รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
๑. อธิการบดี
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๓. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์
๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๙. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๑. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑๓. คณบดีคณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ
๑๔. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
๑๕. ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
๑๖. (แทน) ประธานสภาอาจารย์
๑๗. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
กรรมการ
นางสายเพชร อักโข
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ไชยันต์ รัชชกูล
กรรมการ
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
กรรมการ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์

กรรมการ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์

กรรมการ
กรรมการ

นายไท แสงเทียน
นายรัชชนนท์ แกะมา

กรรมการ
กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี
ผู้ร่วมประชุม
๑. นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี
๒. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๓. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
๔. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์
๕. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง
เริ่มประชุมเวลา

ติดภารกิจ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองแผนงาน
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่

๐๙.๔๕ น.
/ระเบียบวาระที่ ๑...

-๒ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ มอบหมายผู้ทาหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
เลขานุการในที่ประชุมเดินทางไปต่างประเทศ ประธาน จึงมอบหมายให้ นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ ทาหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ขออนุมัติปรับแผนอัตรากาลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติปรับแผนอัตรากาลัง ๔ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ โดยการปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๓ อัตรา ที่
ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น
พันธกิจของคณะ ภาระงานในภาพรวมของหน่วยงาน กรอบอัตรากาลังของหน่วยงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ
เพิ่มเติม นั้น
บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เหตุผลและความจาเป็นในการกาหนดกรอบอัตรากาลังที่พึงมีให้สอดคล้องกับภารกิจหลักและผลสัมฤทธิ์ของงาน
โดยการวิเคราะห์หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานตามหลักการ
ของระบบการจาแนกตาแหน่งเพื่อกาหนดความจานวนอัตรากาลังที่เหมาะสมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย
คานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้าซ้อน ความประหยัด ดังนี้
๑. แบบวิเคราะห์ค่างาน ตาแหน่งช่างเทคนิค
๒. แบบวิเคราะห์ค่างาน ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
๓. แบบวิเคราะห์ค่างาน ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อโปรดพิจารณา ขออนุมัติปรับแผนอัตรากาลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอ
หากเห็นชอบ จักได้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
/เอกสารประกอบ...

-๓เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. โครงสร้างการบริหารงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
๓. สาเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๔๓๘๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖
๔. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
มติที่ประชุม
เห็นชอบอนุมัติกรอบสายสนับสนุนตามที่หน่วยงานนาเสนอ และให้มหาวิทยาลัย
จัดทาปฏิทินการพิจารณาแผนกรอบอัตรากาลังปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปี ๒๕๕๖ รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบและอนุมัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปี ๒๕๕๖ รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามผลการประเมินที่คณะ หน่วยงาน นาเสนอ
ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร และเงินที่กันไว้ส่วนกลางร้อยละ ๐.๐๗๕ ใช้สาหรับการปัดเศษให้แก่ข้าราชการทุก
หน่วยงาน และจัดสรรให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย โดยที่การทางานนั้น
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยตามดุลยพินิจของอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลสังกัดคณะ หน่วยงาน ต่าง ๆ และได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
๑. วงเงิน ๓% ของเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ดังนี้
จานวนข้าราชการ
๔๑๘
ราย
- เงินเดือนรวม
๑๓,๐๐๙,๕๗๐.บาท
- วงเงิน ๓%
๓๙๐,๒๘๗.๑๐
บาท
๒. เงินที่กันไว้ส่วนกลาง
ใช้ปัดเศษให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทุกหน่วยงานและ
จัดสรรให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมของมหาวิทยาลัย รวมจานวน
๔๘ ราย
๓. สรุปวงเงินและผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๖
วงเงิน ๓%
๓๙๐๒๘๗.๑๐
บาท
ใช้เลื่อนเงินเดือนรวม
๓๙๐,๒๘๒.๘๔
บาท
วงเงินคงเหลือรวม
๔.๒๔
บาท
/๔. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง...

-๔๔. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีคาสั่งให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี
๒๕๕๖ รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และได้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นรายบุคคล โดยผ่านทางระบบฐานข้อมูล DMS เรียบร้อยแล้ว
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อโปรดทราบ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. ประกาศมหาวิ ทยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื่อ ง หลั กเกณฑ์ วิ ธีการและเงื่อ นไขการเลื่ อนเงิน เดือ น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่
๒ พ.ศ. ๒๕๕๖
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเลื่ อ นเงิ น เดื อ นของข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งดารงตาแหน่งอธิการบดี และอธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทุกคณะ หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ รายงานผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปี ๒๕๕๖
รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖
กันยายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบและอนุมัติการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามผลการประเมินที่คณะ/หน่วยงาน นาเสนอภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรในภาพรวม
ของแต่ละหน่วยงาน โดยเงินรายได้คณะและเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่มจัดสรรให้ร้อ ยละ ๓ ของเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัยจัดสรรให้
คณะ/หน่วยงานร้อยละ ๒.๙๒๕ และเงินที่กันไว้ส่วนกลางร้อยละ ๐.๐๗๕ ใช้สาหรับการปัดเศษให้แก่พนักงานเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย และจั ดสรรให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ ปฏิบัติงานให้แก่งาน
ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย โดยที่ การทางานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยตามดุลยพินิจของอธิการบดี
กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสังกัดคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
/วงเงิน ๓ %...

