รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
๑. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
๓. (แทน) รองอธิการบดีฝ่ายแผน
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
และกิจการสภามหาวิทยาลัย
๔. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ
๕. (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์วันดี รังสีวิจิตรประภา
๖. (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
นายภาคภูมิ สืบนุการณ์
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
รองศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์
๙. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
๑๐. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์
และการสาธารณสุข
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร
๑๒. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์
นายประเทือง ม่วงอ่อน
๑๓. (แทน) ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ นางสาวสายรุ้ง ดินโคกสูง
๑๔. (แทน) ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ นายอธิพงศ์ สุริยา
และเครือข่าย
๑๕. ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพย์สิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร
และสิทธิประโยชน์
๑๖. ประธานสภาอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
๑๗. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์ แกะมา
๑๘. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี
และวิเทศสัมพันธ์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. คณบดีคณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ
๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์

ติดภารกิจ

รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง

ติดภารกิจ
/ผู้ร่วมประชุม...

-๒ผู้ร่วมประชุม
๑. นางปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
๒. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๒. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์
๓. นายอภิชาติ ธรรมแสง
๔. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๔๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ศาสตราจารย์ ราย รองศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์

รัตนชัยกุลโสภณ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งให้ทราบว่า ก.พ.อ. มีมติเห็นชอบให้นาความกราบบังคมทูล
เพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง รองศาสตราจารย์ พ งศ์ ศั ก ดิ์ รั ต นชั ย กุ ล โสภณ ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์ นั้น
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์
รัตนชัย กุล โสภณ ให้ ดารงตาแหน่ งศาสตราจารย์ ในสาขาวิช าวิทยาศาสตร์ชีว ภาพแล้ ว ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ
๑๖๖ ง วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ ๐๕๒๙(๒)/๑๙๐๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ทั้งนี้ เนื่ องจากชื่ อของ ศาสตราจารย์ พงศ์ ศักดิ์ รัต นชัย กุล โสภณ ในประกาศส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี ดังกล่ าว มีค วามผิ ดพลาด ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ดาเนิ นการส่ งหนังสื อเพื่ อขอแก้ไ ขชื่อไปยั ง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดาเนินการต่อไปแล้ว
/ประเด็น…

-๓ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาออกจากราชการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาออกจากราชการ จานวน ๑
ราย คือ นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งบุคลากรชานาญการพิเศษ
เลขที่ประจาตาแหน่งที่ ๒๐๔ อัตราเงินเดือน ๔๐,๗๕๐ บาท สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี
ขอลาออกจากการราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อไปดูแลมารดา
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๑ ราย ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

๑

เงินงบประมาณ
นางสาวเนตรนภา
สายบุญ

บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตาแหน่งที่จ้าง
ตาแหน่ง/สังกัด
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
กองคลัง
สานักงานอธิการบดี

เลขที่

เงินเดือน
เดือนละ

๘๐

๑๙,๕๐๐

ตั้งแต่วันที่

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๕…

-๔ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของ
บุคลากร รอบครึ่งปีหลัง วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละสองครั้ง และในขณะนี้อยู่ในช่วงของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีหลัง (๑ เม.ย. ๒๕๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้นาผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาเป็นหลักในการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร นั้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ส่ ง การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ และการส่ ง แบบสรุ ป ผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติร าชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลั ย รอบครึ่งปี หลั ง ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และแล้ว เสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว นั้น กองการ
เจ้าหน้าที่ จึงขอแจ้งกาหนดการส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีหลัง และพิจารณาปฏิทินการ
ดาเนินงานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๘
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อให้การส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และการส่งแบบสรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง เรียบร้อย และแล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว นั้น จึงขอแจ้งกาหนดการส่งผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีหลัง และพิจารณาปฏิทินการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อน
เงินเดือนของบุคลากร รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. การประเมินผลการปฏิบัติราชการสาหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ
ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามความในข้อ ๗ วรรคสองแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๕๔ กาหนดไว้ว่า “กรณีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติราชการหรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์ประกอบร้อยละห้าสิบ ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้ที่อยู่ในระหว่างทดลองการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว และส่งแบบสรุปผลการประเมินให้กองการเจ้าหน้าที่ด้วย
๒. การกรอกข้อมูลและการลงลายมือชื่อในแบบสรุปผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบตรวจสอบการกรอกข้อมูลที่สาคัญในแบบสรุปผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการให้ครบถ้วนและถูกต้อง ได้แก่ ชื่อผู้รับการประเมิน ชื่อผู้ประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งของ
หน่วยงาน คะแนนประเมินองค์ประกอบที่ ๑ คะแนนประเมินองค์ประกอบที่ ๒ และคะแนนรวม
สาหรับการลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ขอให้ดาเนินการโดยเคร่งครัด ถูกต้อง
และครบถ้วนด้วย ดังนี้
/๒.๑ แจ้งให้...

