รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 9/2555
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น 3 สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
1. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
3. (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี แก้วระหัน
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน
6. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์
7. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์
นางสายเพชร อักโข
8. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ไชยันต์ รัชชกูล
9. (แทน)คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์
10. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นางสาวปิยนันท์ มีเวที
และการสาธารณสุข
11. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
นางสุรีย์ ธรรมิกบวร
12. (แทน) รักษาราชการแทนคณบดี
นายติ๊ก แสนบุญ
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
13. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
14. (แทน)รักษาราชการแทนผู้อานวยการ นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
15. ประธานสภาอาจารย์
รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร
16. (แทน)ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายกิตติพศ วรรณคา
17. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี
ผู้ไม่มาประชุม
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมประชุม
1. นางสาววิศรา ไกรวัฒนพงศ์
2. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
3. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พนั ธ์
4. นางสาวศศิธร สิทธิรัตนยืนยง
5. นายอภิชาติ ธรรมแสง

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ ติดราชการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
/6. นางสาวสิริรัตน์...

-26. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง
7. นางกิตติยา สร้อยเพชร

บุคลากรปฏิบัติการ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรปฏิบัติการ คณะบริหารศาสตร์

เริ่มประชุมเวลา

09.50 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 8/2555
วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ร่างข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดระดับ
ตาแหน่ง และการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2555
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ที่ประชุมมีมติให้นาเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การกาหนดระดับตาแหน่ง และการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ประเภท
ทั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2555 ในการประชุมครั้งถัดไปเพื่อพิจารณา นั้น
เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นเป็นไปตาม
มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ.2553 ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และให้มีผลบังคับกับการ
บริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่ง และการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ประเภททั่วไป
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2555 และประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งบุคคล ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเห็นชอบร่าง
ข้อบังคับฯ แล้วจะได้นาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาต่อไป
เอกสารประกอบการประชุม
1. สรุปสาระสาคัญของประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
/2. ข้อมูล...

-32. ข้อมูลเปรียบเทียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่ง และการแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2555
4. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและ
แต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ระดับชานาญงานพิเศษ ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษ
5. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
7. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 3 ลงวันที่ 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่องการดาเนินการตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานกาหนดระดับตาแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้
1. ตัดข้อความข้อ 15 ออก
2. แก้ไขข้อความในบทเฉพาะกาล ข้อ 14 ...ระยะเวลาการแก้ไขผลงาน เป็น
“ภายใน 90 วัน หากพ้นจากกาหนดให้ถือเป็นการยุติเรื่อง” ภายหลังจากแก้ไข ที่ประชุมมีมติให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
3. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตาแหน่งประเภททั่วไป ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
มีมติให้ ถอนเรื่อง
เนื่องจากการแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องเสนอโปรด
เกล้าแต่งตั้ง สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มอบหมายให้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ หารือ สกอ. ว่า
การแต่งตั้งตาแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษและศาสตราจารย์จะต้องเสนอโปรดเกล้าแต่งตั้งหรือไม่
3.2 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 มีมติเกี่ยวกับการพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการให้มีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. เห็นชอบร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนตามระดับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
3. กาหนดข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ได้แก่ ข้อมูลการลา พฤติกรรมการ
ทางาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้ลาป่วยและลากิจ
/รวมกัน...

-4รวมกันไม่เกิน 23 วันทาการ ส่วนการกาหนดจานวนวันลา จานวนครั้งการมาทางาน จานวนครั้งการมาทางานสาย
เพื่อกาหนดผลการประเมินระดับดีเด่น ดีมาก ให้กาหนดเป็นเกณฑ์กลาง และให้คณะ/หน่วยงานสามารถกาหนด
เพิ่มเติมได้ โดยให้ประกาศหลักเกณฑ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบเป็นการล่วงหน้า
4. เห็นชอบให้กาหนดหลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตาม
ข้อ 8 แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2553
5. ให้ปรับรูปแบบของประกาศเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
ทั้งนี้ ข้อ 3 และ 4 มอบหมายให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ยกร่างและนาเสนออีกครั้ง
โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ดาเนินการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน
พ.ศ. 2555 เรียบร้อยแล้ว
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกสารประกอบการประชุม
- (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้กาหนดเวลาการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
คือ 08.30 – 16.30 น. ส่วนจานวนครั้งการมาสายให้คณะสามารถกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ได้ ตามบริบท
และลักษณะงานของหน่วยงาน โดยอาจแยกเป็นสายวิชาการ และสายสนับสนุน ทั้งนี้ เมื่อปรับปรุงประกาศ
ฯเรียบร้อยแล้ว มอบหมายให้ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง ก่อนนาเสนออธิการบดี
พิจารณาลงนาม
3.3 ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งว่างมีเงินและขออนุมัติรับโอนข้าราชการ
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย
นางณภัสนันท์ วงศ์ลา ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง 006 อัตราเงินเดือน
16,560 บาท สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ไปสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554
นั้น
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดาเนินการเปิดรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ แต่ไม่มีผู้มาสมัคร ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดด้านการเรียนการ
สอนของคณะ และเพื่อให้มีจานวนอาจารย์พยาบาลสอดคล้องกับเกณฑ์สภาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งว่างมีเงินและขอรับโอนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์...