-๕๑. วงเงิน ๓ % ของเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ดังนี้
รายการ
จานวนพนักงาน
เงินเดือนรวม
วงเงิน ๓ %

เงินงบประมาณ(แผ่นดิน+ผลิตแพทย์เพิ่ม)
๓๑๐ ราย
๗,๐๔๗,๗๕๐ บาท
๒๑๑,๔๓๒.๕๐ บาท

เงินรายได้(ม.+คณะ)
๔๒๖ ราย
๗,๓๒๐,๖๓๘ บาท
๒๑๙,๒๘๘.๖๔ บาท

๒. เงินที่กันไว้ส่วนกลาง
- ใช้ปัดเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้มหาวิทยาลัยและจัดสรรให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม จานวน ๑๗ ราย
๓. สรุปวงเงินและผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๖
รายการ
วงเงิน ๓ %
ใช้เพิ่มเงินเดือนรวม
วงเงินคงเหลือเหลือ
- ผลิตแพทย์เพิ่ม
- เงินอุดหนุน

เงินงบประมาณ (แผ่นดิน+ผลิตแพทย์เพิ่ม)
๒๑๑,๔๓๒.๕๐ บาท
๑๙๗,๑๔๐ บาท
๑๔,๒๙๒.๕๐ บาท
๓,๗๙๕.๗๐ บาท
๑๐,๔๙๖.๘๐ บาท

เงินรายได้(ม.+คณะ)
๒๑๙,๒๘๘.๖๔ บาท
๒๑๑,๖๘๐ บาท
๗,๖๐๘.๖๔ บาท

ดังนั้น ในภาพรวมวงเงินที่ใช้ในการเพิ่มเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงิน
งบประมาณและเงินรายได้ รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไม่เกินวงเงิน ๓ %
๔. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีคาสั่งให้เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปี ๒๕๕๖ รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และจะได้มีการแจ้งผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นรายบุคคล โดยผ่านทางระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร DMS เรียบร้อยแล้ว
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ รายงานผลการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒

ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ณ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามผลการประเมินที่คณะ/หน่วยงาน นาเสนอ โดยให้เลื่อนตามโควตา ๒ ขั้น จานวน
๑๖ ราย และเห็นชอบให้เลื่อน ๑ ขั้น เพิ่มเติม จานวน ๕ ราย นั้น กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลสังกัดคณะ/หน่วยงาน ต่าง ๆ พร้อมดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
/๑. เลื่อนขั้น…

-๖๑. เลื่อนขัน้ ค่าจ้างลูกจ้างประจา ๐.๕ ขั้น รวมทั้งปี ๑ ขัน้ จานวน ๓ ราย
๒. เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ๑ ขั้น รวมทั้งปี ๑.๕ ขัน้ จานวน ๘๓ ราย
๓. เลื่อนขัน้ ค่าจ้างลูกจ้างประจา ๑.๕ ขั้น รวมทั้งปีไม่เกิน ๒ ขั้น จานวน ๒ ราย
๔. ให้ลูกจ้างประจาได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เนื่องจากค่าจ้างถึงขั้นสูงของตาแหน่ง
จานวน ๒๔ ราย
๕. ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง (เนื่องจากผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์) จานวน ๑ ราย
กองการเจ้าหน้าที่ มีคาสั่งให้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และได้แจ้งผลการเลื่อนขั้นค่าจ้างให้คณะ/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องแล้ว
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง)/กลุ่มงาน/ การเลื่อนระดับชั้นงาน

ตามที่ ก.พ. ได้กาหนดการบริหารอัตรากาลังลูกจ้างประจาระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยจาแนกตาแหน่งลูกจ้างประจาเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มงานบริการพื้นฐาน ๒) กลุ่ม
งานสนับสนุน ๓) กลุ่มงานช่าง และ ๔) กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
ลูกจ้างประจาไปดารงตาแหน่งใหม่ กรณีการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง) และกลุ่มงาน
และได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ให้คณะ/หน่วยงานดาเนินการแล้ว นั้น
หน่วยงานต่างๆ ได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรียบร้อยแล้ว ผู้อานวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอที่ประชุมทราบ การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง และกลุ่มงาน/การเลื่อนระดับชั้นงาน
จานวน ๘ ราย ดังนี้
๑) การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง) และกลุ่มงาน/การเลื่อนระดับชั้นงาน จานวน ๔ ราย
ลาดับที่

