
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
ครั้งที่  2/2555  วาระพเิศษ 

วันพฤหสับดีที ่16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  เวลา  13.30 น. เปน็ต้นไป 
ณ  ห้องประชมุวารินชาํราบ  ชั้น  3  สํานกังานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
ผู้มาประชุม 
1. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ      
3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล  กรรมการ 
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
5. (แทน)คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายตะวันฉาย  โพธ์ิหอม กรรมการ 
6. คณบดีคณะศิลปศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ กรรมการ 
7. (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายธนาตย์  เดโชชัยพร    กรรมการ           
8. (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นางสายเพชร  อักโข กรรมการ  
9. คณบดคีณะรัฐศาสตร ์ รองศาสตราจารย์ไชยันต์  รัชชกูล กรรมการ     
10. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บันลือ  คงจันทร์ กรรมการ 
11. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์ กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
12. (แทน)รักษาราชการแทน นางสาวจารุวรรณ ชุปวา กรรมการ 
     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
13. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์           กรรมการ      
14. รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการ 
     สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
15. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธาน ี กรรมการและ 
        เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. รักษาราชการแทนคณบด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์        ติดราชการ 
   คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
2. ประธานสภาอาจารย์ รองศาสตราจารย์สัมมนา  มลูสาร ติดราชการ 
3. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  นายรัชชนนท์  แกะมา ติดราชการ 
.  
ผู้ร่วมประชุม 
1. นางเกษร  จรัญพรหมสิร ิ  รักษาการในตาํแหน่งหัวหน้าโครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
2. นายธีระศักด์ิ  เชียงแสน  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองแผนงาน 
3. นางสาวชนัญชิตา สวัสด์ิพันธ์  บุคลากรชํานาญการพิเศษ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
4. นายอภิชาติ  ธรรมแสง   บุคลากรชํานาญการ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
5. นางสาวสิริรตัน์  วงษ์ทอง  บุคลากร โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
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6. นางรัชฐา ราตรี   บุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
เริ่มประชุมเวลา  15.10 น. 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 หลักการและเหตุผลในการกําหนดอัตราเงนิเดือนสาํหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

ประธาน  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบหลักการและเหตุผลในการกําหนดอัตรา 
เงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และขอให้คณะกรรมการชี้แจงใหบุ้คลากรในหนว่ยงานเพื่อทราบดังนี้ 

1. การกําหนดอตัราเงนิเดือนและการปรับอตัราเงนิเดือน 
การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับบุคลากรของรัฐแต่ละประเภท อยู่ภายใต้ 

กฎหมายเฉพาะซึ่งใช้บังคับกับบุคลากรของรัฐประเภทนั้นๆ (เช่น ข้าราชการพลเรือน ขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย) หรือใช้บังคับกับส่วนราชการนั้นๆ นอกจากนี้เรื่องดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์อย่างมากกับระบบงบประมาณ การเงิน-การคลัง ตลอดจนระเบียบ หลกัเกณฑ์และวิธีการ ที่
เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจ จึงชี้แจงข้อกฎหมาย ตลอดจนความเชื่อมโยงของ
กฎหมายแต่ละฉบับและแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ดังนี้   

1.1 กลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามความในมาตรา 37 
และ มาตรา 50 วรรคหนึ่ง และ วรรคสอง การปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามท่ี
กําหนดใน มาตรา 51 กรณทีี่มีการปรับอัตราเงินเดือนสําหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพล
เรือนสามัญ เมือ่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 และ 1 เมษายน 2554 เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ 1008.1/ว 31 
ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 เรื่อง “การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับวุฒิที่ ก.พ. รับรอง” เป็นหนังสือแจ้งเวียนให้
ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ สําหรับคณุวุฒิที่ ก.พ. รบัรองเพื่อ
การบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 รวมทั้งกําหนดอัตราเงินเดือน
สําหรับผู้ที่ได้รบัการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด หนังสือที่ นร 1008.1/ว 9 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เป็นหนังสือแจ้งเวียนการ
กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ 
ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2554  และกรณีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 
2554  เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 

