รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 3/2554
วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
1. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
กรรมการ
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ
4. (แทน)คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี แก้วระหัน
กรรมการ
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์สถาพร โภคา
กรรมการ
6. (แทน)คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร
กรรมการ
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ กรรมการ
8. รักษาราชการแทน
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
กรรมการ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
9. (แทน) รักษาราชการแทน
นายศรัณย์ สุดใจ
กรรมการ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
10. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์
กรรมการ
11. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ
และการสาธารณสุข
12. คณบดีคณะศิลปประยุกต์และ
รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม
กรรมการ
การออกแบบ
13. (แทน) รักษาราชการแทน
นางสาวจารุวรรณ ชุปวา
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
14. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
กรรมการ
15. (แทน) รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
16. ประธานสภาอาจารย์
รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร
กรรมการ
17. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์ แกะมา
กรรมการ
18. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี
กรรมการและ
เลขานุการ
ผู้ร่วมประชุม
1. นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป์
2. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
3. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิพ์ ันธ์
4. นางสาวศศิธร สิทธิรัตนยืนยง
5. นางสาวสิรริ ัตน์ วงษ์ทอง

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากร ชํานาญการพิเศษ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากร ชํานาญการพิเศษ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากร ชํานาญการพิเศษ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากร โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
/6. นางสาวเพ็ญนภา...

-26. นางสาวเพ็ญนภา วิทยารักษ์
7. นางนุชนารถ โหตระไวศยะ
8. นางสาวศุภลักษณ์ มาคูณตน
เริ่มประชุมเวลา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
บุคลากร คณะศิลปศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

09.50 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 บุคลากรถึงแก่กรรม
ด้วย นางจอมสุรางค์ เชียงแสน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ สังกัดโครงการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถึงแก่กรรม
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ในวันอังคารที่
15 มีนาคม พ.ศ. 2554 จึงขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพที่วัดจังกาจิตต์
และขอเชิญร่วมประชุมเพลิงในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญีป่ ุ่น
ด้วยประเทศญี่ปุ่น ได้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิ ดังนั้น เพื่อเป็น
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงบริจาคเงินช่วยเหลือจํานวนหนึ่ง และหากบุคลากรท่าน
ใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาคให้รวบรวมเงินเพื่อส่งมอบไปยังสถานทูตประเทศญี่ปุ่น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17
มีนาคม พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2554
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2554
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการอนุมัติให้
บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554 ดังนี้
/1. คณะวิศวกรรมศาสตร์…

-31. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวรัชดา โสภาคะยัง ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 466 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งได้รับอนุมัติให้
ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ Virginia Polytechnic Institute and State
University (Virginia Tech) ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติงาน เนื่องจากสําเร็จการศึกษา ตั้งวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554
2. คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติให้ นายณรงค์ชัย จักษุพา ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 595 สังกัดสํานักงานเลขานุการ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยทุนส่วนตัว รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
เนื่องจากสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ระหว่างแก้ไขวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
3. คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวอุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 596 สังกัดสํานักงานเลขานุการ ซึ่งได้รับอนุมัติให้
ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Pharmaceutical Science ณ University of Strathclyde Glasgow
สหราชอาณาจักร ด้วยทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทุนส่วนตัว รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
เนื่องจากสําเร็จการศึกษาและอยู่ระหว่างรอเอกสารรับรองคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 เลื่อนระดับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ด้วยมีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีเงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป ได้
ยื่นผลงานเพื่อขอรับการประเมินเลื่อนระดับให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และคณะกรรมการประเมินบุคคล
และผลงานได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้ผา่ นการประเมินทั้ง 3 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ทราบการเลื่อนระดับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นของอันดับถัดไปและผ่านการ
ประเมินแล้วให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จํานวน 3 ราย ดังนี้
ลําดับ
ที่

สังกัด/ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

ระดับ

ขั้น
(บาท)

เลื่อน
เป็น
ระดับ

ขั้น
(บาท)

หมายเหตุ

1

คณะศิลปศาสตร์
สํานักงานเลขานุการ
นางปาณฑรา ศิรทิ วี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5

5

21,170

6

22,680 ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2553

2

นางละอองดาว เพชรแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5

5

18,040

6

19,010 ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2553

3

สํานักวิทยบริการ
ฝ่ายหอสมุด
นางนันทา กิจแสวง

5

16,380.

