รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 2/2554
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
1. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
ประธานกรรมการ
2. (แทน)รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
กรรมการ
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ
4. (แทน)คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ธรรมแสง
กรรมการ
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์สถาพร โภคา
กรรมการ
6. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์
กรรมการ
7. (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
นายธนาตย์ เดโชชัยพร
กรรมการ
8. รักษาราชการแทน
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
กรรมการ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
9. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์
นายศรัณย์ สุดใจ
กรรมการ
10. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์
กรรมการ
11. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ
และการสาธารณสุข
12. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกต์และ นางปิยะนันท์ กรินรักษ์
กรรมการ
การออกแบบ
13. รักษาราชการแทน
นางสุรีย์ ธรรมิกบวร
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
14. รักษาราชการแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
15. ประธานสภาอาจารย์
รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร
กรรมการ
16. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์ แกะมา
กรรมการ
17. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี
กรรมการและ
เลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสุรชัย จูมพระบุตร
ผู้ร่วมประชุม
1. นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป์
2. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
3. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง
4. นายอภิชาติ ธรรมแสง

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ลาป่วย

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากร ชํานาญการพิเศษ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากร โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากร ชํานาญการ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
/เริ่มประชุมเวลา...
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09.50 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งเพื่อทราบ
ประธาน แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ จากเหตุการณ์ที่นักศึกษาถูกยิงเสียชีวิต มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เทศบาลตําบลเมืองศรีไค โรงเรียนชุมชนเมืองศรีไค สถานีตํารวจภูธรย่อยเมืองศรีไคและหมวดการ
ทาง ศรีไค จึงร่วมกันจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรและจัดพิธีอุปสมบทหมูส่ ามเณร ณ วัดบ้านศรีไค ในวันพฤหัสบดี
ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่นักศึกษาที่เสียชีวิตทั้ง 3 ราย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2554
วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานความคืบหน้าการรวบรวมข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนประเภทต่างๆ

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันที่
22 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้รายงานความคืบหน้าการรวบรวมข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ ด้วยเงินงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ
และมีความเห็นให้รวบรวมข้อมูลเฉพาะค่าตอบแทนตําแหน่งบริหารเท่านั้น และให้วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ และ
ประกาศที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเบิกจ่ายด้วยว่าถูกต้องหรือไม่นั้น
โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ศึกษาข้อมูลที่กองคลังได้จัดทําให้และศึกษา
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงขอรายงานต่อที่ประชุมเพื่อทราบในชั้นต้นและสิ่งที่จะดําเนินการต่อไป ดังนี้
1. ตําแหน่งประเภทบริหารที่มีเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารและค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด มีดังนี้
ตําแหน่งประเภทบริหาร
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดี
3. ผู้ช่วยอธิการบดี

เงินประจําตําแหน่ง
(บาท/เดือน)
15,000
10,000
5,600

ค่าตอบแทนทีน่ อกเหนือ
จากเงินเดือน (บาท/เดือน)
15,000
10,000
5,600
/4.คณบดี...
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ตําแหน่งประเภทบริหาร
4. คณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก
5. รองคณบดี/รองผู้อํานวยการสํานัก
6. หัวหน้าภาควิชา
7. บ.8 (เดิม)
8. บ.9 (เดิม)

เงินประจําตําแหน่ง
(บาท/เดือน)
10,000
5,600
5,600
5,600
10,000

ค่าตอบแทนทีน่ อกเหนือ
จากเงินเดือน (บาท/เดือน)
10,000
5,600
5,600
5,600
10,000

หมายเหตุ
1. เงินประจําตําแหน่ง ตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
2. เงินค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.2547
กําหนดค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจําตําแหน่ง
3. คณบดีและหัวหน้าภาควิชา ตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ
4. หัวหน้าสํานักงานอธิการบดี ผอ.กอง เลขานุการคณะ/ศูนย์/สํานัก เลขานุการสํานักงานคณบดี
2. ตําแหน่งที่หน่วยงานต่าง ๆ กําหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนโดยมีหรือไม่มี
กฎหมายรองรับ หรือมีกฎหมายรองรับแต่การบัญญัตขิ อ้ กฎหมายอาจไม่ถูกต้อง ได้แก่
1) ผู้ช่วยคณบดี
2) รองหัวหน้าสาขา/ภาควิชา
4) เลขานุการหลักสูตร
5) หัวหน้ากลุ่มวิชา
7) หัวหน้ากอง/งาน/ฝ่าย
8) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
10) ประธานศูนย์
11) กรรมการศูนย์
13) ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์

3) ประธานหลักสูตร
6) หัวหน้ากลุ่มงาน
9) อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
12) ประธานสภาอาจารย์

3. ค่าเบี้ยประชุม
3.1 พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547
1) กําหนดให้จ่ายได้เฉพาะ
1.1) คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
1.2) กรรมการในคณะกรรมการ แต่ไม่รวมถึงกรรมการซึ่งได้รับเงินเดือน
หรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในหน้าที่นั้นๆ โดยเฉพาะ
1.3) อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ แต่ไม่รวมถึงอนุกรรมการซึ่งได้รับ
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในหน้าที่นั้นๆ โดยเฉพาะ

/2) การได้รับเบี้ยประชุม...

-42) การได้รับเบี้ยประชุม
2.1) เป็นรายเดือน สําหรับกรรมการและอนุกรรมการซึ่งมีภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบสูง ปฏิบัติงานในด้านการกําหนดนโยบายอันมีผลกระทบต่อการบริหาร เศรษฐกิจและสังคมใน
ภาพรวมของประเทศตามรายชื่อคณะกรรมการและอัตราเบี้ยประชุมที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
2.2) เป็นรายครั้ง สําหรับกรรมการและอนุกรรมการอื่นที่นอกเหนือจากข้อ
2.1 ตามเบี้ยประชุมที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
3.2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกําหนดรายชื่อคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบีย้ ประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง
สําหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการ พ.ศ. 2553
1) กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ มีสิทธิได้รับ
เบี้ยประชุมไม่เกิน 1,200 บาท/คน/ครั้ง
2) อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการ มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 800 บาท/คน/ครั้ง
เนื่องจากการจ่ายเงินค่าตอบแทนตําแหน่งประเภทบริหารตามข้อ 2 มีความไม่ชัดเจน
และมีความแตกต่างกันของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. อัตราค่าตอบแทน มีทั้งการจ่ายตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดและจ่ายโดย
ความเห็นชอบของหน่วยงานซึ่งทําให้อัตราค่าตอบแทนของตําแหน่งเดียวกันมีความแตกต่างกัน
2. การกําหนดตําแหน่งทางการบริหาร โดยปกติแล้ว มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
จะต้องกําหนดตําแหน่งทางการบริหารไว้ก่อน แล้วจึงกําหนดว่าตําแหน่งใดมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน
3. การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ยังมีความแตกต่างกันและไม่เป็นไป
ตามข้อกําหนด
ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณากําหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในตําแหน่งต่าง ๆ และ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ จําเป็นต้องสํารวจข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน โดยจะ
นําเสนอที่ประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งจะหารือโครงการจัดตั้ง
กองกฎหมายและกองคลังในการจัดทํากฎหมายเพื่อรองรับการกําหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมด้วยเงิน
รายได้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานและหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
เอกสารประกอบการประชุม
1. สรุปเงินประจําตําแหน่งทางบริหารที่เป็นไปตามระเบียบและไม่เป็นไปตามระเบียบ
2. สรุปค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายให้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ รวบรวมข้อคิดเห็น
และศึกษาข้อมูล เพื่อกําหนดอัตราค่าตอบแทนตําแหน่งและเบี้ยประชุมที่นอกเหนือจากกระทรวงการคลัง
กําหนดแล้วนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพือ่ พิจารณาแล้วจัดทําเป็นระเบียบหรือประกาศ
มหาวิทยาลัยต่อไป
/ทั้งนี้...