-๕๒.๑ แจ้งให้ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน
๒.๒ หากผู้รับการประเมินไม่ลงนาม โปรดให้พยานลงนามในส่วนที่ ๔ ของแบบสรุปผล
การประเมินการปฏิบัติราชการ
๓. การทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขอให้ทุกหน่วยงานแจ้งให้ผู้รับประเมินทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลั กเกณฑ์และวิธีการ ประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สั งกัดมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน และ
หน่วยงาน ดาเนินการโดยเคร่งครัดดังนี้
ข้อ ๑๐/๑ การขอทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้รับการประเมินยื่น
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และเอกสารหลักฐานต่อผู้ประเมิน ภายในเจ็ดวันนับ
จากวันลงนามรับทราบผลการประเมิน หรือวันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน แล้วให้ผู้ประเมินรวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัด
ดาเนินการทบทวนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นก่อนที่หน่วยงานจะส่งผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของบุคลากรใน
สังกัดให้มหาวิทยาลัย
หากผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งไม่เป็นที่ยุติภายในหน่วยงาน ให้ผู้รับการประเมินยื่นหนังสือ
เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และเอกสารหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย ภายในเจ็ดวันนับจาก
วันที่รับทราบผลการพิจารณาทบทวนครั้งสุดท้ายของหน่วยงาน
หากพ้นกาหนดเวลาตามวรรคแรกหรือวรรคท้าย ให้ถือว่าผู้รับการประเมินรับทราบผลการ
ประเมินโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
๔. การจัดส่งเอกสารให้กองการเจ้าหน้าที่
เนื่องจากกาหนดให้กองการเจ้าหน้าที่จัดเก็บเฉพาะต้นฉบับของแบบสรุปผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานส่งเฉพาะแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ส่วนเอกสาร
อื่นๆ ที่ใช้สาหรับการประเมินทั้งองค์ประกอบที่ ๑ และองค์ประกอบที่ ๒ ให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้
ขอให้ทุกหน่วยงานส่งแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘
๕. ปฏิทินการดาเนินการ
การดาเนินการ
๑. กองการเจ้าหน้าที่ เสนอ ก.บ.บ.พิจารณาจัดสรรวงเงิน
๒. กองการเจ้าหน้าที่ ส่งข้อมูลตามข้อ ๑ ให้หน่วยงาน
๓. ผู้รับการประเมินจัดเตรียมแบบประเมินการปฏิบัติราชการ ตาม
องค์ประกอบที่ ๑ และองค์ประกอบที่ ๒ ตามข้อตกลงและการ
มอบหมายงานในรอบครึ่งปีหลัง และเสนอผู้ประเมิน
๔. ผู้ประเมิน ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับการประเมิน
๕. หน่วยงานส่งแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้
กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี
๖. เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณากลั่นกรองผล
การปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร
๗. ประกาศเสนอชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก
๘. กองการเจ้าหน้าที่ ออกคาสั่งเลื่อนเงินเดือนบุคลากร
๙. กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแก่บุคลากรในระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร

ระยะเวลา
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
กาหนดการดาเนินการหน่วยงานเป็นผู้กาหนด
กาหนดการดาเนินการหน่วยงานเป็นผู้กาหนด
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๕๘
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

-๖ทั้งนี้ หากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมวันที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ แล้ว จักได้แจ้งเวียนให้คณะ/หน่วยงานทราบและดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และกาหนดระยะเวลาในการให้คณะพิจารณาทบทวนผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันนับแต่รับเรื่องขอทบทวนผลการประเมิน
๕.๒ การบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๘ รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๕.๒.๑ การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรรวงเงินเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการเลื่ อนเงิน เดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาออกข้อบังคับที่ เหมาะสมกับแต่ละสถาบันอุดมศึกษานั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
ดาเนินการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศมหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานี เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่ อ น
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
ในการบริหารวงเงินและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ต้องดาเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิธี ก ารและเงื่ อนไขการเลื่ อ นเงิ นเดือ นข้า ราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามข้อ ๖ คือกาหนดให้เลื่อนเงินเดือนปีละ ๒
ครั้ง ครั้งที่ ๑ เลื่อน ณ วันที่ ๑ เมษายน และครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี และตามข้อ ๗ การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินร้อยละ ๓ ของเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการ ณ
วันที่ ๑ มีนาคม และ ๑ กันยายน ตามลาดับ
เพื่อให้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาการบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน รอบครึ่งปีหลัง ณ
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารประกอบการพิจารณา
- ข้อมูลวงเงินสาหรับใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบครึ่งปีหลัง วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
/ประเด็น…

-๗ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน
การบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ รอบครึ่งปีหลัง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจัดสรรให้คณะหน่วยงานเป็นผู้บริหารวงเงินในอัตราร้อยละ ๒.๙๒๕ ของ
เงินเดือนรวมข้าราชการในสังกัด และกันไว้บริหารส่วนกลางในอัตราร้อยละ ๐.๐๗๕ เช่นเดียวกับทุกรอบที่ผ่านมา
๒. การบริหารวงเงินที่กันไว้ส่วนกลาง (อัตราร้อยละ ๐.๐๗๕) ดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ ใช้ในการปัดเศษสิบให้กับทุกคณะและหน่วยงาน
๒.๒ ใช้ในการจัดสรรให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานให้แก่งานส่ วนรวมของ
มหาวิทยาลัย และการทางานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของอธิการบดี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งนี้ ขอให้คณะหน่วยงานดาเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกาหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาผลการ
เลื่อนเงินเดือน ดังนี้
๑. กาหนดร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนเป็นทศนิยมสองตาแหน่ง
๒. ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของแต่ละหน่วยงานไม่ให้ติดลบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๕.๒.๒ การบริหารวงเงินเพิ่มเงินเดือนและการจัดสรรวงเงินเพิ่มเงินเดือน

พนักงานมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ตามข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้เพิ่มเงินเดือนปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนเมษายน และครั้งที่ ๒ เมื่อเดือน
ตุลาคม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไขในการเพิ่มเงินเดือน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งตามข้อ ๕
แห่ ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการเพิ่ ม เงิ น เดื อ นพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มาใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม นั้น
ในการบริหารวงเงินและเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จึงต้องอนุโลมตาม
ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คือ
การเพิ่มเงินเดือนครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ให้เพิ่มได้ไม่เกินวงเงินร้อยละ ๓ ของเงินเดือนที่จ่ายให้พนักงาน ณ วันที่ ๑
มีนาคม และ ๑ กันยายน ตามลาดับ
/ดังนั้น…

-๘ดังนั้น การพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรอบครึ่งปีหลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ กองการเจ้ าหน้ าที่ จึ ง ได้จั ดทาข้ อมูล ประมาณการวงเงินร้ อยละ ๓ ของเงิน เดือ นที่จ่ ายให้ พนั กงาน
มหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม ๑ และ ๒
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข ๑ ประมาณการวงเงินสาหรับใช้เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รอบครึ่งปีหลัง วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินงบประมาณ
เอกสารหมายเลข ๒ ประมาณการวงเงินสาหรับใช้เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รอบครึ่งปีหลัง วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินรายได้
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อ ให้ การพิจ ารณาเพิ่มเงิน เดือ นพนักงานมหาวิท ยาลั ย สั งกั ดมหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ข้ อ บั ง คั บ และประกาศข้ า งต้ น รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารงานบุ ค คลและวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. การบริหารวงเงินการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
การบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
รอบครึ่งปีหลัง (วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘) ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ จัดสรรให้คณะ/หน่วยงาน เป็นผู้บริหารวงเงิน ดังนี้
(๑) พนักงานเงินงบประมาณ จัดสรรให้คณะ/หน่วยงานเป็นผู้บริหารวงเงินใน
อัตราร้อยละ ๒.๙๒๕ ของเงินเดือนรวมพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด กันไว้บริหารส่วนกลางในอัตราร้อยละ
๐.๐๗๕ เช่นเดียวกับรอบที่ผ่านมา
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
(๒.๑) เงินรายได้มหาวิทยาลัย
สังกัดสานักงานอธิการบดี จัดสรรให้หน่วยงาน เป็นผู้บริหาร
วงเงินในอัตราร้อยละ ๒.๙๒๕ ของเงินเดือนรวมพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด กันไว้บริหารส่วนกลางในอัตรา
ร้อยละ ๐.๐๗๕เช่นเดียวกับรอบที่ผ่านมา
สังกัดคณะ จัดสรรให้หน่วยงานเป็นผู้บริหารวงเงินในอัตรา
ร้อยละ ๓ ทั้งนี้ ให้คณะปัดเศษภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
(๒.๒) เงินรายได้คณะ/สานัก/วิทยาลัย
สังกัดคณะ/สานัก/วิทยาลัย จัดสรรให้หน่วยงานเป็นผู้บริหาร
วงเงินในอัตราร้อยละ ๓ ทั้งนี้ ให้คณะปัดเศษภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
๒. การบริหารวงเงินที่กันไว้
ใช้ในการปัดเศษสิบและจัดสรรให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานให้แก่
ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย โดยที่การทางานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของ
อธิการบดี
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
/๕.๒.๓ เลื่อนขั้น…

-๙๕.๒.๓ เลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
(ครึ่งปีหลัง) ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๖
มีนาคม ๒๕๕๘ มีมติกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ โดย
ให้ น าผลการประเมิ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของ
ลูกจ้างประจาตามที่กระทรวงการคลังกาหนดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นค่า จ้างของลูกจ้างประจา และการ
บริหารวงเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างประจา ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมตาม กฎ ก.พ.
ในการการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจา ต้องพิจารณาการเลื่อน ๒ ขั้น ทั้งปี
ต้องไม่เกินโควตา ๑๕ % ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และภายใต้วงเงินรวมค่าจ้างประจา ๖ % ของค่าจ้าง
ประจารวม ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๘) ได้
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยใช้วงเงิน ๖% ไปบางส่วน โดยมีรายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ดังนี้
การประเมิน

โควตา ๑๕%

การประเมินครั้งที่ ๑
- โควตา ๑๕% ของลูกจ้างประจา
ณ วันที่๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นจานวน ๑๖ คน
การประเมินครั้งที่ ๒
- โควตา ๑๕% ของลูกจ้างประจา
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นจานวน ๑๖ คน

วงเงินที่ใช้
การเลื่อนขั้นค่าจ้าง
เลื่อน
๔๑,๘๘๔.- ลูกจ้างประจาทั้งหมด ๑๐๙ คน
- เลื่อน ๐.๕ ขั้น จานวน ๙๓ คน
- เลื่อน ๑ ขั้น จานวน ๑๖ คน
๘๔,๑๗๗.๒๐ ลูกจ้างประจาทั้งหมด ๑๐๙ คน
- เลื่อนขั้นค่าจ้าง ๐.๕ ขั้น
หรือ ๒% สาหรับผู้ได้รับขั้น
ค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตาแหน่ง
- เลื่อนขั้นค่าจ้าง ๑ ขั้น หรือ
๔% สาหรับผู้ได้รับขั้นค่าจ้าง
ถึงขั้นสูงสุดของตาแหน่ง

รวม

- เลื่อนขั้นค่าจ้าง ๑.๕ ขั้น
-โควตา ๑๕% ของลูกจ้างประจา ๑๒๖,๐๖๑.๒๐
รวมทั้งปี เป็นจานวน ๑๖ คน

ดังนั้น การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) ต้อง
พิจ ารณาการเลื่ อน ๒ ขั้น รวมทั้งปี ไม่เกิน โควตา ๑๕ % และพิจารณาภายในวงเงินคงเหลื อของแต่ล ะคณะ/
หน่วยงาน เพื่อให้การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจา สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กาหนดมี
คุณภาพเหมาะสมกับปริมาณงานของตาแหน่งและผลงานที่ได้ปฏิบัติ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ตลอดจน
ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประกอบการพิจารณา
- แบบสรุปข้อมูลลูกจ้างประจา
/ประเด็น...

