รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
๑. รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
๒. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
๓. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์
นางสาวสรินทิพย์ ทวีเดช
๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์
๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน
๙. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์
นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี
๑๐. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
และการสาธารณสุข
๑๑. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์
นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ์
และการออกแบบ
๑๒.คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร
๑๓. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
๑๔. ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์
๑๕. ประธานสภาอาจารย์
๑๖. รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๒. ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
๓. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์
ผู้ร่วมประชุม
๑. นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
๒. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๓. นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป์
๔. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร

กรรมการ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี

กรรมการ
เลขานุการ

รองศาสตราจารย์ไชยันต์ รัชชกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

นายรัชชนนท์ แกะมา

ติดภารกิจ

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
/๕. นางสาวศศิธร...

-๒๕. นางสาวศศิธร สิทธิรัตนยืนยง
๖. นายอภิชาติ ธรรมแสง

บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๔๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ตามความในข้อ ๖ (๖) แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดให้รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายซึ่งดูแลเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล เป็ นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี นั้น เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ควบคุมดูแล
กองการเจ้าหน้าที่ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๐๖๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ อธิการบดีจึงได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
วิเทศสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน และมอบหมายให้กองการ
เจ้าหน้าที่ เสนอขอแก้ไขข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยแก้ไขจาก “รอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายซึ่งดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ” แก้ไขเป็น “รอง
อธิ ก ารบดี ห รื อ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายซึ่ ง ดู แ ลเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ” ต่อไป
ประธาน จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วาระพิเศษ
วันอังคารที่ ๓๐กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗วาระพิเศษวันอังคารที่ ๓๐กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การกาหนดระยะเวลาการประเมินผลการสอน

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖
กันยายน ๒๕๕๗ กองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการกาหนดระยะเวลาการประเมินผลการสอน
ภายใน ๔ เดือน ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนด นั้น จะกาหนดระยะเวลาโดยเริ่มตั้งแต่
/เมื่อใด...

-๓เมื่อใด ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการขยายเวลาการ
ประเมินผลการสอนได้ไม่เกินครั้งละ ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๒ ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารสมบูรณ์และครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดต่องานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการภายในเพื่อขอรับการประเมินผลการสอน
ทั้งนี้ ในการขยายเวลาต้องมีเหตุผลและความจาเป็น
ในการดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการกาหนดระยะเวลาการประเมินผลการสอนให้ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน ๔
เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารสมบูรณ์และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดต่องานบริหารงานบุคคล
ของส่วนราชการภายในเพื่อขอรับการประเมินผลการสอน ทั้งนี้ หากมีเหตุผลและความจาเป็น คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนฯ สามารถขอขยายระยะเวลาการประเมินผลการสอน ต่อผู้มีอานาจลงนามคาสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑ เดือน
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อโปรดทราบการกาหนดระยะเวลาการประเมินผลการสอน ให้ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน ๔
เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารสมบูรณ์และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดต่องานบริหารงานบุคคล
ของส่วนราชการภายในเพื่อขอรับการประเมินผลการสอน ทั้งนี้ หากมีเหตุผลและความจาเป็น คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนฯ สามารถขอขยายระยะเวลาการประเมินผลการสอน ต่อผู้มีอานาจลงนามคาสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑ เดือน
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมิน
เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคาสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการ
สอน หรือเอกสารคาสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปี ๒๕๕๗ รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบและอนุมัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปี ๒๕๕๗ รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามผลการประเมินที่คณะ หน่วยงาน นาเสนอ
ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร และเงินที่กันไว้ส่วนกลางร้อยละ ๐.๐๗๕ ใช้สาหรับการปัดเศษให้แก่ข้าราชการ
ทุกหน่วยงาน และจัดสรรให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย โดยที่การทางานนั้น
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยตามดุลยพินิจของอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
สังกัดคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ และได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดาเนินงาน
ดังนี้
/วงเงิน ๓ % ...

-๔๑. วงเงิ น ๓% ของเงิ น เดื อ นข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ณ วั น ที่ ๑
กันยายน ๒๕๕๗ ดังนี้
- จานวนข้าราชการ
๔๑๔
ราย
- เงินเดือนรวม
๑๓,๗๓๖,๑๔๐.บาท
- วงเงิน ๓%
๔๑๒,๐๘๔.๒๐
บาท
๒. เงินที่กันไว้ส่วนกลาง
- ใช้ปัดเศษให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทุกหน่วยงานและจัดสรร
ให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมของมหาวิทยาลัย รวมจานวน ๖๔ ราย
๓. สรุปวงเงินและผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗
- วงเงิน ๓%
๔๑๒,๐๘๔.๒๐ บาท
- ใช้เลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม
๔๑๒,๐๗๖.๑๐ บาท
- วงเงินคงเหลือรวม
๘.๑๐ บาท
๔. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีคาสั่งให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประจาปี ๒๕๕๗
รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นรายบุคคล โดยผ่านทางระบบฐานข้อมูลฐานบุคลากรเรียบร้อยแล้ว
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ข้อ บั ง คับ มหาวิ ทยาลั ย อุบลราชธานี ว่า ด้ว ย หลั ก เกณฑ์ วิธี การและเงื่ อนไขการเลื่ อ น
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ รายงานผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปี ๒๕๕๗
รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบและอนุมัติการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปี ๒๕๕๗
รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามผลการประเมินที่คณะ/หน่วยงาน นาเสนอภายในวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรในภาพรวมของแต่ละหน่วยงาน โดยเงินรายได้คณะและเงินอุดหนุน (ด้านสาธารณสุข) จัดสรรให้ร้อยละ ๓
/ของเงินเดือน...

-๕ของเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย
จัดสรรให้คณะ/หน่วยงานร้อยละ ๒.๙๒๕ และเงินที่กันไว้ส่วนกลางร้อยละ ๐.๐๗๕ ใช้สาหรับการปัดเศษให้แก่
พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย และจัดสรรให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงาน
ให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย โดยที่การทางานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยตามดุลยพินิจของ
อธิการบดีกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสังกัดคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. วงเงิน ๓ % ของเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ดังนี้
รายการ
จานวนพนักงาน
เงินเดือนรวม
วงเงิน ๓ %

เงินงบประมาณ(แผ่นดิน+ด้านสาธารณสุข)
๓๒๒ราย
๙,๖๐๐,๑๓๐บาท
๒๘๘,๐๐๓.๙๐บาท

เงินรายได้(ม.+คณะ)
๔๗๒ราย
๑๐,๗๔๒,๙๔๐ บาท
๓๒๒,๒๘๘.๒๐บาท

๒. เงินที่กันไว้ส่วนกลาง
- ใช้ปัดเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
มหาวิทยาลัยและจัดสรรให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม จานวน ๒๖ ราย
๓. สรุปวงเงินและผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๗
รายการ
วงเงิน ๓ %
ใช้เพิ่มเงินเดือนรวม
วงเงินคงเหลือเหลือ

เงินงบประมาณ(แผ่นดิน+ด้านสาธารณสุข)
๒๘๘,๐๐๓.๙๐ บาท
๒๗๕,๐๘๐.๐๐ บาท
๑๒,๙๒๓.๙๐ บาท

เงินรายได้(ม.+คณะ)
๓๒๒,๒๘๘.๒๐ บาท
๒๘๖,๓๑๐.๐๐ บาท
๓๕,๙๗๘.๒๐ บาท

ดังนั้น ในภาพรวมวงเงินที่ใช้ในการเพิ่มเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงิน
งบประมาณและเงินรายได้ รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ไม่เกินวงเงิน ๓ %
๔. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีคาสั่งให้เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปี ๒๕๕๗รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๗ และได้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นรายบุคคล โดย
ผ่านทางระบบฐานข้อมูลบุคลากรเรียบร้อยแล้ว
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจาปี ๒๕๕๗รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๗
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
/๓. ประกาศ…

-๖๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ รายงานผลการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒

ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ณ วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามผลการประเมินที่คณะ/หน่วยงาน นาเสนอ โดยให้เลื่อนตามโควตา ๒ ขั้น จานวน ๑๖ ราย
และเห็นชอบให้เลื่อน ๑ ขั้น เพิ่มเติม จานวน ๕ ราย นั้น กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
สังกัดคณะ/หน่วยงาน ต่าง ๆ พร้อมดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดาเนินงาน
ดังนี้
๑. เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ๐.๕ ขั้น รวมทั้งปี ๑.๕ ขั้น
จานวน ๑ ราย
๒. เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ๑ ขั้น รวมทั้งปี ๑.๕ ขั้น
จานวน ๘๖ ราย
๓. เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ๑.๕ ขั้น รวมทั้งปีไม่เกิน ๒ ขั้น จานวน ๓ ราย
๔. ให้ลูกจ้างประจาได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เนื่องจากขั้นเงินเดือนถึงขั้นสูงของตาแหน่ง
จานวน ๒๑ ราย
กองการเจ้าหน้าที่ มีคาสั่งให้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และได้แจ้งผลการเลื่อนขั้นค่าจ้างให้คณะ/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องแล้ว
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ว่าได้พิจารณา
เห็นว่าการกาหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา ควรให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
ไปกาหนดตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันที่สอดคล้องกับบริบท วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว้ ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เพื่อจะได้ตรงตามความต้องการ
ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอย่างแท้จริง ดังนั้น จึงได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการปรับปรุง
ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในข้อ ๔ วรรคสอง เป็นดังนี้ “ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในสาขาวิชาที่
/อยู่ในแผน...

