รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 12/2553
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข
ประธานกรรมการ
2. รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์
กรรมการ
ฝายวิชาการ
3. รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ
4. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารยวัชรพงษ วัฒนกูล
กรรมการ
5. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร
นายศรัณย สุดใจ
กรรมการ
6. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย
กรรมการ
7. คณบดีคณะศิลปศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา ซาฮีร
กรรมการ
8. รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร นายประวิทย อนันตวราศิลป
กรรมการ
9. คณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร
รองศาสตราจารยนายแพทยปวน สุทธิพินจิ ธรรม กรรมการ
และการสาธารณสุข
10. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกตและ นายเสกสันต ศรีสันต
กรรมการ
การออกแบบ
11. (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ผูชวยศาสตราจารยระพีพันธ ปตาคะโส
กรรมการ
12. รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
นายสุรชัย จูมพระบุตร
กรรมการ
สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย
13. ประธานสภาอาจารย
รองศาสตราจารยสัมมนา มูลสาร
กรรมการ
14. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นายรัชชนนท แกะมา
กรรมการ
15. รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ผูชวยศาสตราจารยธนพรรณ ธานี
กรรมการและ
ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
เลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร รองศาสตราจารยสถาพร โภคา

ติดราชการ
ติดราชการ
/ผูรวมประชุม...

-2ผูรวมประชุม
1. นางสุรีย ธรรมิกบวร
2. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
3. นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป
4. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
5. นางชวนพิศ อันพิมพ
6. นางสาวสิริรัตน วงษทอง
7. นางสาวพัชนี สีทน
เริ่มประชุมเวลา

รักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน
รักษาการในตําแหนงหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
บุคลากร 8 ระดับ 8 ชํานาญการ
บุคลากร 6 ระดับ 6
บุคลากร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

09.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 การแตงตัง้ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
ประธาน แจงที่ประชุมเพื่อทราบการแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารยธนพรรณ
ธานี ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย และมีอํานาจหนาที่ใน
การกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธาน แจงที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดดําเนินการ
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมติเห็นชอบ
ใหเสนอแตงตั้ง นางสาวนงนิตย ธีระวัฒนสุข ตําแหนงรองศาสตราจารย ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งแลว นั้น
บัดนี้ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นางสาวนงนิตย ธีระวัฒนสุข
ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ดังสําเนาประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
/มติที่ประชุม...

-3ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 11/2553
วันศุกรที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 11/2553 เมื่อศุกรวันที่ 24 กันยายน
พ.ศ. 2553
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ และตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน

เพื่อรับโอนขาราชการ
3.1.1. การขออนุมัติรับโอนขาราชการ
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่
8/2553 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการใหรับโอน นายกริชชัย ศิลปรายะ
ตําแหนงนักสงเสริมการปกครองทองถิ่น ชํานาญการพิเศษ กลุมงานกฎหมายระเบียบและเรื่องรองทุกข สังกัด
งานสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงมหาดไทย มาสังกัดคณะนิติศาสตร โดยใชอัตรา
ของ นายนิรันดร หันไชยุงวา ขาราชการพลเรือน ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 ตําแหนงเลขที่ 141 อัตราเงินเดือน
30,360.-บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร และมอบหมายใหโครงการจัดตั้งกอง
การเจาหนาที่และคณะนิติศาสตร ดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 มาตรา 32 นั้น
เนื่องจากการดําเนินการรับโอน นายกริชชัย ศิลปรายะ เปนการรับโอน
ขาราชการตางกระทรวง ซึ่งอาจขัดตอระเบียบ หรือมติอนื่ ๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงหารือไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อประกอบการดําเนินการรับโอน บัดนี้ สกอ. ไดตอบ
ขอหารือแลววามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไมสามารถรับโอน นายกริชชัย ศิลปรายะ ซึ่งเปนขาราชการพลเรือน
สามัญมารับราชการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได เนื่องจากมีผลตอการเพิ่มจํานวนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนการดําเนินการไมสอดคลองกับมติ คปร. จึงเห็นควรแจงคณะนิติศาสตร เพื่อทราบ
และแจงใหนายกริชชัย ศิลปรายะ เพื่อทราบดวย
เอกสารประกอบการพิจารณา
- หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/12483
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
/มติที่ประชุม...