-5คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาดังนี้
1. ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งว่างมีเงิน จาก ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปชานาญการ เป็น ประเภทวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
รองศาสตราจารย์
2. ขออนุมัติรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การ
เปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555
“ข้อ 7 ให้ ก.บ.บ. มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยน
ตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง”
“ข้อ 10 การเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง ให้ทาได้ทั้ง
กรณีเป็นตาแหน่งที่มีคนครองและตาแหน่งว่างมีเงิน
การเปลี่ยนตาแหน่งว่างมีเงิน เพื่อรับโอน หรือย้าย หรือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลกลับเข้ารับ
ราชการ ให้เปลี่ยนระดับตาแหน่งได้ไม่สูงกว่าระดับตาแหน่งสูงสุดของแต่ละประเภทตาแหน่งและสายงานตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง”
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 บุคลากรลาศึกษา

คณะต่าง ๆ ขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดลาศึกษา ดังนี้
1. คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติให้
1.1 นางสาวสารภี ขาวดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง
อาจารย์ ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย (คติชนวิทยา) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุน
โครงการพัฒนากาลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทย) มีกาหนด
3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา
1.2 นางสาวนวทิวา พลทม พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ลาศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุน
โครงการพัฒนากาลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทย) มีกาหนด
3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา
1.3 นายวิเชียร อันประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก หลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Social Science (International Program)
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด 5 ปี ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา
/1.4 นางสาวกรรณิการ์...
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1.4 นางสาวกรรณิการ์ สุพิชญ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ลาศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนส่วนตัว มี
กาหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา
2. คณะนิติศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวรัชกร โชติประดิษฐ์ ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ.2558 โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ลาศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 โดย
อนุโลม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
คณะต่าง ๆ ขออนุมัติให้บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ดังนี้
1. คณะบริหารศาสตร์ ขออนุมัติให้
1.1 นางสาวเพ็ญภัคร พื้นผา พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ซึง่ ได้รับ
อนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุน
โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
เนื่องจากสอบวิทยานิพนธ์ผ่านและอยู่ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2555
1.2 นางสาวสายรุ้ง ดินโคกสูง พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ซึ่ง
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว ณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์และทุนส่วนตัว รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
เนื่องจากสอบวิทยานิพนธ์ผ่านและอยู่ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.
2555
2. คณะเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาววชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ซึง่ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Food Science ณ
The University of Nottingham สหราชอาณาจักร ด้วยทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทุน
ส่วนตัว รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน เนื่องจากสาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
/3. คณะศิลปะศาสตร์...

-73. คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวเสาวลักษณ์ หีบแก้ว พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ณ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์
เนื่องจากเนื่องจากสอบวิทยานิพนธ์ผ่านและอยู่ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
4. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติให้ นางรัตนา เล็กสมบูรณ์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึง่ ได้รับอนุมัติให้
ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน เนื่องจากสอบวิทยานิพนธ์ผ่านและอยู่ระหว่าง
รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555
5. คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวพรทิพย์ ไววุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี ณ
Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Science University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน เนื่องจากสาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555
โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการอนุมัติให้บุคลากร
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.3 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จานวน 11 ราย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ค่าจ้าง

สวัสดิการ

เลขที่

เดือนละ

เดือนละ

209

9,700

5,446

ตาแหน่งที่จ้าง
ตาแหน่ง/สังกัด

ตั้งแต่วนั ที่

เงินงบประมาณ
1

นายเชิดชัย
วุฒิยา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์

สาขาวิชาฟิสกิ ส์

ภาควิชาฟิสิกส์

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์

7 กรกฏาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
หมายเหตุ

หมายเหตุ เนื่องจากสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพือ่ ให้เกิดความหลากหลายทางความคิดและคุณภาพทางวิชาการ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 14/2554 จึงกาหนดเงือ่ นไขการจ้างตามที่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอคือ จะจัดสรรทุนการศึกษาเพือ่ ไปศึกษาต่อในสถาบันอืน่ ภายในภาคการ
ศึกษา 1/2556 หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้สิ้นสุดสัญญาจ้าง

/ลาดับที่ 2 น.ส.ฉัตรชยา...
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ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ค่าจ้าง

สวัสดิการ

เลขที่

เดือนละ

เดือนละ

279

13,110

7,420

ตาแหน่งที่จ้าง
ตาแหน่ง/สังกัด

ตั้งแต่วนั ที่

เงินงบประมาณ
2

3

น.ส.ฉัตรชยา

Doctor of Philosophy

อาจารย์

อ่อนอาไพ

Food and Nutritional

สาขาวิชาอุตสาหกรรม

หมายเหตุ อัตรานักเรียนทุน ชดใช้ทุน

Sciences, University of
Readiing, สหราชอาณาจักร

เกษตร คณะเกษตรศาสตร์

ไม่น้อยกว่า 2,922 วัน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์

สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์นาและ
้

สาขาวิชาประมง

การจัดการทรัพยากรสัตว์น้า

คณะเกษตรศาสตร์

น.ส.อริศรา
โสภาวงค์

79

9,700

5,446

18 มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2563

21 ธันวาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
หมายเหตุ ทดแทนอัตราลาออก

จาก AIT
4

น.ส.พรรณราย
คาจันทร์ดี

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อาจารย์

สาขาการบัญชี

วิทยาเขตมุกดาหาร

275

9,700

5,446

1 กุมภาพันธ์ 2555 – 30 กันยายน 2555
หมายเหตุ ทดแทนอัตราลาออก

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

5

นายติ๊ก
แสนบุญ

6

7

13,110

7,420

อาจารย์

สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

คณะศิลปประยุกต์และ

หมายเหตุ อัตรานักเรียนทุน ชดใช้ทุน

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การออกแบบ

ไม่น้อยกว่า 1,095 วัน

นายสุทธิพร
ชุมเสน

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์)
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
เงินรายได้หน่วยงาน
นายมนตรี
รัฐศาสตรบัณฑิต
ศรีโชค

177

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

สาขาการปกครอง

นักวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง
สานักงานอธิการบดี

2

7,940

3,180

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

182

7,940

3,180

คณะรัฐศาสตร์

14 พฤศจิกายน 2554 – 30 กันยายน 2558

6 ธันวาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
หมายเหตุ ทดแทนอัตราลาออก

1 พฤศจิกายน 2554 – 30 กันยายน 2555
หมายเหตุ ทดแทนอัตราลาออก

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

8

นายวัชรินทร์
วงษ์ทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะรัฐศาสตร์