1.2 กลุ่มข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  อยู่ภายใต้บังคับของ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นไปตามความในมาตรา 8  และ มาตรา 
24 และกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พฤศจกิายน 2553 กรณีการปรับเงินเดือนของข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2554  เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 
2554  ซึ่งให้ปรับเงินเดือนขั้นตํ่า ขั้นสูงและการได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พร้อม
ให้ปรับเงินเดือนร้อยละ 5 เช่นเดียวกับข้าราชการกลุ่มอ่ืน ซึ่งต่อมา ได้มกีารออก กฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ 
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ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2554 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2554 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ในสว่นงบกลาง สําหรับการปรับเงินเดือน
ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ตาม 2.4 ต้ังแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 และได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ 2555 (หมวดเงินเดือน) เพิ่มตาม 2.4 สําหรับกรอบอัตราใหม่แล้ว  

1.3 กลุ่มพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่เรียกว่าพนักงานมหาวิทยาลัย อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตามความในมาตรา 3 มาตรา 
65/1 และมาตรา 65/2 และข้อบังคับของสภาสถาบัน คือข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนกังานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 (บังคับใช้เมือ่วันที่ 8 ตุลาคม 2554) ซึ่งกําหนดไว้ดังนี้ 

“ข้อ 7 (2) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีอํานาจหน้าท่ี พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรอบอัตรากําลัง 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ระบบการจ้าง อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเพิ่มเงินเดือน การพัฒนา การเปลี่ยนและโอนย้ายตําแหน่ง สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 23 ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 ข้อ 24 การเพิ่มเงินเดือนประจําปี ให้เพ่ิมเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง  คือ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนเมษายน และ
ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนตุลาคม 

 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเพิ่มเงินเดือน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 …………….. 

        ข้อ 25  มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีสวัสดิการ สิทธิประโยชน์เก้ือกูล และเงินตอบแทนในลักษณะ
ต่างๆ แก่พนักงานมหาวิทยาลัยตามความจําเป็นและความเหมาะสม ตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยจัดทําเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย” 

  ในปัจจุบันอัตราค่าจ้างและค่าสวัสดิการที่ใชส้ําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถูกกําหนดไว้ ดังนี้ 

(๑) อัตราค่าจ้าง (Salary Base) : กําหนดโดยมติ อ.ก.ม.ครั้งที่ 4/2543 ดังนี ้
“เงินเดือน” ให้จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานทุกคนในอัตราแรกบรรจุตามคุณวุฒิของข้าราชการ“เงินเพิ่ม

พิเศษ” ให้จ่ายในอัตรา 1.7 เท่าของเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับพนักงานสายวิชาการ และ 1.5 เท่าสําหรับพนักงานสายสนับสนุน
วิชาการ ท้ังนี้ ให้เงินเพิ่มพิเศษนี้ เป็นเงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้สําหรับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย”   

(๒) ค่าสวัสดิการ กําหนดโดย “ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าสวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547” ซึ่งอัตราค่าสวัสดิการที่ประกาศนี้
คํานวณจากบัญชีเงินเดือนข้าราชการ ปี พ.ศ. 2538 และยังมีผลใช้บังคบัถึงปัจจุบัน 

  การปรับอัตราค่าจ้าง (Salary Base) ทีผ่่านมา มหาวิทยาลัยปรับให้กับพนักงาน 
มหาวิทยาลัย ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้ปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามแนวทางเดียวกับ    
การปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ 3 ครั้ง ได้แก่ 1) มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 ซึ่งใหป้รับเงินเดือน 
(หมายถึง Salary Base ของพนักงานมหาวิทยาลัย) ณ วันที่ 1 เมษายน 2547 2) มติ ครม. เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2549 ให้ปรับอัตราเงินเดือน ย้อนหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2548 และ 3) มติ ครม. เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2550 ให้ปรับอัตราเงินเดือน ร้อยละ 4 ทั้งนี้ การปรับค่าจ้าง 3 ครั้งทีผ่่านมาเป็นการปรับเฉพาะอัตรา
ค่าจ้าง (Salary Base) โดยไม่ได้มีการปรับค่าสวัสดิการ และในการปรับค่าจ้างทั้งสามครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับ
การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนเพื่อใช้ในการปรับค่าจ้างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้าง 