สังกัด/ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งเดิม

ระดับ

ขั้น

พนักงานสถานที่

๑

๑๔,๘๕๐ พนักงานธุรการ

๒

๑๔,๘๕๐ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

พนักงานทั่วไป

๑

๑๔,๘๕๐

๑

๑๔,๘๕๐ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

๑

๑๔,๘๕๐ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

๒

๑๔,๘๕๐ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒

สานักงานอธิการบดี
กองการเจ้าหน้าที่
นางอุไรวรรณ ไชยกุล
คณะเกษตรศาสตร์
สานักงานไร่ฝึกทดลอง
และห้องปฏิบัติการ
กลาง
นายอุทัย คูณสมบัติ

๓

นายพันธ์ คาพันธ์

พนักงานทั่วไป

๑

๑๔,๘๕๐

๔

นายมานิตย์ คามุงคุล

พนักงานทั่วไป

๑

๑๔,๘๕๐

๑

ตาแหน่งใหม่

พนักงาน
การเกษตร
พนักงาน
การเกษตร
พนักงาน
การเกษตร

ระดับ

ขั้น

ตั้งแต่วันที่

-๗-

๒) การเลื่อนระดับชั้นงาน จานวน ๔ ราย
ลาดับที่

๑
๒
๓

๔

สังกัด/ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งเดิม

ระดับ

ขั้น

ตาแหน่งใหม่

ระดับ

๑

๑๔,๘๕๐

พนักงานทั่วไป

๒

๑

๑๔,๘๕๐

พนักงานทั่วไป

๒

พนักงานทั่วไป

๑

๑๔,๘๕๐

พนักงานทั่วไป

๒

พนักงาน
ห้องปฏิบัติการ

๒

๑๕,๔๔๐

พนักงาน
ห้องปฏิบัติการ

๓

สานักงานอธิการบดี
สานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
นายสิทธิชัย
พนักงานทั่วไป
ปรากฏรัตน์
นายชาติ มะโล
พนักงานทั่วไป
นายวิเชียร
วงศ์อินทร์
คณะเกษตรศาสตร์
สานักงานไร่ฝึก
ทดลองและ
ห้องปฏิบัติการกลาง
นายวิชัย คงบุญ

มติที่ประชุม

ขั้น

ตั้งแต่วันที่

๑๔,๘๕๐ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๖
๑๔,๘๕๐ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๖
๑๔,๘๕๐ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๕๖

๑๕,๖๑๐ ๒๘ มิถุนายน
๒๕๕๖

รับทราบ
๔.๕ รายงานการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน ๕ ราย ดังนี้
๑. นางสาวระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ข้าราชการตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่ม
วิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖
๒. นางสาวช่อทิพย์ กัณฑโชติ พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๕๖
๓. นายสุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชา
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
๔. นางกัญญา จึงวิมุติพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งอาจารย์ สังกัด กลุ่มวิชาการ
ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิ ลป
ประยุกต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
/๕. นางสุภาวณีย์...

-๘๕. นางสุ ภ าวณีย์ อมรจิ ตรสุ ว รรณ พนักงานมหาวิ ทยาลั ยต าแหน่งอาจารย์ สั งกั ด
สาขาวิช านิ ติศาสตร์ คณะนิ ติศาสตร์ ดารงตาแหน่งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิช านิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๕๖
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขออนุมัติให้บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานกรณีพิเศษ

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวอภินันท์ สงเคราะห์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ด้วยทุนการศึกษาสาหรับอาจารย์
คณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๓
กันยายน ๒๕๕๖ เนื่องจากคณะมีแผนเปิดสอนปริญญาโทสาขาประวัติศาสตร์ จึงทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตร
ไม่เพียงพอ
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษาภายในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑๘ กาหนดว่า “ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ภายในประเทศ หากไม่สามารถไปศึกษาหรือศึกษาให้สาเร็จได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อ
กลับเข้าปฏิบัติราชการทันที และให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามลาดับจนถึงอธิการบดี” ซึง่ ระเบียบดังกล่าวบังคับใช้
กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
๒. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา สามารถรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้
สาเร็จการศึกษา
ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์
ทั้งนี้ ต้องมีห นั งสื อรับรองจากบัณฑิตวิทยาลั ย หรืออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นหลั กฐาน
ประกอบการยื่นเรื่องเพื่อขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการด้วย
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/๕.๒ ขออนุมัติ…

