รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
๑. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
๓. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์
นางสายเพชร อักโข
๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์
๗. (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
นายธนาตย์ เดโชชัยพร
๘. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ไชยันต์ รัชชกูล
๙. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์
นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี
๑๐. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
และการสาธารณสุข
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร
๑๒. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกต์
นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ์
และการออกแบบ
๑๓. (แทน) ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้ว อุดมศิริชาคร
๑๔. ประธานสภาอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี
๑๕. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์ แกะมา
๑๖. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี
ผู้ไม่มาประชุม
๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
ผู้ร่วมประชุม
๑. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๒. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์
๓. นางสาวศศิธร สิทธิรัตนยืนยง
๔. นายอภิชาติ ธรรมแสง
๕. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์

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

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
/เริ่มประชุม...

-๒เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๕๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติให้คณะสารวจรายชื่อวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เพิ่มเติม และแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓
ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖
ในการดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดาเนินการสารวจรายชื่อวารสารทางวิชาการที่ไม่มี
ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กาหนดเพิ่มเติม ซึ่งมีวารสารทางวิ ชาการที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ก.พ.อ. ทั้งหมด ๑๔
รายชื่อ ดังต่อไปนี้
๑. Asian Journal of Food and Agro-Industry
๒. GMSARN International Journal
๓. International journal of emerging technology and advanced engineering
๔. International Journal of Geoinformatics
๕. Journal of Contemporary Water Research & Education
๖. Journal of Water Resource and Protection
๗. Phytopharmacology
๘. Science Journal Ubon Ratchathani University
๙. The Asian Fisheries Science Journal
๑๐. US-China Foreign Language
๑๑. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
/๑๒. วารสาร…

-๓๑๒. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๓. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๔. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์
กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยเพิ่มเติมรายชื่อวารสารทางวิชาการที่ไม่มีในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ.
กาหนด ทั้งหมด ๑๔ รายชื่อ ซึ่งจะได้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๒๙๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม
๒๕๕๖ เรื่องประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
๓. บัญชีรายชื่อวารสารทางวิชาการที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูล ก.พ.อ. จากที่ได้มีการสารวจจากคณะ/
หน่วยงานต่างๆ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
มติที่ประชุม
เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๓.๒ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการเปลี่ยนประเภทงบประมาณใน
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ...
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบวิธีการเปลี่ยนหมวดเงินในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน โดยให้ดาเนินการคัดเลือกเป็นการภายใน และมอบหมายให้ กองการ
เจ้าหน้าที่ ให้ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ว่าจะดาเนินการคัดเลือกอย่างไรได้บ้าง ทั้งนี้ การ
เปลี่ยนหมวดเงินในการจ้างมีหลักการดังนี้
/๑. อัตราว่างมีเงิน...

-๔๑. อัตราว่างมีเงิน เงินเดือนของพนักงานเงินรายได้ที่จะขอเปลี่ยนประเภทงบประมาณ
ในการจ้างต้องได้รับเงินเดือนไม่เกินกว่าอัตราเงินเดือนของตาแหน่งว่าง
๒. อัตราใหม่ เงินเดือนไม่เกินกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุที่สานักงบประมาณจัดสรรให้
และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติให้กองการเจ้าหน้าที่ ยกร่างประกาศหลักเกณฑ์ นั้น
กองการเจ้าหน้าที่ จึงร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการเปลี่ยนประเภท
งบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ... ตาม
รายละเอียดที่แนบท้าย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการเปลี่ยนประเภทงบประมาณในการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ...
เอกสารประกอบการประชุม
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการเปลี่ยนประเภทงบประมาณในการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ...
มติที่ประชุม
ให้เพิ่มเติมคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ที่จะเปลี่ยนประเภท
งบประมาณในการจ้าง หลักเกณฑ์ และเงินเดือนภายหลังเข้าสู่ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วย
งบประมาณแผ่นดิน บางกรณีอาจได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนแรกบรรจุ
แล้วนาเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณาในคราวต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ บุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
ด้วยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อทราบ ดังนี้
๑. คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวสุธิดา ตันเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์ สังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยได้รับเงินเดือนระหว่าง
ลาศึกษา
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติให้ นางลักษณีย์ บุญขาว
พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยทุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีกาหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษาภายในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
/๒. ที่ประชุม…