/ด้วยเงิน... 
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ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และได้ใช้เงินรายได้เพื่อปรับค่าจ้างส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ใน
อัตราเดียวกัน 

  ในการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ร้อยละ 5 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554  
ในการประชุมคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 มีมติอนุมัติวงเงินเพิ่มเพื่อใช้ในการปรับเพิ่มค่าใช้จ่าย  
ในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ่ายค่าตอบแทนด้วยเงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสว่นราชการ
และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยใช้จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งต่อมาที่ประชุมอธิการบดี ได้มี
หนังสือ ที่ ทปอ. 54/ว 446 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ถงึรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอทบทวนมติ ครม. 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ที่อนุมัติให้ปรบัเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานที่จ่ายค่าตอบแทนด้วยเงิน
งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย  โดยขออนุมัติให้รัฐมนตรีฯ สนับสนุนและเรง่รัดการดําเนินการเพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มใน
ปีงบประมาณ 2554 จากเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่ง ณ 
ปัจจุบันนี้ คณะรัฐมนตรียังไม่ได้พิจารณาอนุมัติให้ปรบัเพิ่มอัตราคา่ตอบแทนพนักงานมหาวทิยาลัย ตาม
แนวทางเดียวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ คือเพิ่มอัตราเงินเดือนร้อยละ 5 ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 
2554 แต่อย่างใด 

  สําหรับ ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) ซึง่ยังอยู่ใน 
ระหว่างรอประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินนั้น ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้รับจากสํานักงบประมาณ แจ้ง
เรื่องกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร พบว่า มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเงินในหมวดเงินอุดหนุนสําหรับค่าจ้าง
พนักงาน สําหรับกรอบใหม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือนข้าราชการ พร้อมทั้งได้รับการจัดสรรเงินในส่วน
การปรับอัตราแรกบรรจุ ตาม กฏ ก.พ.อ. ซึ่งใช้สําหรับขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้วย  ดังนั้นจะเห็น
ว่า มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 เปน็ต้นไป เพื่อการปรับอตัราคา่จ้าง 
ร้อยละ 5 และการปรับอัตราแรกบรรจุสาํหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ทีจ่้างด้วยเงนิงบประมาณแผน่ดิน 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยต้องใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและของส่วน
ราชการและสว่นงานภายใน เพื่อปรับให้ในอัตราเดียวกันด้วย 

  ในสว่นระยะระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ณ ปัจจุบันยัง 
ไม่มีมติคณะรฐัมนตรีให้ปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามแนวทางเดียวกับการปรับปรุง
ค่าตอบแทนภาคราชการ ด้วยเหตุนี้ สํานักงบประมาณจึงยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัย
เพื่อใช้ในการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างและการปรับเพิ่มอัตราแรกบรรจุสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด  

  การกําหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกดัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.บ.บ.) เพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ เป็นการดําเนินการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ซึ่ง     
มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2554  ซึง่กําหนดไว้ว่า 

“ข้อ 23 ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด” 

 ทั้งนี้ มติ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 วันที ่18 ตุลาคม 2554 เห็นชอบให้กําหนด
อัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับฉบับใหม่ โดยใหร้วมค่าจ้างและสวัสดิการ เข้าด้วยกัน 
เรียกว่า “เงินเดือน”  

/ดังนั้น... 
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 ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณา เป็นไปด้วยความรอบคอบ ก.บ.บ. จึงได้แต่งต้ัง “คณะทํางาน

เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย” ตามคําสั่งที ่1860/2554 เมือ่วันที่ 25 พฤศจิกายน 
2554  ซึ่งในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม  2555 คณะทํางานได้พิจารณากําหนดแนวทางการกําหนดอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุและการปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย และได้เสนอให้ ก.บ.บ. พิจารณา ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 และทีป่ระชุมมีมติเห็นควรให้แจ้งคณะ/สํานัก/วิทยาลัย 
พิจารณาเรื่องพิจารณาแนวทางการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  

2. ค่าสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจความแตกต่างของระบบงบประมาณที่ใช้ในการ 

บริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการ กับ ระบบงบประมาณที่ใช้ในการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดังนี้  

2.1 ระบบข้าราชการ ได้รบัจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสําหรับกรอบ 
อัตรากําลังที่ได้รับจัดสรร โดยแยกเป็นหมวดเงินต่างๆชัดเจน ได้แก่ หมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน (เชน่ เงินประจํา
ตําแหน่งวิชาการ ค่าตอบแทนเพิ่ม) เงินเพิ่ม (เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ) สวัสดิการ และอื่นๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย
เบิกจ่ายให้กับข้าราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง มหาวิทยาลัยจงึไม่มีความจําเป็นต้องบริหารจัดการ
งบประมาณในส่วนที่ต้องจ่ายให้กับข้าราชการอีก นอกจากนี้กรณีที่คณะรัฐมนตรีมมีติให้ข้าราชการได้รับการปรับ
อัตราเงินเดือนหรือปรับเพิ่มเงินเดือนระหว่างปี มหาวิทยาลัยก็สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมใน
ส่วนงบกลาง จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ ดังนั้นจึงไม่เกิดภาระด้านการเงินต่อมหาวิทยาลัยโดยตรง  

2.2 พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผน่ดิน : ได้รับจัดสรร 
งบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงาน โดยสํานักงบประมาณจะจัดสรรให้เป็นเงินก้อนเดียว (เงิน
ล่ําซํา) โดยคํานวณจากกรอบอัตรากําลังที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรทั้งหมด แล้วคูณด้วย 1.7 (สายอาจารย์) และ 
1.5 (สายสนับสนุน) ของฐานเงินเดือนของข้าราชการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว มหาวิทยาลัย
จะต้องนํามาบริหารจัดการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (เช่นค่าตอบแทนตําแหนง่วิชาการ) เงินเพิ่ม (เช่นเงิน
เพิ่มค่าครองชีพ) และสวัสดิการ (เช่น ประกันสังคม และอื่นๆที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการและสว่นงานภายใน
จัดให้แก่พนักงาน (เช่นที่พักอาศัย ค่าเช่าบ้าน เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ) 
หมายเหต ุ: อนึ่ง“ค่าสวัสดิการ”สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น กรมบัญชีกลาง ให้หมายความถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อ
เป็นสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ครอบคลุม ค่ารักษาพยาบาล การเช่าบ้าน การเลี้ยงดูบุตร ซึ่งเปน็การจ่าย
แบบเหมาจา่ยเป็นรายเดือน ในขณะที่ข้าราชการจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ดังกล่าว เช่น  ค่า
รักษาพยาบาล การเช่าบ้าน ตามท่ีมีการใชจ้่ายจริงเท่านั้น  

ในระยะที่เริ่มมรีะบบพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังไม่ได้ 
มีการจัดวางระบบระเบียบการบริหารเงินที่ชัดเจน (เข้าใจว่า ผู้บริหารในยุคนั้นมีความเห็นว่าให้รอจัดทําพร้อมกับ
การปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ ซึง่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน) ในขณะนั้นคณะอนุกรรมการ 
บริหารงานบุคคล ของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี (อ.ก.ม.) ในการประชุม ครั้งที่ 4/2543 ได้มีมติ “กําหนดให้จ่าย
เงินเดือนให้กับพนักงานตามคุณวุฒิแรกบรรจุของข้าราชการ และเงินเพิ่มพิเศษให้จ่ายในอัตรา 1.7 เท่าของ
เงินเดือนแรกบรรจุสําหรับพนกังานสายวิชาการ และ 1.5 เท่าสําหรับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งนี้ เงิน
เพิ่มพิเศษ เป็นเงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้สําหรับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย”  
 