-๙๕.๒ ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุและเปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามที่ นายถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตาแหน่ง
อาจารย์ ตาแหน่งเลขที่ ๑๖๙ สังกัดกลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ลาออก
จากราชการตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ แล้วนั้น บัดนี้ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประสงค์ขอ
อนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุอัตราว่างดังกล่าว จาก คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิ ชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็น
คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยปริญญาตรีต้องสาเร็จการศึกษา
ในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดกลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ในปี การศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อส่ งเสริม และสนั บสนุนการพัฒ นาระบบการเรีย นการสอนของคณะให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรครบตามจานวน
ดัง นั้ น เพื่ อส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุน การเรี ยนการสอนของคณะ จึ งขออนุมั ติ เปลี่ ย น
เงื่อนไขการบรรจุอัตราดังกล่าว และขออนุมัติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย มาดารงตาแหน่ง
อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ ตาแหน่งอาจารย์ ตาแหน่งเลขที่ ๑๖๙ สังกัด
กลุ่ ม วิ ช าออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ คณะศิ ล ปประยุ ก ต์ แ ละการออกแบบ จาก “ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าออกแบบ
ผลิตภัณฑ์”เป็น “ปริญญาโท สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยปริญญาตรีต้องสาเร็จ
การศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์”
๒. ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อ ๗ (๒) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
สอบแข่งขันคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ “กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุให้เสนอขอ
อนุมัติต่อ ก.บ.บ.”
เอกสารประกอบการประชุม
- บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๕.๑/๒๖๙๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องขออนุมัติ
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุและเปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
มติที่ประชุม

อนุมัติ
๕.๓ การปรับฐานค่าจ้างขั้นต่าแรกบรรจุตามคุณวุฒิ ของลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ได้มีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจา เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เกิดขวัญกาลังใจและเพื่อดารงชีพได้ตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน จึง
เห็นควรปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของลูกจ้างชั่วคราวเงิน รายได้มหาวิทยาลัย ให้เทียบเคียงกับบัญชีเงินเดือน
และค่าจ้างแรกบรรจุสาหรับข้าราชการและลูกจ้างประจา ในอัตราแรกบรรจุที่กาหนดไว้ ณ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๖ โดยในส่วนของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้การปรับมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
/ผู้อานวยการ...

-๑๐-

ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ปรับฐานค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ เทียบเคียงกับอัตราข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจา ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ตามบัญชี ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
๒. กรณีค่าจ้างปัจจุบันเกินอัตราขั้นต่าอยู่แล้ว ให้ได้รับค่าจ้างเท่าเดิมที่ได้รับ
๓. กรณีเคยได้ค่าสวัสดิการเดิมหรือค่าครองชีพเดิมเมื่อรวมกับค่าจ้างเดิมแล้ว หากต่า
กว่าค่าจ้างขั้นต่าให้ปรับให้ได้รับถึงขั้นต่า
๔. กรณีเคยได้รับค่าสวัสดิการหรือค่าครองชีพเมื่อรวมกับค่าจ้างแล้ว เกินขั้นต่าให้
ได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างเดิมรวมกับค่าสวัสดิการหรือค่าครองชีพเดิมที่เคยได้รับ
๕. เห็นควรยกเลิกการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินค่าครองชีพ และให้ได้รับค่าจ้างอัตราใหม่
เอกสารประกอบการประชุม
๑. ตารางเทียบอัตราขั้นต่าตามคุณวุฒิตามบัญชีที่กาหนด
คุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปวส.
ปวท./อนุปริญญา
ปวช.
มัธยมศีกษาตอนต้น/ตอนปลาย

๑ ต.ค. ๕๐ ๑ ต.ค. ๕๓ ๑ เม.ย. ๕๔ ๑ ต.ค. ๕๔ ๑ ม.ค. ๕๕
๑ ม.ค. ๕๖
อัตราปัจจุบัน
อัตราที่ขอปรับ
๑๓,๑๑๐
๑๖,๒๐๐
๑๗,๐๑๐
๑๗,๐๑๐
๑๙,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๙,๗๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๖๐๐
๑๒,๖๐๐
๑๕,๓๐๐
๑๖,๔๐๐
๗,๙๔๐
๘,๗๐๐
๙,๑๔๐
๙,๑๔๐
๑๑,๖๘๐
๑๓,๓๐๐
๗,๑๐๐
๗,๓๐๐
๗,๖๗๐
๗,๖๗๐
๙,๓๐๐
๑๐,๒๐๐
๖,๔๗๐
๖,๖๗๐
๗,๐๑๐
๗,๐๑๐
๘,๖๔๐
๙,๕๔๐
๕,๗๖๐
๖,๑๐๐
๖,๔๑๐
๖,๔๑๐
๗,๖๒๐
๘,๓๐๐
๕,๐๘๐
๕,๔๒๐
๕,๗๐๐
๕,๗๐๐
๖,๙๑๐
๗,๕๙๐

