รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วาระพิเศษ
วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
๑. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
๓. รองอธิการบดีฝ่ายแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
และกิจการสภามหาวิทยาลัย
๔. (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง
๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน ธานี
๑๐. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์
และการสาธารณสุข
๑๑. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ
๑๒. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์
นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์
๑๓. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์
นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ์
และการออกแบบ
๑๔. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
๑๕. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
๑๖. ผู้อานวยการสานักบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
๑๗. ประธานสภาอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
๑๘. (แทน) ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายคีรีรัตน์ จันทร์ตรี
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
และวิเทศสัมพันธ์
ผู้ร่วมประชุม
๑. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๒. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์

ติดภารกิจ

นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี

ติดภารกิจ

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
/๓. นางเกษร...

-๒๓. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
๔. นางสาวศศิธร สิทธิรัตนยืนยง
๕. นายอภิชาติ ธรรมแสง
๖. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง
๗. นางกาญจนา สาธร
เริ่มประชุมเวลา

บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่

๐๙.๔๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
ประธาน แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบด้วยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ มอบให้กองการเจ้าหน้าที่ เสนอคาสั่งแต่งตั้ง
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ๑
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของคณะเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์
๓.๑.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานฯ ที่ต้องเสนอ ก.บ.บ. ให้ความเห็นชอบ
(ข้อ ๑.๑.๓, ๑.๒.๔ และ ๕.๔)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสืบเนื่อง
จากจากกองการเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ เ สนอเรื่ อ ง (ร่ า ง) หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคิ ด ภาระงานของผู้ ด ารงต าแหน่ ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของคณะเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการอภิปรายและเห็นร่วมกันว่าเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เห็นควรนัดประชุม
วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานฯ ที่ต้องเสนอ ก.บ.บ. ให้ความเห็นชอบร่วมกัน โดยให้แต่ละ
คณะส่งข้อมูลภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และนัดประชุมวาระพิเศษในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น
/กองการเจ้าหน้าที่...

-๓กองการเจ้าหน้าที่ได้ประสานและได้รับข้อมูลจากคณะต่างๆ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรากฏข้อมูลว่า คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ประสงค์
กาหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ กาหนด ดังนั้น จึงขอเสนอข้อมูลในส่วนของหลักเกณฑ์และ
วิธีการคิดภาระงานแนบท้ายข้อบังคับ ที่ส่วนราชการต้องกาหนดเพิ่มเติมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล (ข้อ ๑.๑.๓, ๑.๒.๔ และ ๕.๔) ของคณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
- หลั กเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานฯ ของคณะต่างๆ ที่ต้องเสนอ ก.บ.บ. ให้ ความเห็ นชอบ
(ข้อ ๑.๑.๓, ๑.๒.๔ และ๕.๔)
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การคิ ดภาระงานที่น อกเหนื อจากที่ก าหนดในหลั กเกณฑ์แ ละวิธี การคิดภาระงานของผู้ ด ารงต าแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ข้อ ๑.๑.๓, ๑.๒.๔ และ ๕.๔) ของคณะเกษตรศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ คือ
เนื่องจากแต่ละคณะกาหนดรายการภาระงานแตกต่างกัน แต่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าลักษณะการปฏิบัติงานอาจมีความคล้ายคลึงกัน และบางภาระงานอาจไม่จาเป็นต้องกาหนดเพิ่มเติม จึง
เห็นควรให้คณะต่างๆ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณารายการภาระงานที่เหมือนกันและจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ก่อนเสนอ
ก.บ.บ. พิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๓.๑.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานฯ ที่คณะกาหนดเพิ่มเติม

รักษาการในต าแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้า ที่ เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา
สื บ เนื่ อ งจากจากกองการเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ เ สนอเรื่ อ ง (ร่ า ง) หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคิ ด ภาระงานของ
ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของคณะเกษตรศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่
๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการอภิปรายและเห็นร่วมกันว่าเพื่อให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน เห็นควรนัดประชุมวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานฯ ที่ต้องเสนอ ก.บ.บ. ให้
ความเห็นชอบร่วมกัน โดยให้แต่ละคณะส่งข้อมูลภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และนัดประชุมวาระพิเศษใน
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น
กองการเจ้าหน้าที่ได้ประสานและได้รับข้อมูลจากคณะต่างๆ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรากฏข้อมูลว่า คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ประสงค์
กาหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ กาหนด แต่จากการตรวจสอบยังพบว่า มีบางคณะ ได้แก่
/คณะวิทยาศาสตร์...

-๔คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ มีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานฯ ที่
นอกเหนือจากที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ให้กาหนด (นอกเหนือจากข้อ ๑.๑.๓, ๑.๒.๔ และ ๕.๔) ดังนั้น จึงขอเสนอ
ข้อมูลดังกล่าวมาเพื่อโปรดพิจารณา ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
- หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานฯ ที่นอกเหนือจากที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ให้กาหนดเพิ่ม
แต่บางคณะกาหนดเพิ่ม
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดพิจารณาการหลักเกณฑ์
และวิธีการคิดภาระงานฯ ที่นอกเหนือจากที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ให้กาหนดเพิ่ม (นอกเหนือจากข้อ ๑.๑.๓,
๑.๒.๔ และ ๕.๔) ของคณะต่างๆ
คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ภาระงานที่คณะกาหนดเพิ่มเติม เห็นควรนาไปกาหนดเพิ่มในข้อ ๕.๔ ภาระงานอื่นๆ
แล้วเสนอ ก.บ.บ. ให้ความเห็นชอบ
๒. เห็ น ควรแก้ ไ ขหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคิ ด ภาระงานของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
กาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยกาหนดให้คณะสามารถกาหนดภาระงานอื่นๆ ในการคิดภาระงานบริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้
เพื่อให้ทันรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขออนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาภายในประเทศ
ดังนี้
๑. นายแพทย์วิรรัฐ จินาทองไทย ตาแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาต่อแพทย์ประจาบ้าน
สาขาอายุรศาสตร์ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา
๒. นายแพทย์ศิริพงษ์ สิระมนต์ ตาแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาต่อแพทย์ประจาบ้านสาขา
จักษุวิทยา ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด ๓ ปี ตั้งแต่
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา
๓. นายแพทย์ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์ ตาแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาต่อแพทย์ประจาบ้าน
สาขาศัลยกรรมตกแต่ง ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด ๕ ปี ตั้งแต่
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา
/ปัจจุบัน...