- ๑๐ ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ครั้งที่ ๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) โดยให้คณะ/หน่วยงานเป็นผู้พิจารณา ภายในวงเงินคงเหลือและโควตาของที่คณะ/หน่วยงาน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
๖.๑ รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เห็นชอบ
การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ โดยจัดสรรให้คณะ/หน่วยงาน เป็นผู้บริหารวงเงินในอัตราร้อยละ
๒.๙๒๕ ของเงินเดือนรวมข้าราชการฯ ในสังกัด กันไว้บริหารส่วนกลางในอัตราร้อยละ ๐.๐๗๕ เช่นเดียวกับทุกรอบ
ที่ผ่านมา และเห็นชอบการจัดสรรวงเงินที่กันไว้ใช้ในการปัดเศษสิบให้กับทุกคณะหน่วยงาน และให้เป็นดุลยพินิจ
ของอธิการบดีที่จะจัดสรรให้แก่ข้าราชการฯ ที่ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย โดยที่การทางานนั้น
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบและอนุมัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินที่คณะหน่วยงาน
น าเสนอภายในวงเงิ น ที่ ไ ด้รั บ จั ดสรร และเงิน ที่ กัน ไว้ ส่ ว นกลางร้อ ยละ ๐.๐๗๕ ใช้ ส าหรั บการปั ดเศษให้ แ ก่
ข้าราชการทุกหน่วยงาน และจัดสรรให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย โดยที่การ
ทางานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยตามดุลยพินิจของอธิการบดี นั้น
กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสังกัดคณะหน่วยงานต่าง ๆ
และได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
ข้าราชการที่ครองตาแหน่ง
ณ วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๘
จานวน
เงินเดือนรวม
วงเงินบริหาร
ข้าราชการ
(บาท)
๓%
(คน)
(บาท)
๔๑๓

๑๔,๓๑๔,๗๕๐.-

๔๒๙,๔๔๒.๕๐

ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ได้เลื่อน
เงินเดือน
(คน)
๔๐๕

ไม่ได้เลื่อน
เงินเดือน (ลา
ศึกษา/ลาออก)
(คน)
๘

เงินที่ใช้ในการ
เลื่อนเงินเดือน
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

๔๒๙,๔๒๓.๒๐

๑๙.๓๐

ทั้งนี้ อธิการบดีได้พิจารณาจัดสรรเงินที่กันไว้ส่วนกลางให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย โดยที่การทางานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย จานวน ๓๘ ราย
และได้มีคาสั่งให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบครึ่ง
ปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ แล้ว และกองการเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นรายบุคคล โดยผ่านทางระบบฐานข้อมูล DMS เรียบร้อยแล้ว
/ประเด็น...

- ๑๑ ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๖.๒ รายงานผลการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑

ณ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
สืบ เนื่ องจากมติที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห ารงานบุคคล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม มีมติ
เห็นชอบและอนุมัติให้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
ตามผลการประเมินที่คณะ/หน่วยงาน นาเสนอ โดยให้เลื่อนตามโควตา ๑ ขั้น จานวน ๑๖ ราย นั้น กอง
การเจ้ าหน้ า ที่ ตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมู ล สั งกั ดคณะ/หน่ว ยงาน ต่าง ๆ พร้อมด าเนิน การในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
การประเมิน

วงเงินที่ใช้
การเลื่อนขั้นค่าจ้าง
เลื่อน
- โควตา ๑๕% ของลูกจ้างประจา ๔๑,๘๘๔.- ลูกจ้างประจาทั้งหมด ๑๐๙ คน
เป็นจานวน ๑๖ คน
- เลื่อน ๐.๕ ขั้น จานวน ๙๓ คน
- เลื่อน ๑ ขั้น จานวน ๑๖ คน
โควตา ๑๕%

การประเมินครั้งที่ ๑
ณ วันที่๑ เมษายน ๒๕๕๘

กองการเจ้าหน้าที่ มีคาสั่งให้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และได้แจ้งผลการเลื่อนขั้นค่าจ้างให้คณะ/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องแล้ว
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๓ กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจาก
ราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๘
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้แจ้งเวียน กฎ กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผล
/การปฏิบัติ...