-๗อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิ บัติการวิจัย แล้วแต่กรณี ”
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
เนื่องจากเรื่องการกาหนดสาขาวิชาที่จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลานั้น กองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมี
มติ เ ห็ น ชอบให้ ก องการเจ้ า หน้ า ที่ น ากลั บ ไปพิ จ ารณาทบทวนให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก สาขาวิ ช า และให้ น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
ต่อมากองการเจ้าหน้าที่ ได้รับทราบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างไม่เป็น
ทางการว่ า ได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี การก าหนดสาขาวิ ช า ที่ จ ะพิ จ ารณาให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าศึ ก ษา ฝึ ก อบรม
ปฏิบัติการ วิจัย หรือดูงานได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนิ น งาน และอยู่ร ะหว่างให้ฝ่ ายกฎหมายตรวจร่ างหลั กเกณฑ์ดังกล่ าว เพราะมีห ลายมหาวิทยาลั ยกาหนดทุก
สาขาวิชาเพื่อให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ระหว่างลา ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ทราบแล้ว ดังนั้น เมื่อ ก.พ.อ. ได้ออกประกาศฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ กองการ
เจ้าหน้าที่ จึงได้แจ้งให้คณะ สานัก วิทยาลัย ตรวจสอบและทบทวนสาขาวิชาที่เป็นไปตามความต้องการของคณะ สานัก
วิทยาลัย เพื่อให้ครอบคลุมทุกสาขาตามมติสภามหาวิทยาลัย และขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเพื่อจัดทาเป็นแผนพัฒนา
บุคลากรและจะได้นาเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
๑. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้กองการเจ้าหน้าที่นากลับไปพิจารณาทบทวนให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๒. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบสาขาวิชาที่จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา
เอกสารประกอบการประชุม
ตามหนั ง สื อ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑ ลงวั น ที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมาย กองการเจ้าหน้าที่ รวบรวมข้อมูลและเชิญประชุมคณะ/
หน่วยงาน เพื่อร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
/๔.๕ ความคืบหน้า...

-๘๔.๕ ความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ พ.ศ...
ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้มี
มติเห็นชอบผ่านร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิบาเหน็จบานาญตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญ พ.ศ.
๒๔๙๔ ในปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยเพื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา และ
จะมีผลบังคับใช้ต่อไป นั้น
กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอสรุปสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติและแผนการดาเนินการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. สรุปสาระสาคัญของกฎหมาย
๑.๑ การบังคับใช้ของกฎหมายคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ และผู้มีสิทธิจะสามารถยื่นความประสงค์ลาออกจากสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) ตาม
โครงการ Undo ได้ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒ ผู้มีสิทธิคือ ข้าราชการที่บรรจุก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
ข้าราชการบานาญที่เคยเป็นสมาชิก กบข.
๒ แนวปฏิบัติสาหรับผู้มีสิทธิทเี่ ลือกกลับไปใช้บานาญสูตรเดิม (Undo)
ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ที่บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐
ทั้งที่เป็นข้าราชการปัจจุบันและข้าราชการบานาญตามรายละเอียด ดังนี้
ประเด็น
๑. วันที่แจ้งความประสงค์
๒. วันที่จะได้รับเงินคืนจากกองทุน
กบข.
๓. การยื่นเรื่อง
๔. เงินผลประโยชน์

ข้าราชการปัจจุบนั
วันถัดจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับ – ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
หน่วยงานต้นสังกัด
เงินที่จะได้รับจากกองทุน กบข. เมื่อลาออก
จากกองทุน (Undo)
๑. เงินสะสมและเงินผลประโยชน์
๒. เงินสะสมส่วนเพิ่ม และผลประโยชน์
(ถ้ามี)

ข้าราชการบานาญ
วันถัดจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับ – ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘
จะได้รับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกจาก
ราชการ (ลาออกหรือเกษียณ) ถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
หน่วยงานต้นสังกัด
เงินที่ต้องคืนราชการ
๑. ผลต่างของสูตรบานาญ
๒. คืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ
ยกเว้น เงินสะสม คานวณโดยวิธีการหัก
กบลบกัน
๓. กรณีส่วนต่างของเงินบานาญ ผู้รับ
บานาญต้องคืนเงินทั้งหมดภายในวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

๓. เปรียบเทียบข้อมูลการยกเลิกการเป็นสมาชิก กบข. (Undo) และการเป็นสมาชิก
กบข. (Redo)
รายละเอียด
๑. สถานะ

Undo
ยกเลิกเป็นสมาชิก กบข.

Redo
เป็นสมาชิก กบข. ต่อไป
และข้าราชการที่ยังไม่ได้สมาชิก กบข.
สามารถสมัครใจเป็นสมาชิกได้

-๙รายละเอียด
๒. สูตรที่ใช้ในการคานวณ

Undo
ใช้สูตรตาม พรบ. ๒๔๙๔
เงินเดือนสุดท้าย x อายุราชการ
๕๐
ต้องไม่เกิน ๑๐๐%ของเงินเดือนสุดท้าย

Redo
ใช้สูตรตาม พรบ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติม
๒๕๔๑ (สูตรคานวณที่ใช้ในปัจจุบัน)
เงินเดือนเฉลีย่ ๖๐ เดือน x อายุราชการ
๕๐
ไม่เกิน ๗๐ %ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐
เดือน

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการและพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ประเภททั่ ว ไป ประเภทเชี่ ย วชาญเฉพาะหรื อ วิ ช าชี พ เฉพาะและประเภทผู้ บ ริ ห าร สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามความในข้อ ๓ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ กาหนดให้มีคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่
จาเป็ นในการปฏิบัติงานของตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภท
ผู้ บ ริ ห าร โดยมี อ งค์ ป ระกอบดั ง นี้ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เป็น ประธานกรรมการ ผู้ แ ทน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล จานวน ๒ คน เป็นกรรมการ ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ”
เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปลี่ยนแปลงผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารที่ควบคุมดูแล
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จาก รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น จึงสมควรแก้ไขผู้ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถ
และทักษะฯ ตามการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศมหาวิท ยาลั ย อุบลราชธานี เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิ ธีการและเงื่ อนไขในการประเมิ น
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๖
/๒. คาสั่ง…

-๑๐๒. คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๖๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗
๓. คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๙๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
เอกสารประกอบการประชุม
๑. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุบ ลราชธานี เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี การและเงื่อ นไขในการประเมิ น
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๑๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๗ รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจาแทนตาแหน่งว่าง

ด้ว ยนายไท แสงเที ยน กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ประเภทคณาจารย์ป ระจา กลุ่ ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจา กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจาตั้งแต่ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทาให้ตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารย์ประจา ว่างลง ๒ ตาแหน่ง
ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจาแทนตาแหน่งว่างดังกล่าว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจา พ.ศ.๒๕๕๑ ตั้งแต่
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๑๗๙๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แทนตาแหน่งที่ว่างลง ใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และให้ผู้แทนที่ได้รับการเลือกจากคณะมาประชุมเพื่อเลือกกันเอง เพื่อให้ได้กรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ แทนต าแหน่ ง ว่ า ง เมื่ อ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๗ โดยผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การเลื อ กเป็ น กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา แทนตาแหน่งที่ว่าง ซึ่งอธิการบดีได้ออกประกาศแต่งตั้งแล้ว ดังนี้
ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
- นายระพีพันธ์ ปิตาคะโส ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๕๗
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา พ.ศ. ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับฯ กาหนดให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย์ประจาภายใน ๓ วันนับแต่ได้รับผลการเลือกตั้ง และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
/เอกสารประกอบ…

-๑๑เอกสารประกอบการประชุม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
ประจา แทนตาแหน่งว่าง ฉบับลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๘ รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์แทนตาแหน่งว่าง

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี ประธานสภาอาจารย์ ขอลาออกจากการเป็น
ประธานสภาอาจารย์ และกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป เนื่องจากมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนนักศึกษา และโครงการนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งประธานสภาอาจารย์
และกรรมการสภาอาจารย์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งอธิการบดีพิจารณาแล้ว เห็นชอบการอนุมัติให้ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่มี
การเลือกประธานสภาอาจารย์คนใหม่
ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้นาเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติการดาเนินการ แล้ว
กาหนดให้มีการประชุมสภาอาจารย์เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อดาเนินการเลือกประธานสภาอาจารย์ คน
ใหม่ โดยวิธีการให้กรรมการสภาอาจารย์ที่มาประชุมเสนอชื่อผู้ สมควรดารงตาแหน่งประธานสภาอาจารย์ ดังกล่าว
ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ๓ คน แล้วให้กรรมการสภาอาจารย์ที่มาประชุม ออกเสียงลงคะแนนผู้ที่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาอาจารย์แทนตาแหน่งว่าง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณทั้งนี้ ระยะเวลาการดารง
ตาแหน่งกาหนดให้อยู่ในวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนซึ่งเป็นไปตามข้อ๑๖ วรรคสอง แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑(วาระสภาอาจารย์ ๒ ปี ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง
วันที่ ๓๑กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
ดังนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณประธานสภาอาจารย์ มี ระยะเวลา
การดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เอกสารประกอบการประชุม
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตาแหน่ง
ประธานสภาอาจารย์ ฉบับลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการสภา
อาจารย์ ฉบับลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๔.๙ บุคลากร…

-๑๒๔.๙ บุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
ด้วยคณะบริหารศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวจิรภา โสภณ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
Development Planning ณ Asian Institute of Technology ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่
๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา ทั้งนี้ อธิการบดีพิจารณา
อนุมัติให้บุคคลดังกล่าว ลาศึกษาภายในประเทศตามที่คณะต้นสังกัดเสนอ
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยลาศึกษาภายในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
๒. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๔๘ มีมติกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้
- กรณีขออนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนด ให้กองการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการโดยไม่ต้องนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล
- กรณีขออนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงาน ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนด ให้กองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๐ บุคลากรได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติให้ นายเฉลิมชัย วงศ์รักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาEducation (Thematic route) ณ University of Cambridge สหราชอาณาจักร ด้วยทุนโครงการ
ทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้า รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานเนื่องจากอยู่
ระหว่างรออนุมัติสาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ อธิการบดีพิจารณาอนุมัติให้บุคคล
ดังกล่าวรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตามที่ต้นสังกัดเสนอ
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกีย่ วข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
/๒. ที่ประชุม...