6

17,200

มติที่ประชุม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5

ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2553

รับทราบ
/4.3 โครงการ…

-44.3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอถอนเรื่อง เนื่องจากอยู่ในระหว่าง
การประสานงบประมาณในการจัดทําโครงการกับกองแผนงาน
4.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากร
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณ
บุคลากร เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร พิจารณาและวินิจฉัยการกระทําผิด
ทางจรรยาบรรณที่มีการร้องเรียนโดยตรงจากผู้กล่าวหา หรือจากหน่วยงาน จัดทําระบบการส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และจัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในด้านความสําเร็จและ
มาตรการดําเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตาม จึงควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เพื่อให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่จรรยาบรรณอันดีงามเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบุคลากร อันจะนําไปสู่การป้องกันการกระทําผิด
จรรยาบรรณ เกียรติภูมิ ชื่อเสียงอันดีงามตลอดจนศักดิศรี และเป็นแบบอย่างให้กับนิสิตและสังคมต่อไป
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ทราบการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากร ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554
โดยมีกําหนดการ ดังนี้
เวลา

09.00 – 09.30 น.
09.30 – 12.00 น.
13.00 – 15.00 น.

15.00 – 16.00 น.
มติที่ประชุม

พิธีเปิดการอบรม
โดย รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การบรรยาย “จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา”
วิทยากร นายเกริกเกียรติ เอกพจน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ “แนวทางการรณรงค์ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
กลุ่มที่ 1 จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากรสายวิชาการ
กลุ่มที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
วิทยากร นายเกริกเกียรติ เอกพจน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5...

-5ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ (รอบที่หนึ่ง : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554)
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553
กําหนดให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก เพื่อเป็น
การยกย่องและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการให้ดียิ่งขึ้น และให้คณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมินการปฏิบัติราชการ (คณะกรรมการบริหารงานบุคคล) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ก่อนนําเสนออธิการบดี นั้น
บัดนี้ หน่วยงานต่างๆ ได้ส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการให้ โครงการจัดตั้ง
กองการเจ้าหน้าที่ แล้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
มติที่ประชุม
เนื่องจากมีบางหน่วยงานส่งผลการประเมินการปฏิบัตริ าชการไม่ครบถ้วน จึงขอให้
ชะลอการประกาศรายชื่อผูท้ ี่มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากไว้ก่อน และเมื่อได้รับผลการ
ประเมินฯ ครบถ้วน หากไม่พบประเด็นปัญหาที่ต้องเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา ให้เสนอ
อธิการบดีประกาศรายชื่อฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.2 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2554
ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้
1. การพิจารณาการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
1.1 แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุม่
ตําแหน่งทางวิชาการ 2) กลุม่ ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และ 3) กลุ่มตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป
1.2 ให้อธิการบดีเป็นผู้บริหารวงเงินสําหรับแต่ละกลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งในแต่ละรอบ
การประเมิน
1.3 ให้มหาวิทยาลัยเลื่อนเงินเดือนข้าราชการภายในวงเงินแต่ละกลุ่มก่อน หาก
วงเงินกลุ่มใดเหลือ สามารถเกลี่ยให้กลุ่มอื่นได้
2. พิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน โดยจัดสรรวงเงินสําหรับเลื่อนเงินเดือนให้
คณะ/หน่วยงานร้อยละ 2.85 และกันไว้ทสี่ ว่ นกลางร้อยละ 0.15
3. ผู้ที่จะได้เลื่อนเงินเดือนต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไม่ต่ํากว่าระดับ
พอใช้ โดยมีคะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
/ทั้งนี้…