-5ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นเพิม่ เติมว่า ตําแหน่งที่ไม่มีเงินประจําตําแหน่งอาจ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม โดยอาจกําหนดเป็นช่วงและหน่วยงานจ่ายตามสถานะทางการเงิน
ของแต่ละหน่วยงาน และเนื่องจากแต่ละหน่วยงานกําหนดชื่อตําแหน่งต่างกัน ดังนั้น จะต้องกําหนดคําจํากัด
ความของตําแหน่งเพื่อให้ง่ายในการเทียบเคียงภาระงานและค่าตอบแทน อีกทั้ง ในอนาคตมหาวิทยาลัย
จะต้องปรับโครงสร้างหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมือนกัน พร้อมทั้งกําหนดกรอบอัตรากําลัง
อนึ่ง ที่ประชุมมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรจะกําหนดการติดตามภาระงานของ
ตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ และชํานาญงานพิเศษ ให้ชัดเจน
3.2 มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการ
ก่อนกําหนด) พ.ศ. 2555
สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม พ.ศ. 2553 มีมติเห็นชอบในหลักการ การดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ
(โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดําเนินการทบทวนบทบาท ภารกิจ วิเคราะห์และสํารวจอัตราของส่วนราชการ
และจัดทําข้อมูลเพื่อประกอบการขออนุมัติแผนการดําเนินการมาตรการฯ ดังกล่าวไปยังสํานักงาน ก.พ. ตั้งแต่
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ตามที่สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนด
บัดนี้ คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) สํานักงาน
ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบแผนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดําเนินการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เกษียณอายุราชการวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554) ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถ
มีจํานวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ได้จํานวน 7 คน (ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/20 ลงวันที่ 19
มกราคม พ.ศ. 2554) ทั้งนี้ ในการดําเนินมาตรการฯ ให้ส่วนราชการดําเนินการภายใต้กรอบของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และให้เป็นไปตามขั้นตอน/กําหนดการที่สํานักงาน ก.พ.
กําหนดไว้ ดังนี้
ระยะเวลา

การดําเนินการของมหาวิทยาลัย

มกราคม 2554

- ส่วนราชการประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของส่วนราชการในการเข้าร่วมมาตรการฯ เช่น กําหนด
งานหรือสาขาวิชาชีพขาดแคลนที่ห้ามมิให้ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการฯ เป็นต้น

กุมภาพันธ์ – เมษายน 2554

ส่วนราชการดําเนินการประชาสัมพันธ์ภายในส่วนราชการ รวมถึงแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ข้าราชการทราบ

วันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2554

เปิดรับสมัคร

วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2554

ถอนใบสมัคร

กรกฎาคม – สิงหาคม 2554

- ส่วนราชการพิจารณาการลาออก
- ส่วนราชการแจ้งจํานวนและรายละเอียดของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 (ออกจากราชการวันที่ 1 ต.ค. 2554)

กันยายน 2554

ส่วนราชการออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนและคําสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้
กรมบัญชีกลางและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

วันที่ 1 ตุลาคม 2554

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามมาตรการฯ ออกจากราชการ

ตุลาคม 2554

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการเบิกจ่ายเงินก้อน เบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตุลาคม 2554

ส่วนราชการแจ้งจํานวนและรายละเอียดของผู้ที่ออกจากราชการตามมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(ออกจากราชการวันที่ 1 ต.ค. 2554)

-6เพื่อให้การดําเนินการตามมาตรการฯ สอดคล้องกับขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
1. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การกําหนดคุณสมบัติ
และการสมัครเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
2. ร่างคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์
และพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อร่วมตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุ
ก่อนกําหนด)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เอกสารประกอบการประชุม
1. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การกําหนดคุณสมบัติและ
การสมัครเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
2. ร่างคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์
และพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อร่วมตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุ
ก่อนกําหนด)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
3. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/20 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม

อนุมัติ

3.3 ทบทวนการกําหนดเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการและค่าตอบแทน
ตําแหน่งชํานาญการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
มติที่ประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอถอนเรื่อง เนื่องจากข้อมูลประกอบ
การประชุมไม่ครบถ้วน

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมทราบการบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 17 ราย ดังนี้
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ค่าจ้าง

สวัสดิการ

เลขที่

เดือนละ

เดือนละ

270

9,700

5,446

ตําแหน่งที่จ้าง
ตําแหน่ง/สังกัด

ตั้งแต่วันที่

เงินงบประมาณ (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)
1

นายเฉลิมวุฒิ
น้อยอุ่นแสน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์

สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

วิทยาเขตมุกดาหาร

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ อัตราได้รับจัดสรรปี
ประมาณ 2553

/ลําดับที่ 2 นางสาวสุชีรา...
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ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ค่าจ้าง

สวัสดิการ

เลขที่

เดือนละ

เดือนละ

273

9,700

5,446

ตําแหน่งที่จ้าง
ตําแหน่ง/สังกัด

ตั้งแต่วันที่

เงินงบประมาณ (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)
2

น.ส.สุชีรา
ทองประกอบ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์

สาขาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจและ

วิทยาเขตมุกดาหาร

18 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ อัตราได้รับจัดสรรปี

การจัดการ

ประมาณ 2553

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3

น.ส.สุภัตราภรณ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์

สายสมบูรณ์

สาขาวิทยาการจัดการ

วิทยาเขตมุกดาหาร

272

9,700

5,446

18 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ อัตราได้รับจัดสรรปี
ประมาณ 2553

อุตสาหกรรม
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4

นายอนุชา
บุญเกษม

บัญชีมหาบัณฑิต

อาจารย์

สาขาการบัญชี

วิทยาเขตมุกดาหาร

274

9,700

5,446

หมายเหตุ อัตราได้รับจัดสรรปี

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5

ประมาณ 2553

น.ส.ภัทราพร

บัญชีมหาบัณฑิต

อาจารย์

ภาระนาค

สาขาการบัญชี

วิทยาเขตมุกดาหาร

275

9,700

5,446

1 พฤศจิกายน 2553 – 30 กันยายน 2554

หมายเหตุ อัตราได้รับจัดสรรปี
ประมาณ 2553

จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6

1 ธันวาคม 2553 – 30 กันยายน 2554

นายพุทธราช

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์

มาสงค์

สาขาการแปลเพื่อการศึกษา

วิทยาเขตมุกดาหาร

276

9,700

5,446

1 ธันวาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ อัตราได้รับจัดสรรปี

และธุรกิจ

ประมาณ 2553

จากสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เงินงบประมาณ (หมวดผลิตแพทย์เพิ่ม)
7