-๑๓๒. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา สามารถรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะ
กรณี ดังต่อไปนี้
สาเร็จการศึกษา
ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์
ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นหลักฐานประกอบการ
ยื่นเรื่องเพื่อขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๑ การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้ว ยมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลั ย
จ านวน ๒ ราย รั ก ษาราชการแทนผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จึ ง เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ ดังนี้
ที่

ชื่อ - สกุล

เงินเดือน

ตาแหน่งที่จ้าง

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ตาแหน่ง/สังกัด

เลขที่

เดือนละ

๒๖๔

๒๒,๙๖๐

ตั้งแต่วนั ที่

เงินงบประมาณ
๑

นายอาทิตย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิตแิ ละ

ระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์

จากสถาบันบัณฑิตพัฒน -

คณะวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน ณ

บริหารศาสตร์

หน่วยจัดการเรียนการสอน
จังหวัดมุกดาหาร

นายณัฐสิทธิ์

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์

วงศ์จนั ทา

สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงาน ณ

บุญเริง

๒

๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุทดแทนอัตราลาออก

๒๗๖

๒๒,๙๖๐

๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ ทดแทนอัตราลาออก

หน่วยจัดการเรียนการสอน
จังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๒ พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการจานวน
๔ ราย รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อทราบ ดังนี้
/๑. นายชัชชัย ...

-๑๔๑. นายชัชชัย พลเขต พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสังกัดกองคลัง สานักงานอธิการบดีขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗เพื่อบรรจุเข้ารับราชการทีห่ น่วยงานอื่น
๒. นางสาวณัฐาสินี กวีนัฎธยานนท์พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ ตาแหน่ง
อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารศาสตร์ ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗เพื่อประกอบอาชีพอื่น
๓. นายจารัส เชื้อทองพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
บริหารปฏิบัติงานสังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่
วันที่ ๑ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗เพื่อบรรจุเข้ารับราชการทีห่ น่วยงานอื่น
๔. นางนาพิชญ์ ธรรมหิเวศน์พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ ตาแหน่ง
อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๗เพื่อดูแลมารดา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....
ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดให้มี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี
ประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
(๓) คณบดี ผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้าหน่วยงาน
กรรมการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า รวมถึงหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดตั้งโดยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยด้วย
(๔) ประธานสภาอาจารย์
กรรมการ
(๕) ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์
กรรมการ
(๖) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายซึ่งดูแลเกี่ยวกับ
กรรมการและเลขานุการ
การบริหารงานบุคคล
(๗) ผู้อานวยการกองที่อธิการบดีมอบหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ควบคุมดูแลกองการเจ้าหน้าที่ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๐๖๘/๒๕๕๗ ลง
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบั ง เกิ ด ผลดี ต่ อ ทางราชการ จึ ง เห็ น ควรให้ แ ก้ ไ ขความใน ข้ อ ๖ (๖) แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ สภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
จากเดิม (๖) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายซึ่งดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เป็น
กรรมการและเลขานุการ
/แก้ไขเป็น…

-๑๕แก้ไขเป็น (๖) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายซึ่งดูแลเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....
เอกสารประกอบการประชุม
๑.ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และให้เพิ่มเติม รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมายซึ่ง
ดูแลเกี่ยวกับการวางแผนและงบประมาณ ร่วมเป็นกรรมการภายหลังแก้ไขแล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
๕.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
สืบเนื่องจากวาระประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการปรับปรุงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
ดังนั้น เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗จึงขออนุมัติปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๕๕ ในเรื่องหลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน ตามข้อ ๓(๖)
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อโปรดพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
/เอกสาร...

-๑๖เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

ถอนเรื่อง และให้นาเสนอพร้อมแผนพัฒนาบุคลากรในคราวต่อไป

๕.๓ การพิจารณากาหนดระดับตาแหน่งของตาแหน่งประเภททั่วไป และประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
สื บ เนื่ อ งจากการปรั บ ระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการ พลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทาให้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการเข้ าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของตาแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
เปลี่ยนแปลงไป โดย ก.พ.อ. กาหนดให้มีการดาเนินการที่สาคัญ ๓ ขั้นตอน คือ การกาหนดระดับตาแหน่ง การ
ประเมินค่างาน และการประเมินบุคคลและผลงานตามองค์ประกอบต่างๆ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดาเนินการออกข้อบังคับและประกาศต่างๆ เพื่อรองรับการ
ประเมินและการแต่งตั้งบุคคลที่ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น เนื่องจากการดาเนินการในขั้นตอนแรก ได้แก่ การกาหนดระดับตาแหน่งยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้
ที่ผ่านมา กองการเจ้าหน้าที่ มีการดาเนินการเพื่อนาไปสู่การกาหนดระดับตาแหน่งในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ดังนี้
ลาดับ
๑

ระยะเวลา
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

๒

เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ – เดือนมิถุนายน
๒๕๕๗
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

๓
๔
๕
๖

การดาเนินการ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความหมาย ความสาคัญ และ
หลักในการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน การกาหนด
โครงสร้างหน่วยงาน การกาหนดกรอบของตาแหน่ง
(จานวนและระดับตาแหน่ง) ตาแหน่งประเภททั่วไป และ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
หน่วยงานต่างๆ จัดทาคาขอการกาหนดระดับตาแหน่ง

การประชุมชี้แจงเพื่อปรับปรุงคาขอการกาหนดระดับ
ตาแหน่งของหน่วยงานต่างๆ
เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ หน่วยงานต่างๆ ปรับปรุงคาขอการกาหนดระดับตาแหน่ง
เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
การประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากาลัง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เพื่อพิจารณา
และเสนอความเห็นในเบื้องต้น
/คณะกรรมการ…

-๑๗คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดระดับตาแหน่ง ได้แก่
๑) คณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากาลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- พิจารณาและเสนอความเห็นในเบื้องต้น
๒) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
- พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๓) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- พิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากาลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาคาขอกาหนดจานวนกรอบระดับตาแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน
ต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
๑) หลักเกณฑ์และการกาหนดระดับตาแหน่งต้อ งสอดคล้องกับกรอบของตาแหน่งและ
แผนพัฒนากาลังคนที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
๒) หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานในตาแหน่งเพิ่มขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญ
๓) เป็นตาแหน่งที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการจาแนกตาแหน่ง
๔) ไม่มีผลทาให้เพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
๕) ไม่มีทาให้อัตรากาลังเพิ่มขึ้น
๖) ต้องคานึงถึงความประสิทธิภาพ ความไม่ซ้าซ้อน และความประหยัด
๗) ยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
แผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กาหนด ดังนี้
๑) ประเภทตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
- ระดับชานาญการ กาหนดให้มีกรอบอัตรากาลังอย่างน้อยเท่ากับกรอบเดิมและ
สามารถเพิ่มได้ตามผลการวิเคราะห์ค่างาน
- ระดับชานาญการพิเศษ กาหนดไว้ที่หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักและหน่วยงาน
ภารกิจสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องมีการประเมินค่างาน
- ระดับเชี่ยวชาญ กาหนดให้มีในหน่วยงานที่ได้มีการกาหนดความจาเป็นไว้แล้ว ส่วน
การกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึ้นให้มีการวิเคราะห์ค่างาน
- ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในกรอบอัตรากาลัง ๔ ปีนี้ จะยังไม่กาหนดไว้
การกาหนดสัดส่วนตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ กาหนดให้ตาแหน่งระดับ
ปฏิบัติการ ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ มีสัดส่วนของระดับตาแหน่งที่เหมาะสม
๒) ประเภทตาแหน่งทั่วไป
- ประกอบด้วยระดับปฏิบัติงาน ชานาญงาน และชานาญงานพิเศษ กาหนดให้ทุก
ตาแหน่งมีเส้นทางความก้าวหน้าถึงระดับชานาญงานพิเศษ โดยต้องมีการประเมินค่างานตามเกณฑ์ที่กาหนด
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมพิจารณา
กาหนดระดับตาแหน่งของตาแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระยะ ๔
ปีแรก พ.ศ.....
คณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากาลังฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาการขอกาหนดระดับตาแหน่งสูงขึ้น ตาแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้หลักการและเหตุผลที่สาคัญ ๓ ประการ ได้แก่
/๑) ความสอดคล้อง...