-4มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และใหแจงคณะนิติศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และ
นายกริชชัย ศิลปรายะ เพื่อทราบ
3.1.2 การขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไมสามารถรับโอน นายกริชชัย
ศิลปรายะ ได ดังนั้น จึงขอคงเงื่อนไขการบรรจุตําแหนงอาจารย ระดับ 7 ตําแหนงเลขที่ 141 อัตราเงินเดือน
30,360.-บาท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ไวตามเดิม
เห็นชอบใหคงเงื่อนไขการบรรจุตําแหนงอาจารย ระดับ 7 ตําแหนงเลขที่ 141 อัตรา
มติที่ประชุม
เงินเดือน 30,360.-บาท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ไวตามเดิม

3.2 การกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจาง
คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน ของการจางบุคคลที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป เปนพนักงาน
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2553
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน ไดนําเสนอที่ประชุมพิจารณาราง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจางบุคคลที่มี
อายุ 60 ปขึ้นไปเปนพนักงาน พ.ศ..... ซึ่งที่ประชุมมีมติใหคณะทํางานปรับแกไขรางประกาศดังกลาวขางตน
แลวเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป พรอมทั้งมีความเห็นเพิ่มเติมวาหากมหาวิทยาลัยประสงค
จะจางบุคคลเพื่อมาดํารงตําแหนงบริหาร ใหจางบุคคลนัน้ มาดํารงตําแหนงผูบริหารโดยตรง นั้น
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย และ
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ไดแกไขถอยความและการเรียบเรียงขอกฎหมายใหชัดเจนตามความเห็นของ
คณะกรรมการแลว
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุมพิจารณารางประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการจางบุคคลที่มีอายุ 60 ป
ขึ้นไปเปนพนักงาน พ.ศ.....

/มติที่ประชุม...

-5มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดงั นี้
1. จัดหมวดการจางโดยแบงเปน การจางเพือ่ ดํารงตําแหนงบริหาร (ภาครัฐ/
ภาคเอกชน) และการจางเพื่อทําหนาที่สอนหรือวิจัย (ภาครัฐ/ภาคเอกชน)
2. ตัดขอความ ดังตอไปนี้
2.1 ขอ 8 (ก) (2) และ ข(2) “คาประสบการณ จายในอัตราปละ 1,000 บาท โดย
พิจารณาจากประสบการณที่เกี่ยวของกับภาระงาน”
2.2 ขอ 8 วรรค 3 และวรรค 4 และใชขอความนี้แทน
“การกําหนดอัตราคาตอบแทนตามประกาศนี้ ใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
การจางที่ไมเปนไปตามประกาศฉบับนี้ ใหเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพิจารณาเปนราย ๆ ไป”
3. เพิ่มขอความ ดังตอไปนี้
3.1 ขอ 8 (ก) (1) และ (ข) (2) “หรือออกจากราชการ” ทายขอความ “กอน
เกษียณอายุราชการ”
3.2 ขอ 9 “หรือหมดสัญญาจาง” ทายขอความ “จนกวาจะหมดวาระการดํารง
ตําแหนงบริหาร”
3.3 ขอ 6 เพิ่มการไดมาของตําแหนงรองคณบดี และรองผูอํานวยการ
3.4 ขอ 8 คาตอบแทนสาขาวิชาชีพเฉพาะของสาขาแพทยและพยาบาล ที่ไมได
เปนไปตามประกาศฉบับนี้ ใหเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
4. แกไขขอความ
4.1 ขอ 6 (ข) (3) จาก รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปน รองคณบดีฝายวิชาการ
3.3 การบริหารอัตรากําลังลูกจางประจํา
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่
10/2553 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553 โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดเสนอที่ประชุมทราบหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําตามที่ ก.พ.กําหนด และหากประสงคจะแตงตั้งลูกจางประจําใหดํารง
ตําแหนงใหมโดยการปรับระดับชั้นของตําแหนง เปลี่ยนสายงาน(ตําแหนง)/กลุมงาน หรือตัดโอนอัตรากําลัง
ลูกจางประจําใหรอหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด นั้น
/บัดนี…
้