นายนิยม
จันทร์นวล

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์

170

9,700

5,446

4 มกราคม 2554 – 30 กันยายน 2554

สาขาสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

หมายเหตุ อัตราตามแผนงบประมาณ

จากมหาวิทยาลัยบูรพา

และการสาธารณสุข

ประจําปี 2554

เงินรายได้หน่วยงาน
8

น.ส.สินจัย

บริหารธุรกิจบัณฑิต

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลาพ้น

สาขาการเงินและการธนาคาร

สํานักงานเลขานุการ

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศิลปศาสตร์

159

7,940

3,180

4 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ ทดแทนอัตราว่าง

/ลําดับที่ 9 นางสาวอรัญญา...
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ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ค่าจ้าง

สวัสดิการ

เลขที่

เดือนละ

เดือนละ

341

9,700

5,446

ตําแหน่งที่จ้าง
ตําแหน่ง/สังกัด

ตั้งแต่วันที่

เงินรายได้หน่วยงาน
9

10

น.ส.อรัญญา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์

บุทธิจักร์

สาขาวิชาพลศึกษา

สํานักงานเลขานุการ

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์

นายพีรวิชณ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์

สัทธรรมนุวงศ์

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อ

สํานักงานเลขานุการ

วัตถุประสงค์เฉพาะ

คณะศิลปศาสตร์

18 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ ทดแทนอัตราว่าง

216

9,700

5,446

1 พฤศจิกายน 2553 – 30 กันยายน 2554

หมายเหตุ ทดแทนอัตราว่าง

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11

น.ส.วิภาจันทร์

นิติศาสตรบัณฑิต

นักวิชาการศึกษา

ยิ่งกําแหง

สาขานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

373

7,940

3,180

1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ ทดแทนอัตราว่าง

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12

นายรักขิต

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์

รัตจุมพฏ

สาขากฎหมายอาญาและ

คณะนิติศาสตร์

215

9,700

5,446

1 ธันวาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ ทดแทนอัตราว่าง

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13

น.ส.ศศิวิมล

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์

เสมอใจ

สาขากฎหมายกับสังคม

คณะนิติศาสตร์

359

9,700

5,446

1 ธันวาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ ทดแทนอัตราว่าง

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14

นายปริวัฒน์

เทคโนโลยีบัณฑิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จันทร์ทรง

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะนิติศาสตร์

375

7,940

3,180

13 ธันวาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ ทดแทนอัตราว่าง

ธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
15

นายอิสระพงศ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

บุคลากร

ดวงปากดี

สาขาการบริหารทรัพยากร

คณะนิติศาสตร์

374

7,940

3,180

17 มกราคม 2554 – 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ ทดแทนอัตราว่าง

มนุษย์
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

/ลําดับที่ 16 นายถนัดกิจ...

-9-

ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ค่าจ้าง

สวัสดิการ

เลขที่

เดือนละ

เดือนละ

182

13,110

7,420

ตําแหน่งที่จ้าง
ตําแหน่ง/สังกัด

ตั้งแต่วันที่

เงินรายได้หน่วยงาน
16

17

นายถนัดกิจ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อาจารย์

ชารีรัตน์

สาขาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

น.ส.ชัญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กุลไธสง

สาขาการจัดการธุรกิจบริการ

งานสารบรรณ กองกลาง

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สํานักงานอธิการบดี

1 พฤศจิกายน 2553 – 30 กันยายน 2554

หมายเหตุ ทดแทนอัตราว่าง

124

7,940

3,180

22 ธันวาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ ทดแทนอัตราว่าง

มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายให้ กองแผนงาน สรุปจํานวนอัตรากําลังพนักงานเงิน
งบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคคลากรของวิทยาเขตมุกดาหารที่ได้รับการจัดสรร
ส่วนอัตราที่ยังไม่ได้บรรจุขอให้มีการทบทวนภารกิจ ภาระงานและความรับผิดชอบของวิทยาเขตมุกดาหาร
ก่อนการดําเนินการสรรหาบุคคล ทั้งนี้ กรณีภาระงานน้อยอาจให้มาช่วยภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
4.2 บุคลากรลาออก
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบบุคลากรลาออก
จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายสมเกียรติ กองสมบัติ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสาร
ทั่วไป ระดับ 1 สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เพื่อกลับ
ภูมิลําเนา
2. นางสาวปุญญานิช อินทรพัฒน์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จ้างด้วยเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,908 บาท สวัสดิการเดือนละ 7,420 บาท สังกัด
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ขอลาออกจากการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2554 เพื่อกลับภูมิลําเนา
3. นางสาวไพรวัลย์ โคตรตะ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จ้างด้วยเงินโครงการ
สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,991 บาท สวัสดิการ
เดือนละ 5,446 บาท ประสบการณ์เดือนละ 5,900 บาท สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ขอลาออกจากการเป็นพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5…

- 10 ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัตเิ ปิดสอบแข่งขันเพื่อปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสําหรับลูกจ้าง
ชั่วคราวปรับสถานภาพเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 กําหนดให้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
จัดสอบปีละ 1 ครั้ง และหน่วยงานที่ประสงค์ในการเปิดสอบจะต้องมีกรอบอัตรากําลังกําหนดไว้ในแผนอัตรากําลัง
และแผนงบประมาณเงินรายได้ประจําปี แล้วแจ้งความประสงค์ในการเปิดสอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ภาระงาน
ที่มอบหมาย ความรู้ความสามารถที่ต้องการอืน่ ๆที่จําเป็น ให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ ตําแหน่งทีข่ อเปิดสอบจะต้องเป็นตําแหน่งที่เทียบเคียงกับชือ่ ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือชื่อตําแหน่งที่มีชื่อเทียบเคียงกับชื่อตําแหน่งลูกจ้างประจําหมวดฝีมือขึ้นไป โดยมหาวิทยาลัย
จะปรับสถานภาพเป็นพนักงานสําหรับผู้ทสี่ อบผ่านในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี นั้น
โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ จึงได้รวบรวมตําแหน่งตามหน่วยงานที่ขออนุมัติ
เปิดสอบแข่งขัน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ตามประกาศหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล พิจารณา ดังนี้
1. ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันเพื่อปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานจํานวน 10
ตําแหน่ง 22 อัตรา (เดิม 23 อัตรา มีลูกจ้างชั่วคราวคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ลาออก 1 อัตรา) ตาม
รายละเอียดที่แนบท้าย
2. คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัตเิ ปิดสอบตําแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย และ
ตําแหน่งผู้ช่วยสอน ซึ่งทั้ง 2 ตําแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐานกําหนดของ กพอ. ดังนั้น จึงขออนุมัติให้เปิด
สอบแข่งขันในตําแหน่งดังกล่าว ตามข้อ 10 วรรค 2 ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการสอบสําหรับลูกจ้างชั่วคราวปรับสถานภาพเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ที่กําหนดไว้
ดังนี้ “กรณีที่มเี หตุผลและความจําเป็นหากต้องกําหนดชื่อตําแหน่งเป็นอย่างอื่นให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ”
ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งจากเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการวิจยั เป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันเพิ่มเติม ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จํานวน 1
ตําแหน่ง 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กรณี แจ้งความประสงค์ในการเปิด
สอบแข่งขันล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนด (31 ธันวาคมของทุกปี) หากพิจารณาอัตราที่เปิดสอบจะรวม
ทั้งหมด 24 อัตรา
4. ขออนุมัติแก้ไขข้อ 3 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง องค์ประกอบ
คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกสําหรับลูกจ้างชั่วคราวปรับสถานภาพเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 จาก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน เป็น รองอธิการบดีที่ทําหน้าที่
กํากับดูแลงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธาน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- ในการสอบประจําปี พ.ศ.2553 คณะวิทยาศาสตร์ได้ขออนุมัติเปิดสอบ
ตําแหน่งผู้ช่วยสอน ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ไม่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของ ก.พ.อ. และ ก.บ.บ. มีมติให้เปิด
สอบในตําแหน่งผู้ช่วยสอนตามที่ขออนุมัติ
/เอกสารประกอบ...