185

7,940

3,180

1 ธันวาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
หมายเหตุ ทดแทนอัตราลาออก

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

9

น.ส.รวิภา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กุลศรีวนรัตน์

สาขาการเงินการธนาคาร

สานักคอมพิวเตอร์และ

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เครือข่าย

251

7,940

3,180

23 ธันวาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
หมายเหตุ ทดแทนอัตราลาออก

/ลาดับที่ 10 น.ส.ประภาพร...
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ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ค่าจ้าง

สวัสดิการ

เลขที่

เดือนละ

เดือนละ

547

9,700

5,446

ตาแหน่งที่จ้าง
ตาแหน่ง/สังกัด

ตั้งแต่วนั ที่

เงินรายได้หน่วยงาน

10 น.ส.ประภาพร
แก้วอมตวงศ์

Master of Teaching

อาจารย์

Chinese to Speakers of

คณะศิลปศาสตร์

1 กุมภาพันธ์ 2555 – 30 กันยายน 2555
หมายเหตุ อัตรานักเรียนทุนเงิน

Other Languages

อุดหนุนคณะศิลปศาสตร์

Jilin University, ประเทศจีน
11 น.ส.ลินดา
คามุงคุณ

มติที่ประชุม

บริหารธุรกิจบัณฑิต

นักวิชาการศึกษา

สาขาการจัดการทั่วไป

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

และการสาธารณสุข

425

7,940

3,180

13 กุมภาพันธ์ 2555 – 30 กันยายน 2555
หมายเหตุ ทดแทนอัตราว่าง

รับทราบ
4.4 พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาออก
จานวน 14 ราย จึงเสนอเพื่อทราบ ดังนี้
คณะเภสัชศาสตร์
1. นายสมนึก บุญสุภา พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ
ตาแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือนเดือนละ 14,732 บาท ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน พ.ศ. 2555 เพื่อทาการวิจัยต่อเนื่องหลังจากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (Postdoctoral) ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. นายเอกรัฐ ศรีอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,804 บาท สวัสดิการเดือนละ 3,180 บาท ขอลาออกจากการ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
คณะศิลปศาสตร์
3. นายวสันต์ คุณสมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,903 บาท ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว
4. นางสาววัณณิตา มรกตเขียว พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะ
ศิลปศาสตร์ ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,885 บาท ขอลาออกจากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
/5. นางสาวภัทร์ศินี...
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ศิลปศาสตร์ ตาแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,200 บาท ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555
6. นางสาวกัญญภัทร์ คาโท พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
ตาแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือนเดือนละ 14,290 บาท ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1
มิถุนายน พ.ศ. 2555
คณะบริหารศาสตร์
7. นางสุภาวดี ขุนทองจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,400 บาท สวัสดิการเดือนละ 3,180 บาท ขอลาออกจากการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
8. นางสาวพลอยไพลิน ตันติสกล พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะ
บริหารศาสตร์ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือนเดือนละ 12,070 บาท ขอลาออกจากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555
9. นายจิรวัฒน์ เวชแพศย์ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ
ตาแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือนเดือนละ 24,690 บาท ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คณะวิทยาศาสตร์
10. นายณัฐพนธ์ อุทัยพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
ตาแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,250 บาท ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
คณะพยาบาลศาสตร์
11. นางนันท์นภัส สิทธิโกศล พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะ
พยาบาลศาสตร์ ตาแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือนเดือนละ 29,040 บาท ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เพื่อย้ายตามครอบครัว
วิทยาเขตมุกดาหาร
12. นายเฉลิมวุฒิ น้อยอุ่นแสน พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ
ตาแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือนเดือนละ 15,592 บาท ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 15
มีนาคม พ.ศ. 2555
สานักงานอธิการบดี
13. นายกนก สวัสดิ์พล พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตาแหน่งบุคลากร อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,120 ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
14. นางสาวเพชรี จึงสุทธิวงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,006 ขอลาออกจากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว
มติที่ประชุม

รับทราบ
/4.5 กองทุนสารอง...
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เลี้ยงชีพสาหรับพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว
สืบเนื่องจากโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ดาเนินการขับเคลื่อนกระบวนการใน
การจั ด สวัส ดิ ก ารกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชีพ ส าหรั บพนั ก งานและลู ก จ้ างชั่ ว คราว โดยได้น าเ สนอต่อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เห็นชอบให้ดาเนินการจัดสวัสดิการดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างขวัญ
กาลังใจ และเป็นหลักประกันสาหรับพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวกรณีที่เกษียณ ลาออกหรือเสียชีวิต ได้มีการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นตัวแทนพนักงานครั้งแรกในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2554 ซึ่งได้สรุปรายงานผลการ
ประชุมระดมความคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลไปแล้วนั้น
เพื่อให้การขับเคลื่อนสวัสดิการดังกล่าวเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง จึงได้มีการจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวจากทุกคณะ/หน่วยงานขึ้น ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.
2555 ณ ห้อง 5201 อาคารเรียนรวม 5 โดยมีคณาจารย์ /บุคลากรที่เป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวเข้าร่วม
ประชุม จานวน 194 คน ได้เชิญวิทยากรจาก บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด มาทาการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของกองทุนและการบริห ารจัดการกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพให้ กับผู้เข้าร่ ว มประชุม และมีการระดม
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ หลายประเด็น ซึ่งพอสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ประเด็นการมีส่วนร่วม ผู้เข้าประชุมพึงพอใจและขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินการ มีข้อเสนอเพิ่มเติมให้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า
2. ระยะเวลาการเป็นสมาชิกและสิทธิประโยชน์ในกองทุน ผู้เข้าประชุมแสดง
ข้อกังวลและสงสัย ว่า ระยะเวลาการเป็น สมาชิกอันเชื่อมโยงสิ ทธิประโยชน์ในกองทุน อาจไม่สอดคล้องกับ
ระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาจ้างและทาให้สมาชิกสูญเสียสิทธิประโยชน์บางประการ
3. ประเด็นองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน โครงการจัดตั้งกองการ
เจ้าหน้าที่ เสนอร่างที่มาของกรรมการบริหารกองทุนให้ผู้เข้าประชุมพิจารณา โดยกาหนดให้องค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนมาจากกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนของสมาชิก ซึ่งผู้เข้าประชุมเห็นว่า
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิอาจเป็นคนภายนอกและไม่ทราบบริบทของมหาวิทยาลัย และอาจไม่มีเวลาอยู่บริหาร
หรือปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเป็นประจา อีกทั้งผูกพันต่อภาระค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทน ส่งผลให้การบริหาร
กองทุนด้อยประสิทธิภาพ จึงเสนอให้ปรับองค์ประกอบของกรรมการบริหารกองทุนให้ประกอบด้วยบุคลากรที่
เป็นข้าราชการ พนักงานและตัวแทนสมาชิกแทนดังเช่นมหาวิทยาลัยอื่นๆ
4. การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงข้อบังคับ
กองทุน ผู้เข้าประชุมเสนอแนะ หลังจากที่ได้ยกร่างข้อบังคับกองทุนสารองเลี้ยงชีพควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้
ศึกษาและร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนมีการประกาศใช้
5. กรอบระยะเวลาในการดาเนินการจัดตั้งกองทุน ผู้เข้าประชุมพึงพอใจและ
เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะจัดให้มีสวัสดิการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และประสงค์ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
เพื่อเป็นหลักประกันและขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5.1...