-๕-

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
๒. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๔๘ มีมติกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ไว้ดังนี้
- กรณีขออนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนที่กาหนด ให้กองการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการโดยไม่ต้องนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
- กรณีขออนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงาน ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนด ให้กองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ บุคลากรได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ ขออนุมัติให้ นายณรุจน์ วศินปิยมงคล พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการปกครอง ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
Development Studies ณ University of Leeds สหราชอาณาจักร ด้วยทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ์เพื่อ
สร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้าและทุนส่วนตัว รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน เนื่องจากสาเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อทราบ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
๒. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา สามารถรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะ
กรณี ดังต่อไปนี้
สาเร็จการศึกษา
ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์
ทั้ ง นี้ ต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองจากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย หรื อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เป็ น หลั กฐาน
ประกอบการยื่นเรื่องเพื่อขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

/๔.๓ ข้าราชการ...

-๖-

๔.๓ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาออกจากราชการ
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ลาออกจากราชการ จานวน ๑ ราย คือ นายราเชนทร์ บุญทัน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชานาญงาน เลขที่ประจาตาแหน่งที่ ๑๐๙ อัตราเงินเดือน ๒๔,๐๕๐ บาท
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอลาออกจากการราชการ ตั้งแต่วันที่
๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ ความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ พ.ศ...
ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ มีมติจะเห็นชอบใน
หลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. .. การกลับไป
ใช้สิทธิในการรับบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ” เพื่อให้สิทธิแก่ข้าราชการปัจจุบันและข้าราชการบานาญ
ที่รับราชการก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ และเป็นสมาชิก กบข. สามารถแจ้งความประสงค์เลือกลาออกจาก
การเป็นสมาชิก กบข. เพื่อรับบานาญตามพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ นั้น
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสมาชิกกองทุน กบข. เมื่อวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๖ กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี จัดประชุมชี้แจงเรื่อง “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับเหตุ สิทธิ สวัสดิการและผลประโยชน์จะได้รับของสมาชิก รวมทั้งผลกระทบจากการปรับปรุง
พระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ....” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุน กบข.
มาบรรยาย มีผู้บริหาร บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล สมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญและบุคลากรที่
สนใจจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมฟังประชุมชี้แจง โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
๑. สรุปมติคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .. โดยให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ สามารถเลือกลาออกจากการ
เป็นสมาชิกและเลือกกลับไปใช้สิทธิรับบาเหน็จบานาญตาม พรบ. บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้
๒. ผู้มีสิทธิเลือกกลับไปใช้บานาญสูตรเดิม
ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ที่บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐
ทั้งที่เป็นข้าราชการปัจจุบันและข้าราชการบานาญ ตามรายละเอียด ดังนี้

-๗-

ประเด็น
๑. วันที่แจ้งความประสงค์
๒. วันที่จะได้รับเงินคืนจาก
กองทุน กบข.

ข้าราชการปัจจุบัน
วันถัดจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับ –
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

๓. การยื่นเรื่อง

หน่วยงานต้นสังกัด

๔. เงินผลประโยชน์

เงินที่จะได้รับจากกองทุน กบข. เมื่อ
ลาออกจากกองทุน (Undo)
๑. เงินสะสมและเงินผลประโยชน์
๒. เงินสะสมส่วนเพิ่ม และ
ผลประโยชน์
(ถ้ามี)

ข้าราชการบานาญ
วันถัดจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับ –
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
จะได้รับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกจาก
ราชการ (ลาออกหรือเกษียณ) ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หน่วยงานต้นสังกัด
เงินที่ต้องคืนราชการ
๑. ผลต่างของสูตรบานาญ
๒. คืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงิน
สมทบ ยกเว้น เงินสะสม คานวณโดย
วิธีการหักกบลบกัน
๓. กรณีส่วนต่างของเงินบานาญ
ผู้รับบานาญต้องคืนเงินทั้งหมด
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

๓. เปรียบเทียบข้อมูลการยกเลิกการเป็นสมาชิก กบข. (Undo) และการเป็นสมาชิก
กบข. (Redo)
Undo

รายละเอียด
๑. สถานะ

ยกเลิกเป็นสมาชิก กบข.