-๑๘๑) ความสอดคล้องกับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ.
๒) การประเมินค่างานจะเป็นการกลั่นกรองเพื่อรับรองหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณภาพ
และความยุ่งยากของงานอีกชั้นหนึ่งก่อนการประเมินบุคคลและผลงาน
๓) การประเมินบุคคลและผลงานตามองค์ประกอบต่างๆ จะเป็นการกลั่นกรองทั้งคุณภาพ
ของงานและบุคคลที่จะเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ดัง นั้ น เมื่ อ ค าขอก าหนดระดับ ต าแหน่ ง เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขและหลั กเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ.
กาหนด สอดคล้องกับแผนกรอบอัตรากาลังของมหาวิทยาลัย ประกอบกับเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรสายสนับสนุนคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากาลังฯ จึงมีมติเห็นชอบให้กาหนดระดับตาแหน่งของ
ตาแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในระยะ ๔ ปีแรก ตามจานวนที่หน่วยงาน
เสนอ (เอกสารหมายเลข ๔ – ๑๐)
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. แผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
เอกสารประกอบการประชุม
๑. สาเนาคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๕๔๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
กรอบอัตรากาลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากาลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่
๑/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
๓. แผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
๔. ตารางแสดงจานวนอัตรากาลังและจานวนตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน
๕. ตารางแสดงจานวนอัตรากาลังและจานวนตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงานพิเศษ
๖. ตารางแสดงจานวนอัตรากาลังและจานวนตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชานาญการ
๗. ตารางแสดงจานวนอัตรากาลังและจานวนตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชานาญการพิเศษ
๘. ตารางแสดงจานวนอัตรากาลังและจานวนตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ
๙. ตารางแสดงจานวนอัตรากาลังและจานวนตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการพิเศษ
๑๐. ตารางแสดงจานวนอัตรากาลังและจานวนตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ
เชี่ยวชาญ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานเป็นระดับ
ชานาญงาน และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการเป็นระดับชานาญการ ตาม
จานวนที่คณะเสนอ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
๒. ตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ ย วชาญเฉพาะระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ และระดับ เชี่ ย วชาญ มอบหมายคณะกรรมการบริ ห ารกรอบ
อัตรากาลังทบทวนโดยให้คณะพิจารณาตามความจาเป็นอย่างแท้จริง
อนึ่ง คณะกรรมการมีข้อสังเกตว่า คณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากาลังของ
มหาวิทยาลัยควรมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน ๒ - ๓ คน ร่วมเป็นคณะกรรมการ
/๕.๔ ขออนุมัติ...

-๑๙๕.๔ ขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘)
๕.๔.๑ กรณีกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่
ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนอัตรากาลัง ๔ ปี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ซึ่งได้กาหนดกรอบอัตรากาลังในภาพรวมทั้งข้าราชการพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว โดยได้กาหนดแนวทางการบริหารกรอบอัตรากาลังที่ปรากฏตาม
บทที่ ๕ ภายใต้หลักการกาหนดกรอบอัตรากาลังที่พึงมีให้สอดคล้องกับภารกิจหลักและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยการ
วิเคราะห์ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ตามหลักการของ
ระบบการจาแนกตาแหน่ง การกาหนดจานวนอัตรากาลังที่เหมาะสมกับภาระงาน/ลักษณะงาน
ในการนี้ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ มีบางหน่วยงานที่แจ้งความ
ประสงค์ขออนุมัติกรอบอัตรากาลังใหม่เพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
ลาดับ
หน่วยงาน
๑ สานักงานอธิการบดี
๑.๑ สานักงานส่งเสริมการวิจยั
บริการวิชาการและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
๑.๒ สานักงานรักษาความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร

ตาแหน่ง/จานวน

เหตุผล

ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๑ อัตรา
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง ๑ อัตรา

เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สัตว์ทดลอง
และเครื่องมือกลางและปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นหน่วยงาน
จัดตั้งใหม่
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานด้านบริหารและ
ตาแหน่งผูป้ ฏิบัติงานบริหาร ๑ อัตรา
ธุรการ ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดตั้งใหม่

คณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากาลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบในหลักการตามเหตุผลและความจาเป็นที่คณะ/สานัก นาเสนอ
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาการขออนุมัติปรับแผนอัตรากาลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ โดยการ
ขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. สานักงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จานวน ๒ อัตรา ได้แก่ ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ๑ อัตรา และตาแหน่งเจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง
ปฏิบัติการ ๑ อัตรา
๒. สานักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร จานวน ๒ อัตรา
ได้แก่ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ๑ อัตรา และตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ๑ อัตรา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จากแผนอัตรากาลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ได้กาหนดแนวทางการบริหารกรอบอัตรากาลัง
๔ ปี มหาวิทยาลัยได้กาหนดขั้นตอนการกาหนดตาแหน่งใหม่ โดยให้คณะ/สานักส่งคาขอปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้
ขั้นตอนดาเนินการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

คณะ/หน่วยงานที่มีความจาเป็นและต้องการขออนุมตั ิกาหนดตาแหน่งอัตราใหม่
ผ่านที่ประชุมกรรมการประจาคณะ/หน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่รวบรวมนาเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลังพิจารณากลั่นกรอง
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้ความเห็นชอบ
แจ้งผลการจัดสรร เลขที่อัตรา และเงื่อนไขประกอบการคัดเลือกบรรจุ พร้อมทั้งแจ้งกองแผนงาน

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

ตุลาคม

เมษายน

พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม

-๒๐ข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑) แผนอัตรากาลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
หน่วยงาน ไม่ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังเพื่อการปรับสถานภาพจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยไว้
๒) แนวทางการบริหารกรอบอัตรากาลัง
มหาวิทยาลัยได้กาหนดหลักการกาหนดกรอบอัตรากาลัง นโยบายการบริหารกรอบอัตรากาลัง การขอ
อนุมัติกาหนดตาแหน่ง/การเปลี่ยนตาแหน่ง การขอกาหนดตาแหน่งใหม่ และการบรรจุและแต่งตั้งตามกรอบอัตรากาลัง
๓) เกณฑ์การวิเคราะห์กรอบอัตรากาลัง
ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยกาหนดกรอบของตาแหน่ง
อันดับเงินเดือนของตาแหน่งและจานวนอัตรากาลังที่พึงมีในมหาวิทยาลัย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตาแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง โดยคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้าซ้อน ความประหยัด
สภามหาวิทยาลัยได้กาหนดกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ภายใต้การแบ่งส่วน
ราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคลอบคลุมระบบบริหารอัตรากาลังทั้งระบบข้าราชการ
ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย ระบบลูกจ้างประจา และระบบลูกจ้างชั่วคราว
๔) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ/สานักแล้ว
เอกสารประกอบการพิจารณา/เอกสารการประชุม
๑. สานักงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๔/๕๕๐ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗
- โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน
- ภารกิจ
๒. สานักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร
- บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๕.๑/๒๔๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗
- โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน
- ภารกิจ
มติที่ประชุม
อนุมัติกรอบตาแหน่งใหม่ สังกัดสานักงานส่งเสริมการวิจัยฯ จานวน ๒ อัตรา
ตามที่เสนอ สาหรับสานักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร ให้จัดทาข้อมูลการวิเคราะห์ภาระ
งานและกรอบอัตรากาลังเพิ่มเติม และให้นาเสนอเข้ามาประกอบการพิจารณาใหม่
๕.๔.๒ ขออนุมัติกาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่ม โดยให้ยุบเลิก
อัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราว
ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนอัตรากาลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ซึ่งได้กาหนดกรอบอัตรากาลังในภาพรวมทั้งข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว โดยได้กาหนดแนวทางการบริหารกรอบอัตรากาลังที่ปรากฏตามบทที่ ๕ ภายใต้
หลักการกาหนดกรอบอัตรากาลังที่พึงมีให้สอดคล้องกับภารกิจหลักและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยการวิเคราะห์ หน้าที่
ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ตามหลักการของระบบการจาแนก
ตาแหน่ง การกาหนดจานวนอัตรากาลังที่เหมาะสมกับภาระงาน/ลักษณะงาน
/ในการนี้…

-๒๑ในการนี้ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ มีบางหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์
ขออนุมัติกรอบอัตรากาลังใหม่เพิ่มเติม โดยยุบเลิกกรอบอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราว และขออนุมัติกรอบอัตรากาลังใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
ลาดับ
๑
๒
๓

สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
สานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
สานักงานเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

จากลูกจ้างชั่วคราว (เดิม)
ตาแหน่งอาจารย์

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์

ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัตกิ าร

ตาแหน่งผูป้ ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ตาแหน่งผูป้ ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
ตาแหน่งผูป้ ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ตาแหน่งผูป้ ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากาลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบในหลักการตามเหตุผลและความจาเป็นที่คณะ/สานักนาเสนอ
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อโปรดพิจารณา การขออนุมัติปรับแผนอัตรากาลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กรณีขออนุมัติ
กาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่ม โดยให้ยุบเลิกอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราว ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะวิทยาศาสตร์ สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จากแผนอัตรากาลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ได้กาหนดแนวทางการบริหารกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี
มหาวิทยาลัยได้กาหนดขั้นตอนการกาหนดตาแหน่งใหม่ โดยให้คณะ/สานักส่งคาขอปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้
ขั้นตอนดาเนินการ
๑. คณะ/หน่วยงานที่มคี วามจาเป็นและต้องการขออนุมตั ิกาหนดตาแหน่งอัตราใหม่
๒. ผ่านที่ประชุมกรรมการประจาคณะ/หน่วยงาน
๓. กองการเจ้าหน้าทีร่ วบรวมนาเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลังพิจารณากลั่นกรอง
๔. นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้ความเห็นชอบ
๕.แจ้งผลการจัดสรร เลขที่อัตรา และเงื่อนไขประกอบการคัดเลือกบรรจุ พร้อมทั้งแจ้งกองแผนงาน

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

ตุลาคม

เมษายน

พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑) แผนอัตรากาลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
หน่ ว ยงาน ไม่ ไ ด้ ก าหนดกรอบอั ต ราก าลั ง เพื่ อ การปรั บ กรอบลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยไว้
๒) แนวทางการบริหารกรอบอัตรากาลัง
มหาวิทยาลัยได้กาหนดหลักการกาหนดกรอบอัตรากาลัง นโยบายการบริหารกรอบอัตรากาลัง
การขออนุมัติกาหนดตาแหน่ง/การเปลี่ยนตาแหน่ง การขอกาหนดตาแหน่งใหม่ และการบรรจุและแต่งตั้งตามกรอบ
อัตรากาลัง
/๓) เกณฑ์การวิเคราะห์…