- 12 ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 มาตรการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการ (เกษียณอายุราชการก่อนกาหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 เห็นชอบการ
ดาเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555) ซึ่งการดาเนินการโครงการเป็นปีสุดท้ายของกรอบ
ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ ( พ.ศ. 2552 – 2556) ส่วนราชการที่ประสงค์จะดาเนินมาตรการฯ ต้องมีการ
คัดกรองผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ไว้ในระบบ
ราชการ และหากส่วนราชการใดพิจารณาแล้ว เห็นว่า การดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมของส่วนราการ และมีงบประมาณของส่วนราชการรองรับให้
พิจารณาดาเนินการได้ โดยให้ส่วนราชการจัดทารายละเอียดข้อเสนอมาตรการฯ เสนอต่อคณะกรรมการ
กาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดาเนินการต่อไป
คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) สานักงาน ก.พ.
ได้แจ้งรายละเอียดการดาเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อน
กาหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.2/8 ลงวันที่ 24 เมษายน
พ.ศ.2555 เพื่อให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาดาเนินการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว หาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประสงค์จะดาเนินการตามมาตรการฯ ขอให้จัดทาแผนดาเนินการและแนวทางในการ
จัดระบบบริหารจัดการ (โดยจัดทาข้อมูลจานวน 5 ตาราง ตามที่สานักงาน ก.พ. กาหนด) โดยให้ดาเนินการ
จัดส่งข้อมูลให้ คปร. เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทาแผน ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ข้อมูลรายละเอียดมาตรการฯ
1. รายละเอียดมาตรการฯ
1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้กาลังคนภาครัฐมีขนาดและคุณภาพที่เหมาะสม
สอดคล้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ และการใช้กาลังคนภาครัฐเป็นไปอย่างคุ้มค่า
ประหยัด เต็มศักยภาพได้ประโยชน์สูงสุด
1.2 หลักการ จูงใจข้าราชการให้ลาออกจากราชการก่อนครบอายุเกษียณ เพื่อ
สนับสนุนการแก้ไขประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามผลการทบทวนบทบาทภารกิจ
วิเคราะห์ และสารวจอัตรากาลังของส่วนราชการ
1.3 กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือ มีเวลาราชการ 25 ปี
ขึ้นไป (ไม่รวมเวลาทวีคูณ) นับถึงวันก่อนออกจากราชการตามมาตรการฯ (วันที่ 30 กันยายน) โดยเป็น
ข้าราชการประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้
ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
/-ข้าราชการครู...
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการตารวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตารวจ
ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
1.4 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ดังนี้
1) ผู้ออกจากราชการจะต้องมีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
นับตั้งแต่วันที่ออกจากราชการตามมาตรการฯ
2) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง
ทางวินัย พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการดาเนินการทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัย
หรือเป็นผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา ซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
3) ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดๆ
ตามกฎหมาย
4) ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาการไปศึกษา
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษา หรือปฏิบัติการ
วิจัย และจะต้องยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาผูกพันสาหรับเวลาที่ยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ
ทั้งนี้ ผูจ้ ะได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการตามมาตรการฯ ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัครจนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ
2. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้าร่วมมาตรการฯ
สานักงาน ก.พ. และ คปร. ได้ส่งรายละเอียดมาตรการ ฯ แนบท้าย (สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 1 – 6) เพื่อให้ส่วนราชการประกอบการพิจารณาฯ ดังนี้
2.1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : รายละเอียดมาตรการการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วน
ราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2555) กาหนดรายละเอียด 10 ข้อของมาตรการ ฯ ได้แก่ (1) วัตถุประสงค์ (2 )หลักการ (3) กลุ่มเป้าหมาย
และคุณสมบัติ (4) รายละเอียดมาตรการและประเด็นการบริหารบุคคล 5 กรณี (5) สิทธิประโยชน์ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ (6) เงื่อนไขเพิ่มเติม (7) แหล่งเงินงบประมาณ (8) การบริหารจัดการ (9) การยุบเลิก
ตาแหน่ง (10) ระยะเวลาดาเนินมาตรการ ฯ
ทั้งนี้ ส่วนสาคัญของสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งข้อมูลให้ คปร.
ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 คือ ข้อ 4 รายละเอียดมาตรการและประเด็นการบริหารบุคคล 5
กรณี และข้อ 7 ประมาณการแหล่งเงินงบประมาณ
2.2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : กาหนดการโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554) แบ่งเป็นการดาเนินการของหน่วยงาน
กลาง (สานักงาน ก.พ. สานักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง) และการดาเนินการของ ส่วนราชการ
ทั้งนี้ ในส่วนของการดาเนินการของส่วนราชการในระยะแรกคือการ
จัดส่งข้อมูลให้ คปร. ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
/2.3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3...
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ส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด) สาหรับการออกจากราชการตามมาตรการ ฯ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554) ซึ่ง คปร. กาหนดให้ส่วนราชการทบทวนบทบาท
ภารกิจ วิเคราะห์ และสารวจอัตรากาลังของสวนราชการและจัดทาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของ คปร.
ดังนี้
2.3.1 แผนดาเนินมาตรการ ฯ ได้แก่ (1) ประมาณการจานวนข้าราชการ
(2) ประมาณการกลุ่มเป้าหมายและจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (3) ประมาณการงบบุคลากร
2.3.2 แนวทางในการจัดระบบบริหารจัดการ ได้แก่ (1) การกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ (2) แนวทาง/แผนการบริหารจัดการของ ส่วนราชการ
2.4 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 – 6 : ได้แก่ แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตาม
มาตรการ ฯ แบบหนังสือขอระงับการลาออกจากราชการตามมาตรการ ฯ และคาถาม-คาตอบ
โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ดาเนินการจัดทาข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจาณาแผนดาเนินตามมาตรการฯ เพื่อนาเสนอ คปร. เพื่อพิจารณา (สานักงาน ก.พ. กาหนดให้ส่งข้อมูล
ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม จานวน 5 ตาราง) โดยสรุปสาระสาคัญของข้อมูล ดังนี้
1) ประมาณการจานวนข้าราชการที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
ข้อมูลข้าราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และข้าราชการกลุ่มเป้าหมายที่สามารถ
เข้าเกณฑ์ซึ่งสามารถเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นับถึงวันที่
30 กันยายน พ.ศ.2554 (ไม่รวมข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 ) ดังนี้
กรณีของมาตรการฯ ที่ส่วนราชการเลือกดาเนินการ (กรณีที่ 3 หรือกรณีที่ 4 หรือกรณีที่ 5)
กรณีของมาตรการฯ ที่ส่วนราชการเลือกดาเนินการ
จานวนข้าราชการ
(1) จานวนข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 #
(2) จานวนข้าราชการทั้งหมดในส่วนราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 #
จานวนข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ [(1) หาร (2) คูณ 100]*