๒. สูตรที่ใช้ในการคานวณ

ใช้สูตรตาม พรบ. ๒๔๙๔
เงินเดือนสุดท้าย x อายุราชการ
๕๐
ต้องไม่เกิน ๑๐๐% ของเงินเดือน
สุดท้าย

Redo

เป็นสมาชิก กบข. ต่อไป
และข้าราชการที่ยังไม่ได้สมาชิก
กบข. สามารถสมัครใจเป็นสมาชิกได้
ใช้สูตรตาม พรบ. ๒๕๓๙ แก้ไข
เพิ่มเติม ๒๕๔๑ (สูตรคานวณที่ใช้ใน
ปัจจุบัน)
เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือน x อายุ
ราชการ
๕๐
ไม่เกิน ๗๐ % ของเงินเดือนเฉลี่ย
๖๐ เดือน

/ปัจจุบัน...

-๘-

ปัจจุบันการดาเนินการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
พ.ศ... สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารับหลักการของร่างกฎหมายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม
๒๕๕๖ มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรจึงทาให้สภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไปได้ ซึง่
ต้องรอให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีการจัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรี
จึงจะแจ้งไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว สภาผู้แทนราษฎรจึงจะได้ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวตามกระบวนการนิติบัญญัติต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยยุติการศึกษาและรายงานตัวกลับเข้า

ปฏิบัติราชการ
ด้วย นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัด
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกภายในประเทศ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ณ สถาบั นบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยทุนส่วนตัว ได้ยื่นเรื่องขอ
อนุมัติกลับเข้าปฏิบัติราชการ โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการลาออกจากการเป็นนักศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องจากมีภาวะความเครียดและซึมเศร้าจากการสูญเสียบิดาและพี่ชายในระยะเวลา
ใกล้เคียงกัน ประกอบกับมีความจาเป็นต้องกลับมาดูแลมารดาที่อยู่เพียงลาพัง ณ จังหวัดอุบลราชธานี
คณะกรรมการประจ าคณะรั ฐ ศาสตร์ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๘
มกราคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการของ นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ ตามเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ยุติการศึกษาและกลับเข้า
ปฏิบัติราชการของ นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ ตามเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าวข้างต้น
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.
๒๕๔๒ ข้อ ๑๘ ได้กาหนดไว้ว่า “ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ หากไม่สามารถไปศึกษา
หรือศึกษาให้สาเร็จได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการทันที และให้
ผู้บังคับบัญชารายงานตามลาดับจนถึงอธิการบดี”
๒. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ได้
กาหนดแนวทางการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนั กงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษารายงาน
ตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะกรณีสาเร็จการศึกษา หรือส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้ว และอยู่ในระหว่างการขอ
อนุมัติสาเร็จการศึกษา หรือสอบผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือรับรองจาก
บัณฑิตวิทยาลัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษา”
/เอกสารประกอบ...

-๙-

เอกสารประกอบการประชุม
๑. สาเนาคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๕๖๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๒. สาเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/พิเศษ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติ
กลับเข้าปฏิบัติราชการ
๓. สาเนาใบรับรองแพทย์
๔. สาเนาผลการศึกษา
๕. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.
๒๕๕๒ ข้อ ๑๘
๖. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔
๗. สาเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/ว ๐๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งมติ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ยุติการศึกษาและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ และกาหนด
แนวปฏิบัติในการขอยุติการศึกษา ดังนี้
๑. เจ้าตัวยื่นขออนุมัติยุติการศึกษาต่อคณบดี
๒. หากผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ จึงดาเนินการขอยุติการศึกษากับสถาบันการศึกษา
๓. เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
๕.๒ ขอรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นคณะกรรมการจัดการ
ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ตามข้อ ๓ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน
การประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ “ให้มีคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร โดยมี
องค์ ป ระกอบดั ง นี้ รองอธิ การบดี ฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เป็ น ประธานกรรมการ ผู้แ ทนคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล จานวน ๒ คน เป็นกรรมการ ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๒ ปี หากพ้นจากตาแหน่งในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ให้พ้นจากการเป็นกรรมการด้วย”
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อ
ผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จานวน ๒ คน เป็นกรรมการ