๒. ข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่าย การปรับฐานค่าจ้างขั้นต่าตามคุณวุฒิ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
๓. ข้อมูลเปรียบเทียบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยอื่นๆ
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว และให้คณะนากลับไปพิจารณาว่าจะ
ปรับอัตราค่าจ้างเป็นเท่าใดและนาเสนออีกครั้ง
๕.๔ การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษและอื่นๆให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
นอกเหนือจากค่าจ้าง โดยใช้เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ขอถอนเรื่อง
๕.๕ ขออนุมัติปรับแผนอัตรากาลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติปรับแผน
อัตรากาลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ เพื่อปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน
/๒ อัตรา...

-๑๑๒ อัตรา เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภารกิจหลักของหน่วยงาน ตามเหตุผลและความจาเป็นตามบันทึกข้อความที่
ศธ ๐๕๒๙.๑๗/๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ ดังนี้
ลาดับ
ที่
๑
๒

ลูกจ้างชั่วคราว (เดิม)
ตาแหน่ง
เลขที่
ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
๔๖๕
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕๑๔

อัตรา
ค่าจ้าง
๙,๒๘๖
๘,๘๔๒

พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง
เลขที่
อัตรา
ตาแหน่ง เงินเดือน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๔๖๕ ๑๗,๒๙๐
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
๕๑๔ ๑๗,๒๙๐
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ในการดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเสนอข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ปัจจุบันสานักงานสภามหาวิทยาลัย มีบุคลากรในสังกัดจานวน ๒ อัตราดังกล่าว
ข้างต้น ซึ่งมีสถานภาพเป็นลูกจ้างชั่วคราว
๒. แผนอัตรากาลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
- สานักงานสภามหาวิทยาลัย ไม่ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังเพื่อการปรับสถานภาพ
จากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไว้
๓. แนวทางการบริหารกรอบอัตรากาลัง
- มหาวิทยาลัยได้กาหนดหลักการกาหนดกรอบอัตรากาลัง นโยบายการบริหาร
กรอบอัตรากาลัง การขออนุมัติกาหนดตาแหน่ง/การเปลี่ยนตาแหน่ง การขอกาหนดตาแหน่งใหม่ และการบรรจุ
และแต่งตั้งตามกรอบอัตรากาลัง
๔. เกณฑ์การวิเคราะห์กรอบอัตรากาลัง
- ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยกาหนด
กรอบของตาแหน่ง อันดับเงินเดือนของตาแหน่งและจานวนอัตรากาลังที่พึงมีในมหาวิทยาลัย รวมทั้งภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของตาแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง โดยคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้าซ้อน
ความประหยัด
- สภามหาวิทยาลัยได้กาหนดกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ภายใต้
การแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคลอบคลุมระบบบริหารอัตรากาลังทั้ง
ระบบข้าราชการ ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย ระบบลูกจ้างประจา และระบบลูกจ้างชั่วคราว พร้อมทั้งกาหนด
แนวทางการบริหารกรอบอัตรากาลัง
๕. ความเห็นของกองเจ้าหน้าที่
- จากแผนอัตรากาลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังใน
ภาพรวมทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว ดังนั้น การปรับแผนการจ้างจาก
ลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุผลและความเป็นของหน่วยงานซึ่งได้วิเคราะห์ภาระงาน
เหมาะสมแล้ว แต่มิได้กาหนดกรอบพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการปรับสถานภาพจากลูกจ้างชั่วคราวไว้ จึง
เห็นสมควรนาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับแผนอัตรากาลัง ๔ ปีต่อไป
/ผู้อานวยการ…

-๑๒ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อโปรดพิจารณาการขออนุมัติปรับแผนอัตรากาลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ตามที่สานักงานสภา
มหาวิทยาลัยนาเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป หากเห็นชอบจักได้นาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
- แผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
- ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๕๖
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. สาเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๗/๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๒. โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสานักงานสภามหาวิทยาลัย
๓. แผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๕๘ สานักงานสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
อนุมัติในหลักการการอนุมัติกรอบอัตรากาลังสังกัดสานักงานสภามหาวิทยาลัย และ
ให้จัดทาการวิเคราะห์ค่างานและปริมาณงาน ทั้งนี้ มอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าที่ จัดทาเอกสารวิเคราะห์
ค่างานและปริมาณงาน และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ขออนุมัติกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง สาหรับการสอบแข่งขันพนักงาน