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
87
424
20.52 ~ 21

หมายเหตุ * การคานวณร้อยละ ให้ปัดเศษขึ้นเป็นจานวนเต็ม
จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเข้าตามเกณฑ์ในกรณีที่ 4 (1) ส่วนราชการที่มีจานวนข้าราชการสูงอายุ
50 ปี ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป กาหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
2) ประมาณการจานวนกลุ่มเป้าหมาย และจานวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
โดยดาเนินการประมาณจากกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป รวมกับ
จานวนผู้ที่มีอายุราชการ 25 ปีขึ้นไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย จานวน 92 คน
ตามเกณฑ์ในกรณีที่ 4 (1) ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของกลุ่มเป้าหมาย
ดังนั้น กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 92 คน
ร้อยละ 5 ของกลุ่มเป้าหมาย
= 4.60
~ 5 คน (ปัดเศษเป็นจานวนเต็ม)
จะเห็นได้ว่าสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 5 คน (ดังรายละเอียดในตารางที่ 2)
/3) ประมาณการ...

- 15 3) ประมาณการงบประมาณบุคลากรสาหรับจ่ายเงินก้อน (8-15 เท่า)
สานักงาน ก.พ. ให้มหาวิทยาลัยประมาณงบประมาณสาหรับจ่ายเงินก้อน (8 – 15
เท่า) โดยคานวณจากข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย (เป็นข้อมูลประมาณการเท่านั้น) ทั้งนี้ กรณีส่วนราชการจะ
ดาเนินการฯ ได้ ต้องมีงบบุคลากรเพียงพอสาหรับจ่ายเงินก้อน (ดังรายละเอียดในตารางที่ 3)
4) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ
เสนอที่ประชุมพิจารณา กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส่วนราชการสามารถใช้ในการ
คัดกรองผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ดังนี้
ข้อมูลทีม่ หาวิทยาลัยเลือก

ที่

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดกรองผู้เข้ามาตรการฯ

1
2
3
4
5

กาหนดสายงาน/สาขาที่ขาดแคลน
กาหนดจานวนคน/สัดส่วนของสายงาน/สาขา/กลุม่ งานที่มี ความจาเป็น
ผลการปฏิบตั ิราชการ
ปัญหาด้านสุขภาพ
อื่น ๆ โปรดระบุ ....................................................................
.................................................................................................

ปีงบ 2554

ปีงบ 2555

√
√
√
√

√

ที่ประชุม
พิจารณา

√
√

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะใช้ตาม ก.พ. กาหนด หรือ กาหนดเพิ่ม หรือ กาหนดเป็นอย่างอื่น
(ดังรายละเอียดในตารางที่ 4)
5) แผนการทดแทนอัตรากาลัง
เสนอที่ประชุมพิจารณากาหนดแนวทาง / แผนการบริหารจัดการงานของส่วน
ราชการ ดังนี้ (ดังรายละเอียดในตารางที่ 5)
แนวทาง/แผนการบริหารจัดการงาน
1
2
3
4
5
6
7
8

แผนการทดแทนอัตรากาลัง
แผนการปรับโครงสร้างส่วนราชการ
แผนการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการประชาชน
แผนการถ่ายทอดการเรียนรู้งาน
แผนการถ่ายทอดความรูค้ วามสามารถจากผู้ที่เข้าร่วมมาตรการฯ
แผนการปรับระบบการทางาน
แผนการนาเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนกาลังคนที่เข้าร่วมมาตรการฯ
อื่น ๆ โปรดระบุ............................