- ๑๒ การปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาคัญเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสั่งให้ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการ
ของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตลอดจนให้ ท างราชการได้ มี โ อกาสหมุ น เวี ย นก าลั ง คนที่ มี
ประสิ ทธิภ าพดีกว่ามาทาหน้ าที่แทน ตามนัย ที่กาหนดในมาตรา ๕๗(๗) แห่ งระเบียบข้ าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ผู้ถูกสั่งให้ออกจาราชการตามกฎ ก.พ.อ. นี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.อ. ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบหรือวันที่ถือว่าทราบคาสั่ง ให้ออกจากราชการตามขั้นตอนการอุทธรณ์ที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งกฎ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าวได้มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๙๗๘ ลงวันที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๘
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กาหนดไว้ จึงเห็นควรแจ้งคณะ สานัก และ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติในการประเมินผลปฏิบัติราชการกับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยอนุโลม ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กาหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อถือปฏิบัติกับพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
ความในข้อ ๔๒(๓) และข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
มติที่ประชุม
รับทราบ และให้กองการเจ้าหน้าที่ จัดทาประกาศเพื่อบังคับใช้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยอนุโลมด้วย
๖.๔ ขออนุมัติให้บุคลากรยุติการศึกษาและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ด้วยคณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวดวงดาว พันธ์นิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ซึ่งได้รับ
อนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ณ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ยุติการศึกษาและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากคณะฯ ได้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้า รับการคัดเลือก
รับทุนมหาวิทยาลัยบรูไน ดารุสซาลาม (UDB) และศูนย์ East-West Center (EWC) สหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการ
Brunei-US English Language เพื่อไปฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร English Enrichment and Professional
Development Teacher-Trainers ณ ประเทศบรูไนและประเทศสหรัฐอเมริกา มีกาหนด ๑๑ สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่
๗ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งขณะนี้บุคคลดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกฯ แล้ว และ
คณะฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการไปฝึกอบรมครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลดังกล่าวคือ ได้พัฒนาภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ และทาให้มีความเข้าใจหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน และจะเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนของคณะฯ
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๙.๑/๘๘๘๓ ลงวันที่ ๑๐
สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
/ข้อกฎหมาย...

- ๑๓ ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๘ กาหนดว่า “ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศ หากไม่สามารถไปศึกษาหรือ
ศึกษาให้สาเร็จได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการทันที และให้ผู้บังคับบัญชา
รายงานตามลาดับจนถึงอธิการบดี” ซึ่งระเบียบดังกล่าวบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
๒. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อ
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ มีมติเห็น ชอบให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ล าศึกษา สามารถรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
- สาเร็จการศึกษา
ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์
ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นหลักฐาน
ประกอบการยื่นเรื่องเพื่อขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการด้วย
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๖.๕ ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ
และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้า งพนักงานมหาวิทยาลัยจาก
งบประมาณเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามที่ นางสุ รี รั ตน์ อารี รั กษ์ส กุล ก้องโลก ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์ เลขที่
ตาแหน่ง ๖๒๙ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้โอนย้ายไปรับราชการ ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๒ นั้น
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติให้พิจารณาบริหารอัตรากาลังของภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ตาแหน่ง ๖๒๙
๒. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ เลขที่
ตาแหน่ง ๖๒๙ จากเดิม “ปริญญาเอกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์” เป็น “ปริญญาโท สาขาวิชาสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย”
/ทั้งนี้..

- ๑๔ ทั้งนี้ กรอบอัตราดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์จะใช้สาหรับการเปลี่ยนหมวดงบประมาณ
ในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินงบประมาณเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน รายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความคณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑.๒/๘๙๒๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ และเปลี่ยน
หมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน
๒. คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๙๘๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การให้
โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๖.๖ ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ และขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้
พิ จ ารณาวาระที่ ๕.๒ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ เ ปลี่ ย นเงื่ อ นไขการบรรจุ และขออนุ มั ติ เ ปิ ด สอบคั ด เลื อ กพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
ในการนี้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได้มีมติให้ ให้คณะเกษตรศาสตร์ ชี้แจงเหตุผล
ความจาเป็นที่ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาคณะจะต้องให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอ ก.บ.บ. พิจารณา โดยให้คณะเกษตรศาสตร์ส่งข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ
- ลักษณะงานของส่วนราชการภายในที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือเพื่อรองรับ
ภาระงานที่เพิ่มขึ้น หรือเพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กรในอนาคต
- ประโยชน์ที่ส่วนราชการภายในหรือมหาวิทยาลัยจะได้รับ
๒. วิเคราะห์โ ครงสร้างการแบ่งส่ว นราชการภายใน อัตรากาลั ง (ให้ นาเสนอจานวน
ตาแหน่ง ระดับ และประเภทของบุคลากรภายในส่วนราชการภายใน)
๓. ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
คณะเกษตรศาสตร์จึงได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๖.๑/๑๕๐๓๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้
๑. เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ในการขอเปลี่ ย นเงื่ อ นไขการบรรจุ เพื่ อ เปิ ด สอบคั ด เลื อ ก
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหมายเลข ๒
/๒. วิเคราะห์...

- ๑๕ ๒. วิเคราะห์โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน อัตรากาลัง รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารหมายเลข ๓
๓. การขออนุ มัติ เปลี่ ยนเงื่อนไขการบรรจุ และขออนุมัติเปิดสอบคัดเลื อกพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ แล้ว
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บั น ทึ ก ข้ อ ความคณะเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๖.๑/๑๕๐๓๑ ลงวั น ที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ และขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์
๒. เหตุผลความจาเป็นในการขอเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ เพื่อเปิดสอบคัดเลือก
๓. กรอบอัตรากาลังบุคลากรสายวิชาการ
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก คุณวุฒิปริญญาโททางด้าน
เทคโนโลยี ชีว ภาพ เป็น คุณวุฒิ ป ริ ญญาเอกทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ หรือด้านวิศวกรรมการผลิ ต หรือ
เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
๒. ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
เงินงบประมาณแผ่นดิน ตาแหน่งอาจารย์ โดยกาหนดคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ได้รับปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ
ด้านวิศวกรรมการผลิต หรือเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร หรือ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โดยต้องสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์การ
อาหาร หรือเทคโนโลยีการอาหาร หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือวิศวกรรมอาหาร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(๓) คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษ คื อ ท างานวิ จั ย หรื อ มี ป ระสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในด้ า น
อุตสาหกรรมอาหาร หรือการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร หรือโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร หรือโลจีสติกส์ และ
หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๖.๗ ขออนุมัติใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง สานักงานอธิการบดี
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามบันทึกข้อความวิทยาลัย
แพทย์ ศ าสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๐๘๓๗ ลงวั น ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ด าเนิ น การเปิ ด สอบแข่ ง ขั น บุ ค คลเพื่ อ บรรจุ เ ป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสานักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข จานวน ๑ อัตรา นั้น
/เนื่องจาก…