-๑๐-

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมิน
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม
ถอนเรื่อง และมอบหมายกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะ ตามประกาศแห่งประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่
จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
หรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ ใครมีหน้าที่ในการออก
ประกาศฯ คณะกรรมการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใด ผลจากการดาเนินงานตามประกาศฯ จะนาไปใช้ในเรื่อง
ใดบ้าง
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การกาหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ระหว่างลา
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ปรับปรุงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ในเรื่องการกาหนดสาขาวิชาที่จะ
พิจารณาให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา
จาก ตามความต้องการของประเทศ เป็น ตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษาและ ก.พ.อ. ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบรายชื่อสาขาวิชาตามที่คณะ วิทยาลัย เสนอ และกาหนดร้อยละที่เหมาะสมใน
การเลื่อนเงินเดือน คือ ไม่เกินร้อยละ ๑ และกองการเจ้าหน้าที่ ได้นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติให้กองการเจ้าหน้าที่ นากลับไปพิจารณาทบทวนให้
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป นั้น
เนื่องจากกองการเจ้าหน้าที่ได้รับทราบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างไม่
เป็นทางการว่า ได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการกาหนดสาขาวิชา ที่จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการ วิจัย หรือดูงานได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน และขณะนี้อยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายตรวจร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพราะมีหลายมหาวิทยาลัยกาหนดทุก
สาขาวิชาเพื่อให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ระหว่างลา จึงแจ้งให้มหาวิทยาลัยรอดาเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ก่อน เมื่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามี
หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจึงดาเนินการต่อไป
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ

-๑๑-

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
- หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๐๑๒๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง การ
กาหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๒ ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน และเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดสอบแข่งขันบุคคล และขอความเห็นชอบคงอัตราข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ว่างมีเงิน (เลขที่ ๒๒) ไว้
ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ ยินดีให้ย้ายและตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน นางสาวเกษ
สุดา จันดาพันธ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ไปสังกัด
สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติดังนี้
๑. ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน นางสาวเกษสุดา จันดาพันธ์ ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ ๔๙๗ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ไป
สังกัดสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี
๒. การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน
บุคคลในอนาคต ขอให้ขอกองแผนงานจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณทดแทนอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ไปพลางก่อน
และคณะกรรมการบริห ารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติ ดังนี้
๑. ตัดโอนตาแหน่งและเงินเดือนข้าราชการ เลขที่ ๒๒ ไปสังกัดสานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร์
๒. ยุบตาแหน่งข้าราชการ เลขที่ ๒๒ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
๓. อนุมัติเปลี่ยนประเภท ชื่อตาแหน่งและระดับตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
จาก ประเภททั่วไป ตาแหน่งช่างเทคนิคชานาญงาน
เป็น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
และในกรณีการยุบตาแหน่งข้าราชการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้กองการเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบไปยังกองแผนงานว่ามีงบประมาณสาหรับค่าจ้าบุคลากรเพียงพอหรือไม่
กองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกองแผนงาน เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของงบประมาณ งบ
บุคลากร กรณียุบตาแหน่งข้าราชการ เลขที่ ๒๒ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ดังกล่าวในการนี้ กองแผนงาน ได้นาเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
/การตั้งงบประมาณ…