- 11 เอกสารประกอบการประชุม
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารสอบสําหรับลูกจ้าง
ชั่วคราวปรับสถานภาพเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการดําเนินการ
สอบแข่งขันและคัดเลือกสําหรับลูกจ้างชั่วคราวปรับสถานภาพเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
3. แบบสรุปจํานวนตําแหน่งและอัตราที่ขอเปิดสอบแข่งขัน
มติที่ประชุม
เพื่อให้การบริหารอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานของมหาวิทยาลัยเกิด
ประโยชน์สงู สุด ที่ประชุมจึงมีมติให้ชะลอการเปิดสอบแข่งขันไว้ก่อน เพื่อวิเคราะห์กรอบอัตรากําลังโดย
คณะกรรมการวิเคราะห์กรอบกําลังประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหลังจากวิเคราะห์แล้วจึงนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณา อีกครั้ง
5.2 เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (เครื่องแบบสีกากี) สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วยที่ประชุมกรรมการสภาอาจารย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 มีมติให้เสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2552 โดยกําหนดให้มีเครือ่ งแบบ
ปฏิบัติราชการ (เครื่องแบบสีกากี) สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
กฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2523) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 กําหนดเครื่องแบบข้าราชการประจํา มี 2 ชนิด คือ เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการ (เครื่องแบบสีกากี) และเครือ่ งแบบพิธีการ (เครื่องแบบปกติขาว) ซึ่งข้าราชการสังกัดกระทรวง
อื่นๆ และพนักงานราชการ จะสวมเครื่องแบบสีกากี ในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ แต่ข้าราชการในสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มิได้บงั คับให้สวมใส่
จากการสํารวจข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ พบว่า
บางแห่งกําหนดให้มีเฉพาะเครื่องแบบพิธีการ (เครื่องแบบปกติขาว) บางแห่งกําหนดให้มีทั้งเครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการ (เครื่องแบบสีกากี) และเครื่องแบบพิธีการ (เครื่องแบบปกติขาว) ตามเอกสารประกอบการประชุม 1
ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดให้มีเฉพาะเครื่องแบบพิธีการ สําหรับการร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี
หรือพิธีการสําคัญ ส่วนเครื่องหมายประดับเครื่องแบบ ได้แก่ดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
อินทรธนู เป็นการสั่งทําเป็นกรณีพิเศษ ค่าใช้จ่ายต่อชุดประมาณ 800 บาท (ไม่รวมหมวกและเครื่องหมายประดับ
คอเสื้อ)
หากมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย กําหนดให้พนักงานมี
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ สําหรับสวมใส่ในเวลาปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยจะต้องออกแบบอินทรธนู หัวเข็ม
ขัดโลหะและหน้าหมวกสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และจ้างเหมาเพื่อทําอินทรธนู หัวเข็มขัดโลหะ และหมวก
สําหรับจําหน่ายให้พนักงาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาความจําเป็นในการมีเครื่องแบบปฏิบัติราชการสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยการจัดทําประชาพิจารณ์เพื่อสํารวจความต้องการ
/ หากผล…
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พนักงานมหาวิทยาลัย
2.1 มหาวิทยาลัยจะกําหนดให้สวมใส่อย่างไร เช่น ทุกวันจันทร์ตามความสมัครใจ
หรือ
ทุกวันจันทร์โดยบังคับใช้กับพนักงานทุกคน
2.2 มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายหรือไม่/อย่างไร
2.3 มอบหมายให้ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผู้ที่ออกแบบครั้งก่อน) เป็น
ผู้ออกแบบอินธนู หัวเข็มขัดโลหะ และหน้าหมวก หรือ.....................................
เพื่อเสนอ ก.บ.บ. และสภามหาวิทยาลัย
2.4 มอบหมายงานพัสดุ กองคลัง จ้างเหมาทําเครื่องหมายประดับชุดเครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการ
เอกสารประกอบการประชุม
1. สรุปการกําหนดเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
เครื่องแบบพิธกี าร เครื่องแบบปฏิบัติราชการ
(เครื่องแบบปกติขาว)
(เครื่องแบบสีกากี)
3
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
3
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
5. มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
3
6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
7. มหาวิทยาลัยสงขลา
3
3
8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
9. มหาวิทยาลัยมหิดล
3
3
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3
3
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
สถาบัน

2. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2552
มติที่ประชุม

มอบหมายให้ สภาอาจารย์ ทําประชาพิจารณ์
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ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นคณะที่มีข้อบังคับสภาการพยาบาลที่สําคัญในการ
ดําเนินการเพื่อขอรับรองสถาบันปีต่อปีต่อเนื่องไปจนถึง 4 ปี ของการเปิดดําเนินการ โดยเกณฑ์ที่มีความสําคัญ
และเป็นอุปสรรค คือ จํานวนอาจารย์ซึ่งต้องมีสัดส่วน 1:8 โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีประสบการณ์การสอน ใน
กรณีที่ไม่มีประสบการณ์การสอน จะต้องผ่านการอบรมศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ซึ่งกําหนดให้
มีได้ไม่เกินร้อยละ 25 และมีคณ
ุ วุฒิปริญญาโทสาขาทางการพยาบาล ในปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ มีอาจารย์
จํานวน 7 คน ซึ่งมีอาจารย์ จํานวน 1 คน อยู่ระหว่างขอกลับเข้ารับราชการในสังกัดเดิม และตามที่ได้เปิดรับ
สมัครอาจารย์พยาบาลมาแล้ว 5 ครั้ง มีผู้สมัครน้อยมากและตัดสินใจมาเป็นอาจารย์เพียง 4 คน ในขณะที่คณะ
ต้องการอาจารย์ทั้งสิ้น จํานวน 8 คน ส่วนบุคลากรจากศูนย์สุขภาพชุมชน จํานวน 2 คน คือ นางสุฬดี
กิตติวรเวช และนางนิชนันท์ สุวรรณกูฎ รอการโอนย้ายจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งได้รับ
อนุญาตให้โอนย้ายได้โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอให้มีการแต่งตั้งกรอบอัตรากําลัง
พนักมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ทดแทนจากมหาวิทยาลัย
ดังนั้น ในสภาวะที่มีการขาดแคลนอาจารย์พยาบาลเป็นอย่างมาก และมีการเปิดคณะ
พยาบาลศาสตร์ทั้งของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนหลายแห่ง ทําให้การสรรหาอาจารย์ประสบปัญหาเป็นอย่างยิ่ง
อี ก ทั้ ง เกณฑ์ ก ารคิ ด ค่ า ตอบแทน ทํ า ให้ เ กิ ด ความแตกต่ า งระหว่ า งผู้ ที่ เ ป็ น ข้ า ราชการมาก่ อ น และผู้ ที่ ไ ม่ ใ ช่
ข้าราชการ ตลอดจนกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันการศึกษาของเอกชน และของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการ
กําหนดค่าตอบแทนในอัตราที่สูง จึงส่งผลต่อความขาดแคลนอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง
รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพิจารณา ดังนี้
1. ขอให้ดําเนินการจัดทํากรอบอัตราเงินเดือนของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นการ
เฉพาะในระยะ 4 ปีแรกของการดําเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมจากโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน และคณะพยาบาลศาสตร์
2. ขอให้เร่งดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลังให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุ ข จํ า นวน 2 อั ต รา เพื่ อ ให้ ส ามารถโอนย้ า ยบุ ค ลากรมาประจํ า ที่ ค ณะพยาบาลศาสตร์ ไ ด้ ภ ายใน
ปีงบประมาณ 2554
3. เสนอขอให้มีคา่ ตอบแทนสาขาแคลนสําหรับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ตาม
เกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และพิจารณาตามประสบการณ์ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมจากโครงการ
จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน และคณะพยาบาลศาสตร์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะพยาบาลศาสตร์
จะจัดสรรเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์เพื่อจ้างบุคคลทดแทนอัตราที่ขอย้ายมาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข จํานวน 2 อัตรา จนกว่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ จะได้รับการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานเงินงบประมาณ
หรือคณะพยาบาลศาสตร์จะได้รับจัดสรรอัตราเงินงบประมาณเพื่อทดแทนคืนให้
เอกสารประกอบการประชุม
1. เอกสารการขอโอนย้ายของข้าราชการสังกัดศูนย์สุขภาพชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
2. จํานวนอาจารย์ในปัจจุบัน และจํานวนอาจารย์ต้องการตามกรอบอัตรากําลัง ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. ให้รอกรอบอัตรากําลังที่จะได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555
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แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมาคณะพยาบาลศาสตร์ ขอให้ทั้งสองหน่วยงานทําความตกลงกัน ทั้งนี้ ให้
โครงการจัดตัง้ กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งสิทธิประโยชน์ที่อาจสูญเสียเนื่องจากการเปลีย่ นประเภทตําแหน่งให้แก่
ข้าราชการที่จะย้ายทราบด้วย
3. ให้มีการตั้งคณะกรรมการตามที่เสนอ โดยให้หารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ ค่าจ้างจะต้องอิงกับระบบพนักงานมหาวิทยาลัย และอัตราค่าตอบแทนให้จา่ ยตาม
ภาระงานโดยเทียบเคียงกับกระทรวงสาธารณสุข
5.4 การปรับพนักงานเข้าสูร่ ะบบจําแนกตําแหน่งตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่
ของข้าราชการ(ระบบแท่ง)
ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553 มีมติให้ปรับ
ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยยกเลิกการจําแนกตําแหน่งเป็นมาตรฐาน
กลาง 11 ระดับ เป็นการจําแนกตําแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน โดยให้สถาบันอุดมศึกษาจัดข้าราชการพลเรือน
เข้าประเภทตําแหน่ง สายงาน และระดับตําแหน่งตามระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ ซึ่งขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาอยู่ในระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของการจัดข้าราชการเข้าสู่ระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ นั้น
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับตําแหน่งตามโครงสร้างตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาม ที่ ก.พ.อ. กําหนด ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 493/2550 ลงวันที่ 2
พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 กําหนดให้
นําหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อบังคับฯ สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 ด้วย
ดังนั้น เพื่อให้การจําแนกตําแหน่ง สายงาน และระดับตําแหน่งของของข้าราชการและ
พนักงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็น
ควรปรับพนักงานเข้าสู่ประเภทตําแหน่ง สายงาน และระดับตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ดังนี้
1. จําแนกตําแหน่ง สายงาน และระดับตําแหน่ง ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ดังนี้
1) ตําแหน่งวิชาการ ได้แก่ 2)ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่
1.1) ศาสตราจารย์
2.1) ผู้อํานวยการกอง
1.2) รองศาสตราจารย์
หรือเทียบเท่า
1.3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2.2) ผู้อํานวยการสํานักงาน
1.4) อาจารย์
อธิการบดีหรือเทียบเท่า

3) ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
และเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้แก่
3.1) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
3.2) ระดับเชี่ยวชาญ
3.3) ระดับชํานาญการพิเศษ
3.4) ระดับชํานาญการ
3.5) ระดับปฏิบัติการ

4) ตําแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่
4.1) ระดับชํานาญงานพิเศษ
4.2) ระดับชํานาญงาน
4.3) ระดับปฏิบัติงาน

2. การเทียบเข้าสู่ระดับตําแหน่ง
2.1 เทียบเข้าสู่ตําแหน่งโดยการนับระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
หลักการ
1) ตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและ
เชี่ยวชาญเฉพาะ (ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ และชํานาญการพิเศษ) ตําแหน่งประเภททั่วไป (ระดับชํานาญ
งานพิเศษ) ให้ยื่นขอกําหนดตําแหน่งตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.หรือมหาวิทยาลัยกําหนด
/2) ตําแหน่งประเภท...
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ปฏิบัติการ) ตําแหน่งประเภททั่วไป (ระดับชํานาญงานและปฏิบัติงาน) ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
พนักงาน ดังนี้
2.1) ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญงาน มีระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป
หลักการ พิจารณาระยะเวลาการเลื่อนระดับของข้าราชการ จากระดับ 3 เป็น
ระดับ 6 สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และจากระดับ 2 เป็นระดับ 5 สําหรับ
ตําแหน่งประเภททั่วไป ใช้เวลาประมาณ 6 ปี
2.2) ระดับปฏิบัติการ และระดับปฏิบัติงาน มีระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 6 ปีลงมา หรือ
2.2 เทียบเข้าสู่ตําแหน่งโดยการขอรับการประเมิน คือ เทียบเข้าสู่ระดับปฏิบัติการ สําหรับ
ประเภทตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และเทียบเข้าสู่ระดับปฏิบัติงาน สําหรับตําแหน่งประเภท
ทั่วไป หากต้องการปรับระดับให้ดําเนินการโดยขอรับการประเมินโดยแนบคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งมีหัวข้อ ดังนี้
1) โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงาน
2) โครงสร้างการบริหาร (อัตรากําลังของหน่วยงาน)
3) ภารกิจหลักของหน่วยงาน
4) ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
5) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6) ปริมาณ/สถิติ/ข้อมูลสารสนเทศหรือผลสัมฤทธิ์งานที่รบั ผิดชอบย้อนหลังตามที่
กระทรวงการคลังและ ก.พ. กําหนด
7) การแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและพัฒนางานที่รับผิดชอบ
8) ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนางาน
3) ตําแหน่งที่ไม่สามารถจัดกลุม่ ได้ ได้แก่ ตําแหน่งคนงาน ผู้ดูแลเด็ก พนักงาน
ขับรถยนต์ ผู้ชว่ ยสอน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย นายช่างโยธา เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ และครู
3.1) หากมีคุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งใด เห็นควรประเมินและปรับ
เข้าสู่ตําแหน่งตามโครงสร้างตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
3.2) หากมีคุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งใด เห็นควรประเมินและปรับ
เข้าสู่ตําแหน่งตามโครงสร้างตําแหน่งลูกจ้างประจํา
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ให้ชะลอการดําเนินการไว้กอ่ น และมอบหมายให้ คณะอนุกรรมการปรับปรุง
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2548 พิจารณา
จัดระบบโครงสร้างตําแหน่งเทียบเคียงกับระบบข้าราชการ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า การปรับเข้า
สู่ระดับตําแหน่งทีส่ ูงขึน้ ควรพิจารณาจากคุณสมบัติดา้ นคุณวุฒิ และการประเมินความรู้ความสามารถ
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 แผนการพัฒนาบุคลากร

การขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ จะต้องอาศัยกลยุทธ์การพัฒนารอบด้าน เพื่อให้สามารถ
ฝ่าฟันวิกฤติการณ์ต่าง ๆ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคตจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการ
ขับเคลื่อนด้วยบุคลากรในองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลกรทุกกลุ่ม ไม่
ว่าจะเป็นผู้บริหาร สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ
/โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่...
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2554 – 2557 และแผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขึ้น
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณา ดังนี้
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2554 – 2557
2. แผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2554
เอกสารประกอบการประชุม
1. ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2554 – 2557
2. ร่างแผนการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2554
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
6.2 ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการเฉพาะราย

ตามที่ ก.พ.อ. ได้ปรับปรุงระบบตําแหน่งและประเภทตําแหน่งข้าราชการ (ระบบแท่ง)
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553 และมหาวิทยาลัยได้ส่งข้อมูลการจัดข้าราชการเข้าประเภทตําแหน่ง สายงาน
และระดับตําแหน่งตามระบบใหม่ให้ สกอ. ตรวจสอบ นั้น
เนื่องจาก สกอ. ได้แจ้งการตรวจสอบข้อมูลของ นายอดิศร ศรีแสง ตําแหน่งวิศวกร
ชํานาญการพิเศษ ว่า การเบิกเงินประจําตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะของ นายอดิศรฯ มีความไม่ถูกต้อง เนื่องจาก
นายอดิศร ฯ มิได้ดํารงตําแหน่งวิศวกรเฉพาะทาง เจ้าหน้าที่ สกอ. จึงแนะนําให้มหาวิทยาลัยดําเนินการให้
ถูกต้อง ดังนี้
1. หากภาระงาน คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง และผลงานของ นายอดิศร ฯ ตรงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งวิศวกรโยธา ให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนตําแหน่ง นายอดิศร ฯ จาก วิศวกร เป็น วิศวกร
โยธา ย้อนหลังไปก่อนหรืออย่างช้าที่สุดในวันที่แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งชํานาญการ 7-8
2. หากภาระงาน คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง และผลงานของ นายอดิศร ฯ ไม่ตรง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งวิศวกรโยธา ให้เรียกเงินประจําตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะที่ได้รับไปทั้งหมดคืน
จากคําแนะนําของ สกอ. และการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้า
โครงการจัดตัง้ กองการเจ้าหน้าที่ ขอนําเสนอประเด็นที่จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการเบิกเงินประจําตําแหน่ง
วิชาชีพของ นายอดิศร ฯ ดังนี้
1. ตรวจสอบการอนุมัติทะเบียนตําแหน่งประเภทวิชาชีพ ตําแหน่งวิศวกรโยธาของ
นายอดิศร ฯ หากเห็นชอบด้วย จะได้มีหนังสือถึง สกอ. เพื่อตรวจสอบข้อมูล หรือ
2. ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ภาระงาน ปริมาณงาน และผลงาน
ของ นายอดิศร ฯ
2.1 ช่วงการเปลี่ยนตําแหน่งวิศวกร เป็น วิศวกรเฉพาะทาง ตามหลักเกณฑ์ ก.ม.
ปี 2542
2.2 ช่วงการขอกําหนดตําแหน่งวิศวกร ชํานาญการ 7-8 และ
/3. เพื่อมิให้...
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ให้จัด นายอดิศร ฯ เข้าสู่ตําแหน่งวิศวกร ระดับชํานาญการพิเศษ และระงับการเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพ และค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึงจนกว่าการ
ดําเนินการจะเสร็จสิ้น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. คุณสมบัตติ ามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
นายอดิศร ฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งวิศวกรโยธา ดังนี้
1.1 มีคุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ตั้งแต่ปี 2538 จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
1.2 มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
-เลขทะเบียน ภย. 19792 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2538 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2544
-ฉบับปัจจุบันเลขทะเบียน ภย.19792 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.
2554
1.3 ภาระงานที่รับผิดชอบมีความสอดคล้องและตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งวิศวกรโยธา
2. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเปลี่ยนตําแหน่งและการขอกําหนดตําแหน่งวิศวกร ชํานาญการ 7-8
2.1 ช่วงการเปลี่ยนตําแหน่งวิศวกร เป็น วิศวกรเฉพาะทาง ตามหลักเกณฑ์ ก.ม. ปี 2542
ผลการตรวจสอบข้อมูล
1) ก.ม.ให้มหาวิทยาลัยสํารวจตําแหน่งและข้อมูลของผู้ดํารงตําแหน่งวิศวกร
2) ก.ม.อนุมัติการกําหนดตําแหน่งวิศวกรเฉพาะทางจํานวน 3 ตําแหน่ง (วิศวกรโยธา 2
ตําแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 1 ตําแหน่ง)
3) ก.ม. กําหนดให้มหาวิทยาลัยพิจารณาประเมินภาระงานและประเมินบุคคลและผลงาน
เพื่อเปลี่ยนตําแหน่งจากวิศวกรเป็นวิศวกรเฉพาะทาง
4) มีผู้ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนตําแหน่งตามข้อ 3 จํานวน 2 คน คือ
- นายปริทศั น์ มัทวานุกูล จาก วิศวกรเป็นวิศวกรโยธา
- นายวัฒนา จําเริญ จาก นายช่างไฟฟ้าเป็นวิศวกรไฟฟ้า
5) กรณี นายอดิศร ฯ เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับภาระงานของ นายอดิศร ฯ มีความซ้ําซ้อน
กับ นายปริทัศน์ ฯ งานการเจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้งานอาคารสถานที่ตรวจสอบข้อมูล
6) ไม่พบหลักฐานแจ้งการตรวจสอบข้อมูลจากงานอาคารสถานที่และไม่มีการดําเนินการ
ใด ๆ ต่อ
2.2 ช่วงการขอกําหนดตําแหน่งวิศวกร ชํานาญการ 7-8
งานอาคารสถานที่ของกําหนดตําแหน่งวิศวกร ชํานาญการ 7-8 ให้แก่ นาย อดิศร ฯ
1) ก.บ.บ. อนุมัติแต่งตั้ง นายอดิศร ฯ ให้ดํารงตําแหน่ง วิศวกร ชํานาญการ 7-8 ตั้งแต่วนั ที่
26 มกราคม พ.ศ. 2549
2) สกอ. อนุมตั ิทะเบียนตําแหน่งวิศวกรโยธาให้แก่ นายอดิศร ฯ
3) มหาวิทยาลัยเบิกเงินประจําตําแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 7 อัตรา 3,500 บาท/เดือนให้แก่
นายอดิศร ฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2551 และเบิกเงินประจําตําแหน่ง
วิศวกรโยธา ระดับ 8 อัตรา 5600 บาท/เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง ปัจจุบัน และยังได้เบิกเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราดังกล่าวให้แก่นายอดิศรฯ ด้วย
/2.3 การพิจารณา…