- ๑๖ เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน
บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง สานักงาน
อธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และมีการขึ้นบัญชีลาดับสารอง
เอาไว้ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข จึงได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๐๙๖๒ ลงวันที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๕๘ ขออนุมัติใช้บัญชีดังกล่าว โดยประสงค์เรียกผู้สอบได้ในลาดับสารองลาดับที่ ๑ เพื่อมาบรรจุเป็น
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี ป ฏิ บั ติ ก าร สั ง กั ด ส านั ก งานเลขานุ ก าร วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข และกองคลั งได้พิจารณาแล้ ว และอนุมัติให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันดังกล่าวได้
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข จึงได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/
๐๙๙๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ขออนุมัติใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง สานักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/
๐๘๓๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ และขออนุ มัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๒. บันทึกข้อความวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/
๐๙๖๒ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่ งขันบุคคลเพื่อ
เป็ น พนั กงานมหาวิทยาลั ย ตาแหน่ งนั กวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สั งกัดกองคลั ง ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓. บันทึกข้อความกองคลัง สานักงานอธิการบดี ที่ ศธ ๐๕๒๙.๓/๒๒๗๙ ลงวันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งผลขออนุมัติใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง สานักงานอธิการบดี
๔. บันทึกข้อความวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/
๐๙๙๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน บุคคลเพื่อ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง สานักงานอธิการบดี
๕. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง สานักงานอธิการบดี
ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลั ย ตาแหน่ งนั กวิช าการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ สั งกัดกองคลั ง ส านักงานอธิการบดี ลงวัน ที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/๖.๘ ความคืบหน้า...

- ๑๗ ๖.๘ ความคืบหน้าการขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กบั พนักงานมหาวิทยาลัย
(บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับปรุงข้อมูลในการขอรับ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และบรรจุ
แต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗) ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ นายอภิชาติ ธรรมแสง พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งบุคลากร
ชานาญการพิเศษ และนางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดกอง
การเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปสาระสาคัญในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
๑. ความก้าวหน้าในการปรับเงินค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย
๑.๑ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
มีมติเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งสานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณสาหรับดาเนินการปรับเงินเพิ่ม
ตามคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้สถาบันอุดมศึกษาร้อยละ ๕๐ และส่วนที่เหลือจะจัดสรรให้
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑.๒ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ สกอ. อยู่ระหว่าง
ดาเนินการร่วมกับสานักงบประมาณ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยตรวจทานวิธีการคานวณในการ
ขอรับงบประมาณดังกล่าว
๑.๓ ปรับเงินเดือนร้อยละ ๔ สกอ. จะนาเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๘
ทั้งนี้ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอุดมศึกษา สกอ. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สานักงบประมาณได้แจ้งให้ สกอ.ทราบว่า หากคณะรัฐมนตรี
อนุมัติการปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ ๔ แล้ว แต่สานักงบประมาณจะยังไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในการ
ดังกล่าวได้ เนื่องจากสานักงบประมาณยังค้างจ่ายงบประมาณสาหรับการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ณ วันที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๕ (ส่วนที่เหลือ) วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งคณะรัฐมนตรี ยังไม่ได้มีมติ
เห็นชอบจัดสรรงบประมาณในส่วนดังกล่าว หากคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแล้ว จึงจะสามารถจัดสรรงบประมาณให้
ได้ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานะทางการเงินของประเทศด้วย
๒. หลักการและแนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย (บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗) โดย
ผศ.วิชิต ลีละศิธร ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักการและแนวทางเดียวกันกับที่ สกอ. ได้
ชี้แจงเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
๓. วิธีการคานวณในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ โดยผูแ้ ทนจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นวิธีการคานวณที่ได้ชี้แจงเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ โดยได้สร้างตารางการจัดทาข้อมูลใน
โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จัดทาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน
/๔. ผลการประชุม...

- ๑๘ ๔. ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อมูลในการขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมฯ โดยที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทาข้อมูลใน Microsoft Excel ตามที่
ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนาเสนอ ภายในวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อที่ สกอ. จะได้ดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หากสถาบันอุดมศึกษาใดที่ไม่ประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ขอให้ทา
หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการไปยัง สกอ. ด้วย
ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทาข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๕๗) และส่งให้ สกอ. เรียบร้อยแล้ว
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๙ การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ ๔ ให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จ้างโดยเงินงบประมาณแผ่นดิน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหนังสือด่วนที่สุดที่ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว ๑๐๓๕ ลงวันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๕๘ แจ้งกรณีกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่องการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือน
ร้อยละ ๔ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยเงินงบประมาณแผ่นดินต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้ใช้
จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามความเห็นชอบของสานักงบประมาณ ทั้งนี้ สกอ. จะได้หารือร่วมกับสานัก
งบประมาณ เพื่อซักซ้อมแนวทางในการปรับขึ้นเงินเดือนดังกล่าวโดยด่วนต่อไป จึงเสนอสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
ทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๑๐ พิจารณาแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองแผนงาน นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบกรอบการการจัดสรรเงินงบประมาณ
แผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มี
/สัญญาจ้าง)...