-๒๒๓) เกณฑ์การวิเคราะห์กรอบอัตรากาลัง
ตามมาตรา ๒๐ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยกาหนดกรอบของตาแหน่ง อันดับ
เงินเดือนของตาแหน่งและจานวนอัตรากาลังที่พึงมีในมหาวิทยาลัย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง โดยคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้าซ้อน ความประหยัด
สภามหาวิทยาลัยได้กาหนดกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ภายใต้การแบ่งส่วน
ราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคลอบคลุมระบบบริหารอัตรากาลังทั้งระบบข้าราชการ
ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย ระบบลูกจ้างประจา และระบบลูกจ้างชั่วคราว
๔) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ/สานักแล้ว
เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. ใบสรุปเรื่องขออนุมัติปรับแผนฯ คณะวิทยาศาสตร์
๒. ใบสรุปเรื่องขออนุมัติปรับแผนฯ สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๓. ใบสรุปเรื่องขออนุมัติปรับแผนฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มติที่ประชุม
เห็นชอบการกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ยุบเลิกอัตรากาลังลูกจ้าง
ชั่วคราว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะวิทยาศาสตร์ สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เสนอและให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๕.๕ ผลการพิจารณาผลงานตาแหน่งชานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
(เงินงบประมาณ) ราย นายทวีศักดิ์ วิยะชัย
ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ เสนอขอกาหนดระดับตาแหน่งเพื่อแต่งตั้ง นายทวีศักดิ์ วิยะชัย
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตาแหน่งนักวิชาการเกษตร เลขที่ตาแหน่ง ๑๖๕ สังกัดสานักงานไร่ฝึก
ทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง เป็นตาแหน่งนักวิชาการเกษตรชานาญการ
คณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
พิจารณาผลงานของนายทวีศักดิ์ วิยะชัย แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และเข้าข่ายที่จะขอกาหนดตาแหน่ง
ชานาญการ
กองการเจ้าหน้าที่ รับเรื่องการเสนอขอกาหนดระดับตาแหน่งฯ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน
๒๕๕๔ แต่ไม่ได้ดาเนินการใดๆ เนื่องจาก
- ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบ
การขอกาหนดตาแหน่ งช านาญการของพนักงานมหาวิทยาลั ย ให้อนุโ ลมใช้หลั กเกณฑ์ วิธีการ และข้อกาหนด
เช่นเดียวกับข้าราชการ
- ก.พ.อ. ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
ดังนั้น จึงพิจารณาว่าจะต้องจัดทาข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อกาหนด
แนวทางการดาเนินงานให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. ฯ ให้แล้วเสร็จ จึงจะดาเนินการต่อไป
/กองการเจ้าหน้าที่...

-๒๓กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับคาปรึกษาจากผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ โดยพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว
พบว่า การขอกาหนดระดั บตาแหน่งชานาญการ ฯ เทียบได้กับตาแหน่งชานาญการ ระดับ ๗-๘ ของข้าราชการใน
การบริหารงานบุคคลระบบเดิม เนื่องจาก
- การยื่นขอกาหนดระดับตาแหน่งชานาญการ และคณะกรรมการประจาคณะ
เกษตรศาสตร์ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
- ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยข้อ ๔๙ แห่งข้อบังคับฯ กาหนดไว้ว่า “การบริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเรื่องใดที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ในระหว่างการดาเนิ นการก่อนข้อบังคับนี้ใช้
บังคับ ให้ดาเนินการตามที่กาหนดในกฎหมายเดิมให้แล้วเสร็จ”
ประกอบกับ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ดารงตาแหน่งตามประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
(การปรับเข้าสู่ระบบแท่ง หรือการบริหารงานบุคคลระบบใหม่)
ดังนั้น หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยดารงตาแหน่งชานาญการ จึง
ต้อง ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบ การขอกาหนดตาแหน่ง
ชานาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้อนุโลมใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกาหนดเช่นเดียวกับข้าราชการ
กองการเจ้าหน้าที่ จึงดาเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งชานาญการ ของนายทวีศักดิ์ วิยะชัย พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
เช่นเดียวกับข้าราชการแล้ว พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
๑. การกาหนดระดับตาแหน่ง ต้องได้รับการอนุมัติจาก ก.ม.
- ก.ม. ได้อนุมัติความจาเป็นให้มีตาแหน่งนักวิชาการเกษตรชานาญการ ระดับ ๗-๘
ไว้ที่คณะเกษตรศาสตร์แล้ว
๒. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และ
มีระยะเวลาการปฏิบัติตามที่ ก.ม. กาหนด
- คุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามคุณวุฒิปริญญาโท คือ ๕ ปี (บรรจุ ๓ ก.ค. ๒๕๔๙
คณะกรรมการประจาคณะเห็นชอบฯ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔)
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาแหน่งชานาญการ ตามคาสั่งที่
๑๒๔๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๓ คน
- ผลการประเมิน ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
ท่านที่
๑
๒
๓

ได้รับผลการพิจารณาเมื่อวันที่

ผลการพิจารณา

๑๗ กันยายน ๒๕๕๗
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๘ กันยายน ๒๕๕๗

เห็นสมควรให้ผ่าน
เห็นสมควรให้ผ่าน
เห็นสมควรให้ผ่าน

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
๔. การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง กรณี ไม่มีการปรับปรุงผลงาน ให้แต่งตั้งย้อนหลังไปตั้งแต่
วันที่หน่วยงานรับเรื่อง
/- งานบริหารงาน…

-๒๔๒๕๕๔

งานบริหารงานบุคคล คณะเกษตรศาสตร์ รับเรื่องเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
คณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม

ดังนั้ น บุ คคลดังกล่ าวจะดารงตาแหน่งนักวิช าการเกษตรชานาญการ ตั้งแต่วันที่ ๒๙
สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็น วันที่คณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ได้เห็นชอบให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการ
เกษตรชานาญการ และจะดารงตาแหน่งนักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ (วันที่
แต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และ
ตาแหน่งประเภททั่วไป คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๔๒๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕)
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จาก ตาแหน่งนักวิชาการเกษตร เป็น ตาแหน่งนักวิชาการเกษตรชานาญการ ตั้งแต่วันที่
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยได้รับเงินเดือนตามอัตราเดิม และ
จาก ตาแหน่งนักวิชาการเกษตรชานาญการ เป็น ตาแหน่งนักวิชาการเกษตรชานาญการ
พิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยได้รับเงินเดือนตามอัตราเดิม
ทั้งนี้ การได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน ให้ดาเนินการ
ตาม ข้อ ๖ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินประจาตาแหน่งสาหรับพนักงานมหาวิทยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ มี
มติเห็นชอบเกี่ยวกับการขอกาหนดตาแหน่งชานาญการของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยให้อนุโลมใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ
และข้อกาหนดเช่นเดียวกับข้าราชการ
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
๑. คณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม
๒๕๕๔ พิจารณาแล้วผลงาน นายทวีศักดิ์ วิยะชัย เหมาะสมและเข้าข่ายที่จะกาหนดตาแหน่งชานาญการ ได้ตั้งแต่
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
๒. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาแล้วผลงานของนายทวีศักดิ์ วิยะชัย ผ่านตามเกณฑ์ ที่
กาหนด
เอกสารประกอบการประชุม
๑. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
๒. แบบสรุปการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มติที่ประชุม
ถอนเรื่อง และมอบหมายหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลา
การดารงตาแหน่งก่อนยื่นเรื่องขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น
/๕.๖ ขออนุมัติ...

-๒๕๕.๖ ขออนุมัติขยายเวลาการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่งและระดับตาแหน่งข้าราชการ รายนายวรายุทธ ทัพซ้าย
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อเปลี่ยนตาแหน่งและระดับ
ตาแหน่ง นายวรายุทธ ทัพซ้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จาก ตาแหน่งประเภททั่วไป ตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชานาญงาน เลขที่ตาแหน่ง ๑๙๑ อัตราเดือนละ ๑๙,๑๐๐.-บาท สังกัดภาควิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็น ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โดยยุบอัตราเดิมไม่
ขอรับอัตราใหม่ทดแทน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๕๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานต่อ
อธิการบดีเพื่อแต่งตั้ง
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ตามที่คณะวิทยาศาสตร์
เสนอ (คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๙๙๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) และประธานคณะกรรมการฯ
ได้รับคาสั่งเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดังนั้น ระยะเวลาการประเมินบุคคลและผลงานต้องแล้วเสร็จภายใน ๙๐
วัน นับจากวันที่ประธานคณะกรรมการฯ ได้รับการแจ้งคาสั่งฯ คือ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ มีมติ
อนุมัติให้ขยายเวลาการประเมินบุคคลและผลงานออกไปอี ก จากเดิม วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เปลี่ยนเป็นวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (รวมเป็น ๑๑๔ วัน) ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ นาเสนอ
คณะวิทยาศาสตร์ แจ้ง นายวรายุทธ ทัพซ้าย ดาเนินการแก้ไขข้อมูลเอกสารให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ แต่บุคคลดังกล่าวแจ้งว่าไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้สาหรับการแก้ไขเกิดความ
เสียหาย จึงทาให้ส่งเอกสารได้ไม่ทันเวลาที่กาหนด จึงขออนุมัติขยายเวลาประเมินบุคคลและผลงาน อีก ๔๕ วัน โดย
นับถัดจากวันที่สิ้นสุดจากการขยายเวลาครั้งที่ ๑ จากวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาประเมินบุคคลและผลงาน ราย นายวรายุทธ ทัพซ้าย ครั้งที่
๒ ออกไปอีก ๔๕ วันนับจากวันที่สิ้นสุดจากการขยายเวลาประเมินการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งและ
ระดับตาแหน่ง เป็นวันที่ ๒๖พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เอกสารประกอบการประชุม
บันทึกข้อความคณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑.๒/๑๓๗๖๐ ลงวันที่ ๘ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง
ขออนุมัติขยายเวลาประเมินการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ของนายวรายุทธ ทัพซ้าย
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๕.๗ ขออนุมัติเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งและระดับตาแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
๕.๗.๑ ราย นางลาดวน จารุกมล
ตามที่ ส านั ก งานบริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ขออนุ มั ติ เ ปลี่ ย น
ประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งและระดับตาแหน่ง นางลาดวน จารุกมล พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตาแหน่ง
ผู้ ป ฏิบั ติ งานบริ ห ารปฏิ บั ติง านเลขที่ ตาแหน่ ง ๒๖๒ เป็ นต าแหน่ ง นั กวิ ช าการศึ ก ษาปฏิ บั ติก ารเนื่อ งจากได้ รั บ
มอบหมายภาระงานในตาแหน่งนักวิชาการศึกษา โดยยุบเลิกตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานและไม่ขอรับ
อัตราใหม่ทดแทนโดยมีลาดับการดาเนินการ ดังนี้
/๑. คณะกรรมการ…