ข้อมูลทีม่ หาวิทยาลัยเลือก
ปีงบ 2554

ปีงบ 2555

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

ที่ประชุม
พิจารณา

เอกสารประกอบการประชุม
1. ตารางที่ 1 ประมาณการจานวนข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
2. ตารางที่ 2 ประมาณการจานวนกลุ่มเป้าหมาย และจานวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
3. ตารางที่ 3 ประมาณการงบประมาณสาหรับจ่ายเงินก้อน (8-15 เท่า)
4. สาเนาหนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร. 1008.2/8 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555
/มติที่ประชุม…

- 16 มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบข้อมูลตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 ตามที่โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่นาเสนอ
2. กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ที่

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดกรองผู้เข้ามาตรการฯ

1
2
3
4
5

กาหนดสายงาน/สาขาทีข่ าดแคลน
กาหนดจานวนคน/สัดส่วนของสายงาน/สาขา/กลุ่มงานที่มี ความจาเป็น
ผลการปฏิบัติราชการ
ปัญหาด้านสุขภาพ
อื่น ๆ โปรดระบุ ....................................................................
.................................................................................................

มติ
ที่ประชุม

√
√
√

3. แนวทาง/แผนการทดแทนอัตรากาลัง
แนวทาง/แผนการบริหารจัดการงาน
1
2
3
4
5
6
7
8

แผนการทดแทนอัตรากาลัง
แผนการปรับโครงสร้างส่วนราชการ
แผนการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการประชาชน
แผนการถ่ายทอดการเรียนรู้งาน
แผนการถ่ายทอดความรู้ความสามารถจากผู้ที่เข้าร่วมมาตรการฯ
แผนการปรับระบบการทางาน
แผนการนาเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนกาลังคนที่เข้าร่วมมาตรการฯ
อื่น ๆ โปรดระบุ............................

มติ
ที่ประชุม
√
√
√
√
√
√
√

5.2 การขอกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งมหาวิทยาลัยทราบว่า สานักงาน ก.พ.
ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง และกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ใหม่ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นาเสนอ
เรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม ก.พ.อ. ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ดังนั้น จึงแจ้ง
สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการกาหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับสาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้
ได้รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนของผู้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ.
รับรอง โดยอนุโลมไปพลางก่อนจนกว่า ก.พ.อ. จะรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
กาหนดอัตราเงินเดือนที่ควรจะได้รับสาหรับตาแหน่งที่จะได้รับแต่งตั้ง
โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ สรุปสาระสาคัญหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดอัตรา
เงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21
มีนาคม พ.ศ. 2555 ได้ ดังนี้
/1. ในการปรับ…

- 17 1. ในการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาและการปรับเงินเดือนชดเชยให้
ข้าราชการ ให้ส่วนราชการใช้จากเงินเหลือจ่ายของส่วนราชการก่อน หากไม่พอให้ใช้จ่ายจากงบกลาง งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2555
2. ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ตามหนังสือ
ฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
3. กาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ทั้งผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา
ในประเทศ และสถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ญี่ปุ่น และ AIT ดังนี้
ลาดับ
ที่

คุณวุฒิ

1

ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

2

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
และปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 6 ปี)
ปริญญาตรีที่มหี ลักสูตร
กาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
5 ปี
ปริญญาตรีที่มหี ลักสูตร
กาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
4 ปี
อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรที่มรี ะยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)

3
4
5
6
7

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท)

8

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

9

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น และประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า

ประเภทและ
ระดับตาแหน่ง
วิชาการ
ระดับ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ระดับ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ระดับ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ระดับ
ปฏิบัติการ
ทั่วไป
ระดับ
ปฏิบัติงาน
ทั่วไป
ระดับ
ปฏิบัติงาน
ทั่วไป
ระดับ
ปฏิบัติงาน
ทั่วไป
ระดับ
ปฏิบัติงาน
ทั่วไป
ระดับ
ปฏิบัติงาน

กาหนดอัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือนเดิม
1 ต.ค. 54
17,010-18,040

19,000-20,140

ตั้งแต่ 1 เม.ย. 55
เป็นต้นไป
19,000-20,900

12,600-13,360

15,300-16,220

15,300-16,830

9,940-10,540

12,480-13,230

12,480-13,730

9,140-9,690

11,680-12,390

11,680-12,850

8,010-8,500

9,640-10,220

9,640-10,610

7,670-8,140

9,300-9,860

9,300-10,230

7,010-7,440

8,640-9,160

8,640-9,510

6,410-6,800

7,620-8,080

7,620-8,390

5,700-6,050

6,910-7,330

6,910-7,610

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 55

- 18 4. กาหนดให้พิจารณาเลือกปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่างน้อย 4 ปัจจัย จาก 8 ปัจจัย
5. กาหนดให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ได้รับ
เงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นสาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เพื่อให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2555 โดยใช้เงินเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัยก่อน หากไม่พอให้ใช้จ่ายจากงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. สาเนาหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 3 ลงวันที่ 1
พฤษภาคม พ.ศ. 2555
2. สาเนาหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555
3. ตารางแสดงจานวนบุคลากรที่อยู่ในเกณฑ์และประมาณการงบประมาณที่ใช้สาหรับปรับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
สาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
เพื่อให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยใช้เงินเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัยก่อน
หากไม่พอให้ใช้จ่ายจากงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี
อนึ่ง มอบหมายให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ หารือสกอ. ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หมายความรวมถึง พนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยหรือไม่ และให้จัดเตรียมข้อมูลสาหรับการปรับอัตราเงินเดือนแรก
บรรจุสาหรับพนักงานใหม่
5.3 ขอความเห็นชอบการกาหนดประเภทตาแหน่ง และระดับตาแหน่งที่เหมาะสมกับภารกิจ
และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนดกรอบของตาแหน่ง อันดับเงินเดือนของตาแหน่ง
และจานวนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของตาแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง” การกาหนดตามวรรคหนึ่งให้กาหนดคราวละ
4 ปี โดยต้องคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้าซ้อน ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด
และตามมาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติไว้ว่า “การกาหนดตาแหน่ง
/ระบบการจ้าง...