-๕ปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีอาจารย์ จานวน ๖๓ คน ได้รับอนุมัติ
ให้ลาศึกษาภายในประเทศ ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒ ซึง่ ตามระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิ ท ยาลั ย ไปศึ ก ษาภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้ อ ๑๐ ก าหนดว่ า “การให้ ข้ า ราชการไปศึ ก ษาต่ อ
ภายในประเทศ อธิการบดีจะต้องพิจารณาอัตรากาลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่
ราชการ และไม่ต้องตั้งอัตรากาลังเพิ่ม โดยให้พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐ ของจานวนข้าราชการ
ในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไปศึกษาต่อภายในประเทศ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็น
กรณี ๆ ไป” ซึ่งนามาบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย และตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๒/
๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ กาหนดว่า “กรณีการขออนุมัติลาศึกษาฯ ไม่เ ป็นไปตามขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา”
ดั ง นั้ น จึ ง เสนอคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลพิ จ ารณาการขออนุ มั ติ ล าศึ ก ษา
ภายในประเทศ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวน ๓ ราย
ข้างต้น
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อ ๑๐ แห่งระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึ กษา
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดว่า “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ อธิการบดีจะต้องพิจารณา
อัตรากาลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และไม่ต้องตั้งอัตรากาลังเพิ่ม โดยให้
พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐ ของจานวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลพิ เ ศษก็ ใ ห้ อ นุ มั ติ เ ป็ น กรณี ๆ ไป” ซึ่ ง น ามาบั ง คั บ ใช้ กั บ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย
๒. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘
ก าหนดว่ า กรณี ก ารขออนุ มั ติ ล าศึ ก ษาฯ ไม่ เ ป็ น ไปตามขั้ น ตอนและหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดให้ เ สนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตามลาดับขั้นตอน
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่
๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้อาจารย์แพทย์ จานวน ๔ ราย ลาศึกษาต่อในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. นพ.ศิริพงษ์ สิระมนต์ มีสิทธิลาศึกษาต่อในสาขาจักษุวิทยา ตามแผนและมีความ
จาเป็นในการดาเนินงานด้านการรักษาพยาบาล
๒. นพ.วิรรัฐ จินาทองไทย เห็นควรอนุมัติให้ลาศึกษาในสาขาอายุรศาสตร์ เนื่องจาก
เป็นสาขาที่ขาดแคลนและมีความจาเป็นในการดาเนินงานด้านการรักษาพยาบาล
๓. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์ เห็นควรอนุมัติให้ลาศึกษาในสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและ
เสริมสร้าง เนื่องจากมีสิทธิลาศึกษาตามนโยบายสนับสนุนศิษย์เก่าและเพื่อให้ช่วยสอนในการเรียนการสอนชั้น
คลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ซึ่งขาดแคลนแพทย์สาขานี้
/เอกสาร...

-๖เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. บันทึกข้อความวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๐๐๖๔๑
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒. มติคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่
๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๓. มติคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๔. ผลการคัดเลือกเข้าแพทย์ประจาบ้าน ของอาจารย์แพทย์ทั้ง ๓ ราย
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึ ง เสนอคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลเพื่ อ พิ จ ารณาการขออนุ มั ติ ใ ห้ พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัยลาศึกษาภายในประเทศ จานวน ๓ ราย
คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรนาเสนอเหตุผลและความจาเป็นว่าเป็นสาขาที่ต้องการหรือสาขาขาดแคลน มี
ความจาเป็นต้องพัฒนาอาจารย์ในสาขานี้อย่างไร มีแผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการรับนักศึกษาอย่างไร
๒. คณะได้มีการเตรียมแผนและมาตรการในการปฏิบัติงานเพื่อทดแทนอัตราที่ลาศึกษา
ต่อหรือไม่อย่างไร (ระบุรายชื่อบุคลากรที่จะมาทดแทน)
๓. ควรนาเสนอแผนอัตรากาลัง (แยกกลุ่มวิชา) แผนการพัฒนาอาจารย์รายบุคคล
(รายชื่อบุคลากรที่อยู่ในแผนจะลาศึกษาต่อ) เพิ่มเติม
มติที่ประชุม
มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และ
เสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวต่อไป
๕.๒ การขอปรับแผนการดาเนินงานเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่
คณะกรรมการบริห ารงานบุ คคล ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ได้พิจารณาเห็ นชอบแนวทางการจัดทากรอบ
อัตรากาลัง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) โดยภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ คณะ/หน่วยงานเสนอการกาหนดกรอบ
อัตรากาลังต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัย ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น
กองการเจ้าหน้าที่ รวบรวมคาขอกาหนดกรอบอัตรากาลังจากทุกคณะ/หน่วยงานแล้ว
พบว่า บางหน่วยงานส่งข้อมูลล่าช้า หรือไม่ครบถ้วน รวมทั้งกองการเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ของอัตราเดิม กรอบว่างมีเงิน การวิเคราะห์ภาระงานของสายสนับสนุน
ดังนั้น จึงขอรายงานข้อมูลการเสนอขอกาหนดกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๒) ของคณะ/หน่ ว ยงาน ตามตารางสรุ ป การเสนอขอกรอบอั ต ราก าลั ง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑ และขอเสนอปรับแผนการดาเนินงาน
/ประเด็น...

-๗ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาปรับแผนการดาเนินงานเพื่อ
กาหนดกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) ดังนี้
ที่
๑

การดาเนินการ
จาก
กองการเจ้าหน้าที่ประสานคณะ/หน่วยงาน เพื่อ ภายในวันที่ ๖ มิ.ย.
ตรวจสอบและจัดทาข้อมูล
๕๙

๒

เสนอ ก.บ.บ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้น ภายในวันที่ ๑๔ มิ .ย.
๕๙
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองกรอบอัตรากาลัง ภายในเดือน มิ.ย. ๕๙
กองการเจ้ า หน้ าที่ ป รั บ แก้ไ ขตามข้อ เสนอแนะ ภายในเดือน มิ.ย. ๕๙
ของคณะกรรมการกลั่นกรองกรอบอัตรากาลัง
เสนอ ก.บ.บ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้น ภายในเดือน มิ.ย. ๕๙
(ครั้งที่ ๒)
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองกรอบอัตรากาลัง ภายในเดือน มิ.ย. ๕๙
(ครั้งที่ ๒)
เสนอสภามหาวิทยาลัย
ภายในเดือน มิ.ย. ๕๙

๓
๔
๕
๖
๗

มติที่ประชุม

เป็น
ภายใน ๒๐ มิ.ย. ๕๙
ภายในวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๕๙
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๙
ภายในวันที่ ๘ ก.ค. ๕๙
ภายในวันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๙
ภายในวันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๙
วันที่ ๓๐ ก.ค. ๕๙

เห็นชอบ

๕.๓ ขอหารือแนวทางการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย (บรรจุ
แต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗) และการปรับเงินเดือนร้อย
ละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วย
สานักงานสภาอาจารย์ มีหนังสือขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่
ปี ง บประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ และการปรับ เงิ น เดื อนพนั กงานมหาวิท ยาลั ย ๔ % ซึ่ง กองการเจ้า หน้ าที่ ไ ด้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปรายงานเสนออธิการบดีพิจารณาแล้ว และอธิการบดีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลทราบ และพิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินงานก่อนแจ้งสภาอาจารย์ต่อไป
กองการเจ้าหน้าที่ ขอเรียนเพื่อทราบ ดังนี้
๑. การปรั บ เงิ น เพิ่ม ตามคุ ณ วุ ฒิพ นัก งานมหาวิ ทยาลั ยที่ บรรจุ แ ต่ งตั้ งก่ อนวัน ที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๖ และบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
๑.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อนุมัติวงเงินงบประมาณ
เพิ่มเติมเพื่อเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ (เงินเยียวยา) ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อน
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ โดยจ่ายตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่สานัก
/งบประมาณ...