-๒๖๑. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๕๗ พิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน
๒. มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น บุ ค คลและผลงาน (ค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๗๓๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗) ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล
และผลงาน ได้รับทราบคาสั่งเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗
๓. คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน พิจารณาผลงานเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๗ นับจากวันที่ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานรับทราบคาสั่ง รวมระยะเวลาการ
ดาเนินการประเมินผลงาน ๑๓ วัน
๔. คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง นางลาดวน
จารุกมล จาก ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน เป็นตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน
เดือนละ ๒๐,๐๔๐.-บาท เลขที่ตาแหน่งและสังกัดเดิม
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงาน
ตามข้อ ๗ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือ่ นไขการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของการประเมินบุคคลและผลงาน มีดังนี้
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์ประกอบที่ ๑
ผลสัมฤทธิ์ของงาน จานวน ๒ รอบการประเมินติดต่อกัน โดยผลการประเมินในแต่ละรอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๒. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ให้ประเมินตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยผลการประเมินต้องไม่ต่ากว่าระดับที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๓. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
๓.๑ กรณีที่บุคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอเปลี่ยน ให้
นาเสนอผลงาน ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ เล่ม โดยผลงานจะต้องมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป
๓.๒ กรณีที่บุคลากรไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอเปลี่ยน ให้
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง โดยการสอบข้อเขียนและ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานกาหนด
ให้ส่วนราชการภายในรายงานผลการประเมินบุคคลและผลงาน พร้อมทั้งความเห็น
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาส่วนราชการภายใน ต่อ ก.บ.บ. เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ได้พิจารณาประเมินบุคคลและผลงาน
นางลาดวน จารุกมล ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ แล้ว
ขอเสนอผลการประเมินบุคคลและผลงาน นางลาดวนจารุกมล ดังนี้
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงานแต่ละรอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ของคะแนนเต็ม ๗๐
รอบการประเมิน
รอบที่ ๑ (๑ ต.ค.๒๕๕๕-๓๑ มี.ค.๒๕๕๖)
รอบที่ ๒ (๑ เม.ย.๒๕๕๖-๓๐ ก.ย.๒๕๕๖)

คะแนนที่ได้รับ (ร้อยละ)
๖๒
๖๓

ผลการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด

๒. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
๒.๑ การทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง โดย
คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของตาแหน่งประเภททั่วไป
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
/นางลาดวน...

-๒๗นางล าดวน จารุ กมล เข้า รับ การทดสอบความรู้ ความสามารถและทั กษะที่
จาเป็นในการปฏิบัติงาน ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ในระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๕๗ ปรากฏผล ดังนี้
หัวข้อประเมิน
ความรู้ความสามารถ

รายการ
ความรู้ความสามารถที่จาเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงาน
ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการที่กาหนดในมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ข้อเขียนและ
สัมภาษณ์
ด้านการคานวณ
ด้านการจัดการข้อมูล

ทักษะ

ผลการทดสอบ
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด

๒.๒ สมรรถนะหลัก (พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ แต่ละรอบคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)
รอบการประเมิน
รอบที่ ๑ (๑ ต.ค.๒๕๕๕-๓๑ มี.ค.๒๕๕๖)
รอบที่ ๒ (๑ เม.ย.๒๕๕๖-๓๐ ก.ย.๒๕๕๖)

คะแนนที่ได้
๒๖.๒๕
๒๗.๗๕

ผลการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด

๒.๓ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสาหรับตาแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ
สมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การคิดวิเคราะห์
การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

คะแนนที่ได้รับ
(ระดับ)
๑
๑

ผลการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด

๑

ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด

๓. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
- คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน พิจารณาจากคู่มือการปฏิบัติงาน
เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอเปลี่ยน
รายการประเมิน
คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่องมาตรฐานการศึกษาและวิทยานิพนธ์

คะแนนที่ได้รับ
๘๒

ผลการประเมิน
ระดับดีมาก

ผลการประเมินเอกสาร/ผลงาน (คู่มือ) ๑๐๐ คะแนน (คะแนนสูงกว่า ๗๐
คะแนน/ระดับดีขึ้นไปถึงจะผ่านเกณฑ์)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
/ทั้งนี…้

-๒๘ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง นางลาดวน
จารุกมลจาก ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน เป็นตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน
เดือนละ ๒๐,๐๔๐.-บาท เลขที่ตาแหน่งและสังกัดเดิม เช่นเดียวกับคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน และให้
นาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณา
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง
ราย นางลาดวน จารุกมล ดังนี้
จาก ตาแหน่งประเภททั่วไป ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารระดับปฏิบัติงาน
เป็ น ต าแหน่ ง ประเภทเชี่ ย วชาญเฉพาะ ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการศึ ก ษาระดั บ
ปฏิบัติการ ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเดือนละ ๒๐,๐๔๐.-บาท เลขที่ตาแหน่งและสังกัดเดิม
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภท
ตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุบ ลราชธานี เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี การและเงื่อ นไขในการประเมิ น
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความ สานักงานบริหารบัณฑิต ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๑/๑๐๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๗ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งและระดับตาแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
๒. ผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง ในระหว่างวันที่ ๖ -๘
สิงหาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๓. ผลการประเมินการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งและระดับตาแหน่ง นางลาดวน
จารุกมล
มติที่ประชุม

อนุมัติ
๕.๗.๒ ราย นางสาวรุ่งอรุณ แสงงาม

ตามที่ สานั กงานกฎหมายและนิติการ สานักงานอธิการบดี ขออนุมัติเปลี่ ยนตาแหน่ง
นางสาวรุ่งอรุณ แสงงาม พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานเลขที่ตาแหน่ง
๓๖๗ เป็นตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการเนื่องจากได้รับมอบหมายภาระงานด้านบริหารงานทั่วไป
โดยยุบเลิกตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานและไม่ขอรับอัตราใหม่ทดแทนโดยมีลาดับการดาเนินการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๕๗ พิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน
/๒. มหาวิทยาลัย…

-๒๙๒. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน (คาสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๑๗๔๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗) ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน
ได้รับทราบคาสั่งเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
๓. คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน พิจ ารณาผลงานเสร็จสิ้ นเมื่อวันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๕๗ นับจากวันที่ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานรับทราบคาสั่ง รวมระยะเวลาการ
ดาเนินการประเมินผลงาน ๑๔ วัน
๔. คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง นางสาวรุ่งอรุณ
แสงงาม จาก ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน เป็น ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตรา
เงินเดือนเดือนละ ๒๐,๑๙๐.-บาท เลขที่ตาแหน่งและสังกัดเดิม
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงาน
ตามข้อ ๗ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของการประเมินบุคคลและผลงาน มีดังนี้
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์ประกอบที่ ๑
ผลสัมฤทธิ์ของงาน จานวน ๒ รอบการประเมินติดต่อกัน โดยผลการประเมินในแต่ละรอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
๗๐
๒. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ให้ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยผลการประเมินต้องไม่ต่ากว่าระดับที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๓. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
๓.๑ กรณีที่บุคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอเปลี่ยน ให้นาเสนอ
ผลงาน ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ เล่ม โดยผลงานจะต้องมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป
๓.๒ กรณี ที่ บุ ค ลากรไม่ ได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติง านในต าแหน่ งที่ ข อเปลี่ ย น ให้
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง โดยการสอบข้อเขียนและ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานกาหนด
ให้ส่วนราชการภายในรายงานผลการประเมินบุคคลและผลงาน พร้อมทั้งความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาส่วนราชการภายใน ต่อ ก.บ.บ. เพื่อพิจารณา
ผลการประเมินบุคคลและผลงาน
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานได้พิจารณาประเมินบุคคลและผลงานของบุคคล
ดังกล่าว ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีผลการประเมินบุคคลและผลงาน นางสาวรุ่งอรุณ แสงงาม ดังนี้
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน แต่ละรอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม ๗๐
รอบการประเมิน
รอบที่ ๑ (๑ ต.ค.๒๕๕๕-๓๑ มี.ค.๒๕๕๖)
รอบที่ ๒ (๑ เม.ย.๒๕๕๖-๓๐ ก.ย.๒๕๕๖)

คะแนนที่ได้รับ (คิดเป็นร้อยละ)
๖๓
๖๕

ผลการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
/๒.ความรู้ความสามารถ...