-6ภายหลังจากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลนําเสนอ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนและการบริหาร
วงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รอบครึ่งปีแรก (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554) พ.ศ. 2554 ฉบับ
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลฐานเงินเดือนที่มีคน
ครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 ให้ถูกต้องแล้ว จึงได้ให้แจ้งคณะ/หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง พร้อม
ดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและส่งผลการเลื่อนเงินเดือนให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่
7 มีนาคม พ.ศ. 2554 นั้น
บัดนี้ คณะ/หน่วยงานได้ส่งผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดครบถ้วนแล้ว
เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการมีคุณภาพ เหมาะสมกับปริมาณงานของตําแหน่งและผลงานที่ได้ปฏิบัติ การ
รักษาวินัยและจรรยาบรรณ ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ./มหาวิทยาลัยกําหนด และตามผลการประเมินของคณะ/หน่วยงานนําเสนอแล้ว
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ผลการเลื่อนเงินเดือนตามที่คณะ/หน่วยงานเสนอภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้
ได้ใช้เงินที่กันไว้ส่วนกลางไปใช้ในการปัดเศษให้แก่ข้าราชการทุกหน่วยงานแล้ว
2. ขออนุมัติวงเงินคงเหลือ จํานวนประมาณ 3,940 บาท ดังนี้
2.1 จัดสรรให้กับผูป้ ฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมตามดุลยพินิจของอธิการบดี
2.2 สําหรับการคํานวณเงินคลาดเคลื่อน (ถ้ามี)
2.3 กรณีอื่นๆ ตามดุลยพินิจของอธิการบดี
เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข 1 สรุปวงเงินเลื่อนเงินเดือนและผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลื่อนเงินเดือนตามที่หน่วยงานเสนอภายใต้วงเงินที่
ได้รับจัดสรร ส่วนวงเงินคงเหลือให้จัดสรรให้กับผู้ทปี่ ฏิบตั ิงานเพื่อส่วนรวมตามดุลยพินิจของอธิการบดี
5.3 เลื่อนขัน้ ค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ประจําปี พ.ศ. 2554 ครัง้ ที่ 1 (ครึ่งปีแรก)
ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2554 โดยให้นาํ ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจําตามที่กระทรวงการคลังกําหนดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ดังนี้
1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน แบบประเมิน ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
2. การบริหารวงเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เดิมคือ กฎ ก.พ.
3. คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจําให้
กําหนดเป็นชุดเดียวกัน

-7/บัดนี้…
บัดนี้ คณะ/หน่วยงานได้ส่งผลการเลื่อนขัน้ ค่าจ้างของลูกจ้างประจําในสังกัดครบถ้วน
แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กําหนด มี
คุณภาพ เหมาะสมกับปริมาณงานของตําแหน่งและผลงานที่ได้ปฏิบัติ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ตลอดจน
ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อพิจารณาผลการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ดังนี้
1. เลื่อน 0.5 ขั้นตามที่คณะ/หน่วยงานเสนอ
2. เลื่อน 1 ขั้น ตามโควตาหน่วยงาน ตามที่คณะ/หน่วยงานเสนอ
3. เลื่อน 1 ขั้น ตามโควตากลาง ให้แก่คณะเภสัชศาสตร์ หรือคณะศิลปศาสตร์ หรือ คณะ
บริหารศาสตร์ หรือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หรือสํานักวิทยบริการ
เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข 1 ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554
เอกสารหมายเลข 2 รายชื่อผู้ที่คณะ/หน่วยงานเสนอชื่อให้เลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1
เมษายน พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. มีมติให้เลื่อน 0.5 ขั้นตามทีค่ ณะ/หน่วยงานเสนอ
2. มีมติให้เลื่อน 1 ขั้น ตามโควตาหน่วยงาน ตามที่คณะ/หน่วยงานเสนอ
3. มีมติให้เลื่อน 1 ขั้น ตามโควตากลาง โดยให้อธิการบดีเป็นผูพ้ ิจารณา ทั้งนี้
มอบหมายให้ โครงการจัดตัง้ กองการเจ้าหน้าที่ เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย

5.4 ขออนุมัติให้บุคลากรที่ได้รับอนุมัตลิ าศึกษารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานก่อน
สําเร็จการศึกษา (เฉพาะราย)
ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความจําเป็นต้องรับรองหลักสูตรวิศวกรรมเคมี แต่
เนื่องจากมีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ครบตามที่กาํ หนด จึงขออนุมัติให้ นางสาวณัฐยา พูนสุวรรณ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปัจจุบันลาศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงาน
ตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ก่อนสําเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ตามระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษา
ภายในประเทศ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 กําหนดให้การอนุมัติให้กลับมาปฏิบัติราชการก่อน
ครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาเป็นอํานาจของอธิการบดี แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554 กําหนดแนวทางการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการและพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะกรณี
สําเร็จการศึกษา หรือส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสําเร็จการศึกษา หรือสอบผ่าน
แล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
การอนุมัติให้บุคลากรที่ได้รับอนุมัติลาศึกษารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานก่อนสําเร็จการศึกษา (เฉพาะราย)
/ข้อมูลประกอบ…
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 ข้อ 18 วรรค 2 ในระหว่างการไปศึกษาหากทางราชการมีความ
ประสงค์จะให้ผู้ใดกลับมาปฏิบัติราชการก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ข้าราชการผู้นั้นกลับ
เข้าไปปฏิบัติราชการทันที
2. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม
พ.ศ. 2554 กําหนดแนวทางการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะกรณีสําเร็จการศึกษา หรือส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ใน
ระหว่างการขออนุมัติสําเร็จการศึกษา หรือสอบผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ต้องมี
หนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
เอกสารประกอบการประชุม
- หนังสือที่ ศธ 0529.8/1046 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่องขออนุมัติให้
พนักงานมหาวิทยาลัยรายงานตัวก่อนสําเร็จการศึกษา
มติที่ประชุม
อนุมัติให้ นางสาวณัฐยา พูนสุวรรณ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานก่อนสําเร็จ
การศึกษาเป็นการเฉพาะราย และหากปฏิบัติภารกิจของคณะเรียบร้อยแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวไปศึกษาต่อ
ให้สําเร็จตามหลักสูตร
5.5 ผลการพิจารณาผลงานตําแหน่งชํานาญการ
ด้วยมีข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 4 ราย ได้ยื่นผลงานเพื่อขอกําหนด
ตําแหน่งชํานาญการ ระดับ 7-8 ดังนี้
1. นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ ตําแหน่งนักเอกสารสนเทศ 6 ระดับ 6 สังกัดฝ่าย
หอสมุด สํานักวิทยบริการ ได้ยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งนักเอกสารสนเทศ ระดับ 7-8 ชํานาญการ
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะของบุคคลได้ประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความเหมาะสม และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานของบุคคลดังกล่าว
แล้วผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอแต่งตั้งให้
นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ ตําแหน่งนักเอกสารสนเทศ 6 ระดับ 6 เลขที่ ประจําตําแหน่ง 67 อัตรา
เงินเดือน 18,640.-บาท สังกัดฝ่ายหอสมุด สํานักวิทยบริการ ดํารงตําแหน่งนักเอกสารสนเทศ 7 ระดับ 7
ชํานาญการ อัตราเงินเดือน เลขที่ประจําตําแหน่งและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
2. นายประสิทธิ์ กาญจนา ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร 6 ระดับ 6 สังกัด
สํานักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ได้ยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่ง
นักวิชาการเกษตร ระดับ 7-8 ชํานาญการ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553
/บัดนี้…
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ดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความเหมาะสม และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานของบุคคลดังกล่าว
แล้ว ผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอแต่งตั้งให้
นายประสิทธิ์ กาญจนา ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร 6 ระดับ 6 เลขทีป่ ระจําตําแหน่ง 397 อัตราเงินเดือน
23,990.-บาท สังกัดสํานักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ดํารงตําแหน่ง
นักวิชาการเกษตร 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน เลขที่ประจําตําแหน่งและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
11 ตุลาคม พ.ศ. 2553
3. นายวุฒศิ ักดิ์ ประชามอญ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 6 ระดับ 6 สังกัดภาควิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7-8 ชํานาญการ ตั้งแต่
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะของบุคคลได้ประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความเหมาะสม และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานของบุคคลดังกล่าว
แล้วผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอแต่งตั้งให้
นายวุฒศิ ักดิ์ ประชามอญ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 6 ระดับ 6 เลขที่ ประจําตําแหน่ง 184 อัตราเงินเดือน
17,560.-บาท สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ดํารงตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 7 ระดับ 7 ชํานาญการ
อัตราเงินเดือน เลขที่ประจําตําแหน่งและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (วันที่ผู้เสนอขอส่ง
เอกสารและผลงานครบถ้วนสมบูรณ์)
4.