-๘งบประมาณจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยเฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังค้างจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ.
๒๕๕๖ จึงให้มหาวิทยาลัยดาเนินการใช้เงินรายได้ในสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ค้างจ่ายไป
ดาเนินการเป็นลาดับแรก หรือทบทวนรายการที่ไม่สามารถดาเนินการหรือมีความซ้าซ้อนหรือได้ดาเนินการแล้วมี
เงินเหลือจ่ายมาใช้เป็นลาดับถัดไป และให้มหาวิทยาลัยเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ในส่วนที่ขาดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑
๑.๒ ปั จ จุบั น มหาวิทยาลั ยยังไม่ได้รับแจ้งมติคณะรัฐ มนตรีว่าได้มีการอนุมัติวงเงิน
งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ (เงินเยียวยา) ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ แต่อย่างใด
๒. การปรับเงินเดือนร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒.๑ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อนุ มั ติ ใ นหลั ก การให้
สถาบันอุดมศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดย
ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ในแนวทางเดียวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ ด้วยการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการค่าใช้จ่ายการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนราย
เดือนของบุคลากรภาครัฐ เพิ่มในอัตราร้อยละ ๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ รวม
เป็นจานวน ๑๐ เดือน) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้
ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามความเห็นของสานัก งบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข ๒ ส่วนในปีงบประมาณต่อๆ ไป กระทรวงศึกษาต้องขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณเพื่อขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๓
๓. การดาเนินการของกองการเจ้าหน้าที่
๓.๑ จัดทาข้อมูลเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
(เงินเยียวยา) ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ และการปรับเงินเดือน ๔% ตามหลักการและ
วิธีการที่ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงบประมาณก าหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข ๔
ต่อมากองการเจ้าหน้าที่ได้รับทราบจากกองแผนงานว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณสาหรับการปรับเงินเดือนเพิ่มจากการปรับ (ฐาน)เงินเดือนร้อยละ ๔ ณ
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวไม่รวมถึงงบประมาณที่ใช้ในการปรับ (ฐาน)เงินเดือนในอัตรา
ร้อยละ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จานวน ๑๐ เดือน
ซึ่งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีมติให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้) และระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)
จากข้อเท็จจริงข้างต้นกองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
ทราบ และขอหารือแนวทางในการดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา กองการเจ้าหน้าที่ ขอชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ
และการด าเนิ น การปรั บ เงิ น เดื อนในอัต ราร้อ ยละ ๔ ณ วั น ที่ ๑ ธั น วาคม ๒๕๕๗ ตามแนวทางการปรั บ ปรุ ง
ค่าตอบแทนภาคราชการสาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปรับ
อัตราเงินเดือน ดังนี้
๑. ปรับเงินเดือนในอัตราร้ อยละ ๔ สาหรับผู้ดารงตาแหน่งวิชาการตาแหน่งอาจารย์
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับปฏิบัติการและระดับชานาญการ ผู้ดารงตาแหน่ง
ทั่ว ไประดับปฏิบั ติงานและช านาญงาน กรณีการปรับเงินเดือนดังกล่ าวทาให้มีเศษไม่ถึงสิ บบาทให้ปรับตัว เลข
เงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท
/๒. กาหนด...

-๙๒. กาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม่
หลักการคือ เงินเดือนขั้นต่าชั่วคราวและขั้นต่าคงเดิม และปรับเงินเดือนขั้นสูงให้สูงขึ้น
๓. กาหนดฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละ
ประเภทและระดับตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใช้สาหรับการเลื่อนเงินเดือนใหม่ ตั้งแต่
รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ดังนี้
- ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
- ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
- ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
- ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
- ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
- ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
หลั ก การคื อ ฐานในการค านวณและช่ ว งเงิ น เดื อ นฯ ณ วั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
เปลี่ยนแปลงไปจากฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนฯ ที่ใช้อยู่เดิม เนื่องจากมีการปรับบัญชีเงินเดือนขั้นสูงให้
สูงขึ้น Mid Point และฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนฯ ถัดไป จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะช่วงเงินเดือน แต่
Mid Point และฐานในการคานวณยังคงเดิม
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตามลาดับขั้นตอน
อธิการบดีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทราบ เพื่อพิจารณากาหนด
แนวทางก่อนแจ้งสภาอาจารย์ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๓๑๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๓๑๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒. หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๖๙๖ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่องการปรับเงินเดือน
เข้ า สู่ บั ญ ชี เ งิน เดื อ นท้ า ยกฎ ก.พ.อ. ว่ า ด้ ว ยการกาหนดบัญ ชี เ งิน เดื อ นขั้ น ต่ าขั้ น สู ง ของข้ าราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๗๑๘ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่องฐานในการ
คานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
เป็นต้นไป
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
๑. การปรับเงินเดือนในอัตราร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
แนวทางที่ ๑
๑.๑ ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คือปรับเงินเดือน
ในอัตรา ร้อยละ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ รวม
เป็นจานวน ๑๐ เดือน) โดยให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้สารวจงบประมาณเงินรายได้ว่ามีเพียงพอจ่ายหรือไม่
/๑.๒ ดาเนินการ...

-๑๐๑.๒ ดาเนินการปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูง ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือน
สาหรับ การเพิ่ม เงิน เดือนในแต่ล ะประเภทและระดับตาแหน่งของพนักงานใช้ส าหรับการเพิ่มเงินเดือนใหม่ตาม
แนวทางของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๑.๓ แก้ไขคาสั่งเพิ่มเงินเดือนแต่ละรอบตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน
แนวทางที่ ๒
เนื่องจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อนุมัติในหลักการให้ปรับ
เงินเดือนในอัตราร้อยละ ๔ จากเงินรายได้เป็นเวลา ๑๐ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน
๒๕๕๘) และในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ส านัก
งบประมาณไม่ได้จั ดสรรงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการปรับ (ฐาน)เงินเดือน ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้ แก่
มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยจะต้องดาเนินการแก้ไขเงินเดือนจานวน ๒ รอบการประเมิน คือ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๘ และวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙) และได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติ มให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเห็น
ควรหารือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ดาเนินการต่อไป
๒. ผลกระทบจากการมีมติให้ปรับเงินเดือนในอัตราร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๕๗
จากเท็จจริงข้างต้นที่คณะรัฐมนตรียังไม่มีมติอนุมัติวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเบิก
จ่ายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ (เงินเยียวยา) ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๕๖ และบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ แต่อย่างใด แต่มีมติอนุมัติหลักการให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เพิ่มในอัตราร้อยละ ๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และที่ผ่านมาสานักงบประมาณได้จัดสรร
งบประมาณสาหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย(อัตราใหม่) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๖) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) เป็นอัตราเงินเดือนใหม่ จะส่งผลต่อพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่บรรจุอยู่เดิม หากไม่มีการปรับอัตราเงินเดือนที่บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละช่วงเกิด
ความลักลั่น
ตัวอย่าง
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุในแต่ละปี
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑๕,๑๙๐
๒๑,๔๒๐
๒๖,๖๐๐

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑๗,๒๙๐
๒๒,๙๖๐
๒๘,๐๐๐

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๙,๕๐๐
๒๔,๕๐๐
๒๙,๔๐๐

หมายเหตุ ปริญญาตรี คืออัตราเงินเดือนสายสนับสนุน ปริญญาโทและเอก คืออัตราเงินเดือนสายวิชาการ
หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นประการใด กองการเจ้าหน้าที่ จะได้ดาเนินการต่อไป
/คณะกรรมการ...