-6บัดนี้ กระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งลูกจางประจํา
ไปดํารงตําแหนงใหม กรณีการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตําแหนง)และกลุมงาน ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 83 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยสวนราชการตองยึดหลักสมรรถนะ
ความเทาเทียมกันในโอกาส ภารกิจและประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และดําเนินการดวยกระบวนการที่
เปนมาตรฐาน เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได สําหรับหลักเกณฑและวิธีการประเมินใหสวนราชการ
กําหนดตามความเหมาะสมของแตละตําแหนงไดตามที่เห็นสมควร
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเหมาะสมและ
สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด อีกทั้งเพื่อใหคณะ/หนวยงานมีสวนรวมใน
ดําเนินการ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ จักไดเชิญผูเกี่ยวของทําความเขาใจในหลักเกณฑและวิธีการ และ
ดําเนินการรางหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ หากแลวเสร็จจะนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาในคราวถัดไป
เอกสารประกอบการประชุม
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 83 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 เรื่อง
การแตงตั้งลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหม
มติที่ประชุม
ใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ รวบรวมขอมูลลูกจางประจําของมหาวิทยาลัย
และศึกษาวิเคราะหหลักเกณฑและวิธีการของมหาวิทยาลัยตาง ๆ แลวจัดทําหลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อ
ปรับระดับชั้นของตําแหนง เปลี่ยนสายงาน(ตําแหนง)/กลุมงานของลูกจางประจํา เสนอที่ประชุมในการประชุม
คราวตอไป โดยอาจเชิญคณะหรือผูเกี่ยวของพิจารณาขอมูล และกําหนดหลักเกณฑวิธีการรวมกัน
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 บุคลากรขออนุมัติลาศึกษา
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอที่ประชุมเพื่อ
ทราบการอนุมัติใหบุคลากรลาศึกษา จํานวน 1 ราย คือ นายวิชติ สมบัติ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร ลาศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชา Computer Science ณ University of Essex สหราชอาณาจักร ดวยทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มี กําหนด 3 ป ตั้งแตวนั ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยไดรับคาจาง
ระหวางลาศึกษาเดือนละ 15,868.- บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
/4.2 บุคลากร...

-74.2 บุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิงาน
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอที่ประชุมเพื่อ
ทราบการอนุมัติใหบุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน จํานวน 4 ราย คือ
1. นายพีรวัฒน จินาทองไทย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ไดรับอนุมัตใิ หลาศึกษา หลักสูตรผูมีความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ดวยทุนกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร ไดศึกษาครบตามหลักสูตรและอยูระหวางสภามหาวิทยาลัยอนุมัตปิ ริญญา จึงรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553
2. นางกฤตยา อุทโธ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
ระดับ 6 ตําแหนงเลขที่ 482 สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาการเงินจุลภาคและการพัฒนาชุมชน (Microfinance and Rural Development) ณ Massey
University ประเทศนิวซีแลนด ดวยทุน Ford Foundation International Fellowships Program (IFP) และทุน
สวนตัว ไดศกึ ษาครบตามหลักสูตรและอยูระหวางแกไขวิทยานิพนธ จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิราชการ
ตั้งแตวนั ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553
3. นายสุชนิ ไตรรงคจิตเหมาะ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชา Biomedical Systems Engineering ณ Graduate School of Information Science and
Technology, Hokkaido University ประเทศญี่ปุน ดวยทุนโครงการพัฒนาอาจารย สาขาขาดแคลน ไดสําเร็จ
การศึกษา จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553
4. นางสาวชนัญฎา สินชืน่ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบัญชี
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดวยทุนโครงการพัฒนาอาจารย สาขาขาดแคลน ไดศึกษาครบตามหลักสูตร
และอยูระหวางสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2553
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงวิชาการ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอที่ประชุม
ทราบการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 3 ราย คือ
/1. นางสาวธนาทิพย...

-81. นางสาวธนาทิพย แหลมคม ขาราชการพลเรือน ตําแหนงอาจารย ระดับ 7
สังกัดคณะเกษตรศาสตร ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 สาขาวิชาประมง ทั้งนี้
ตั้งแตวนั ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553
2. นางสาววริษฎา ศิลาออน ขาราชการพลเรือน ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 สังกัด
คณะเภสัชศาสตร ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย ระดับ 8 สาขาวิชาเภสัชศาสตร ทั้งนี้
ตั้งแตวนั ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553
3. นางศิริรัตน เจนศิริศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะ
บริหารศาสตร ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 20
กรกฎาคม พ.ศ. 2552
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 เตรียมความพรอมในการปรับระบบบริหารงานบุคคล (ระบบแทง)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอที่ประชุม
ทราบการเตรียมความพรอมในการปรับระบบบริหารงานบุคคล(ระบบแทง) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21
กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ไดเขารวมประชุมในวันศุกรที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด กรุงเทพฯ จึงขอรายงานสาระสําคัญของการประชุมดังกลาว ดังตอไปนี้
1. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553
ใหความเห็นชอบกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1.1 อนุมัติหลักการรางกฎ ก.พ.อ.วาดวยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา
ขั้นสูงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยใหรับความเห็นของสวนราชการที่เกี่ยวของไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
1.2 อนุมัติหลักการรางกฎ ก.พ.อ.วาดวยการใหขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาไดรับเงินเดือน พ.ศ. ... และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับ
ความเห็นของสวนราชการที่เกี่ยวของไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
1.3 เห็นชอบใหนําหลักการระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการพลเรือน
สามัญมาปรับใชกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
1.4 เห็นชอบการคงสิทธิประโยชนตามกฎหมายใหแกขาราชการที่ดํารง
ตําแหนงแตกตางจากโครงสรางตําแหนงที่ ก.พ.อ.กําหนดจนกวาจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาม
โครงสรางตําแหนงที่ ก.พ.อ.กําหนด ซึ่งไดรับสิทธิประโยชนไมนอยกวาเดิม
/1.5 สําหรับ...