- 18 2.3 การพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ เพื่อยืนยันการเป็นวิศวกรโยธา
1) การขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการ ระดับ 7-8 ไม่ได้ขอกําหนดตําแหน่งวิศวกรเฉพาะทาง
2) คณะกรรมการพิจารณาผลงาน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิศวกรรมโยธา) ระดับ 7 จํานวน 1
ท่าน / วิศวกรวิชาชีพ ระดับ 8 (วิศวกรโยธา) จํานวน 1 ท่าน และวิศวกร ระดับ 7 ว จํานวน 1 ท่าน
ข้อสังเกต ผู้ที่ไม่ได้เป็นวิศวกรโยธาสามารถพิจารณาผลงานของตําแหน่งวิศวกรโยธาได้หรือไม่
3) ปริมาณงาน คุณภาพของผลงาน และผลงานที่แสดงถึงความเป็นผู้ชํานาญการ
ข้อสังเกต ปริมาณงาน คุณภาพของผลงาน และผลงานที่นําเสนอ เข้าข่ายของการเป็นวิศวกร
โยธา ชํานาญการ 7-8 หรือไม่
มติที่ประชุม
มอบหมายให้ โครงการจัดตัง้ กองการเจ้าหน้าที่ มีหนังสือหารือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

6.3 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลือ่ นเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่
1 เมษายน พ.ศ. 2554
ตามที่ ก.พ.อ.ได้ปรับปรุงระบบตําแหน่งและประเภทตําแหน่งข้าราชการ (ระบบแท่ง)
และได้ประกาศประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 แล้ว
จากผลการประเมินดังกล่าว สามารถนําไปใช้ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรือ่ งต่างๆ เช่น การเลื่อน
เงินเดือน เป็นต้น
และ ก.พ.อ.ได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 เนื่องจากประกาศ
ดังกล่าวมีผลบังคับย้อนหลัง ทําให้เกิดผลกระทบในการดําเนินการช่วงเปลี่ยนผ่าน ก.พ.อ.จึงเห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการช่วง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
ตามแนวทางที่ดําเนินการอยู่เดิมได้ และหากมีความพร้อมก็ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ได้ พร้อมทั้งกําหนด
แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป เช่น ระดับผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่รับการพิจารณาเลื่อนขั้น การบริหารวงเงิน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2
เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการมีคุณภาพ เหมาะสมกับปริมาณงานของตําแหน่ง
และผลงานที่ได้ปฏิบัติ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.กําหนด
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน
2. พิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3
3. พิจารณาผลการประเมิน (คะแนน) กับ ร้อยละการเลื่อนเงินเดือนตามเอกสาร
หมายเลข 4
/ภายหลัง...

- 19 ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเห็นชอบแล้ว จักได้นําเสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 พิจารณาต่อไป
เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข 1 สรุปสาระสําคัญประกาศ ก.พ.อ. ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
เอกสารหมายเลข 2 สรุปสาระสําคัญหนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554
เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551
เอกสารหมายเลข 3 ข้อมูลฐานการคํานวณวงเงินร้อยละ 3 ของอัตราเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1
มีนาคม การบริหารวงเงิน และการจัดสรรวงเงิน
เอกสารหมายเลข 4 แนวทางการพิจารณาผลการประเมิน (คะแนน) กับ ร้อยละการเลื่อนเงินเดือน
มติที่ประชุม
เนื่องจาก ก.พ.อ. กําหนดให้การพิจารณาการบริหารวงเงินเป็นดุลยพินิจของสภา
มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ฝา่ ยเลขานุการนําเสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เพื่อพิจารณามอบอํานาจให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้
1. การพิจารณาการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน
1.1 แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม
ตําแหน่งทางวิชาการ 2) กลุม่ ตําแหน่งประเภทผูบ้ ริหาร และ 3) กลุ่มตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป
1.2 ให้อธิการบดีเป็นผูบ้ ริหารวงเงินสําหรับแต่ละกลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งในแต่ละ
รอบการประเมิน
1.3 ให้มหาวิทยาลัยเลื่อนเงินเดือนข้าราชการภายในวงเงินแต่ลกลุ่มก่อน หาก
วงเงินกลุ่มใดเหลือ สามารถเกลี่ยให้กลุ่มอืน่ ได้
2. พิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน โดยจัดสรรวงเงินสําหรับเลื่อนเงินเดือน
ให้คณะ/หน่วยงานร้อยละ 2.85 และกันไว้ที่ส่วนกลางร้อยละ 0.15
3. ผู้ที่จะได้เลื่อนเงินเดือนต้องมีผลการประเมินการปฏิบัตริ าชการไม่ต่ํากว่าระดับ
พอใช้โดยมีคะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อมูลฐานเงินเดือนทีม่ ีคนครอง ณ วันที่ 1
มีนาคม พ.ศ.2554 ให้ถูกต้องแล้วแจ้งคณะ/หน่วยงานดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และส่งผลการ
เลื่อนเงินเดือนให้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554
6.4 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพิม่ ค่าจ้างพนักงาน ณ วันที่
1 เมษายน พ.ศ. 2554
ตามที่ ก.พ.อ.ได้ปรับปรุงระบบตําแหน่งและประเภทตําแหน่งข้าราชการ (ระบบแท่ง)
และได้ประกาศประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
/วิธีการ...