-๑๒-

การตั้งงบประมาณในงบบุคลากร หมวดเงินเดือนและงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร กรณี อัตราข้าราชการที่ว่างลง จากการเสียชีวิต ลาออกจากราชการ โอนย้ายสังกัด
และเกษียณอายุราชการ นั้น สานักงบประมาณได้กาหนดในขั้นตอนการจัดทาประมาณการรายจ่ายประจาขั้นต่า
โดยให้ตั้งงบประมาณในงบบุคลากร หมวดเงินเดือน สาหรับอัตราข้าราชการที่ว่างลง เป็นระยะเวลา ๙ เดือน และ
ตั้งงบประมาณในงบเงิน อุด หนุ น หมวดเงิ นอุ ดหนุน ทั่ว ไป รายการค่ าใช้จ่ ายบุค ลากร เพื่อ เป็ นอั ตราพนัก งาน
มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ทั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่นที่
ภายในกระทรวงเดียวกัน แต่หากไม่สามารถดาเนินการได้ในระยะเวลา ๙ เดือนที่กาหนดแล้ว จึงคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราใหม่ เป็นระยะเวลา ๓ เดือนต่อไป
ดังนั้น การยุบตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รายนายการันต์ ชูรัตน์
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ว่างลงเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในกรณีดังกล่าวนี้ อาจทาให้มหาวิทยาลัยไม่ได้รับ
ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ที่สานักงบประมาณกาหนดไว้ตามที่กล่าวข้างต้น ประกอบกับ อาจมีคณะวิชาอื่นที่ต้องการ
กรอบอัตราข้าราชการที่จะใช้เพื่อการรับโอนข้าราชการเพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อย่างไรก็ตาม จากการจัดทาแผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๘ ได้มีการคงอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างโดยเงินงบประมาณแผ่ นดิน จานวน ๘ อัตรา ซึ่งเป็น
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ซึ่งมหาวิทยาลัย
อาจพิจ ารณานาอัตราดังกล่ าวจั ดสรรให้ แก่ คณะเภสั ช ศาสตร์ เพื่อทดแทนอัตรา นางสาวเกษสุดา จันดาพันธ์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ที่ได้ตัดโอนไปสังกัดสานักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาตามที่กองแผนงานนาเสนอ ดังนี้
๑. จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตาแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญา
เอก อัตราเงินเดือน ๒๘,๐๐๐ บาท อัตรากลาง จานวน ๑ อัตรา ให้คณะเภสัชศาสตร์
๒. ขออนุมัติเปลี่ยนประเภท ชื่อตาแหน่งและระดับตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
จาก ประเภทตาแหน่งวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก
เป็น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี
๓. ขอความเห็นชอบคงอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งเลขที่ ๒๒
(อัตราว่างมีเงิน) ประเภททั่วไป สังกัดสานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ไว้ที่ส่วนกลาง เพื่ อให้มหาวิทยาลัย
ใช้ในการบริหารอัตรากาลังในภาพรวม
ทั้ง นี้ ในส่ ว นของส านั กงานบริ ห ารกายภาพและสิ่ งแวดล้ อ ม จะได้ รั บอั ต ราพนัก งาน
มหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จานวน ๑ อัตรา จากสานักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งยินดีตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนดังกล่าวแล้ว
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อ ๖ (๑) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
เปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
“กรณีเปลี่ยนตาแหน่งว่างมีเงิน ให้ส่วนราชการภายในจัดทาข้อมูล ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด”
/เอกสารประกอบ...

-๑๓-

เอกสารประกอบการประชุม
- บันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/๗๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง การยุบ
ตาแหน่งข้าราชการ เลขที่ ๒๒ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่เสนอ และให้แจ้งหน่วยงานที่จะรับโอนข้าราชการ ให้ดาเนินการภายใน
๓ เดือน หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จจะยุบอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่ประสงค์ใช้กรอบอัตราข้าราชการชี้แจงเหตุผลความจาเป็น พร้อมข้อมูล
กรอบอัตรากาลังที่จะสับเปลี่ยน เสนอต่อ ก.บ.บ. เพื่อพิจารณา
๖.๓ การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานสภาอาจารย์ เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอความอนุเคราะห์เยียวยาการปรับ
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับวุฒิปริญญาเอก ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ราย
นางสาววชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
โดยขอให้พิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาเอก ในวันที่มีการปรับวุฒิ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
และปรั บ เงิน เพิ่ม ตามคุณวุ ฒิ ให้ กับ พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย รายอื่นๆ ที่มี การปรับ วุฒิ ก ารศึ กษา ระหว่า งวัน ที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ นางสาววชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ มีข้อเสนอ ดังนี้
๑. พิจารณาเยียวยาการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เป็นคุณวุฒิปริญญาเอกเช่นเดียวกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีการบรรจุใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน คือเท่ากับ ๓๒,๓๑๐ บาท ตั้งแต่วันที่มีการปรับวุฒิ คือ
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แล้วจึงแก้ไขคาสั่งที่เกี่ยวข้องต่อไป ภายใต้สิทธิที่พึงได้รับความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในกรอบสิทธิ กฎระเบียบ ตาแหน่งและเริ่มปฏิบัติงานในคุณวุฒิเดียวกัน ณ ช่วงเวลา
เดียวกัน เพื่อเป็นขวัญและกาลังในการทางาน
๒. พิจารณาเยียวยาการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยรายอื่นๆ ที่
บรรจุก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ และได้รับการปรับวุฒิการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อให้เท่าเทียมกับผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยคุณวุฒิการศึกษาเดียวกัน ณ ช่วงเวลาเดียวกันด้วย
และตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๖.๑/๗๔๑ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗
นางสาววชิราพรรณฯ ได้ส่งเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ดังนี้
๑. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/๓๐๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง
การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน
๓. คาถาม-คาตอบ การปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ
เงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
๔. ประกาศอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๕. การสอบถามเจ้าหน้าที่จาก ก.พ. และ สกอ. นั้น

/กองการเจ้าหน้าที่...