-91.5 สําหรับงบประมาณเพื่อรองรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหกระทรวงศึกษาธิการทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามความจําเปนและ
เหมาะสม
2. การเตรียมความพรอมในชวงเปลี่ยนผานการปรับระบบบริหารขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2.1 สิ่ ง ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)/คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ดําเนินการ
1) เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการลงนามกฎ ก.พ.อ.วาดวย
การกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....
2) เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการลงนามกฎ ก.พ.อ.วาดวย
การใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไดรับเงินเดือน พ.ศ. ....
3) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลในเรื่องตางๆ
2.2 สิ่งที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ
2.2.1 จัดตําแหนงขาราชการเขาสูโครงสรางตําแหนงใหมตามประกาศ
ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการจําแนกตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ดังนี้
1) ตําแหนงวิชาการ ไดแก ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
2) ตําแหนงประเภทผูบริหารมี 2 ระดับ ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการกอง
และเทียบเทา และตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา
3) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะมี 5 ระดับ
ไดแก ตําแหนงระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
4) ตําแหนงประเภททั่วไป มี 3 ระดับ ไดแก ตําแหนงระดับ
ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และชํานาญงานพิเศษ
ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดสํารวจจํานวนและตําแหนงของ
ขาราชการของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงตาม
ระบบจําแนกตําแหนงใหม ไวแลว เมื่อ สกอ. มีหนังสือสั่งการมาจะไดนําเสนออธิการบดีเพื่อลงนามคําสั่งตอไป
2.2.2 สํารวจการดําเนินการที่มีผลตอตําแหนง ระดับตําแหนงและเงินเดือน
ของขาราชการแยกเปน 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีมีคําสั่งแลวและคําสั่งนั้นมีผลตั้งแตวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.
2553 ถึงปจจุบัน เมื่อ สกอ. มีหนังสือสั่งการมา มหาวิทยาลัยตองปรับแกไขคําสั่งใหตรงตามระบบบริหารงาน
บุคคลใหม
/2) กรณี…

- 10 2) กรณีไดรับเรื่องไวและการดําเนินการยังไมสิ้นสุด ใหดําเนินการ
ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเดิมให แ ลว เสร็ จ แต ใ หช ะลอการออกคําสั่ ง หากการแตง ตั้งมี ผ ลตั้ง แต วั น ที่ 21
กันยายน พ.ศ. 2553 ถึงปจจุบัน
3) กรณีไดรับเรื่องไวและการดําเนินการยังไมสิ้นสุด ใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการเดิมใหแลวเสร็จ หากมีผลกอนวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553 ใหออกคําสั่งแตงตั้งได
4) การเลื่อนขั้น
- แกไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ตามบัญชีเลื่อนเงินเดือนชั่วคราว ทั้งนี้ เมื่อ สกอ.มีหนังสือสั่งการมาจะไดนําเสนออธิการบดีเพื่อลงนามคําสั่ง
ตอไป
3. สิ่งที่จะตองดําเนินการตอไป
- สกอ.จะมีการประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลในระบบใหมในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งโครงการ
จัดตั้งกองการเจาหนาที่จะไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบตอไป
รับทราบ และเมื่อหลักเกณฑในการบริหารงานบุคคลตามระบบใหมสําหรับขาราชการ
มติที่ประชุม
มีความชัดเจนแลว ใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ จัดทําคูมือมอบใหทุกหนวยงานเพื่อถือปฏิบัติ อนึ่ง
ประธานแจงตอที่ประชุมทราบวา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยไดเรียนเชิญ คุณโอภาส
เขียววิชัย อดีตที่ปรึกษาดานระบบบริหาร สกอ. มารวมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการบริหาร
งานบุคคลระบบใหมใหแกผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอทีป่ ระชุม
พิจารณาแตงตัง้ ขาราชการใหดํารงตําแหนงชํานาญการตามผลการพิจารณาผลงานของขาราชการ จํานวน 3 ราย
ดังนี้
1. นางสาวยุภารัตน เครือวงษา ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 ระดับ 6 สังกัด
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิทยาศาสตร
ชํานาญการ ระดับ 7-8 นั้น