/จะเห็นว่า… 
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จะเห็นว่า ในระยะที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้จ่าย “ค่าสวัสดิการ” ให้พนักงาน 
มหาวิทยาลัยเต็มจํานวนเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จึงไม่มีงบประมาณเหลือทีจ่ะนํามาบริหารจัดการเพื่อ
จ่ายในส่วน 1) ค่าตอบแทนต่างๆ เช่นเงินประจําตําแหน่งวิชาการ 2) เงินเพิ่ม เช่นเงินเพิ่มค่าครองชีพ และ
สวัสดิการ เช่น เงินประกันสังคม  และอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการและส่วนงานภายในจัดให้แก่พนักงาน 
เช่นค่าเช่าที่พักอาศัย ค่าเช่าบ้าน เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ) 

อย่างไรก็ดี ในการวางระบบการบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย  
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นนอกเหนือจากเงินเดือน (หรือค่าจ้าง) ด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง จะต้องเตรียมงบประมาณจํานวนมากเพื่อจ่าย 1) ค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งวิชาการ ซึ่งตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯกําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับในอัตราเดียวกับข้าราชการ 2) เงินเพิ่ม
ค่าครองชีพ ตามมติ ครม. 3) การจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือการจัดสวัสดิการอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น เมื่อระบบการบริหารงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสําหรับเป็นค่าจ้างพนักงาน เป็น 
ระบบที่ให้เงินมาทั้งก้อน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว หากมหาวิทยาลัยกําหนดให้จ่ายเงินเดือน 1.7 สําหรับสายอาจารย์ 
และ 1.5 สําหรับสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยจะไม่มีงบประมาณมาใช้ในการจ่ายค่าตอบแทน เงินเพิ่ม หรือ 
สวัสดิการใดๆ ได้อีก 

นอกจากนี้ ก.บ.บ.  ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ได้เห็นชอบ 
ในหลักการ ใหม้ีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งในการดําเนินการดังกล่าว มหาวิทยาลัย
จะต้องจัดเงินสมทบส่วนหนึง่ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเงินที่จะนํามาสมทบนี้ จะต้องบริหารจัดการภายใต้
วงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ตามท่ีกล่าวมาแลว้  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
   ไม่มี 

 
 
ระเบยีบวาระที่  เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1  การกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับอัตราเงนิเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

3.1.1  การกําหนดอัตราเงนิเดือนแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

   สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่  
17  มกราคม 2555 มีมติใหค้ณะ/สํานัก/วิทยาลัย นําหลกัการการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสาํหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยไปพิจารณาอีกครั้ง และนัดประชุมเป็นวาระพิเศษ นั้น   
   โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  ได้แจ้งใหห้น่วยงานต่าง ๆ พิจารณา การกําหนด
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยใช้อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ณ วันที่ 1 
เมษายน  2554 เป็นฐานในการคํานวณ แลว้คูณด้วยร้อยละ ดังนี้ 

/ข้อเสนอที่ 1... 
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   ข้อเสนอที่ 1    สายวิชาการ คูณ 1.5      สายสนับสนุน  คูณ  1.3 
   ข้อเสนอที่ 2    สายวิชาการ คูณ 1.4      สายสนับสนุน  คูณ  1.3 
 

   หน่วยงานต่าง ๆ ได้พิจารณา และส่งผลการพิจารณาแล้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์  จึงเสนอทีป่ระชุมพิจารณา 
 

   คณะ/สํานัก/วิทยาลัย ได้พิจารณาแล้ว จึงขอนําเสนอผลการพิจารณา ดังนี้ 
 

1. ข้อเสนอการกาํหนดอัตราเงนิเดือนแรกบรรจุสําหรับพนกังานมหาวิทยาลัย จากคณะ/หน่วยงาน 
 