-๑๔-

กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอชี้แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. หลักการและวิธีการคานวณเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
๑.๑ หลักการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย คือ ปรับเงินเพิ่มให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๕ ตามคุณวุฒิ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๖/ว ๑๕๘๓ ลงวันที่ ๑๙
ธันวาคม ๒๕๕๕ แล้วแก้ไขคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ ตามข้อ ๖ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการกาหนดอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีมหาวิทยาลัยมีการปรับเงินเดือนให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงค่าตอบแทนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งบรรจุและ
แต่งตั้งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการปรับเงินเดือนให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๕ ด้วย โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกัน (เนื่องจากการคานวณเงินเดือนแรกบรรจุใช้เงินเดือน
ข้าราชการ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นฐานในการคานวณ มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ สภา
มหาวิทยาลัยจึงได้บัญญัติข้อดังกล่าวไว้ให้สาหรับพนักงานที่บรรจุตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๕)
๑.๓ วิธีการคานวณเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย
๑.๓.๑ พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ปรับ
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕
๑.๓.๒ พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุแต่งตั้งระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิตามวันที่บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
๒. ข้อมูลของ นางสาววชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์
๒.๑ ลาศึกษาตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕
๒.๒ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานและปรับวุฒิปริญญาเอก ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ อัตราเงินเดือน ๒๓,๘๒๐ บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการกาหนดอัตราเงินเดือนแรก
บรรจุสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการ
ปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
๒.๓ วิธีการคานวณ
๒.๓.๑ คานวณเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิปริญญาโท ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕
ได้เท่ากับ ๒๖,๐๑๐ บาท
๒.๓.๒ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ปรับวุฒิปริญญาเอก เดิมได้เงินเดือนเท่ากับ
๒๓,๘๒๐ บาท แต่เนื่องจาก ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ได้เงินเดือนเท่ากับ ๒๖,๐๑๐ บาท ซึ่งสูงกว่าเงินเดือน ณ
วันที่ปรับวุฒิเดิม จึงใช้เงินเดือน ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ คือ ๒๖,๐๑๐ บาท
๒.๓.๓ แก้ ไ ขเงิ น เดื อ นตามรอบการประเมิ น แล้ ว เงิ น เดื อ นปั จ จุ บั น เท่ า กั บ
๒๘,๕๔๐ บาท
๓. การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดาเนินการ
ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ หากมีการปรับวุฒิให้สูงขึ้นภายหลังจากวันดังกล่าว จะได้รับ
เงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการที่ถือใช้ในขณะนั้น ทั้งนี้ เงินเดือนต้องไม่เกินอัตราแรกบรรจุของวุฒิ
ที่ปรับสูงขึ้น และจะนาคุณวุฒิทีได้เพิ่มไปปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ (เยียวยา)ในรอบถัดไป คือ ณ วันที่ ๑ มกราคม