-๑๑คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. สานักงบประมาณไม่ได้จัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ จะใช้งบประมาณใดจ่าย และ
จะจ่ ายอย่างไร และหากมหาวิทยาลั ย จะใช้เงินเหลื อจ่ายเงินอุดหนุนบุคลากรให้ กับพนักงานมหาวิทยาลั ยเงิน
งบประมาณ โดยไม่ใช้เงินรายได้ ได้หรือไม่ ดังนั้น จึงเห็นควรหารือไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสานักงบประมาณ
๒. เห็นควรมอบ กองการเจ้าหน้าที่ จัดทาประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ในการ
ปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และจัดทาบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูง
ฐานในการคานวณ และช่ วงเงินเดือนในการเพิ่มเงินเดือนตามแนวทางการดาเนินการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
มติที่ประชุม
มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทาประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ในการปรับเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และจัดทาบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูง ฐานในการ
ค านวณ และช่ ว งเงิ น เดื อ นในการเพิ่ ม เงิ น เดื อ นตามแนวทางการด าเนิ น การของข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาในการประชุ ม คราวต่ อ ไป และมอบให้ ด าเนิ น การตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๕.๔ ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตาแหน่งระดับชานาญงาน และระดับชานาญการ
รั ก ษาการในต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกองการเจ้า หน้ า ที่ เสนอที่ ประชุ ม เพื่อ พิ จ ารณา
เนื่องด้ว ยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งมติ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖
มีนาคม ๒๕๕๙ พิจารณาข้อหารือของสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ระดับตาแหน่งชานาญงาน หรือชานาญ
การ เนื่องจากไม่มีบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ.กาหนด ต้องดาเนินการอย่างไร ก.พ.อ.
จึงกาหนดแนวปฏิบัติในพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ดังนี้
๑. ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า ๓ คน จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และบุคคล
ภายในมหาวิทยาลัยแต่ต่างสังกัดหน่วยงานกับผู้ขอรับการประเมิน (หน่วยงานระดับคณะ สานัก ศูนย์ สถาบัน ) ก่อน
เป็นอันดับแรก พิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความชานาญตรงกับวิชาชีพของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
และต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า โดยคานึงถึงระดับตาแหน่งตามสายงานที่ครองอยู่
ของบุคลากรดังกล่าวซึ่งต้องสูงกว่าตาแหน่งแรกบรรจุตามคุณวุฒิ ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งจากผู้ที่ดารงตาแหน่งต่างประเภท
หรือต่างสายงานกันได้
๒. กรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณ วุฒิจากบุ คคล
ภายในมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑ ได้ เช่น ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบันที่มีความชานาญตรงกับวิชาชีพที่จะ
แต่งตั้งหรือมีแต่อยู่สังกัดหน่วยงานเดียวกับผู้รับการประเมิน หรือผู้ดารงตาแหน่งต่ากว่าตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง จึง
อาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหมดได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
และให้รายงานผลการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นที่ไม่
สามารถแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๑ ได้ ให้ ก.พ.อ.ทราบด้วย
๓. ก.พ.อ.ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ได้กาหนดนิยาม
คาว่า “บุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษา” หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ดังนั้น
/ผู้ทรงคุณวุฒิ...

-๑๒-

ผู้ทรงคุณวุฒิคนใดที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรื อพนักงานของมหาวิทยาลัยใด ก็ถือว่าเป็นบุคคลภายใน
ของมหาวิทยาลัยนั้น ส่วนผู้ที่เกษียณอายุราชการซึ่งเคยสังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้ประเมิน แต่ไม่ได้อยู่ใน
บังคับบัญชาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ เช่น ไม่ได้รับการต่ออายุราชการ ลูกจ้างหรือพนักงานของมหาวิทยาลัย ถือเป็ น
บุคคลภายนอก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา
ผลงาน เพื่อขอกาหนดตาแหน่งระดับชานาญงาน และระดับชานาญการ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดาเนินการ ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นไปตามที่ ไม่เป็นไปตามที่
จานวน ก.พ.อ. กาหนด ก.พ.อ. กาหนด
การดาเนินงาน
หมายเหตุ
(คน)
(คน)
(บุคคลภายนอก
ทั้ง ๓ คน)
(คน)
๑. ก.บ.บ.อนุมัติให้ดารงตาแหน่ง
๓
๑
๒
รายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ระดับชานาญการแล้ว
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๒
๒. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕
๓
๑๒
และอยู่ระหว่างประเมินผลงาน
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิตอบรับการ
๑๒
๑๒
ทาบทามแล้ว แต่ยังไม่มีคาสั่ง
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
ยังไม่ส่งผลงานให้กรรมการ
รายชื่อผู้ขอกาหนดตาแหน่ง
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๒
๔. คณะกรรมการดาเนินการฯ ใน ๒๔
๒๓
๑
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พิจารณาคัดเลือกรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการทาบทามกรรมการฯ
รวม
๕๔
๒๗
๒๗
รวมทั้งสิ้น
๑๐๘
ดังนั้น เพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กาหนด จานวน ๒๗ ราย ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายในที่มี
ความชานาญตรงกับวิชาชีพที่จะแต่งตั้ง หรือมีแต่อยู่สังกัดเดียวกับผู้รับการประเมิน ทั้งนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลฯ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น กาหนดให้ ก.บ.บ.
เป็นผู้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินงาน และหากมีปัญหาในการปฏิบัติ ก.บ.บ.เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดของ ก.บ.บ.
ให้ถือเป็นที่สุด
/ข้อกฎหมาย...