-ลับ-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. ลําดับที่ 1 – 3 มีมติเห็นชอบ
2. ลําดับที่ 4 เนือ่ งจากค่าคะแนนในการพิจารณาผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนด ที่ประชุมจึงมีมติให้แจ้งผลการประเมินให้ผู้ยนื่ ผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งชํานาญการ ระดับ
7 – 8 ทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ขอยืน่ เรื่องใหม่ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เห็นว่าไม่ผ่านการประเมิน ทั้งนี้ การยื่นเรื่องครั้งต่อไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับหมายเลข 1)
5.6 ขอความเห็นชอบคืนกรอบอัตราเพื่อการเปลี่ยนตําแหน่ง กรณีไม่ผ่านการ
ประเมิน
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18
มกราคม พ.ศ. 2554 มีมติรับทราบการดําเนินการของกรอบอัตราสําหรับการเปลี่ยนตําแหน่งจํานวน 50 อัตรา
และให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการในอัตราที่ได้รับจัดสรรให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 นั้น
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงแจ้งผลการพิจารณาเปลี่ยนตําแหน่ง
นางสาวพัชรนันท์ พรหมจันทร์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เพื่อดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งผลการพิจารณาบุคคลดังกล่าวไม่ผ่านการประเมิน
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เนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มิได้มีมติสําหรับกรอบอัตราว่างเนื่องจากไม่ผ่านการ
ประเมิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอความเห็นชอบให้คืนกรอบอัตราที่ไม่ผ่านการ
ประเมินของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ให้คณะกรรมการวิเคราะห์กรอบ
อัตรากําลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อบริหารกรอบอัตรากําลังในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้คนื กรอบอัตราที่ไม่ผ่านการประเมินของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ให้คณะกรรมการวิเคราะห์กรอบอัตรากําลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อบริหารกรอบ
อัตรากําลังในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป
5.7 ขอถอนเรือ่ งผลการสรรหาบุคลากรดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้มีหนังสือขอถอนเรื่องผลการสรรหาบุคลากร
ดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เฉพาะกรณีของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้พิจารณาเหตุผลในการขอถอนเรื่องของคณะ
ศิลปประยุกต์ฯ และข้อมูลต่างๆ แล้วขอนําเสนอต่อที่ประชุมดังนี้
1. การสรรหาบุคลากรดีเด่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรหาบุคลากร
ดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2553
ให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/สํานัก และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บุคลากรดีเด่น
2. ประกาศผลการสรรหาบุคลากรดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
บุคคลที่คณะศิลปประยุกต์ ฯ เสนอไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นบุคลากรดีเด่นระดับ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงได้รับการประกาศชื่อให้เป็นบุคลากรดีเด่นระดับคณะ/สํานัก กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว สาย
วิชาการ
3. ข้อสังเกต
เนื่องจากบุคคลที่คณะเสนอไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นระดับ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น เหตุผลในการขอถอนเรื่องของคณะศิลปประยุกต์ ฯ จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการ
คัดเลือกบุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย คงเหลือประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ การถอนเรื่องเนื่องจากผู้ได้รับการ
คัดเลือกจากคณะได้รับการประกาศชื่อให้เป็นบุคลากรดีเด่นระดับคณะ แต่คณะมีความเห็นในภายหลังว่าบุคคล
ดังกล่าวไม่มีผลงานและไม่มคี ุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรดีเด่นของคณะ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณา
มติที่ประชุม
ให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบชี้แจงกระบวนการและขัน้ ตอนการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นระดับคณะประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าวข้างต้น
/5.8 ขออนุมตั ิ...

- 11 5.8 ขออนุมัตติ ัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้าง
1. ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีคําสั่งย้ายโดยตัดโอนตําแหน่งและค่าจ้าง
ประจําของ นายจิตติศักดิ์ จันดีปุน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี ไปสังกัด ณ สํานักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 434/2548 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 นั้น
เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีความประสงค์จะกลับไปปฏิบัติงาน ณ ต้นสังกัด ซึ่งคณะ
บริหารศาสตร์ ไม่ขัดข้องและกองกลางได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาการตัดโอนตําแหน่งและค่าจ้างประจําของ นายจิตติศักดิ์ จันดีปุน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงาน
ขับรถยนต์ ระดับ 1 ตําแหน่งเลขที่ 18 อัตราค่าจ้าง 14,410.-บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์
ไปตั้งจ่าย ณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ตดั โอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างประจําของ นายจิตติศักดิ์ จันดีปุน ไป
ตั้งจ่าย ณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ หาก คณะบริหารศาสตร์
มีความจําเป็นต้องจ้างบุคคลทดแทน ให้จ้างโดยใช้เงินรายได้ของคณะ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได้กําหนดขัน้ ตอนและผู้มีอํานาจอนุมัติการ
ตัดโอนตําแหน่งและค่าจ้างประจําของลูกจ้างประจํา ดังนี้
1. ในระหว่างที่การจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปี ของมหาวิทยาลัย 4 ปี ยังไม่
แล้วเสร็จให้ โครงการจัดตัง้ กองการเจ้าหน้าที่ นําเสนอ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาภายหลัง
จากที่ต้นสังกัดให้ความเห็นชอบแล้ว
2. เมื่อการจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปี ของมหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแล้ว ให้หน่วยงาน
บริหารอัตรากําลังตามแผนอัตรากําลังของหน่วยงาน หากไม่เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง ให้หน่วยงาน
นําเสนอเหตุผลความจําเป็นต่อคณะกรรมการวิเคราะห์อัตรากําลังเพือ่ เสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล
2. ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีคําสั่งบรรจุและแต่งตั้ง นายสุนทร กมูลลึก
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2543 และได้มีการมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวไปปฏิบัติงานเป็นการประจํา ณ
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ถึงปัจจุบัน นัน้
เพื่อให้การดําเนินงานของกองแผนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อให้
การบริหารอัตรากําลังของกองแผนงานและสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความจําเป็นตามภาระงานของหน่วยงาน กองแผนงาน จึงขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของ
นายสุนทร กมูลลึก มาสังกัดกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ทั้งนี้ สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
พิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาการตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างของ นายสุนทร กมูลลึก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตําแหน่งเลขที่ 26 อัตราค่าจ้าง 13,362.- บาท สังกัดสํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ไปตั้งจ่าย ณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
/มติที่ประชุม...