-๓๐๒.ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
๒.๑ การทดสอบความรู้ ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ต าแหน่ ง โดย
คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของตาแหน่งประเภททั่วไป
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
นางสาวรุ่งอรุณ แสงงาม เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงาน ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ในระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๕๗ ปรากฏผลดังนี้
หัวข้อประเมิน
ความรู้ความสามารถ

ทักษะ

รายการ
ความรู้ความสามารถที่จาเป็น
สาหรับการปฏิบัติงาน
ความรู้เรื่องกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการที่กาหนดใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ข้อเขียน
และสัมภาษณ์
ด้านการคานวณ
ด้านการจัดการข้อมูล

ผลการทดสอบ
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด

๒.๒ สมรรถนะหลัก (พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ แต่ละรอบคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)
รอบการประเมิน
รอบที่ ๑ (๑ ต.ค.๒๕๕๕ -๓๑ มี.ค.๒๕๕๖)
รอบที่ ๒ (๑ เม.ย.๒๕๕๖-๓๐ ก.ย.๒๕๕๖)

คะแนนที่ได้
๒๙.๒๕
๓๐

ผลการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด

๒.๓ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสาหรับตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
สมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ความเข้าใจองค์กร
การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
การสร้างสัมพันธภาพ

คะแนนที่ได้รับ
(ระดับ)
๑
๑
๑

ผลการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด

๓. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
- คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน พิจารณาจากคู่มือการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอเปลี่ยน
รายการประเมิน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คะแนนที่ได้รับ
๘๕

ผลการประเมิน
ระดับดีมาก
/ผลการประเมิน...

-๓๑ผลการประเมินเอกสาร/ผลงาน (คู่มือ) ๑๐๐ คะแนน (คะแนนสูงกว่า ๗๐ คะแนน/ระดับ
ดีขึ้นไป ถึงจะผ่านเกณฑ์)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง นางสาวรุ่งอรุณ
แสงงามจาก ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน เป็นตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตรา
เงินเดือนเดือนละ ๒๐,๑๙๐.-บาท เลขที่ตาแหน่งและสังกัดเดิม เช่นเดียวกับคณะกรรมการประเมินบุคคลและ
ผลงาน และให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณา
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ราย
นางสาวรุ่งอรุณ แสงงาม ดังนี้
จาก ตาแหน่งประเภททั่วไป ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารระดับปฏิบัติงาน
เป็น ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับ
ปฏิบัติการ ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเดือนละ ๒๐,๑๙๐.-บาท เลขที่ตาแหน่งและสังกัดเดิม
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภท
ตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุบ ลราชธานี เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี การและเงื่อ นไขในการประเมิ น
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความ สานักงานกฎหมายและนิติการ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐/๑๔๗๖ ลงวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งและระดับตาแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
๒. ผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง ในระหว่างวันที่
๖ -๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๓. ผลการประเมินการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งและระดับตาแหน่ง นางสาวรุ่งอรุณ แสงงาม
มติที่ประชุม

อนุมัติ
๕.๘ การจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖
กันยายน๒๕๕๖ มีมติอนุมัติให้จ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๑ ราย คือ
พ.ต.ท. กิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์ ตาแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗โดยใช้
เงินรายได้คณะนิติศาสตร์ นั้น
/คณะนิติศาสตร์...

-๓๒คณะนิติศาสตร์ ได้ดาเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
บุคคลดังกล่าวแล้ว ผลการประเมินเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึงขออนุมัตจิ ้าง
พ.ต.ท.กิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ตาแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยใช้เงินรายได้คณะนิติศาสตร์ โดยมีเหตุผลและความจาเป็นรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาขออนุมัติจ้าง พ.ต.ท.กิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไป ตาแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือนเดือนละ ๒๖,๕๖๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘ โดยใช้เงินรายได้คณะนิติศาสตร์
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไป เป็นพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๔ การจ้างบุคคลภายนอกหรือลูกจ้างหรือข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่ออายุ
ครบ ๖๐ ปี ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นพนักงาน โดยได้รับอนุมัติตาแหน่งและค่าจ้าง และทาสัญญาจ้าง
คราวละ ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๖๕ ปี
ข้อ ๖ หน่วยงานใดประสงค์จะจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเป็นพนักงานให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา และรายงานผลการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัย ทราบ
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔ การให้ความเห็นชอบการจ้าง การกาหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็น
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ข้อ ๕ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ้างพนักงาน
๑) จ้างเพื่อดารงตาแหน่งบริหาร หรือทาหน้าที่สอนและหรือวิจัย ตามความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย
๒) มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศมหาวิทยาลัย
๓) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์หรือมี
ทักษะความชานาญด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ
๔) มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
๕) สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี แต่จ้างได้ไม่เกินอายุ ๖๕ ปี โดยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกาหนด
ข้อ ๖ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิจารณาดังต่อไปนี้
๖.๑) พิจารณาตามความเหมาะสมของภาระงาน แต่ทั้งนี้ไม่เกินเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างสุดท้ายที่ได้รับก่อนเกษียณอายุราชการหรือออกจากงานหรือ
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกาหนดเป็นรายๆไป
๖.๒) ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหาร วิชาการ และค่าตอบแทนอื่นที่
นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้าง กรณีตาแหน่งที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
/เอกสาร…

-๓๓เอกสารประกอบการประชุม
๑. หนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๘/๕๑๑๕ลงวันที่ ๒๒กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคคลที่มีอายุ
๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘กันยายน ๒๕๕๗
๓. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี
ขึ้นไป ราย พ.ต.ท. กิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์
๔. ใบรับรองแพทย์
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๕.๙ ขออนุมัติยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และ
ขออนุมัติ เปิด สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเ ป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัดสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี
ด้ ว ยในปี ง บประมาณ ๒๕๕๘ ส านั ก งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ รั บ การจั ด สรร
อัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จานวน ๑ อัตรา สานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จึงได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๔.๖/๑๓๒๐ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ขออนุมติเปิดสอบแข่งขันบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มีการเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการและมีการขึ้นบัญชีลาดับสารองเอาไว้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัดสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗
สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตาม
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื่ อ ง รายชื่ อ ผู้ ส อบผ่ า นการสอบแข่ ง ขั น บุ ค คลเพื่ อ บรรจุ เ ป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ และขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จานวน ๑ อัตรา
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัดสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗
๒. ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ประกาศมหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
/ข้อ ๑๖…

-๓๔ข้อ ๑๖ วรรคสอง “บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันขึ้นบัญชี ยกเว้นหน่วยงาน
มีเหตุผลและตามความจาเป็นประสงค์จะเปิดสอบแข่งขันใหม่ ให้หน่วยงานขอยกเลิกการขึ้นบัญชีต่อ ก.บ.บ.”
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ ๐๕๒๙.๔.๖/๑๓๒๐ ลงวันที่ ๑๓
ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขออนุมติเปิดสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสานักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖

ไม่อนุมัติ

เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ พิจารณาแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๕๗ เห็นชอบในหลักการการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมจานวน ๓๘ อัตรา
รวมประมาณการรายจ่ายจานวน ๑๑,๖๒๔,๓๐๐ บาท เป็นการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ รวม
๒๑ อัตรา ประมาณการรายจ่ายจานวน ๗,๒๒๖,๙๐๐ บาท และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง รวม ๑๗
อัตรา เป็นเงิน ๔,๓๙๗,๔๐๐ บาท และมอบหมายกองแผนงานประสานคณะ/วิทยาลัย/สานัก พิจารณาทบทวน
งบประมาณที่จะใช้ในการจ้างให้เป็นไปตามการปฏิบัติงานจริงนั้น
บัดนี้ คณะ/วิทยาลัย/สานัก ได้ยืนยันการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างมาที่กองแผนงาน รวมทั้งสิ้น ๓๗ อัตรา รวมประมาณรายจ่ายค่าจ้าง
จานวน ๑๑,๓๐๑,๑๐๐ บาท เป็นการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น อาจารย์ รวม ๒๐ อัตรา ประมาณการ
รายจ่ า ยจ านวน ๖,๘๑๙,๐๐๐ บาท และลู ก จ้ า งชาวต่ า งประเทศที่ มี สั ญ ญาจ้ า ง รวม ๑๗ อั ต รา เป็ น เงิ น
๔,๔๘๒,๑๐๐ บาท ดั งนั้ น จะมี งบประมาณค่าจ้ างชั่ว คราวคงเหลื อจ านวน ๓๗๕,๐๐๐ บาท และสรุป การ
เปลี่ยนแปลงได้ดังนี้

-๓๕คณะ/หน่วยงาน

อัตราเดิม (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗)

อัตราใหม่
รวม
จ
านวน
(เสนอขอปีงบประมาณ
อัตรา
พ.ศ. ๒๕๕๘)

รวม
งบประมาณ
ในการจ้าง
ทั้งสิ้น

หมายเหตุ/
การเปลีย่ นแปลง

จานวน
อัตรา

งบประมาณ

จานวน งบประมาณ
อัตรา

ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์

๒

๘๑๔,๘๐๐

๒

๘๑๔,๘๐๐

๑. อายุเกิน ๖๕ ปี
ทั้ง ๒ อัตรา
๒. เปลี่ยนแปลงชื่อ
จานวน ๑ อัตรา

ลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญา
จ้าง
ลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญา
จ้าง