มหาวิทยาลัย
๖.๑.๑ ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดกองบริการการศึกษา
สานักงานอธิการบดี
ด้วยสภามหาวิทยาลัย ได้เห็นชอบกรอบอัตรากาลังของกองบริการการศึกษา ประจาปี
๒๕๕๗ และจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจาปี ๒๕๕๗ สาหรับการเปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จานวน ๑ อัตรา
กองบริการการศึกษา มีความประสงค์จะเปิดสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ในตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จานวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัดงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี โดยกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ว่า ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
/แต่เนื่องจาก…

-๑๓แต่เนื่องจากตามข้อ ๔ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการกาหนดชื่อตาแหน่ง
และมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 บัญญัติว่า “การกาหนดชื่อตาแหน่งและมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยให้นาบัญชีแสดงมาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา มาใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม” ซึ่งมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับปฏิบัติการ ว่า จะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
๒. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
๓. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดังนั้น เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงาน
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณากาหนดคุณวุฒิที่เทียบได้ทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเคยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ ทม ๐๒๐๒.๔/๒๑๖๘๘ ลงวันที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๓๙ และทม ๐๒๐๒.๔/๒๖๖๘๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ และจากการสืบค้นข้อมูล
มหาวิทยาลัยอื่นๆ พบว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามยังถือปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวอยู่
หากที่ประชุมเห็นชอบจะได้จัดทาเป็นประกาศต่อไป
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๗ “คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีอานาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย...”
ข้อ ๑๑ “ให้คณะกรรมการกาหนดชื่อตาแหน่งและจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งไว้ทุกตาแหน่ง โดย
ระบุชื่อตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และลักษณะเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
โดยยึดหลักสมรรถนะสาหรับตาแหน่ง”
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้กาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ที่
ใช้ในการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองบริการการศึกษา คือต้องสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ.
๖.๑.๒ ตาแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน สังกัดสานักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม สานักงานอธิการบดี
ด้วยสภามหาวิทยาลัย ได้เห็นชอบกรอบอัตรากาลังของสานักงานบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม ประจาปี๒๕๕๗ และจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจาปี ๒๕๕๗ สาหรับการเปิดสอบแข่งขัน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จานวน ๑ อัตรา
สานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะเปิดสอบแข่งขันบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ในตาแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน จานวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจาอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา โดยกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งว่า ผู้สมัครสอบแข่งขัน
จะต้ อ งสาเร็ จ การศึกษาในระดั บ ประกาศนีย บัตรวิ ชาชี พชั้น สู ง หรื อเทีย บได้ไ ม่ต่ากว่า นี้ ทางไฟฟ้า กาลั ง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง
/แต่เนื่องจาก...

-๑๔แต่เนื่ องจากตามข้อ ๔ แห่ งประกาศมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี เรื่องการกาหนดชื่อ
ตาแหน่งและมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ กาหนดว่า “การกาหนดชื่อ
ตาแหน่งและมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยให้นาบัญชีแสดงมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม” ซึ่งมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปฏิบัติงาน กาหนดว่าว่า จะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
โดยตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตาแหน่งช่างอิเล็กทรอนิ กส์ ระดับปฏิบัติงานว่ามีภาระหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรูความสามารถ
ปฏิบัติงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตามคาสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือทีม่ ีอยู่อย่างกว้างๆ ภายใต้การ
กากั บ ตรวจสอบ ตลอดจนให้ คาปรึ ก ษา แนะน า และเสนอแนะ วิธี ก ารแกไขปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติง าน และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) เขียนแบบวงจรไฟฟ้า แบบชิ้นส่วนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู แบบชิ้นส่วน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบอุปกรณ์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาและมาตรฐาน
งานช่างอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ทดสอบ ซอม บารุง รักษา ติดตั้ง ปรับแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
อุป กรณ์นิ ว เคลี ย ร์ อิเล็ กทรอนิ กส์ ซึ่งมีร ะบบการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนด้ว ยตนเอง เพื่อ ให้ เกิดความ
ปลอดภัย และมีความพรอมในการใช้งาน
(๓) ตรวจ ทดสอบ ศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ที่ ไ ดรั บ มาใหม่
ดัดแปลง แกไขอุปกรณ์ทุกชนิดในความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
(๔) จัดทาสถิติและบันทึกประวัติ การซ่อมบารุงอุปกรณ์ดังกล่าว พิจารณา
จัดซื้อ จัดหาและควบคุมดูแลการรับจ่ายและทาบัญชีวัสดุอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดจาแนกประเภท
และกาหนดคุณสมบัติของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการวางแผน การพัฒนางาน และเพื่อ ให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
(๕) ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู แกปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ซ่อมบารุงเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการใช้งาน
ซึ่งภาระหน้าที่ดังกล่าว ล้วนแล้วแต่เป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางไฟฟ้า หรือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงาน
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา กาหนดคุณวุฒิของผู้ที่มีสิทธิ์
สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงาน หากที่ประชุมเห็นชอบ
จะได้จัดทาประกาศรับสมัครสอบแข่งขันต่อไป
/ข้อมูลประกอบ…