- 12 มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ตดั โอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างประจําของ นายสุนทร กมูลลึก ไป
ตั้งจ่าย ณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได้กําหนดขัน้ ตอนและผู้มีอํานาจอนุมัติการ
ตัดโอนตําแหน่งและค่าจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. ในระหว่างที่การจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปี ของมหาวิทยาลัย 4 ปี ยังไม่
แล้วเสร็จให้ โครงการจัดตัง้ กองการเจ้าหน้าที่ นําเสนอ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาภายหลัง
จากที่ต้นสังกัดให้ความเห็นชอบแล้ว
2. เมื่อการจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปี ของมหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแล้ว ให้หน่วยงาน
บริหารอัตรากําลังตามแผนอัตรากําลังของหน่วยงาน หากไม่เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง ให้หน่วยงาน
นําเสนอเหตุผลความจําเป็นต่อคณะกรรมการวิเคราะห์อัตรากําลังเพือ่ เสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล
5.10 ขออนุมัติเปลีย่ นตําแหน่งว่างมีเงินและขออนุมัตริ ับโอนข้าราชการ
ตามทีม่ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ยืมตัว ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาช่วยราชการที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยปฏิบัติงานในหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม
พ.ศ. 2553 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นอนุมัติให้ยมื ตัว 6 เดือน และจะครบกําหนดในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554
เพื่อให้การปฏิบัติงานในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงจําเป็นที่จะขอให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไม่มีตําแหน่งว่างมีเงินสายวิชาการ ประธาน จึงขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งว่างมีเงิน จาก ประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหน่งบุคลากร ชํานาญการพิเศษ เป็น ประเภทวิชาการ ตําแหน่ง ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ และ
ขออนุมัติรับโอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี เพื่อมาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้เปลี่ยนตําแหน่งว่างมีเงินและอนุมัติให้รบั โอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ
ธานี มาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 ขออนุมัตเิ ปลีย่ นตําแหน่งข้าราชการ
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 19
สิงหาคม พ.ศ. 2553 ให้ย้ายโดยตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของ นายประสิทธิ์ พวงบุตร ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไปสังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งอาจารย์ ทั้งนี้ จะต้องมีเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่สอนไม่
น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และเมื่อผ่านการประเมินแล้วจึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
ต่อไป และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
/ให้นับ...