- ๑๙ สั ญญาจ้ าง) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมจานวน ๓๔ อั ตรา รวมประมาณการรายจ่า ยจานวน
๑๐,๑๒๖,๖๖๐ บาท เป็นอัตราเดิม ๓๒ อัตรา อัตราใหม่ ๒ อัตรา และมอบหมายกองแผนงานประสานคณะ/
วิทยาลัย/สานัก พิจารณาทบทวนงบประมาณที่จะใช้ในการจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนิ นงาน ให้ จัดทาข้อกาหนด/ข้อตกลง/ขอบเขตการจ้าง ส าหรับลูกจ้างชั่วคราวรายเดิมให้คณะ/
วิทยาลัย/สานัก สรุปผลการปฏิบัติงานและรับรองข้อมูล และกรณีคุณสมบัติลูกจ้างชั่วคราวยังไม่ชัดเจนให้หารือ
กับกระทรวงการคลังใน ทุกกรณีนั้น
บัดนี้ คณะ/วิทยาลัย/สานัก ได้ยืนยันการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างมาที่กองแผนงาน รวมทั้งสิ้น ๓๔ อัตรา รวมประมาณรายจ่าย
ค่าจ้างจานวน ๑๐,๐๔๖,๙๘๐ บาท เป็นอัตราเดิม ๓๑ อัตรา (เป็นการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ รวม ๑๖ อัตรา และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้าง ๑๕ อัตรา) รวมงบประมาณในการขอ
จ้างทั้งสิ้น ๙,๔๓๔,๖๒๐ บาท (จานวนอัตราเดิมลดลง ๑ อัตรา เนื่องจากคณะรัฐศาสตร์ยืนยันการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์เพียง ๑ ราย) อัตราใหม่ ๓ อัตรา (เป็นการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ รวม ๑ อัตรา และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้าง ๒ อัตรา) รวมเป็นงบประมาณในการ
ขอจ้างทั้งสิ้น ๖๑๒,๓๖๐ บาท (คณะนิติศาสตร์ได้ขอเสนอรายชื่อเพิ่มสาหรับการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็ น อาจารย์ จ านวน ๑ อั ต รา ในการประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) ดังนั้น จะมีงบประมาณ
แผ่ น ดิ น หมวดค่ า จ้ า งชั่ ว คราว คงเหลื อ จ านวน ๑๑,๖๗๖,๐๐๐-๑๐,๐๔๖,๙๘๐ = ๑,๖๒๙,๑๒๐ บาท
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้าง
ชั่วคราวประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ห าร งานบุ ค คลเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาสรุ ป แผนการจ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สาหรับคณะ/วิทยาลัย/สานัก ที่มีความพร้อมในการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้าง ทั้งนี้ การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะ/วิทยาลัย/สานัก ได้พิจารณาทบทวนงบประมาณที่จะใช้ในการ
จ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน พร้อมทั้งจัดทาข้อกาหนด/ข้อตกลง/
ขอบเขตการจ้าง สาหรับลูกจ้างชั่วคราวรายเดิมให้คณะ/วิทยาลัย/สานัก และสรุปผลการปฏิบัติงาน (อัตราเดิม)
และรับรองข้อมูลมาด้วยแล้ว
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบี ย บทบวงมหาวิ ทยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการจ้ า งผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถพิเ ศษเป็ น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรื่อง
การมอบอานาจการดาเนินการตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. หนังสือส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลั ย ที่ ทม ๐๒๐๒.๕/ว ๗๔๓ ลงวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เรื่อง กระทรวงการคลังอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยจ้างผู้มี ความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็ น อาจารย์ ส าหรั บ ผู้ มี อ ายุ เ กิ น ๖๕ ปี เป็ น อาจารย์ ส าขาขาดแคลน ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ตามระเบี ย บ
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ข้ อ ๕(๑) ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สามารถจ้ า งได้ เ อง โดยไม่ ต้ อ งขอท าความตกลงกั บ
กระทรวงการคลัง
/๔. หนังสือ...

- ๒๐ ๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
๕. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง
การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
๖. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๗๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง
การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
เอกสารประกอบการประชุม
- สรุปแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ สาหรับคณะ/วิทยาลัย/สานัก ที่มีความพร้อมในการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และ
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้าง
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. แผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ สาหรับคณะ/วิทยาลัย/สานัก
๒. การปรับบัญชีค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างให้ปรับเพิ่ม
จานวน ๑ ขั้น ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ส่งผลให้งบประมาณในการจ้างสูงขึ้น ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในส่วนงบประมาณคงเหลือให้คณะ/หน่วยงานพิจารณา แล้วนาเสนอ ก.บ.บ. อีกครั้ง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์และ
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จานวน ๓๔ อัตรา เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สาหรับคณะ/วิทยาลัย/สานัก
๒. อนุมัติการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้างตาม
บัญชีแนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๒๘/ว ๗๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๓. กรณีงบประมาณคงเหลือหลังพิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้างตามข้อ ๒ แล้ว ให้คณะ/
หน่ วยงาน พิ จารณาความต้ องการ แล้ วให้ กองแผนงานวิ เคราะห์ ข้ อมู ลการจ้ างลู กจ้ า งชั่ วคราวที่ ใ ช้ เ งิ น
งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และงบประมาณคงเหลือแล้วนาเสนอ ก.บ.บ. พิจารณาอีกครั้ง
อนึ่ง ประธานสภาอาจารย์ ขอสงวนสิทธิไม่รับรองผลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่อายุ
เกิน ๖๕ ปี และไม่ใช่สาขาขาดแคลนตามมติคณะรัฐมนตรีตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ผู้มี
ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๕(๑)
๖.๑๑ ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย กรณี ตาแหน่งว่างมีเงิน
สังกัดสานักงานส่งเสริมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ด้วยสานักงานส่งเสริมการวิจัย บริการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ขอเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง ในประเภทตาแหน่ง
และระดับตาแหน่งเดียวกัน กรณีตาแหน่งว่างมีเงิน จานวน ๒ ตาแหน่ง ดังนี้