-๑๕ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๗ “คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีอานาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย...”
ข้อ ๑๑ “ให้คณะกรรมการกาหนดชื่อตาแหน่งและจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งไว้ทุกตาแหน่ง
โดยระบุชื่อตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และลักษณะเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
โดยยึดหลักสมรรถนะสาหรับตาแหน่ง”
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้กาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน คือ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
๖.๒ ให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอรับโอน นางกฤษณา กลางเภา ตาแหน่งบรรณารักษ์ชานาญ
การพิ เ ศษ ต าแหน่ ง เลขที่ ๗๐ สั ง กั ด ฝ่ ายหอสมุ ด ส านัก วิ ท ยบริ ก าร เนื่ อ งจากผ่ า นการคั ด เลื อ กเพื่ อ รั บ โอน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยินดีให้โอนได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอรับโอนบุคคลดังกล่าวไปสังกัดงานวารสารและเอกสาร ฝ่ายหอสมุดมหาวิทยาลัย
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีคาสั่งให้โอนบุคคลดังกล่าวไปสังกัดงานวารสารและ
เอกสาร ฝ่ายหอสมุดมหาวิทยาลัย สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตาม
คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๒๓๑๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
โปรดทราบ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๑
มาตรา ๒๘ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาและการ
แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู้ สั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เว้ น แต่ ก ารแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งวิชาการตามมาตรา ๑๘ (ก) (๑) : ศาสตราจารย์ และตาแหน่งประเภททั่วไป
วิช าชีพเฉพาะ หรือเชี่ย วชาญเฉพาะตามมาตรา ๑๘ (ค) (๑) : ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ รัฐมนตรีนาเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
มาตรา ๓๒ (๑) การโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในต่างสถาบันอุดมศึกษา อาจกระทาได้ เมื่อผู้มีอานาจตามมาตรา ๒๘ ทั้ง
สองฝ่ายยินยอมในการโอนและเจ้าตัวสมัครใจ
/เอกสาร...

-๑๖เอกสารประกอบการประชุม
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๘๒๖/๒๕๕๖) เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนหรือรับย้าย
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งบรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ สังกัด
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒. บันทึกข้อความ สานักวิทยบริการ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๐.๑/๕๓๒๙ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๓. คาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๕๐๖๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖
๔. คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๓๑๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับทราบ
๖.๓ ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน

ด้วย สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี ประสงค์รับย้ายบุคลากร
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการดาเนินงาน การบริหารจัดการวิชาการ ทั้ง
การพัฒนาหลักสูตร รายวิชา การพัฒนาอาจารย์ สหกิจศึก ษา หรือด้านวิชาศึกษาทั่วไป และคณะเภสัชศาสตร์
ยิ น ดีให้ ย้ ายและตัด โอนต าแหน่ ง และอั ตราเงินเดื อน นางสาวเกษสุ ดา จัน ดาพันธ์ ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งเลขที่ ๔๙๗ ไปสังกัดสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
ทั้งนี้ สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยินดีรับย้ายและรับตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนบุคคลดังกล่าว
โดยตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ว่าง
มีเงิน) อัตราเงินเดือน ๑๗,๒๙๐.-บาท ให้กับคณะเภสัชศาสตร์
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการตัดโอน
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือน ดังนี้
๑. ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดื อน นางเกษสุดา จันดาพันธ์ ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ ๔๙๗ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ไปสังกัดสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี
๒. ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงิ นเดื อนพนักงานมหาวิทยาลั ยเงิ นรายได้ ตาแหน่ ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี ไปสังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. มติ อ.ก.ม.ครั้งที่ ๕/๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๕
การย้ายข้าราชการ ทาได้ทุกกรณีเมื่อได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดทั้งสองฝ่าย และมอบอานาจ
ให้อธิการบดีดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอให้ อ.ก.ม.พิจารณาอนุมัติ
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภท
ตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๖
หมวด ๒ การตัดโอนตาแหน่ง
ข้อ ๙ วิธีการตัดโอนตาแหน่ง
/(๑) กรณีตัดโอน...