- 133 ให้นับระยะเวลากการทดลองการรปฏิบัติหน้าที่สอน จากวันที
น ่คณะกรรมมการบริหารงาานบุคคลมีมติให้
ใ ทดลองปฏิบัติ
หน้าที
า ่สอน ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม
ห พ.ศ. 25553 ส่วนวันแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอาจาารย์ ต้องไม่กอนวั
่อ นที่
คณะะกรรมการปรระเมินมีความเเห็นให้ผ่านกาารประเมินและะเป็นไปตามรระบบบริหารงานบุคคลใหม่ม่
บัดนี้ คณะศิลปปรระยุกต์และกาารออกแบบได้ด้ส่งผลการปรระเมินบุคคลดัดังกล่าวแล้ว ซึซ่ง
ต
และะความเห็นขอองคณะกรรมกการประเมินผลการปฏิบัตหิหน้าที่สอน เมือวั
่อ นที่ 2 มีนาคม
า
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
พ.ศ.. 2554
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุ
พ
ษย์ จึงเสนอที่ปรระชุมพิจารณาา ดังนี้
ง ้ง นายประสิสิทธิ์ พวงบุตร ข้าราชการพพลเรือนในสถาาบันอุดมศึกษา
ษ
1. พิจารณาแต่งตั
ก ชํานาญกการพิเศษ ตําแหน่
แ งเลขที่ 519
5 อัตราเงินเดือน 24,3100 บาท สังกัด
ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คณะะศิลปประยุกต์ตและการออกกแบบ
2. วันแต่งตั้งให้ดํดารงตําแหน่ง แต่งตั้งวันที่ 2 มีนาคม พพ.ศ. 2554 (วัวันที่
คณะะกรรมการปรระเมินมีความเเห็นไม่ผ่านกาารประเมิน) หรือื วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 22554 (วันที่คณะกรรมการ
ณ
บริหารงานบุ
ห
คคลมีมติอนุมัติ)
ผลกกระทบจากกาารเปลี่ยนประะเภทตําแหน่ง
1. ค่าตอบแทนนนอกเหนือจากเงินเดือน
นายประสิทธิ์ พวงบุตร ได้ด้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหหนือจากเงินเดืดือนของตําแหหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึ
ศ กษา ชํานาญการพิ
น
เศษษ จํานวน 3,5000 บาท/เดือน เมื่อเข้าสู่ตาําแหน่งภายหลลังจากการปรัรับ
อ หาก กรมมบัญชีกลาง ไมม่อนุมัติให้ได้รัรับ
ระบบบริหารงานบบุคคล อาจไมม่ได้รับค่าตอบบแทนนอกเหนนือจากเงินเดือน
ด กษาได้หารื
า อกรมบัญชีกลางแล้วอยูใ่ในระหว่างรอผลการตอบข้้อ
เงินดังกล่าว (สํานักงานคณะกรรรมการการอุดมศึ
หารือ)
อ
2. ฐานในการคํานวณวงเงิ
า
นเลืลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมมษายน พ.ศ. 2554
ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึ
ศ กษา ฐานนในการคํานวณ
ณ คือ 31,2200
ตําแหน่งอาจารย์ ฐานในกการคํานวณ คือ 18,840
ว ่อพิจารณาก่อนมีคําสั่งเปลี
เ ่ยนตําแหนน่ง
ดังนั้น จึงเห็นควรรแจ้งข้อมูลให้บุบคคลดังกล่าวเพื
ที่ประชุ
ร มพิจารณ
ณาแล้ว อนุมติัตใิ ห้เปลี่ยนตําแหน่
า งตั้งแต่ววัันที่คณะกรรรมการ
มติทีท่ปี ระชุม
บริหารงานบุ
ห
คคลลมีมติ คือ วันที
น ่ 15 มีนาคมม พ.ศ. 25544 แต่เนื่องจากการเปลี่ยนตตําแหน่งมีผลกระทบต่
ล
อฐาาน
ในการคํานวณวงงเงินเลื่อนเงินเดื
น อน และอาาจมีผลกระทบต่อค่าตอบแแทนนอกเหนืนือจากเงินเดือน
อ จึงขอให้
่ย าแหน่ง
โครงงการจัดตัง้ กอองการเจ้าหน้้าที่ ทําหนังสือถึง นายประะสิทธิ์ พวงบบุตร โดยให้ยนืนยันการเปลียนตํ
และะเสนอคณะกรรรมการบริหารงานบุ
า
คคล พิจารณาอีกครั
ค ้ง ทั้งนี้ วันที่อนุมัติให้เปลี่ยนตําแหหน่งสําหรับราาย
อื่นๆ ให้ยึดตามวัวันที่คณะกรรมมการบริหารงงานบุคคล มีมติ
ม อนุมัติให้เปลี
ป ย่ นตําแหนน่ง
ป มเวลา
เลิกประชุ

12.000 น.

(นางงสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากร
ผู้จดรายงานการ
จ
รประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย
ย
ย์ธนพรรณ ธานี
ธ )
รองอธิการบดี
า ฝ่ายบริหหารทรัพยากรรมนุษย์
ผูต้ รวจรายงานนการประชุม

- 14 ที่ประชุมได้รบั รองรายงานนีแ้ ล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
4/2554

( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

- 15 -