-๑๓-

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนด ดังนี้
ข้อ ๗ (๒) อนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ สั่งการเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติกาหนด
๒. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนด ดังนี้
ข้อ ๑๓ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ให้
แต่งตั้ง ดังนี้
(๑) กรณีแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญงาน หรือชานาญการ กรรมการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ความสามารถและความชานาญตรงกับวิชาชีพของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง และต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ตาแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ต้องอยู่ต่าง
สังกัดหน่วยงานกับผู้เสนอแต่งตั้ง (หน่วยงานระดับคณะ สานัก ศูนย์ สถาบัน) และกรรมการภายนอก
สถาบันอุดมศึกษาอีกอย่างน้อยหนึ่งคน รวมจานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
เพื่อให้เป็นตามข้อบังคับนี้ โดยความเห็นชอบของ ก.บ.บ.
หากมีปัญหาในทางปฏิบัติให้ ก.บ.บ. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและการวินิจฉัยชี้ขาดของ ก.บ.บ. ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๙ การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ให้ ก.บ.บ. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. และที่ ก.บ.บ. มอบหมาย
๔. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้ง
บุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๒๐ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น...
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการดาเนินการตามข้อ ๒๐ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๒) (ข) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานฯ
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตามลาดับขั้นตอน
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๙
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. สาเนาหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๕๑๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๕๙
๒. ข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ขอกาหนดตาแหน่งระดับชานาญงาน และระดับ
ชานาญการ (จานวน ๒๗ คน) ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด (ลับ)
/ประเด็น...

-๑๔-

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ.กาหนด
เนื่องจากไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มีความชานาญตรงกับวิชาชีพที่จะแต่งตั้ง หรือมีแต่อยู่สังกัด
หน่วยงานเดียวกับผู้รับการประเมิน หากเห็นชอบจะได้เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ.กาหนด ดังนี้
๑. กรณีได้รับอนุมัติให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกย้อนหลัง เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒจิ ากภายในได้ และได้ดาเนินการเสร็จสิ้นตามกระบวนการแล้วก่อนที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะมีหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติให้มหาวิทยาลัยทราบ
๒. กรณีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณา
ผลงานให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกย้อนหลัง
๓. กรณียังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิ ห้พิจารณาจากบุคคลภายในก่อน
หากไม่สามารถแต่งตั้งได้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
๕.๕ ขอหารือการนับระยะเวลาการดารงตาแหน่งเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งชานาญการ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วย
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบมอบหมายกองการเจ้าหน้าที่ หารือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) กรณี
การนับประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย การ
เปลี่ยนตาแหน่ง เพื่อนับระยะเวลาการดารงตาแหน่งเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง สูงขึ้นของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งตามความในข้อ ๑๘ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิ ธีการกาหนด
ระดับตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนดไว้ ดังนี้
ข้ อ ๑๘ ผู้ ข อก าหนดต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง และมี
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ดังนี้
(๒) ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
(ก) ตาแหน่งระดับชานาญการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(ก๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ และต้องดารง
ตาแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
(ก๒) ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ และต้อง
ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
(ก๓) ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่ นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ และต้อง
ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ข้อ ๓๕ การใดมิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับฯหรือประกาศ... ให้นามติ ก.พ.อ.ที่เกี่ยวข้องมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม
/ซึง่ ตาม...

-๑๕-

ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖
ดังกล่าวใช้บังคับทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากข้าราชการเดิมมีระบบซี แต่พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่มีระบบซี เป็นผลทาให้มีความแตกต่างในการตรวจสอบคุณสมบัติด้านระยะเวลาการดารงตาแหน่ง เพื่อนับระยะเวลา
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งสูงขึ้น
ดังนั้น เพื่อมิให้กระทบสิทธิที่พึงมีพึงได้ อันมีสาเหตุจากการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
จึงขอหารือแนวทางในการพิจารณานับระยะเวลาการดารงตาแหน่งเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยมอบให้ ก.บ.บ.มีอานาจและหน้าที่กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและกองการเจ้าหน้าที่
๑. ข้าราชการปรับเข้าระบบใหม่เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ (จากระบบซีเป็นระบบแท่ง)
๒. พนักงานมหาวิทยาลัยปรับเข้าระบบใหม่เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
๒.๑ ระบบเดิม จากระดับปฏิบัติการ เป็น ชานาญการ (ชานาญการพิเศษ) ๙ ปี
๒.๒ ระบบใหม่ จากระดับปฏิบัติการ เป็น ชานาญการ ๖ ปี เป็น ชานาญการพิเศษ
๔ ปี รวม ๑๐ ปี
๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และการนับระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
๓.๑ กรณีข้าราชการได้ถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๔๓๖ ลงวั น ที่ ๑๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๓ เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตามความในข้อ ๒ ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
๒.๑ ให้แต่งตัง้ ผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้ ให้ดารงตาแหน่งระดับต่างๆ ได้ดังนี้
(๑) ให้แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้ ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะระดับชานาญการได้
ก. ผู้ดารงตาแหน่งในระดับ ๕ หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
ข. ผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ ๔ หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
๓.๒ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยไม่มีระบบซีมาก่อน
- จึงยังไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีการ หรือแนวปฏิบัติที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน จึงได้
ดาเนินการตามความในข้อ ๑๘ แห่งประกาศฯ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๓.๓ แนวปฏิบัติที่ผ่านมา ในการนับระยะเวลาการดารงตาแหน่งสูงขึ้น ไม่ได้นับรวม
ระยะเวลาที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้ง
บุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนดไว้ดังนี้
ข้อ ๓ “บุคคล” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
/ข้อ ๑๘...

-๑๖-

ข้อ ๑๘ ผู้ขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง..... ดังนี้
(๒) ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
(ก) ตาแหน่งระดับชานาญการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(ก๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ และต้องดารงตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
(ก๒) ได้รั บ วุฒิ ปริญญาโท หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่ านี้ และต้องดารง
ตาแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
(ก๓) ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ และต้องดารง
ตาแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ข้อ ๓๕ การใดมิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับฯหรือประกาศ... ให้นามติ ก.พ.อ.ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
๒. หนังสือเวียนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒.๑ ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๔๓๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง การแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง เนื่องจาก ก.พ.อ. ได้ปรับปรุงระบบจาแนกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
จั ดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่ งให้ ส อดคล้ อ งกับระบบจาแนกตาแหน่งใหม่ ทาให้ ส่ งผลกระทบในการแต่งตั้ ง
ข้าราชการให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งใน ครั้งแรกของ
แต่ ล ะบุ ค คล ก.พ.อ.จึ ง อนุ มั ติ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ รื่ อ งระยะเวลาการด ารงต าแหน่ ง ไปจาก
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งใหม่ ดังนี้
๒. ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
๒.๑ ให้แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้ ให้ดารงตาแหน่งระดับต่างๆ ได้ดังนี้
(๑) ให้แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้ ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชานาญการได้
ก. ผู้ดารงตาแหน่งในระดับ ๕ หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
ข. ผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ ๔ หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
๒.๒ ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาตรฐานกาหนดตาแหน่งใหม่ แจ้ง
มติอนุกรรมการ ก.พ.อ.ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เนื่องจาก ก.พ.อ.ได้มีมติให้ใช้คุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตามระบบบริหารงานบุคคลเดิม (ระบบซี) สาหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งได้ในครั้ง
แรกของแต่ละบุคคล จึงมีมติอนุมัติให้นับระยะเวลาในการดารงตาแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นต่ากว่าระดับปริญญา
ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยตาแหน่งดังกล่าว
ต้องเป็นตาแหน่งที่กาหนดความจาเป็นให้มีตาแหน่งระดับชานาญการในหน่วยงานนั้นไว้แล้ว เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งระดับชานาญการ ชานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญของตาแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ย วชาญเฉพาะตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ โดยให้คานวณตามอัตราส่ วนของ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้ น ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ตามระบบ
บริหารงานบุคคลเดิมได้
/๒.๓ ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)...

