รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 7/2555 วาระพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น 3 สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
1. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล
3. (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี รังสีวจิ ิตรประภา
4. (แทน)คณบดีคณะศิลปศาสตร์
นายทรงพล อินทเศียร
5. (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
นายธนาตย์ เดโชชัยพร
6. (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร์
นางสายเพชร อักโข
7. (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร์
นางสาวศิริพร ยศมูล
8. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ แพทย์หญิงชลลัดดา บุษยรัตน์
และการสาธารณสุข
9. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
นางสุรีย์ ธรรมิกบวร
10. ประธานสภาอาจารย์
รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร
11. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี
ผู้ไม่มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. คณบดีคณะนิติศาสตร์
4. รักษาราชการแทนคณบดี
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
5. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
6. รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
7. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์
ผู้ร่วมประชุม
1. นางสาวปิยนันท์ มีเวที
2. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
3. นายอภิชาติ ธรรมแสง
4. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ คงจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์

ติดราชการ
ติดราชการ

นายรัชชนนท์ แกะมา

กรรมการ

รองคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากร โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
/เริ่มประชุมเวลา…

-2เริ่มประชุมเวลา

13.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก)
ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2555
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนฐานในการคานวณและช่วง
เงินเดือนในการเพิ่มเงินเดือนตามที่ได้มีมติไว้ในการประชุม ครั้งที่ 5/2555 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.
2555 เนื่องจากฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนในการเพิ่มเงินเดือนดังกล่าว ต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด
ดังนั้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการ และเพื่อให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ศึกษาและเสนอ
แนวทางที่เหมาะสม ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้การเพิ่มเงินเดือนพนักงาน ประจาปี 2555 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก)
ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 ใช้ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามหนังสือเวียน ก.พ.อ. ที่ ศธ 0509(2)/ว 9 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554 เป็นการ
ชั่วคราวไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการกาหนดฐานในการคานวณและช่วงในการเพิ่มเงินเดือนใหม่สาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยในรอบหน้า ดังนั้น จึงมีมติให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาการเพิ่มเงินเดือนสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยใช้ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ และส่งให้โครงการจัดตั้งกองการ
เจ้าหน้าที่ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเพิ่มเงินเดือน จึงนัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
วาระพิเศษ ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.30 น.
สาหรับพนักงานที่มีเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการ คือ สูงกว่า 39,630 บาท
ที่ประชุมมีมติให้อนุโลมการดาเนินการ ตาม ข้อ 12 แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 คือ กรณีเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของ
ตาแหน่งอาจารย์ ให้ใช้ฐานในการคานวณระดับล่างของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไปพลางก่อน สาหรับรอบการประเมิน
ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 นั้น
โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบข้อมูลฐานเงินเดือนที่มีคนครอง ณ วันที่
3 มีนาคม พ.ศ. 2555 และแจ้งคณะ/หน่วยงาน ดาเนินการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด
และคณะ/หน่วยงาน ได้ส่งผลการเพิ่มเงินเดือนดังกล่าวให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว
/รองอธิการบดี…

-3รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณา ดังนี้
1. ผลการเพิ่มเงินเดือนที่คณะ/หน่วยงาน เสนอภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
2. คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติดังนี้
2.1 ขออนุมัติใช้วงเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ที่สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ เนื่องจากวงเงินไม่ เพียงพอ และเพื่อให้สอดคล้องกับคะแนนการประเมินที่
คณะได้กาหนดไว้ เป็นจานวนเงิน 442.37 บาท
2.2 ขออนุมัติใช้วงเงินงบประมาณ เพื่อเพิ่มให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ที่
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ เนื่องจากวงเงินไม่เพียงพอ เป็นจานวนเงิน 938.10 บาท
3. คณะเกษตรศาสตร์ขออนุมัติใช้กรอบวงเงินงบประมาณ จานวน 388 บาท โดยใช้
เงินรายได้คณะ
4. คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติใช้กรอบวงเงินงบประมาณ จานวน 2,439.10 บาท
โดยใช้เงินรายได้คณะ
5. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ขออนุมัติใช้กรอบวงเงินผลิตแพทย์เพิ่ม จานวน 1,218 บาท
โดยใช้เงินรายได้คณะ
6. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ขออนุมัติใช้กรอบวงเงินงบประมาณ จานวน
224.50 บาท โดยใช้เงินรายได้คณะ
7. กรณีมีหน่วยงานไม่เพิ่มเงินเดือน ขอให้หน่วยงานแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบ โดย
ชี้แจงเหตุผล แล้ วทาหนั งสื อเป็น ลายลั กษณ์อักษรชี้แจงเหตุผ ลพร้อมเอกสารการประเมินต่ออธิการบดี เพื่อ
ประกอบการพิจารณาก่อนมีคาสั่งเพิ่มเงินเดือน
เอกสารประกอบการประชุม
- สรุปวงเงินเพิ่มเงินเดือนและผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก)
ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบการเพิ่มเงินเดือนตามที่คณะ/หน่วยงาน เสนอ
2. การใช้วงเงิน เนื่องจากวงเงินของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้
น้อย ทาให้ไม่เพียงพอในการเพิ่มเงินเดือน จึงมีมติดังนี้
2.1 อนุมัติใช้วงเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
สาหรับการเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ โดยให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้หน่วยงาน
2.2 อนุมัติใช้วงเงินงบประมาณหมวดเงินผลิตแพทย์เพิ่มสาหรับการเพิ่มเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยให้เบิกจ่ายจากเงิน
รายได้หน่วยงาน
/กรณี…

-43. กรณีคณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่ได้กันไว้
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย เป็นเงิน 442.37 บาท นั้น ที่ประชุมมีมติให้
คณะเภสัชศาสตร์ ส่งผลการประเมินของพนักงานมหาวิทยาลัยให้กับ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ประเมินร่วมกับสานักงานอธิการบดี โดยพิจารณาวงเงินร่วมกับสานักงานอธิการบดี
4. กรณีหน่วยงานการพิจารณาไม่เพิ่มเงินเดือน ให้ดาเนินการตามขั้นตอนตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยที่ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบ และรายงานต่ออธิการบดีเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อน
มีคาสั่งเพิ่มเงินเดือน และอธิการบดีจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเฉพาะในรอบการประเมินนี้
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา

14.45 น.

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากร
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
8/2555

( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