หน่วยงาน 
วิชาการ x 1.5, 
สนับสนุน x 1.4 

วิชาการ x 1.5,  
สนับสนุน x 1.3 

วิชาการ x 1.4,  
สนับสนุน x 1.3 

หมายเหตุ 

คณะเกษตรศาสตร์    ผู้บริหารพิจารณา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์    ผู้บริหารพิจารณา 
คณะบริหารศาสตร์    ผู้บริหารพิจารณา 
คณะศิลปศาสตร์    ผู้บริหารพิจารณา 
คณะนิติศาสตร์    ท่ีประชุมกก.ประจําคณะ 1/2555 ; 24 ม.ค. 55 
คณะศิลปประยุกต์ฯ    ท่ีประชุมกก.ประจําคณะ 1/2555 ; 24 ม.ค. 55 
คณะรัฐศาสตร์    ท่ีประชุมกก.ประจําคณะ 1/2555 ; 26 ม.ค. 55 
คณะพยาบาลศาสตร์    ท่ีประชุมผู้บริหารคณะ 1/2555 ; 16 ก.พ. 55 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ    ท่ีประชุมกก.ประจําคณะ 1/2555 ; 31 ม.ค. 55 
สํานักวิทยบริการ    ท่ีประชุมกก.ประจําคณะ 1/2555 ; 27 ม.ค. 55 
สํานักคอมพิวเตอร์ฯ    ผู้บริหารพิจารณา 

  
2.  ผลการวิเคราะห ์
     จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า โดยส่วนใหญ่หน่วยงานเสนอให้กําหนดอัตราเงนิเดือนแรกบรรจ ุ

สําหรบัพนักงานมหาวทิยาลัย สายวิชาการ คูณ 1.4  สายสนบัสนุน คูณ 1.3  จึงอาจวิเคราะห์ได้ว่าหน่วยงาน
พิจารณาจากเงินที่คิดให้เป็นค่าสวัสดิการสาํหรับคนบรรจุใหม่ ต้องไม่มากกว่าพนักงานในระบบเดิม คอื ปัจจุบัน
สายวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก ได้รับสวัสดิการ 7,420 บาท หากใช้เงินเดือน ก.พ. ณ 1 เมษายน 2554 คณู 1.5 
สวัสดิการเท่ากับ 8,505 บาท ซึ่งสูงกว่าพนักงานในระบบเดิม แต่หากคูณ 1.4 สวัสดิการเท่ากับ 6,805 บาท จึงตํ่า
กว่าพนักงานในระบบเดิม ส่วนสายสนับสนุนวิชาการ ปัจจุบันคุณวุฒิปริญญาตรี ได้รบัสวัสดิการ 3,180 บาท หาก
ใช้เงินเดือน ก.พ. ณ 1 เมษายน 2554 คูณ 1.5 สวัสดิการเท่ากับ 4,570 บาท ซึ่งสูงกว่าพนักงานในระบบเดิม แต่
หากคูณ 1.4 สวัสดิการเท่ากับ 2,742 บาท จึงตํ่ากว่าพนักงานในระบบเดิม  ดังมีรายละเอียดตามตารางข้างท้ายนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

/เปรียบเทียบ... 
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เปรียบเทียบขอ้มูลอัตราเงินเดือนปัจจุบนักับอัตราเงินเดือน ก.พ. ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 คณูร้อยละ 1.5 – 1.3 

คุณวุฒิ 

ปัจจุบัน  ข้อเสนอ การคูณร้อยละ 
เงินเดือน 

ก.พ. วิชาการ สนับสนุน เงินเดือน 
ก.พ. 1.5 1.4 1.3 

1 ต.ค.
50 

คูณ 1.57 คูณ 1.4 
1 เม.ย.