- ๒๑ ตาแหน่งเดิม
ประเภทตาแหน่ง เชี่ยวชาญเฉพาะ
ชื่อตาแหน่ง
๑. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๒. เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ

จานวน
๑ ตาแหน่ง
๑ ตาแหน่ง

ตาแหน่งที่ขอเปลี่ยน
ประเภทตาแหน่ง เชี่ยวชาญเฉพาะ
ชื่อตาแหน่ง
๑. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

จานวน
๒ ตาแหน่ง

เหตุผลความจาเป็น
ศูน ย์เครื่ องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีว ภาพ อยู่ภายใต้การดาเนินงานของ
สานั กงานส่ งเสริ มการบริ ห ารงานวิจั ย บริการวิชาการและทานุบารุงศิล ปวัฒนธรรม ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวมกิจกรรมด้านการให้บริการเครื่องมือวิทยาศ าสตร์เข้า
ด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ศูน ย์ เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีว ภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สาหรับครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นจานวนมากตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๙๖.๘ ล้านบาท ทั้งนี้ เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีราคาแพง มีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง สาหรับใช้
ในงานวิจัยและการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่รองรับการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการทั้งใน
ด้านการพัฒนาและแก้ปัญหาท้องถิ่น
ดั ง นั้ น ศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ กลางและปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี ชี ว ภาพ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี
นักวิทยาศาสตร์ประจาศูนย์ฯ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการดาเนินงานของศูนย์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จาเป็นต้องมี
ความรู้เฉพาะและเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมี
หน้ าที่ในการดูแล ควบคุม วางแผนการทางานของเครื่องครุภัณฑ์รองรับงานวิจัยและการเรียนการสอนของ
อาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานของเครื่องมือ
รายละเอีย ดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๔/๓๒๐๑ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๕๘ และแบบรายการขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง เปลี่ยนชื่อตาแหน่ง กรณี ตาแหน่งว่างมีเงิน (แบบรายการ ๑)
ตามเอกสารประกอบการประชุม ๑ – ๒
ประกอบกับ สานักงานส่งเสริมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม สานักงานอธิการบดี มีตาแหน่งว่างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ จานวน ๒ ตาแหน่ง ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย จึงขอเปลี่ยนตาแหน่งว่างดังกล่าว
เอกสารประกอบการประชุม
๑ บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๔/๓๒๐๑ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒ แบบรายการขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง เปลี่ยนชื่อตาแหน่ง กรณี ตาแหน่งว่างมีเงิน
(แบบรายการ ๑)
/ประเด็นเสนอ...

- ๒๒ ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา การเปลี่ยนชื่อ
ตาแหน่ง ในประเภทตาแหน่ง และระดับเดียวกัน กรณี ตาแหน่งว่างมีเงิน ของสานักงานส่งเสริมการวิจัย บริการ
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จากตาแหน่งเดิม ประเภทตาแหน่ง เชี่ยวชาญเฉพาะ จานวน ๒ ตาแหน่ง คือ ๑)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จานวน ๑ ตาแหน่ง และ ๒) เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ จานวน ๑ ตาแหน่ง
เปลี่ยนชื่อตาแหน่ง เป็น นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ๒ ตาแหน่ง
มติที่ประชุม

อนุมัติ
๖.๑๒ ขออนุมัติให้บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานกรณีพิเศษ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ด้วยคณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวกันยรัชนิ์ ศรีจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ซึ่ง
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว ณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนผูกพันโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์และทุนส่วนตัว ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ –
๒๕๕๕ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้พ้นสภาพการศึกษาจึงได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ผ่อนผันการปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนแทนการใช้เงินด้วยคุณวุฒิปริญญาโทเรียบร้อยแล้ว และต่อมาบุคคลดังกล่าวได้ขออนุมัติลาศึกษาใน
สาขาวิชาเดิม มหาวิทยาลัยเดิม เพื่อทาดุษฎีนิพนธ์ต่อและเพื่อให้สาเร็จการศึกษา มีกาหนด ๖ เดือน ตั้งแต่
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติบุคคลดังกล่าวยัง
ไม่สาเร็จการศึกษา เพราะหลักสูตรกาหนดว่าต้องใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษา หรือ ๓ ปี
การศึกษา จึงจะสามารถดาเนินการขอจบการศึกษาได้ บุคคลดังกล่าวจึงได้แจ้งความประสงค์ ขอรายงานตัวกลับ
เข้าปฏิบัติงานโดยยังไม่สาเร็จการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๕๘
ดังนั้น คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติให้ นางสาวกันยรัชนิ์ ศรีจันทร์ รายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติงานกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
หนังสือคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๙.๑/๘๘๙๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานและให้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญารับทุน
โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ และสัญญาลาศึกษาต่อ
/เลิกประชุม...

- ๒๓ เลิกประชุมเวลา

๑๗.๑๐ น.

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๑๐/๒๕๕๘

( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