- 19 ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ การเลื่อน
ตาแหน่ง...และการอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับอัตรากาลังของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรา 20
และมาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย จึงกาหนดให้คณะกรรมการพิจารณาวิเคราะห์กรอบอัตรากาลัง ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสานักงาน
อธิการบดี คณะ/สานัก/วิทยาลัย เพื่อการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลังในระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2555 – 2558)
ที่พึงมี ในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพิจารณาการกาหนดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่งที่เหมาะสมกับภารกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ในกรอบอัตรากาลัง 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ดังนี้
1. ประเภทตาแหน่งวิชาการ
ตาแหน่งวิชาการ เป็นสายงานด้านการสอนและวิจัย การให้บริการวิชาการ การทานุ
บารุงศิลปและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา กาหนดให้ทุกตาแหน่งมีเส้นทางทางความก้าวหน้า ได้โดย
ไม่จากัดจานวน
2. ประเภทตาแหน่งผู้บริหาร
ตาแหน่งบริหาร เป็นสายงานด้านการบริหาร ประกอบด้วยผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี ผู้อานวยการกอง และหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้มีมติเห็นชอบกาหนดตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการกอง 5 กอง และหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะทั้งคณะที่เป็น
ส่วนราชการและคณะที่เป็นส่วนงานภายในแล้ว ส่วนตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตจะยังไม่กาหนดไว้
ในกรอบอัตรากาลัง 4 ปีนี้
3. ประเภทตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นสายงานด้านการสนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ และการอานวยการทั่วไป ที่ต้องปฏิบัติงานโดยผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งมีความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างสูงเฉพาะด้าน มีระดับตาแหน่ง 5 ระดับ
ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
กาหนดให้ทุกตาแหน่งมีเส้นทางความก้าวหน้าโดยมีการประเมินค่างานแต่ยังไม่
กาหนดสัดส่วน ดังนี้
1. ระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นตาแหน่งแรกบรรจุ ให้มีได้ตามแผนกรอบอัตรากาลัง 4 ปี
ของแต่ละหน่วยงาน
2. ระดับชานาญการ กาหนดให้มีกรอบอัตรากาลังอย่างน้อยเท่ากับกรอบเดิม และ
สามารถเพิ่มได้อีกตามผลการประเมินค่างาน
/3. ระดับชานาญการ...

- 20 3. ระดับชานาญการพิเศษ กาหนดไว้ที่หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักและหน่วยงาน
ภารกิจสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องมีการประเมินค่างาน
4. ระดับเชี่ยวชาญ กาหนดให้มีในหน่วยงานที่ได้มีการกาหนดความจาเป็นไว้แล้ว
ส่วนการกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึ้นให้มีการประเมินค่างาน
5. ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในแผนกรอบอัตรากาลัง 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 จะยัง
ไม่กาหนดในกรอบอัตรากาลัง 4 ปีนี้
4. ประเภทตาแหน่งทั่วไป
ตาแหน่งทั่วไป ซึ่งทาหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการ การบริหารวิชาการ และ
การอานวยการทั่วไป ซึ่งต้องปฏิบัติโดยผู้สาเร็จการศึกษาในระดับต่ากว่าปริญญา มีระดับตาแหน่ง 3 ระดับ
ได้แก่ ระดับปฏิบัติงาน ระดับชานาญงาน ระดับชานาญงานพิเศษ
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
กาหนดให้ทุกตาแหน่งมีเส้นทางความก้าวหน้าถึงระดับชานาญงานพิเศษ โดย
ตาแหน่งระดับชานาญงาน ระดับชานาญงานพิเศษ กาหนดตาแหน่งไว้ที่หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักและ
หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบการประชุม
ตารางเปรียบเทียบร้อยละของระดับตาแหน่งแต่ละประเภท จาแนกตามข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555)
มติที่ประชุม
เห็นชอบการกาหนดประเภทตาแหน่ง และระดับตาแหน่งตามที่เสนอ ส่วนการขอรับการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นต้องมีการประเมินค่างาน โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
ค่างาน เพื่อวิเคราะห์ค่างานนั้นๆ ก่อนการประเมิน
5.4 ขอความเห็นชอบเอกสารกรอบอัตรากาลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2555 - 2558
สืบเนื่องจากโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ นาเสนอกรอบอัตรากาลัง 4 ปี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555 วาระ
พิเศษ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบอัตรากาลัง 4 ปี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2555 – 2558 แล้ว นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับอัตรากาลังของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรา 20
และมาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โครงการ
จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ดาเนินการจัดทาเอกสารกรอบอัตรากาลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
2555 – 2558 โดยมีสาระสาคัญประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย
/หลักเกณฑ์…

