลุมเปาหมาย
จํานวน 57 คน
รอยละ 5 ของกลุมเปาหมาย
= 2.85
~ 3 คน
จะเห็นไดวาสามารถเขารวมโครงการฯ ประมาณ 3 คน
มติที่ประชุม

เห็นชอบการเขารวมโครงการฯ
/2. หากมี...
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2. หากมีความเหมาะสมตอการดําเนินการตามมาตรการ ฯ ขอใหพิจารณาและใหความ
เห็นชอบในการจัดทําขอมูลเพื่อสงให คปร. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ดังนี้
2.1 วงเงินงบประมาณที่ตองใชในการจายสิทธิประโยชนเปนเงินกอนแกผูเขารวม
โครงการ
- เห็นควร มอบหมายกองแผนงานคํานวณงบประมาณที่ตองใชเพื่อจัดสงให คปร.
มติที่ประชุม

มอบหมายใหกองแผนงานคํานวณงบประมาณที่ตองใชเพื่อจัดสงให คปร.

3. การกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการคัดกรองผูเ ขารวมโครงการ
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถใชใน
การคัดกรองผูเขารวมมาตรการฯ ตามรายละเอียดในตาราง ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

หลักเกณฑและเงื่อนไขในการคัดกรองผูเขามาตรการฯ

ใหทําเครื่องหมาย / ในชองที่สว น
ราชการเลือกกําหนด

กําหนดสายงาน/สาขาที่ขาดแคลน
กําหนดจํานวนคน/สัดสวนของสายงาน/สาขา/กลุมงานที่มีความ
จําเปน
ผลการปฏิบัติราชการ
ปญหาดานสุขภาพ
อื่น ๆ โปรดระบุ ....................................................................
.................................................................................................
................................................................................................

- มหาวิทยาลัยจะใชตาม ก.พ. กําหนด / กําหนดเพิ่ม / กําหนดเปนอยางอื่น
มติที่ประชุม

เห็นชอบหลักเกณฑและเงื่อนไขในการคัดกรองผูเขามาตรการ ตามที่ ก.พ. กําหนด

4. แผนการทดแทนอัตรากําลัง
- ตามที่ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2542 และวันที่ 19 ธันวาคม 2549 ให
จางพนักงานทดแทนการบรรจุขาราชการ และใหไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจางพนักงานเปนเงิน
อุดหนุน
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และ คปร. ซึ่งกําหนดใหจางพนักงานทดแทน
การบรรจุและแตงตั้งขาราชการ
รายละเอียดประกอบการประชุม
คุณสมบัตขิ องขาราชการที่มสี ิทธิเขารวมโครงการฯ
1. ขาราชการที่มีอายุ 50 ป ขึ้นไป หรือมีเวลาราชการ 25 ปขึ้นไป (ไมรวมเวลา
ทวีคูณ) นับถึงวันกอนออกจากราชการตามมาตรการฯ (30 กันยายน)
2. ตองมีเวลาราชการเหลือตั้งแต 1 ปขึ้นไป นับตั้งแตวันที่ออกจากราชการตาม
มาตรการฯ
3. ไมเปนผูอยูร ะหวางถูกพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาขอเท็จจริงทางวินัย
พิจารณาโทษทางวินยั รายงานการดําเนินการทางวินยั หรือพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินยั หรือเปน
ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา ซึ่งมิใชความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
4. ไมเปนผูซึ่งอยูในหลักเกณฑที่จะตองออกจากราชการไมวากรณีใดๆ ตาม
กฎหมาย
5. ถาเปนผูอยูระหวางปฏิบตั ิงานชดใชทนุ ตามสัญญาการไปศึกษา ฝกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัย ตองปฏิบัติราชการชดใชมาแลวไมนอยกวาระยะเวลาศึกษา หรือปฏิบัติการวิจยั และจะตอง
ยินยอมชดใชเงินตามสัญญาผูกพันสําหรับเวลาที่ยังปฏิบตั ิราชการชดใชไมครบ
6. ไมเปนขาราชการที่อยูสายงานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน ยกเวนในกรณีที่
สวนราชการมีเหตุผลความจําเปนใหเขารวมมาตรการฯ ได แตสูงสุดไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนคนในสาย
งานนั้น
ทั้งนี้ ผูจะไดรับอนุญาตใหออกจากราชการตามมาตรการฯ ตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตั้งแตวันทีย่ ื่นใบสมัครจนถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหออกจากราชการ
6.2 การเพิ่มคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
คณบดีคณะเกษตรศาสตร หารือที่ประชุมเรื่องการกําหนดหลักเกณฑในการ
เพิ่มคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ในกรณีที่หนวยงานนัน้ มีพนักงานลาศึกษาตอ และพนักงานไดรับคาจาง
ระหวางลาศึกษา แตไมไดรบั สวัสดิการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร จึงเสนอที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการดานการ
พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและบุคคล มีแนวคิดใหกําหนดอัตราการเพิ่มคาจางเปนเปอรเซ็นต โดยอาจ
กําหนดเปนปละ 6 % 7 % หรือ 8 % แตทั้งนี้ไมเกิน 6 % ของวงเงินรวมของหนวยงาน
/มติที่ประชุม...

- 11 -

มติที่ประชุม

ใหนําเสนอหลักการและรายละเอียดในการประชุมคราวหนา

เลิกประชุมเวลา

10.40 น.

(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
8/2553

( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