ระเบียบวาระที่ 5

/บัดนี้...

- 11 บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒไิ ดพจิ ารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว
คาคะแนนการพิจารณาผลงานเปนไปตามเกณฑที่กาํ หนด ประธาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตัง้ ให
นางสาวยุภารัตน เครือวงษา ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 642 อัตรา 19,390.บาท สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนงนักวิทยาศาสตร 7 ระดับ 7 ชํานาญการ
อัตราเงินเดือน เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตัง้ แตวันที่ 17 มิถุนายน 2553
ขอมูลประกอบการพิจารณา
- คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรไดประเมินคุณลักษณะของบุคคลเรียบรอยแลว
- ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแลวตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ 854 /2553 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553
เอกสารประกอบการประชุม
- แบบสรุปการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
มติที่ประชุม

อนุมัติ
2.

-ลับ-

เนื่องจากคาคะแนนในการพิจารณาผลงานไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ที่ประชุมจึง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหสงเรื่องคืนผูขอ ทั้งนี้ ผูขอสามารถยื่นเรื่องใหมไดหลังจาก 3 เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเห็นวาไมผา นการประเมิน ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่
15 มิถุนายน 2550 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับหมายเลข 1)
3.

-ลับ-

เนื่องจากคาคะแนนในการพิจารณาผลงานไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ที่ประชุมจึง
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหสงเรื่องคืนผูขอ ทั้งนี้ ผูขอสามารถยื่นเรื่องใหมไดหลังจาก 3 เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเห็นวาไมผา นการประเมิน ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่
15 มิถุนายน 2550 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับหมายเลข 1)
อนึ่ง ที่ประชุมมีความเห็นให โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ศึกษาวิเคราะห
หลักเกณฑและวิธีการของมหาวิทยาลัยตาง ๆ เพื่อปรับปรุงเกณฑการตัดสินคะแนนของผูย ื่นผลงานเพื่อขอ
กําหนดตําแหนงชํานาญการ
/5.2 การกําหนด...

- 12 5.2 การกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของรองคณบดีคณะนิติศาสตร
เนื่องดวยขอ 12 วรรคทายแหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย
คณะนิติศาสตร พ.ศ. 2549 กําหนดไววา “คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณบดี รองคณบดี
ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเปนผูกําหนด โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย”
คณะนิติศาสตร จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณา (ราง)
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธกี ารไดมาของรองคณบดีคณะนิติศาสตร
พ.ศ.... ทั้งนี้ หากที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตาม (ราง) ประกาศดังกลาวเห็นควรให โครงการจัดตั้งกอง
กฎหมายจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย และแจงเวียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบตอไป
เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย
มติที่ประชุม
คณะในกํากับทุกคณะ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให โครงการจัดตัง้ กองกฎหมาย จัดทําประกาศคุณสมบัติ
หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของรองคณบดี เพื่อใหคณะ/วิทยาลัยในกํากับถือปฏิบัตไิ ปพลางกอน จนกวาสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะพิจารณาอนุมัติขอบังคับวาดวยหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย
5.3 ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงวางมีเงินและขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคล
เปนพนักงาน
ดวย โครงการจัดตัง้ กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม มีอัตราวางมีเงิน จํานวน
1 อัตรา คืออัตราเลขที่ 233 ตําแหนงนักวิชาการสิ่งแวดลอม อัตรา 11,539.-บาท สวัสดิการ 3,180.-บาท ซึ่งวางลง
ตั้งแตวนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เนื่องจาก นายปพน บุญเสนาะ ถึงแกกรรม จึงขออนุมตั ิเปลีย่ นตําแหนงวางของ
พนักงาน จากเดิม ตําแหนงนักวิชาการสิง่ แวดลอม เปน ตําแหนงผูป ฏิบัตงิ านบริหาร และขออนุมัตเิ ปดสอบ
คัดเลือกในตําแหนงดังกลาว โดยมีเหตุผลและความจําเปนประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ภาระงานตําแหนงนักวิชาการสิ่งแวดลอม คือ การตรวจวิเคราะหและเฝาระวัง
คุณภาพน้ําในระบบใหอยูในเกณฑมาตรฐาน น้ําทิ้งชุมชน เชน pH Do COD BOD สี กลิ่น อุณหภูมิ
สารปนเปอนตาง ๆ และดูแลคุณภาพน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัย การศึกษา ทดลอง และ
วิจัยปญหาตางๆ ปจจุบันไดจางคณะวิทยาศาสตร เปนผูดําเนินการ จํานวน 3 ครั้งตอป
2. ภารกิจของโครงการจัดตัง้ กองบริหารกายภาพฯ รับผิดชอบการดูแลระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ ปจจุบันมหาวิทยาลัยขยายตัวอยางรวดเร็ว จึงมีงานดานเอกสารเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก
รวมถึงการทําขอมูลสถิติตาง ๆ เชน การซอมแซมระบบไฟฟาแรงต่ําแรงสูง ปรับอากาศ หมอแปลงไฟฟา ลิฟต
ถนน สถาปตยกรรม ระบบระบายน้าํ ระบบบําบัดน้ําเสีย การจัดเก็บขยะมูลฝอย ระบบสุขาภิบาล ขอมูลการผลิต
น้ําประปา ขอมูลการใชกระแสไฟฟาของแตละหนวยงาน ชุดที่พักอาศัย หอพักนักศึกษา ผูรับจาง เปนตน
/ จากภาระงาน…