๑

๓๙๐,๑๐๐

๑

๓๙๐,๑๐๐

๑. อายุเกิน ๖๕ ปี

๓

๙๒๙,๘๐๐

๓

๙๒๙,๘๐๐

-

คณะพยาบาล
ศาสตร์

ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์

๓

๑,๑๕๕,๐๐๐

๓

๑,๑๕๕,๐๐๐

๑. เปลี่ยนแปลงชื่อ
๒. ลดระยะเวลา
การจ้างเหลือ ๑๑
เดือน จานวน ๑
อัตรา

คณะเภสัชศาสตร์

ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์

๓

๖๓๐,๐๐๐

๓

๖๓๐,๐๐๐

๑. อายุเกิน ๖๕ปี
จานวน ๒ อัตรา
๒. เปลี่ยนแปลงชื่อ
จานวน ๑ อัตรา

ลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญา
จ้าง

๑

๑๙๕,๑๐๐

๑

๑๙๕,๑๐๐

๑. เปลี่ยนแปลงชื่อ
๒. ขอเพิ่มอัตรา
ค่าจ้าง
๓. ขอเพิ่ม
ระยะเวลาในการ
จ้าง

คณะวิทยาศาสตร์

ลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญา
จ้าง

๓

๕๑๙,๒๐๐

๓

๕๑๙,๒๐๐

-

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์

๓

๑,๐๓๐,๘๐๐

๓

๑,๐๓๐,๘๐๐

๑. เปลี่ยนแปลงชื่อ
จานวน ๑ อัตรา

คณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ

ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์

๓

๘๙๙,๔๐๐

๓

๘๙๙,๔๐๐

๑. อายุเกิน ๖๕ ปี
จานวน ๒ อัตรา

คณะศิลปศาสตร์

ลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญา
จ้าง

๗

๑,๗๔๕,๘๐๐

๗

๑,๗๔๕,๘๐๐

คณะ
เกษตรศาสตร์

คณะ
บริหารศาสตร์

ประเภทการจ้าง

-

-๓๖คณะ/หน่วยงาน

ประเภทการจ้าง

อัตราเดิม (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗)

อัตราใหม่
รวม
จ
านวน
(เสนอขอปีงบประมาณ
อัตรา
พ.ศ. ๒๕๕๘)

จานวน
อัตรา

งบประมาณ

จานวน งบประมาณ
อัตรา

รวม
งบประมาณ
ในการจ้าง
ทั้งสิ้น

หมายเหตุ/
การเปลีย่ นแปลง

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ

ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์

๓

๑,๒๗๘,๘๐
๐

๓

๑,๒๗๘,๘๐
๐

๑. อายุเกิน ๖๕ ปี
จานวน ๒ อัตรา
๒. เปลี่ยนแปลงชื่อ
จานวน ๑ อัตรา

คณะรัฐศาสตร์

ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์

๒

๖๙๒,๔๐๐

๒

๖๙๒,๔๐๐

๑. ปรับลดจานวน
อัตราลงเหลือ ๒ อัตรา

ลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญา
จ้าง

๑

๓๑๒,๐๐๐

๑

๓๑๒,๐๐๐

-

๑. เสนอชื่อเพื่อขอรับ
การสนับสนุน
งบประมาณในการจ้าง
(เดิมจ้างโดยใช้เงิน
รายได้)
๑. อายุเกิน ๖๕ ปี
๒. เสนอชื่อเพื่อขอรับ
การสนับสนุน
งบประมาณในการจ้าง
(เดิมจ้างโดยใช้เงิน
รายได้)

คณะนิติศาสตร์

ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์

๑

๓๑๗,๘๐๐

๑

๓๑๗,๘๐๐

สานักงานวิเทศ
สัมพันธ์

ลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญา
จ้าง

๑

๓๙๐,๑๐๐

๑

๓๙๐,๑๐๐

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อโปรดพิจ ารณา ทั้งนี้ การจ้างผู้ มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบกรอบอัตราต่างๆ ร่ ว มกับกองการเจ้าหน้าที่แล้ ว เป็นไปตามข้ อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องตามข้อ ๒. ส่วนการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้างของคณะเกษตรศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา ที่มี
อายุเกิน ๖๕ ปี ซึ่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ ข้อ ๑๓ และ ๑๔
ให้ ขอทาความตกลงกับ กระทรวงการคลั ง และกองแผนงานจะได้ประสานคณะจัดส่ งข้อมูล เพื่อประกอบการ
พิจารณาการขออนุมัติจ้างต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการการประชุม
ผู้อานวยการกองแผนงาน เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา ดังนี้
๑. พิจารณาอนุมัติแผนการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
/๒. พิจารณา…

-๓๗๒. พิจารณาอนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ยกเว้น คณะเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ต้องดาเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่
กค ๐๔๑๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มี
สัญญาจ้าง
ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ ขอหารือการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษคณะ
นิติศาสตร์ จาก พ.ต.ท.กิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์ เป็น ผศ.จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. หนังสือสานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒.๖/ว ๗๔๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในกรณีที่มีความจาเป็นและเหมาะสมจะต้องจ้างผู้มีอายุเกิน ๖๕
ปี เป็นอาจารย์ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๕ (๑) ให้
มหาวิทยาลัยจ้างได้เอง โดยไม่ต้องขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
๓. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว๑๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรื่อง การมอบอานาจ
การด าเนิ น การตามระเบี ย บทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการให้ ผู้ มี ค วามรู้ค วามสามารถพิ เศษเป็ นอาจารย์ ใ น
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวและครอบคลุมในการ
ปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ก.ม. จึงได้มีมติให้มอบอานาจการดาเนินการตามข้อ ๖ แห่งระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การ
จ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
๑. ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายแผนมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบ
ในหลักการการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง)
๒. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เห็นชอบใน
หลักการการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และ
ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง) และมอบกองแผนงาน เสนอส่วนราชการภายในพิจารณางบประมาณที่จ ะใช้
ในการจ้างตามการปฏิบัติงานจริงอีกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงให้เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้ดาเนินการ
ให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารประกอบการประชุม
๑. สรุปแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ของคณะ/วิทยาลัย (เอกสารประกอบการการประชุมหมายเลข ๑)
๒. สรุปข้อมูลการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ที่มีอายุเกิน ๖๕ ปี (เอกสารประกอบการการประชุมหมายเลข ๒)
๓. สรุปข้อมูลการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศผู้มี
สัญญาจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณีสาขาวิชาขาดแคลนของอาจารย์ผู้สอน คุณภาพของสาขาวิชา
เหตุผลและความจาเป็นพิเศษอื่นๆ (เอกสารประกอบการการประชุมหมายเลข ๓)
๔. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ (เอกสารประกอบการการประชุมหมายเลข ๔)
/๕. หนังสือทบวง...

-๓๘๕. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว๑๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒
(เอกสารประกอบการการประชุมหมายเลข ๕)
๖. หนังสือสานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒.๖/ว ๗๔๓ ลงวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๔๓ (เอกสารประกอบการการประชุมหมายเลข ๖)
๗. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (เอกสารประกอบการการประชุมหมายเลข ๗)
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. อนุมัติตามที่กองแผนงานเสนอ
๒. กาชับให้ทุกคณะ หน่วยงาน จัดทาการมอบหมายภาระงาน (TOR) ให้ชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร และให้มีการบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานตามจริง หากการมาปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามภาระ
งานและไม่ได้มาปฏิบัติงานจริงไม่ให้มีการเบิกจ่ายเงิน ให้กองแผนงาน มีหนังสือแจ้งให้คณะดาเนินการต่อไป
๓. ให้กองแผนงานตรวจสอบการจ้างและการดาเนินงานดังกล่าว เพื่อสรุปเงินเหลือ
จ่ายการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ (ถ้ามี) เพื่อจัดสรรให้กับคณะ หน่วยงาน ที่มี
ความจาเป็นต่อไป
๔. ให้คณะนิติศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ตามที่เสนอขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรต่ออธิการบดี
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้จัดสรรให้คณะศิลปศาสตร์จ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ จานวน
๑ อัตรา
๖.๒ การเปลี่ยนแปลงกรรมการดาเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗
มิถุน ายน ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลื อกและประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๑๑๔๐/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ดารงตาแหน่งและรายชื่อ ดังต่อไปนี้
๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
๓. รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์
กรรมการ
๔. นางนลินี ธนสันติ
กรรมการ
ผู้อานวยการกองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๕. นายธีระพงษ์ วงศ์บุญ
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เนื่องจากกรรมการลาดับที่ ๒ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ดารงตาแหน่งขณะนั้นคือ
นางนาพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ ต่อมาได้ขอลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการลาดับที่ ๒ จาก รองคณบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อให้
ครบองค์ประกอบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
กองการเจ้ าหน้ าที่ จึงได้ นาเรียนอธิการบดี พิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้ งกรรมการแทน
ดังกล่าวแล้วจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลให้ความเห็นชอบ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและได้กาหนดดาเนินการคัดเลือกเบื้องต้นในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เบื้องต้น จานวน ๑ คน
/ประธาน…

-๓๙ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคาสั่งแต่งตั้งกรรมการลาดับที่ ๒ จาก รองคณบดี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. สาเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๐/๖๖๔๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒. คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๑๕๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๖.๓ รายงานผลการคัดเลือกเบื้องต้น ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการ

คณะพยาบาลศาสตร์
-ลับมติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ เสนอ และให้
แจ้งเจ้าตัว และหากไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการฯ ได้ภายใน ๑๕
วัน
เลิกประชุมเวลา

๑๕.๕๐ น.

-ชนัญชิตา สวัสดิ์พนั ธ์(นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์)
บุคลากรชานาญการพิเศษ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๑๓/๒๕๕๗

( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