- 21 หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลัง และแนวทางการบริหารกรอบอัตรากาลัง เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือสาหรับการบริหารอัตรากาลังของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ต่อไป
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาเอกสารกรอบอัตรากาลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 – 2558
เอกสารประกอบการประชุม
- เอกสารกรอบอัตรากาลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 – 2558
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกรอบอัตรากาลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2555 – 2558 ส่วนโครงสร้างมหาวิทยาลัย ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาก่อน
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
5.5 ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งว่างมีเงินและขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วยภารกิจของโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ เป็นองค์กรกลางที่ให้บริการ บริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่สรรหาบุคคลเริ่มเข้าปฏิบัติงานจนถึงลาออกหรือเกษียณอายุราชการ
การสนับสนุน ส่งเสริมความก้าวหน้า การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลให้แก่บุคลากรที่พึงจะได้รับ
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีค่านิยมหลัก ทัศนคติ และสมรรถนะที่สามารถตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละเรื่องต้องดาเนินงานให้เป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ นโยบาย ตลอดจนมีการปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง จะเห็น
ได้จากการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน เป็นต้น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการประจาโครงการ
จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อทาหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับระบบบริหารงาน
บุคคลในระดับต่างๆ ให้คาปรึกษาในการบังคับใช้ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามเจตนารมณ์ของการตราข้อกฎกาหนด
ต่างๆ และสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย เสนอยกร่างหรือปรับปรุงกฎหมายให้ความถูกต้อง ชัดเจน เป็น
ธรรม เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ตลอดจนเสนอแนะด้านกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติงานบุคคล
โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาขอ
อนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งว่างมีเงิน เลขที่ตาแหน่ง 399 จากตาแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ เป็น ตาแหน่งนิติกร
ปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ อัตราเงินเดือน 11,890 บาท และขออนุมัติเปิดสอบแข่งขัน ทั้งนี้
การพิจารณาเปลี่ยนตาแหน่งกาหนดให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับ
ตาแหน่งและการตัดโอนตาแหน่งบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งได้การวิเคราะห์
ภารกิจและจานวนบุคลากรที่พึงมีในหน่วยงานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งว่างมีเงิน เลขที่ตาแหน่ง 399 จาก ตาแหน่งบุคลากร
ปฏิบัติการ เป็น ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
/2. ขออนุมัติ...
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ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ อัตราเงินเดือน 11,890 บาท
เอกสารประกอบการประชุม
1. โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
2. กรอบอัตรากาลัง 4 ปี ของ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
มติที่ประชุม

อนุมัติ

5.6 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องเงินประจาตาแหน่งและเงินค่าตอบแทน
ที่นอกเหนือจากเงินเดือนสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วยข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 บัญญัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่ง
ประเภทต่าง ๆ โดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน ตามประกาศค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนตามที่
คณะกรรมการกาหนด
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งข้อบังคับ
ฉบับใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการกาหนดเงินประจาตาแหน่งและ

เงินค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. วันที่มีผลใช้บังคับ
ข้อเสนอ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554 คือวันที่ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 มีผลใช้บังคับ
2. อัตราเงินประจาตาแหน่ง
3. เงินค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือน
4. เงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนสาหรับพนักงานที่ได้รับการ
แต่งตั้งก่อนประกาศมีผลใช้บังคับ
4.1 ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้อเสนอ
1. ได้รับเงินประจาตาแหน่ง 5,600 บาท/เดือน ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามทีไ่ ด้รับอยู่เดิม
และค่าตอบแทนทีน่ อกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับเงินประจาตาแหน่ง
2. ได้รับเงินประจาตาแหน่ง 3,500 บาท/เดือน
2.1 ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามที่ได้รับอยู่เดิม หรือ
2.2 ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่ง 5,600 บาท/เดือน หรือ
2.3 ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่ง 5,600 บาท/เดือน เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่าชัว่ คราวของ
ตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการพิเศษ หรือ
/2.4)…
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และค่าตอบแทนทีน่ อกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับเงินประจาตาแหน่ง
4.2 ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ข้อเสนอ ได้รับเงินประจาตาแหน่ง 9,900 บาท/เดือน ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามที่ได้รบั
อยู่เดิม และค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับเงินประจาตาแหน่ง
4.3 ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการพิเศษ
ข้อเสนอ ได้รับค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนเดือนละ 3,500 บาท/เดือน ตั้งแต่วันที่
ประกาศมีผลบังคับใช้
4. การได้รับเงินประจาตาแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนสาหรับ

พนักงานที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ข้อเสนอ ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งและเงินค่าตอบแทนตามบัญชีที่แนบท้ายนี้
เอกสารประกอบการประชุม
1. ข้อมูลเงินประจาตาแหน่ง และค่าตอบแทนทีน่ อกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

2. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องเงินประจาตาแหน่งและเงินค่าตอบแทนที่นอกเหนือจาก
เงินเดือนสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินประจา
ตาแหน่งและค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนเทียบเคียงกับข้าราชการ แต่เนื่องจากการได้รับเงินประจา
ตาแหน่งจะต้องพิจารณาอัตราเงินเดือนด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องเยียวยาพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงาน
มานาน และมีสัดส่วนอัตราเงินเดือนต่ากว่า 1.4 สาหรับสายวิชาการ และ 1.3 สาหรับสายสนับสนุนวิชาการ ก่อน
ที่ประชุมจึงมีมติให้แต่งตั้งคณะทางาน โดยมีตัวแทนจากแต่ละคณะ เพื่อพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนสาหรับ
พนักงานที่ปฏิบัติงานมานาน โดยมีอัตราเงินเดือนกับสัดส่วนเงินสวัสดิการไม่ต่ากว่า 1.4 สาหรับสายวิชาการ และ
1.3 สาหรับสายสนับสนุนวิชาการ และพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนที่
นอกเหนือจากเงินเดือน
5.7 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอถอนเรื่อง
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
6.1 จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ด้วยโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทาคู่มือและโปสเตอร์จรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555 และได้จัดส่งให้คณะ สานัก และหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานอธิการบดี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถใช้ประกอบในการประกัน
คุณภาพ ตามองค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ข้อ 5 และขอให้แจ้งบุคลากรในหน่วยงานให้ถือปฏิบัติ
/รองอธิการบดี...

- 24 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อทราบ
เอกสารประกอบการประชุม
- บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2.3/ว 1281 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เรื่องคู่มือและ
โปสเตอร์จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

13.40 น.

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากร
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
10/2555

( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