- 13 จากภาระงานดังกลาว ทําใหบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในดานงานธุรการมีไม
เพียงพอ กอปรกับในอนาคตภารกิจและปริมาณงานดานเอกสารจะมีมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของ
มหาวิทยาลัย จึงจําเปนทีจ่ ะตองมีบุคลากรปฏิบัติงานดานธุรการเพิ่ม
3. ตําแหนง นักวิชาการสิ่งแวดลอม ไมมชี ื่อตําแหนงตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
4. โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม ไดนําเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการออกขอสอบและคณะกรรมการสอบสัมภาษณมาพรอมดวย
ขอสังเกตของ โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่
1. การเปลี่ยนตําแหนงวางมีเงิน
ตําแหนงนักวิชาการสิ่งแวดลอมเปนตําแหนงบรรจุจากผูม ีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ซึ่งเทียบไดกับตําแหนงขาราชการระดับ 3 ดังนั้น เพื่อให โครงการจัดตัง้ กองบริหารกายภาพฯ ไดรบั ประโยชน
สูงสุด และสอดคลองกับภาระงานที่จะมีมากขึ้นในอนาคต กอปรกับเพื่อรองรับการจัดตั้งเปนกองในอนาคต
ซึ่งตองมีตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง ปจจุบันโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพฯ
ยังไมมีตําแหนงดังกลาว (ตามเอกสารประกอบการประชุม) จึงควรคงระดับตําแหนงไวดงั เดิม และเปลี่ยน
ตําแหนงวางมีเงิน เลขที่ 233 จาก ตําแหนงนักวิชาการสิ่งแวดลอม เปน ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
2. คณะกรรมการออกขอสอบและสอบสัมภาษณ
เห็นควรใหลดจํานวนบุคคลภายในโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดลอม และเพิ่มบุคคลภายนอกหนวยงานหรือบุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป รวมเปนกรรมการ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดงั นี้
1. เห็นชอบใหเปลี่ยนตําแหนง จาก ตําแหนงนักวิชาการสิง่ แวดลอม เปน ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เพื่อรองรับภาระงานในปจจุบนั และอนาคตของโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดลอม
2. กรรมการออกขอสอบ ใหบุคลากรของโครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ หรือผูที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญในตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปออกขอสอบใหเปนมาตรฐาน
3. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ ใหรักษาการในตําแหนงหัวหนาโครงการจัดตั้งกอง
บริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม และบุคลากรของโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ หรือผูที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญในตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปรวมเปนกรรมการ

/ระเบียบวาระที่ 6...

- 14 ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
ไมมี

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

-สิริรัตน วงษทอง(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

-ธนพรรณ ธานี(ผูชวยศาสตราจารยธนพรรณ ธานี)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
13/2553
-นงนิตย ธีระวัฒนสุข( รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