-๑๗(๑) กรณีตัดโอนตาแหน่งภายในมหาวิทยาลัย ให้ส่วนราชการภายในที่จะรับตัดโอนตาแหน่ง
เสนอเหตุผลความจาเป็น ผลการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลังทั้ง ๒ ฝ่าย บันทึกความตกลง
และความยินยอมจากส่วนราชการภายในที่ให้ตัดโอนตาแหน่งต่อ ก.บ.บ.พิจารณา
ข้อ ๑๐ วันที่ได้รับอนุมัติ......การตัดโอนตาแหน่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ก.บ.บ.อนุมัติ
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความ สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ ๐๕๒๙.๔.๖/๗๓๖ ลงวันที่ ๑๙
มิถุนายน ๒๕๕๖
๒. บันทึกข้อความ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๙๔๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
๓. บันทึกข้อความ คณะเภสัชศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๑/๑๐๕๑๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
๔. บันทึกข้อความ สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ ๐๕๒๙.๔.๖/ ๑๒๓๙ ลงวันที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน นางเกษสุดา จันดาพันธ์ ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ ๔๙๗ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ไปสังกัดสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี
๒. การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการ
บริหารงานบุคคลในอนาคต ขอให้กองแผนงานจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณทดแทน
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
๖.๔ ขออนุมัติแก้ไขเอกสาร ๒ แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.
๒๕๕๕
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ เกี่ยวกับ
การแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี และผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า โดยผ่านความเห็นชอบและอนุมัติ
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบ
แล้ว นั้น
ซึ่งตามข้อ ๑๐ แห่งประกาศฯ ได้กาหนดเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๑ แห่งประกาศฯ ได้กาหนดเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของกรรมการ
ข้อ ๑๒ แห่งประกาศฯ กาหนดให้คณะกรรมการดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(๑) การคัดเลือกเบื้องต้น
(ก) คัดเลือกผู้มีความเหมาะสมที่สุด จานวน ๑ คน โดยพิจารณาจากประวัติการ
รับราชการ ผลสัมฤทธิ์ของงานของตาแหน่งที่ครองอยู่ แผนการบริหารและ
พัฒนาหน่วยงาน และการสัมภาษณ์
/(ข) แบบประเมิน...

-๑๘(ข) แบบประเมิน ค่าคะแนน และเกณฑ์ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ให้เป็นไปตาม
เอกสารแนบ ๒ แนบท้ายประกาศ นั้น
เนื่องจากคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยกองแผนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น จึงมีมติเห็นชอบให้กองการเจ้าหน้าที่นาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาปรับแก้ไข
เอกสารแนบ ๒ แนบท้ายประกาศฯ หน้า ๕ ส่วนที่ ๕ ผลการประเมิน ๕.๑ ฯ
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อโปรดพิจารณา ขออนุมัติปรับแก้ไขเอกสารแนบ ๒ แนบท้ายประกาศฯ หน้า ๕ ส่วนที่ ๕ ผลการประเมิน ๕.๑
ประวัติและผลงานย้อนหลัง ดังนี้
๑. จาก ๒ ปี แก้ไขเป็น ๓ ปี
๒. ขอปรับเปลี่ยนค่าคะแนนที่กาหนด ดังนี้
จากเดิม
แบบฟอร์มในหน้า ๕
ส่วนที่ ๕ ผลการประเมิน
๕.๑ ประวัติและผลงานย้อนหลัง ๒ ปี คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
ให้คณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สมัคร จากประวัติการ
รับราชการและผลงานย้อนหลัง ๒ ปี และผลสัมฤทธิ์ของงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้
รายการ
๑. ประวัติการรับราชการ
๒. ประวัติการอบรม สัมมนา
๓. หน้าที่พิเศษ
๔. สถิติปริมาณงานย้อนหลัง
๕. ผลสัมฤทธิ์ของงานในปีที่ผ่านมา
คะแนนรวม

คะแนนที่กาหนด
๕ คะแนน
๕ คะแนน
๕ คะแนน
๕ คะแนน
๕ คะแนน
๒๕ คะแนน

คะแนนที่ได้

ขอปรับแก้ไขเป็น
แบบฟอร์มในหน้า ๕
ส่วนที่ ๕ ผลการประเมิน
๕.๑ ประวัติและผลงานย้อนหลัง ๓ ปี คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
ให้คณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สมัคร จากประวัติการ
รับราชการและผลงานย้อนหลัง ๓ ปี และผลสัมฤทธิ์ของงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้

-๑๙รายการ
๑. ประวัติการรับราชการ
๒. ประวัติการอบรม สัมมนา ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี
๓. หน้าที่พิเศษ ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี
๔. สถิติปริมาณงานย้อนหลัง ๓ ปี
๕. ผลสัมฤทธิ์ของงานในปีที่ผ่านมา (๒ รอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
คะแนนรวม

คะแนนที่กาหนด
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๑๐ คะแนน

คะแนนที่ได้

๒๕ คะแนน

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการ
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕
- เอกสารแนบ ๒ แนบท้ายประกาศฯ
- ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและ
การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา

๑๔.๔๕ น.

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

- พนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา(นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา)
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๑๑/๒๕๕๖

( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