- 20 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2553 แล้ว จากผลการประเมินดังกล่าว สามารถนําไปใช้ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยนั้น
เพื่อให้การเพิ่มค่าจ้างพนักงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการมีคุณภาพ เหมาะสมกับปริมาณงานของตําแหน่งและผลงานที่ได้ปฏิบัติ การรักษาวินัยและ
จรรยาบรรณ ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2554 ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553
2. พิจารณาวงเงินในการเพิ่มค่าจ้างร้อยละ 3 ของฐานค่าจ้าง โดยแยกตามหน่วยงาน
3. พิจารณาเพิ่มค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 6 ตามวงเงินการเพิ่มค่าจ้างและผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ
เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข 1 ข้อมูลฐานการคํานวณวงเงินร้อยละ 3 ของอัตราเงินเดือนพนักงาน ณ
วันที่ 1 มีนาคมและการบริหารวงเงิน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553
2. ร้อยละ ในการเพิ่มค่าจ้างให้ใช้แบบเดิม คือ ให้เพิ่มค่าจ้างครึง่ ปีแรกไม่เกิน
ร้อยละ 3 ของค่าจ้างฐาน (Salary Base) แต่ทั้งปีไม่เกินร้อยละ 6 ของค่าจ้างฐาน (Salary Base)
3. ให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2548 พิจารณาการปรับระบบค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้าง
พนักงานเทียบเคียงกับระบบราชการ
6.5 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลือ่ นขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ณ
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554
ตามที่ ก.พ.ได้กําหนดการบริหารอัตรากําลังลูกจ้างประจําระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน 2553 โดยจําแนกตําแหน่งลูกจ้างประจําเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) กลุ่มงานบริการพื้นฐาน 2) กลุ่มงาน
สนับสนุน 3) กลุ่มงานช่าง และ 4) กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ และกําหนดสายงาน(ชื่อตําแหน่ง) ระดับตําแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนหน้าที่โดยย่อของแต่ละตําแหน่ง และกระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่ กรณีการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน
(ชื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงาน การตัดโอนอัตรากําลังลูกจ้างประจําภายในส่วนราชการ ภายใต้เงื่อนไข ต้องยึดหลัก
สมรรถนะความเท่าเทียมกันในโอกาส โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และดําเนินการด้วย
กระบวนการที่เป็นมาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้แล้วนั้น และกระทรวงการคลังได้กําหนด
/หลักเกณฑ์...

- 21 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา เพื่อนําผลการ
ประเมินไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้รางวัลประจําปี และค่าตอบแทนอื่นๆ การพัฒนาและ
การแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน การให้ลูกออกจากราชการ หรือการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1
เพื่อให้การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด มีคุณภาพ เหมาะสมกับปริมาณงานของตําแหน่งและผลงานที่ได้ปฏิบัติ การรักษาวินัย
และจรรยาบรรณ ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
นางเกษร จรัญพรหมสิริ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยให้นําผลการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจําตามที่
กระทรวงการคลังกําหนดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ดังนี้
1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน แบบประเมิน
- เห็นควรกําหนดตามกระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ กค 0428/ว 90
ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553
2. การบริหารวงเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา
- เห็นควรกําหนดให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม
3. คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจํา
- เห็นควรกําหนดชุดเดียวกันกับข้าราชการ
เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข 1 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ
เอกสารหมายเลข 2 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2553 เรื่อง บัญชีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและอัตราค่างจ้างของลูกจ้างประจํา
มติที่ประชุม

อนุมัติ

6.6 รายงานผลการจัดประชุมชี้แจง เรื่องการปรับระบบบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมชี้แจง เรื่อง “การปรับระบบ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการปรับ
ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับข้าราชการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันอังคาร 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารเทพรัตนสิริปภา
(โรงแรม) โดยเชิ ญ นายโอภาส เขี ยววิ ชั ย ตํ าแหน่งอดีตที่ปรึกษาด้ านบริ หาร สํ านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และนางสมอัปสร ปิ่นสุข ตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สํานักส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากร ดังนี้
/ภาคเช้า...

- 22 ภาคเช้า : อภิปราย “กาารปรับระบบบบริหารงานบุคคลของข้
ค
าราาชการพลเรือนนในสถาบันอุดมศึ
ด กษา”
โดย นายโอภาสส เขียววิชัย ตํําแหน่งอดีตทีปรึ
่ กษาด้านบริิหาร สํานักงาน
คณะกรรมกการการอุดมศึศึกษา และนาางสมอัปสร ปิปนสุ
่ ข ตําแหน่งผู
ง ้อํานวยการร
กลุ่มมาตรฐฐานการบริหารรงานบุคคล สํสานักส่งเสริมแและพัฒนาสมมรรถนะ
บุคลากร สํสานักงานคณะะกรรมการการรอุดมศึกษา
ภาคบ่าย : อภิ
อ ปราย “กาารประเมินผลกการปฏิบัติราชชการ”
โดย นายโอภาสส เขียววิชัย ตํําแหน่งอดีตทีปรึ
่ กษาด้านบริิหาร สํานักงาน
คณะกรรมกการการอุดมศึศึกษา และนาางสมอัปสร ปิปนสุ
่ ข ตําแหน่งผู
ง ้อํานวยการร
กลุ่มมาตรฐฐานการบริหารรงานบุคคล สํสานักส่งเสริมแและพัฒนาสมมรรถนะ
บุคลากร สํสานักงานคณะะกรรมการการรอุดมศึกษา
หลังจากนั้น ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 “กาารประเมินผลลการปฏิบัติราชการของมหาาวิทยาลัยอุบลลราชธานี
องงค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิธิข์ องงาน
องงค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมมการปฏิบัติงาน
า (สมรรถนะะ)”
โดย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มที่ 2 “ปประชุมหารือเกี
เ ่ยวกับการดําเนินการตามมประกาศ ก.พพ.อ.กับตําแหนน่งบุคลากร/
ผูผ้ปฏิบัติงานบุบุคล”
โดย นายโอภาสส เขียววิชัย ตํําแหน่งอดีตทีปรึ
่ กษาด้านบริิหาร สํานักงาน
คณะกรรมกการการอุดมศึศึกษา และนาางสมอัปสร ปิปนสุ
่ ข ตําแหน่งผู
ง ้อํานวยการร
กลุ่มมาตรฐฐานการบริหารรงานบุคคล สํสานักส่งเสริมแและพัฒนาสมมรรถนะ
บุคลากร สํสานักงานคณะะกรรมการการรอุดมศึกษา
ทั้งนีน้ ใช้งบประมมาณในการดําเนิ
า นโครงการรจัดประชุมชี้แจงทั
แ ้งสิ้น จําานวน 50,882.- บาท
น่
อยแปปดสิบสองบาททถ้วน) โดยตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมไว้
ไ จํานวน 1000 คน มีผู้เข้าร่
า วมประชุมชี้แจง
(ห้าหมืนแปดร้
จํานวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 190
1
ฝ่ หารทรัรัพยากรมนุษย์ย จึงเสนอคณ
ณะกรรมการบบริหารงานบุคคลเพื
ค ่อทราบบ
รองอธิการบดีฝายบริ
ร ม
มติที่ประชุ

รับทราาบ

เลิกประะชุมเวลา

14.35 น.

(นางสาาวสิริรัตน์ วงษษ์ทอง)
บุคลากร
ผู้จดรรายงานการปรระชุม

(ผู้ช่วยศาสตรราจารย์ธนพรรรณ ธานี)
รอองอธิการบดีฝ่าายบริหารทรัพยากรมนุ
พ
ษย์
ผู้ตรวจรรายงานการปรระชุม

- 23 -

ที่ประชุมได้รบั รองรายงานนีแ้ ล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
3/2554

( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