-๑๕๒๕๕๖ แต่ทั้ งนี้ ในระบบข้ าราชการจะไม่ มีการบรรจุแ ต่ งตั้ งข้า ราชการเพิ่ ม ซึ่ งแตกต่ างจากระบบพนัก งาน
มหาวิทยาลัย
/๔. เอกสาร…
๔. เอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่
นางสาววชิราพรรณฯ ส่งเพิ่มเติม
๔.๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑
และหนั ง สื อ ของส านั ก งาน ก.พ. บั ง คั บ ใช้ เ ฉพาะข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ดั ง นั้ น ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไม่อยู่ภายใต้กฎหมายและหนังสือดังกล่าว
๔.๒ บัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ. แตกต่าง
จากของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอนุโลมใช้ตามบัญชีเงินเดือนของ ก.พ. แต่จากหลักการในการ
ปรับอัตราเงินเดือนในเอกสารคาถาม-คาตอบ การปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ
เงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง พบว่า “เมื่อมีการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕
แล้ว และภายหลังได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นจะมีการปรับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ หากเงินเดือนยังไม่ถึงอัตราเงินเดือน
แรกบรรจุตามคุณวุฒิ” ซึ่งเป็นไปตามหลักการเดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยดาเนินการ กล่าวคือ มหาวิทยาลัยได้ปรับ
วุฒิการศึกษาและปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิให้ นางสาววชิราพรรณฯ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตามบัญชี
เงิน เดื อนแรกบรรจุใ นขณะนั้น คือ ๒๓,๘๒๐ บาท และปัจจุบัน อัตราเงิน เดือนของ น.ส.วชิร าพรรณฯ คือ
๒๘,๕๔๐ บาท ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุคุณ วุฒิปริ ญญาเอก (บัญชีเงิน เดือน ณ วัน ที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๖ ปริญญาเอก คือ ๒๘,๐๐๐ บาท)
๔.๓ บัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถกาหนดได้เอง
ตามมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ให้
สภาสถาบันเป็นผู้กาหนด
๔.๔ น.ส.วชิราพรรณฯ ติดต่อสอบถามด้วยวาจาไปยัง ก.พ. และ สกอ. ให้ความเห็น
ว่า “หากเงินเดือนยังไม่ถึงอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของคุณวุฒิให้ปรับเงินเดือนได้ ” ทั้งนี้ สามารถหารือแนวทางการ
ดาเนินการไปยังหน่วยงานดังกล่าวได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปรับวุฒิที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการอยู่แล้ว
๕. กองการเจ้าหน้าที่ ขอเรียนว่า จากหนังสือของ น.ส.วชิราพรรณฯ มีประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ๒ เรื่อง ซึ่งต้องแยกประเด็นพิจารณา คือ
๕.๑ การปรับวุฒิการศึกษา คือ การที่บุคลากรได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับการ
ปรับอัตราเงินเดือน หากอัตราเงินเดือน ณ วันที่ปรับวุฒิการศึกษา ยังไม่ถึงอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตาม
ประกาศอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในขณะนั้น ในกรณีของ น.ส.วชิราพรรณฯ ปรับวุฒิการศึกษาเป็นปริญญาโท ณ
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และอัตราเงินเดือนแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทในขณะนั้น คือ ๒๓,๘๒๐ บาท
๕.๒ การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ คือ ปรับเงินเพิ่มให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการ
ปรับตามวิธีการและตารางที่ สกอ. กาหนด โดยขั้นต่าของผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทตามตารางที่ สกอ. กาหนดคือ ปรับ
เงินเดือนเป็น ๒๖,๐๑๐ บาท และปริญญาเอกเป็น ๓๒,๓๑๐ บาท ซึ่งการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิดังกล่าว กองการ
เจ้าหน้าที่ ได้ดาเนินการ ดังนี้
๕.๒.๑ พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ดาเนินการ
ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๖/ว ๑๕๘๓ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
กรณีการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
๕.๒.๒ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ บรรจุระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ดาเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการกาหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

-๑๖สาหรั บ พนั กงานมหาวิทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งให้ ดาเนินการปรับเงินเดือนให้ กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้
หลักการเดียวกันกับข้อ ๕.๒.๑
/ดังนั้น…
ดังนั้น ตามหนังสือของ น.ส.วชิราพรรณฯ ที่ขอให้ปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ณ วันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นอัตรา ๓๒,๓๑๐ บาท จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปรับวุฒิ คือ กรณีเงินเดือน ณ วันที่
ปรับวุฒิยังไม่ถึงอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตามประกาศขณะนั้น ให้ปรับอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตาม
ประกาศเงินเดือนแรกบรรจุ คือ ๒๓,๘๒๐ บาท และไม่เป็นไปตามหลักการการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิซึ่งปรับตาม
ตารางที่ สกอ.กาหนด ให้ปรับเงินเดือน ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม
มอบหมายให้ประธานสภาอาจารย์และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการร่วมตรวจทาน
หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
พนักงานมหาวิทยาลัยรายดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ จึงแจ้งให้เจ้าตัว
ทราบ
เลิกประชุมเวลา

๑๓.๒๐ น.

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๒/๒๕๕๗

( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