-๑๗-

๒.๓ ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การดาเนินการตามประกาศ
ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดส่งตารางเทียบระดับตาแหน่งตามระบบบริหารงานบุคคลเดิมกับระบบบริหารงาน
บุคคลใหม่ กล่าวคือ
- ตาแหน่งระดับควบ (ระดับ ๓-๖) ในระบบบริหารงานบุคคลเดิมเทียบได้กับระดับชานาญการใน
ระบบบริหารงานบุคคลใหม่ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ บรรจุด้วยคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ตาแหน่งระดับชานาญการ (ระดับ ๗-๘) ในระบบบริหารงานบุคคลเดิมเทียบได้กับระดับชานาญการ
พิเศษในระบบบริหารงานบุคคลใหม่
๒.๔ ที่ ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว ๑๓๕๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การนับประสบการณ์การ
ปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น ตอบข้ อ หารื อ ว่ า กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ที่ ต้ อ ง
มอบหมายงานของสายงานที่เริ่ มใช้คุณวุฒิ ปริญญา และได้มีคาสั่งมอบหมายให้ผู้มีตาแหน่ งต่ากว่าปริญญาเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน อาจพิจารณานับประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งในสายงานที่ใช้คุณวุฒิปริญญาเพื่อ
แต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นได้ โดยนับตั้งแต่วันที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
๒.๕ ที่ ศธ ๐๕๐๙.๔/๑๗๕๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่องตอบข้อหารือเกี่ยวกับมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง กรณีการนับระยะเวลาหรือนับประสบการณ์กรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งในสายงานต่ากว่าปริญญา หาก
ศึกษาได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยได้กาหนดกรอบตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับปริญ ญาแล้ว ก็อาจพิจารณา
เปลี่ยนเป็นตาแหน่งในสายงานที่ใช้คุณวุฒิปริญญา โดยให้นับประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ได้รับ
การเปลี่ยนตาแหน่งในสายงานที่ใช้คุณวุฒิปริญญา
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตามลาดับขั้นตอน
๑. คณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้หารือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
๒. อธิการบดีเห็นชอบให้นาเสนอ ก.บ.บ. อ้างถึงบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๕๓๙ ลงวันที่ ๑๓
มิถุนายน ๒๕๕๙
เอกสารประกอบการประชุม
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคล
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๔๓๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
๓. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งใหม่
๔. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง การดาเนินการตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓
/๕. หนังสือ...

-๑๘-

๕. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว ๑๓๕๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑
เรื่อง การนับประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
๖. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙.๔/๑๗๕๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
เรื่องตอบข้อหารือเกี่ยวกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
๗. ข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ยื่นขอกาหนดตาแหน่งชานาญการ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด ที่
ยื่นเรื่องก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการนับประสบการณ์
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนตาแหน่ง
จากสายงานที่เริ่มต้นต่ากว่าปริญญาตรี เพื่อนับระยะเวลาการดารงตาแหน่งเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
สูงขึ้นในระดับตาแหน่งชานาญการ
คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นการจ้างรายปีจึงไม่ถือว่าเป็นบุคลากรประจา และการจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวอยู่ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกฎหมาย
คนละฉบับกับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จึงไม่ควรนับระยะเวลาการจ้างลูกจ้างชั่วคราวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
ต่อเนื่องกัน
๒. เห็น ควรให้ นาแนวปฏิบัติการนับระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้น
ต่ากว่า ปริ ญ ญาตรี ต่อ มาได้รั บ การเปลี่ ย นต าแหน่ง ให้ ดารงต าแหน่ง ในสายงานที่เ ริ่มต้ นระดับ ปริ ญญาตรี ของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาอนุโลมใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๔๕ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิ ทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ กาหนดว่าใน
กรณีที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส าหรั บ พนั ก งานในเรื่ อ งใดไว้ ให้ น าหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขของข้ า ราชการมาใช้ บั ง คั บ กั บ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ไม่เห็นชอบให้นับระยะเวลาการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรวมกับระยะเวลาการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งสูงขึ้น
๒. เห็นชอบให้นับระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นต่ากว่าปริญญาตรี
ต่อมาได้รับการเปลี่ยนตาแหน่งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นระดับปริญญาตรี หากสายงานที่เริ่มต้น
ต่ากว่าปริญญาตรีนั้น มีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และ
ตาแหน่งดังกล่าวได้กาหนดความจาเป็นให้มีตาแหน่งระดับชานาญการในหน่ว ยงานไว้แล้ว ให้นาระยะเวลาที่
ด ารงต าแหน่ งของสายงานที่ เ ริ่ มต้ น ต่ ากว่า ปริ ญ ญาตรี มาค านวณเพื่ อแต่ง ตั้ง ให้ ดารงต าแหน่ งสู งขึ้ น ตาม
อัตราส่วนของระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ต้องแสดงเอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่ง หรือบันทึกข้อความ หรือ
รายงานการประชุมที่มอบหมายงาน และต้องมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยให้นับตั้งแต่วันที่มี
การปฏิบัติงานจริง ตามอัตราส่วนของระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
/๕.๖ ขอหารือ...