54 
ยอดรวม 

คิดเป็น
สวัสดิการ 

ยอดรวม 
คิดเป็น

สวัสดิการ 
ยอดรวม 

คิดเป็น
สวัสดิการ 

ป.เอก 13,110 7,420 - 17,010 25,515 8,505 23,814 6,804 22,113 5,103 
ป.โท 9,700 5,446 3,890 12,600 18,900 6,300 17,640 5,040 16,380 3,780 
ป.ตรี 7,940 4,452 3,180 9,140 13,710 4,570 12,796 3,656 11,882 2,742 
ปวส. 7,100 - 2,870 7,670 11,505 3,835 10,738 3,068 9,971 2,301 
ปวช. 5,700 - 2,350 6,410 9,615 3,205 8,974 2,564 8,333 1,923 
 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้กําหนดอตัราเงนิเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย      
แรกบรรจุ ดังนี ้

1. อัตราเงนิเดือนแรกบรรจ ุ 
1.1 สายวิชาการ (ตําแหน่งวิชาการ) จากอัตราเงนิเดือนแรกบรรจุ สําหรบั 

คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแตง่ตั้งเปน็ขา้ราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 คณู
ร้อยละ 1.4 

1.2 สายสนบัสนุนวิชาการ (ตําแหน่งประเภทวชิาชพีเฉพาะและเชี่ยวชาญ 
เฉพาะ และตาํแหน่งประเภททั่วไป) จากอัตราเงนิเดือนแรกบรรจุ สาํหรับคุณวุฒทิี่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุ
และแต่งตั้งเปน็ข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 คูณร้อยละ 1.3 
   2.  วันที่มีผลบังคับใช้  คือ วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 
    

3.1.2  การปรบัอัตราเงินเดอืนพนักงานมหาวิทยาลัย 
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่   

17  มกราคม 2555 มีมติใหค้ณะ/สํานัก/วิทยาลัย นําแนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยไป
พิจารณาอีกครั้ง และนัดประชุมเป็นวาระพิเศษ นั้น   

โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  ได้แจ้งใหห้น่วยงานต่าง ๆ พิจารณา แนวทางการ 
ปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

1) ปรับเพิ่มค่าจ้างประจําปี ณ 1 เมษายน 2554 ตามผลการประเมิน 
2) หลังจากเพิ่มค่าจ้างประจําปีแล้ว ปรับเพิ่ม 5 % จาก Salary Base ณ 1 เมษายน 

2554  
3) ปรับเพิ่มค่าจ้างประจําปี ณ 1 ตุลาคม 2554 ตามผลการประเมิน 
4) ปรับฐานอัตราเงินเดือนที่ได้รับกรณีเงินเดือนน้อยกว่าอัตราแรกบรรจุของบัญชี

เงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ ณ 1 เมษายน พ.ศ. 2554  ให้เท่ากับอัตราแรก
บรรจุ ใหม้ีผลต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554  

5) รวมเงินเดือน (Salary Base) และสวัสดิการเข้าด้วยกัน ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 
2554  

/หน่วยงาน... 



- 9 - 
 

   หน่วยงานต่าง ๆ ได้พิจารณา และส่งผลการพิจารณาแล้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์  จึงเสนอทีป่ระชุมพิจารณา 
 

   คณะ/สํานัก/วิทยาลัย ได้พิจารณาแล้ว จึงขอนําเสนอผลการพิจารณา ดังนี้ 
1. การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า โดย 

ส่วนใหญ่หน่วยงานเหน็ชอบตามแนวทางที่ ก.บ.บ. เสนอ  
และมีหน่วยงานทีเ่สนอแนวทางอื่น ดังนี ้

   1.1 คณะนิติศาสตร์ เสนอแนวทางการปรับเงินเดือนตามแนวทาง ก.พ. คือ 
  1) ปรับอัตราเงินเดือนสําหรับผู้บรรจุเป็นพนกังานมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 
2553 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
  2) ปรับเพิ่มค่าจ้างประจําปี ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 
  3) ปรับเพิ่มค่าจ้าง 5% ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 
  4) ปรับเพิ่มค่าจ้างประจําปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 
  5) ปรับฐานเงินเดือนกรณีเงินเดือนน้อยกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการ ณ 
1 เมษายน 2554 
  6) รวมเงินเดือน (Salary Base) และสวัสดิการเข้าด้วยกัน ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2554 
  โดยให้มีผลย้อนหลงั ณ วันที่  1  ตุลาคม 2553 
 
  นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร ์ยังมีความเหน็ว่าจากการทีน่ําเงินเดือนรวมสวัสดิการทํา
ให้รายรบัรวมต่อเดือนของพนักงานลดลง เนื่องจากเดิมได้รับค่าครองชีพชั่วคราว แต่เมื่อนําเงินเดือนมารวมกับ
สวัสดิการ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2554 ทําให้เงินเดือนที่จะได้รับสูงกว่าเกณฑ์ที่จะได้รับค่าครองชีพชั่วคราว  จึง
ขอให้มหาวิทยาลัยมีแนวทางการช่วยเหลือ 
 
   1.2  วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสขุ  เสนอแนวทางการปรับเงินเดือนตาม
แนวทาง ก.พ. โดยให้มีผลย้อนหลงั ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 
 

2. ภายหลังจากรวมเงินเดือน (Salary Base) และสวัสดิการเข้าด้วยกัน ณ วันที่ 8  
ตุลาคม 2554  ส่งผลให้พนกังานมหาวิทยาลัย  ต้องคนืเงนิคา่ครองชีพชั่วคราวที่ได้รับไปแล้ว เนื่องจากเดิม
(ก่อนวันที่ 8 ตุลาคม  2554) มีเงินเดือน (Salary Base) ไม่ถึง 11,700 บาท 
 
   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนนิการในกรณีดังกล่าว 
 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มอบหมายให้โครงการจัดต้ังกองการเจา้หนา้ที่  จัดทํา
ข้อมูลเปรียบเทียบการปรับอัตราเงนิเดือนแนวทางต่าง ๆ และนาํเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาอีกครั้ง 
 
   
 

/ระเบยีบวาระที่ 5… 
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ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 ขอความเห็นชอบการกาํหนดกรอบอตัรากําลงั 4 ป ี 
     (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558) 

 
ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2547 ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหน่ง อันดับเงินเดือนของตําแหน่ง
และจํานวนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบนัอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของตําแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง” 

การกําหนดตามวรรคหนึ่งใหกํ้าหนดคราวละ 4 ปี โดยต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ  
ความไม่ซ้ําซ้อน ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด  

และตามมาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติไว้ว่า “การกําหนดตําแหน่ง ระบบ
การจ้าง การบรรจุและการแต่งต้ัง อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหน่ง...... 
และการอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยอุดมศึกษา” 
   ในการดังกล่าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากําลัง
ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556) โดยได้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2553 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบเห็นชอบและอนุมัติแผนอัตรากําลัง 4 ปี 
สําหรับสายวิชาการ สําหรับสายสนับสนุนวิชาการให้คงอัตรากําลังในปัจจุบัน และต่อมาเมื่อวันที่ 21 กันยายน 
2553 ก.พ.อ. ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลจากระบบซีเป็นระบบแท่ง พร้อมกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
ประเภทและระดับของแต่ละตําแหน่งใหม่ กอปรกับมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 มผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2554 
เป็นต้นไป  

ดังนั้น  เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรา  
20 และมาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยจงึกําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาวิเคราะห์กรอบอัตรากําลัง ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสํานักงาน
อธิการบดี คณะ/สํานัก/วิทยาลัย เพื่อการวิเคราะห์กรอบอัตรากําลังในระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 
2558) ที่พึงมีในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

    รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
พิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลังในระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558) 
  
เอกสารประกอบการประชมุ 
 รายละเอียดการวิเคราะห์กรอบอัตรากําลัง 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการกําหนดกรอบอัตรากําลัง 4 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 - 2558) และใหน้ําเสนอสภามหาวิทยาลัยพจิารณาต่อไป 

/เลิกประชุมเวลา... 
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