-๑๙-

๕.๖ ขอหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการยื่นขอกาหนดตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่
ได้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้
นากรอบตาแหน่งในระบบเดิม (ระบบซี) ที่ ก.ม.และสภามหาวิทยาได้อนุมัติไว้แล้ว โดยการเทียบกรอบตาแหน่ง
ระบบเดิมมาใช้กับระบบใหม่ สาหรับการประเมินบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น เฉพาะกรณีที่ได้รับเรื่องการเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งไว้ก่อนแล้วจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
การกาหนดกรอบของตาแหน่งประเภททั่วไป และตาแหน่งแประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ฉบับลงวันที่
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นั้น
เนื่องจากตามประกาศการกาหนดกรอบตาแหน่งดังกล่าวข้างต้น มิได้กาหนดจานวน
ตาแหน่งและระดับตาแหน่งไว้ กอปรกับมติ ก.พ.อ.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้ตอบข้อ
หารือว่า มหาวิทยาลัยจะต้องระบุไว้ให้ชัดเจนว่า ในหน่วยงานใด ให้ตาแหน่งระดับใด ในสายงานใดบ้ าง เป็นจานวน
ตาแหน่ง ซึ่งได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการกาหนดกรอบระดับชานาญงาน และชานาญการ กรณีกรอบตาแหน่งระดับชานาญ
การพิเศษ ให้กองการเจ้าหน้าที่มีหนังสือขอทบทวนมติ ก.พ.อ.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการตอบข้อหารือภายหลัง
จากที่กองการเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องการยื่นขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นระดับชานาญการพิเศษไว้แล้วจนถึงวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๘ รวม ๑๘ ราย โดยขณะนี้ไม่สามารถดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้ เนื่องจากยังไม่มีกรอบตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ
ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขมติ ก.พ.อ.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กาหนด กอปรกับมิให้กระทบต่อข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติที่ยื่นขอ
กาหนดตาแหน่งก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ หากประเมินค่างานของตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามประกาศ ก.พ.อ.ต้อง
แล้วเสร็จก่อน ที่จะดาเนินการประเมินแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง จึงไม่สามารถแต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ยื่นเรื่อง โดย
มิใช่ความผิดของผู้ขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. กรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้นากรอบตาแหน่งตามระบบเดิมมาใช้เพื่อ
ประเมินบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ภายใต้เงื่อนไขที่ ก.พ.อ.กาหนดคือ โครงสร้างและภารกิจของหน่วยงานต้องไม่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยุ่งยาก การกากับตรวจสอบ และการตัดสินใจของตาแหน่ง
ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
๒. การกาหนดกรอบตาแหน่ง (จานวนและระดับตาแหน่ง) จะต้องผ่านการวิเคราะห์
ภารกิจของหน่วยงาน และประเมินค่างานของตาแหน่งไว้ก่อนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ทาให้มีผลกระทบต่อผู้ขอตาแหน่งสูงขึ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วที่ยื่นเรื่องขอกาหนดตาแหน่งระดับชานาญการ
พิเศษ รวม ๑๘ ราย
๓. ภายหลังจากการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นแล้ว กรณีแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งมีเงินประจาตาแหน่ง กรณีข้าราชการจะต้องขอความเห็นชอบกาหนดทะเบียนตาแหน่งให้
ได้รับเงินประจาตาแหน่ง ซึ่งจะต้องส่งข้อมูลการดาเนินงานตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดประกอบการพิจารณาของ สกอ.ด้วย
จานวน ๒ ตาแหน่ง ได้แก่ ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ สังกัดสานักวิทยบริการ และคณะ
วิทยาศาสตร์
/๔. ตามข้อบังคับ…

-๒๐-

๔. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการ
แต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้มีอานาจและหน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดกรอบตาแหน่ง และ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ตลอดจนหากมีปัญหาในการปฏิบัติให้ ก.บ.บ.เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและ
การวินิจฉัยของ ก.บ.บ.ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
บุคคลสังกัดมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิช าชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่ง
และแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
๔. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๑๐๙๒ ลงวันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๕๗
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๕๗
๖. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๘ วั น ที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๕๘
๗. รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๕๘
๘. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๔๗๐ ลงวันที่ ๖
มีนาคม ๒๕๕๘
๙. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๘ วั น ที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๕๘
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตามลาดับขั้นตอน
อธิการบดีเห็นชอบ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๕๙
เอกสารประกอบการประชุม
๑. ประกาศเรื่ อ ง มาตรฐานการก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และการแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓
ก.พ.อ.ได้ก าหนดมาตรฐานกาหนดระดับตาแหน่ งและการแต่ งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งสู งขึ้นของ
ข้าราชการที่ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยกาหนดให้มีการ
ดาเนินการ ๒ ส่วน คือ
/(๑) การกาหนด…

-๒๑-

(๑) การกาหนดกรอบตาแหน่ง (ระดับตาแหน่งสูงขึ้น ) ต้องมีการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและ
ประเมินค่างานเพื่อวัดคุณภาพของตาแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยาก
ของงาน เพื่อพิจารณากาหนดระดับตาแหน่งและจานวนตาแหน่งที่พึงมีในหน่วยงานนั้นๆ
(๒) การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ต้องมีการประเมินบุคคลและผลงานที่มีคุณสมบัติและผลงาน
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ตามกรอบตาแหน่งที่ประเมินค่างานและกาหนดกรอบตาแหน่งไว้แล้ว
ภายหลังปรับระแบบใหม่ (ระบบแท่ง) (๒๑ กันยายน ๒๕๕๓) ก.พ.อ.ออกประกาศเรื่อง มาตรฐานการ
กาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓
แล้วพบว่า สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งประสบปัญหาในการดาเนินการ และปัญหาด้านอื่นๆ ก.พ.อ.จึงได้จัดประชุม
ชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ กองการเจ้าหน้าที่รายงานผลการเข้าร่วมประชุมต่อ ก.บ.บ.ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗
๒. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๑๐๙๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยดาเนินการกาหนดกรอบตาแหน่ง (จานวนและระดับตาแหน่ง) ตามระบบใหม่ยัง
ไม่แล้วเสร็จ กองการเจ้าหน้าที่นาเสนอแนวทางดาเนินการตามมติ ก.พ.อ.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ และรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗
๓. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ พิจารณาอนุมัติและได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
การกาหนดกรอบของตาแหน่งประเภททั่วไป และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ฉบับลงวันที่
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม ก.บ.บ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
๔. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/๔๗๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘
มติ ก.พ.อ.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ตอบข้อหารือกรณีที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอหารือ รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
๕. ข้อมูลการยื่นขอกาหนดตาแหน่งระดับชานาญการ จานวน ๑๘ ราย
๖. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕
กาหนดให้ ก.บ.บ. เป็นผู้มีอานาจและหน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดกรอบตาแหน่งและแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
๗. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี การกาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้ง
บุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อขอหารือแนวทางการดาเนินงาน
การยื่นขอกาหนดตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ ที่ได้รับเรื่องไว้แล้ว ๑๘ ราย ดังนี้
๑. จัดให้มีการประเมินค่างานของตาแหน่งที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งระดับชานาญการ
พิเศษที่ยื่นภายในปี ๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
๒. นาเสนอผลการประเมินค่างานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

-๒๒-

ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรให้มีการประเมินค่างานของตาแหน่งที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งชานาญการ
พิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและ
และแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
๒. ควรคืนเรื่องผู้ขอกาหนดตาแหน่งชานาญการพิเศษที่ยื่น(เฉพาะรายใหม่) ภายใน
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เฉพาะส่ วนราชการที่มีจานวนกรอบระดับช านาญการพิเศษเกินร้อยละ ๒๐ ของประเภท
ตาแหน่งที่มีในส่วนราชการตามที่กาหนด เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งมหาวิทยาลัยว่ากรอบ
อัตรากาลังที่ ก.ม. กาหนดไว้เดิมมีเฉพาะชื่อตาแหน่ง แต่ไม่ได้กาหนดจานวนตาแหน่งจึงถือว่าไม่มีกรอบอัตรากาลัง
สาหรับการกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกรอบอัตรากาลัง พ.ศ.
๒๕๕๘ ข้อ ๒๑(๒) กาหนดให้มีจานวนกรอบตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของประเภท
ตาแหน่งที่มีในส่วนราชการตามที่กาหนด
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานคณะให้ดาเนินการประเมินค่างานของตาแหน่งที่
เสนอขอกาหนดตาแหน่งชานาญการพิเศษที่ยื่นภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ.๒๕๕๔ ตามประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด และเสนอผลการประเมินค่างานต่อ ก.บ.บ.
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ส่งเรื่องคืนแก่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งชานาญการพิเศษที่ยื่น
(เฉพาะรายใหม่) ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากยังไม่มีจานวนกรอบตาแหน่ง เมื่อสภามหาวิทยาลัย
กาหนดจานวนกรอบตาแหน่งแล้ว ให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติยื่นขอกาหนดตาแหน่งอีกครั้ง และให้ชี้แจงทาความ
เข้าใจให้บุคลากรทราบ
๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนกรอบอัตรากาลังต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขั้นในระยะ ๔ ปี

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตาม
หมวดที่ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘
กาหนดแนวทางการกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดทาข้อมูล
ดังนี้
๑. ตาแหน่งประเภททั่วไป และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๑) จัดทาข้อมูลการกาหนดสัดส่วนร้อยละยี่สิบของตาแหน่งระดับชานาญงานพิเศษ
และชานาญการพิเศษของของประเภทตาแหน่งที่มีในแต่ละส่วนราชการ (ตารางที่ ๑)
(๒) จัดทาข้อมูลรายบุคคล เพื่อกาหนดปีที่จะสามารถเสนอขอตาแหน่งสูงขึ้น โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด ได้แก่ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน หรือระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา และอัตราเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ (ตารางที่ ๒)
/(๓) จัดทา...

-๒๓(๓) จัดทากรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งสูงขึ้น ของตาแหน่งประเภททั่วไป และ
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ แยกตามส่วนราชการ และปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)
โดยนาข้อมูลตามข้อ ๒ มาพิจารณาให้เป็นไปตามสัดส่วนที่กาหนดตามข้อ ๑ (ตารางที่ ๓)
ผลการดาเนินงาน
บุ ค ลากรสายสนั บสนุ นที่ เ ป็ นข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ กษาและพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีจานวนรวมทั้งสิ้น ๕๖๔ คน แยกเป็นบุคลากรตาแหน่งประเภททั่วไป มี
จานวน ๑๒๒ คน และบุคลากรตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มีจานวน ๔๓๘ คน และบุคลากรที่
ชื่อตาแหน่งที่ไม่เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งต้องเสนอเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง จานวน ๔ คน
ตาแหน่งประเภททั่วไป มีจานวน ๑๒๒ คน ดังนั้น จะต้องมีผู้ดารงตาแหน่งระดับชานาญ
งานพิเศษจานวนร้อยละยี่สิบของประเภทตาแหน่ง ซึ่งเท่ากับ ๒๔ คน และปัจจุบันมีผู้ ดารงตาแหน่งระดับชานาญ
งานพิเศษ จานวน ๒ คน ดังนั้น สามารถกาหนดกรอบตาแหน่งระดับชานาญงานพิเศษ เพิ่มได้อีกจานวน ๒๒ คน
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มีจานวน ๔๓๘ คน จะต้องมีผู้
ดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษจานวนร้อยละยี่สิบของประเภทตาแหน่ง ซึ่งเท่ากับ ๘๗ คน และปัจจุบันมีผู้
ดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ จานวน ๖๗ คน ดังนั้น สามารถกาหนดกรอบตาแหน่งระดับชานาญงานพิเศษ
เพิ่มได้อีกจานวน ๒๐ คน
ทั้งนี้ ส่วนราชการที่มีผู้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษเกินร้อยละยี่สิบ มีจานวน
คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสานักวิทยบริการ รายละเอียดตามตารางที่ ๑
๒. สาหรับตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้มีจานวนกรอบได้ตามจานวนส่วนราชการระดับ
กอง หรื อส านั กงานเลขานุ ก ารหรื อ ส่ ว นงานภายในที่เ รีย กชื่อ อย่ างอื่ นที่ มีส ถานะเที ยบเท่า กองหรื อส านัก งาน
เลขานุการ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากร
พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๙ การกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้นของประเภทวิชาการ
ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ตามที่ ก.พ.อ. ประกาศกาหนด
ข้อ ๒๐ การกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ตาแหน่งประเภท
ทั่วไป และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละส่วนราชการ ควรมีระดับใด จานวนเท่าใด
ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของส่วนราชการ และประเมินค่างานเพื่อวัดคุณภาพของตาแหน่งตามลักษณะงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการใน
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ.อ. และหรือมหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
ข้อ ๒๑ กรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้นตามข้อ ๒๐ ให้กาหนดจานวนเป็น
สัดส่วนเทียบกับจานวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ให้มีจานวนกรอบได้ทุกตาแหน่ง
ส่วนระดับชานาญงานพิเศษ ให้มีจานวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของประเภทตาแหน่งที่มีในส่วนราชการ
/(๒) ตาแหน่งประเภท...

-๒๔(๒) ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการให้
มีจานวนกรอบได้ทาตาแหน่ง ส่ วนระดับ ชานาญการพิเศษ ให้มีจานวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของประเภท
ตาแหน่งที่มีในส่วนราชการ
ส่วนการกาหนดกรอบระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส่วนราชการทา
การประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยกาหนด และเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
เพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป
(๓) ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้มีจานวนกรอบได้ตามจานวนส่วนงานภายใน
ของส่วนราชการระดับกอง หรือสานักงานเลขานุการหรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสถานะเทียบเท่า กอง
หรือสานักงานเลขานุการ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๔ กรณีส่ว นราชการมีเหตุผลความจาเป็นที่ต้องขอกาหนดอัตราใหม่ ให้ ส่ว น
ราชการเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
และดาเนินการตามข้อ ๒๗
ผลการพิจ ารณาหรื อ ความเห็น ของคณะกรรมการ/หน่ว ยงานหรื อ บุค คลที่มีอ านาจหน้า ที่ห รื อ ที่เ กี่ ยวข้อ ง
ตามลาดับขั้นตอน
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘พฤศจิกายน
๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากร พ.ศ.
๒๕๕๘
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. ตารางที่ ๑ จานวนบุคลากรประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ แยกตามส่วนราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๒. ตารางที่ ๒ จานวนอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้นของส่วนราชการ แยกตาม
ประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง ระดับและปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)
๓. ตารางที่ ๓ กรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งสูงขึ้น ของตาแหน่งประเภททั่วไป
และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะของส่วนราชการ ประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง ระดับ และ
ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) ที่กาหนดสัดส่ว นตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนดกรอบอัตรากาลังของ
บุคลากร
ประเด็นที่เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น ดังนี้
๑. การกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ตาแหน่งประเภททั่วไป และตาแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละส่วนราชการตาม ตารางที่ ๓
๒. การกาหนดกรอบอัตรากาลังของตาแหน่งประเภทผู้บริหารตาม ตารางที่ ๔
๓. การกาหนดกรอบอัตรากาลั งของระดับตาแหน่ง ที่สู งขึ้น ของประเภทวิช าการ ขอหลั กการ
ดาเนินงาน ดังนี้
แนวทางที่ ๑ กาหนดกรอบอัตรากาลั งโดยวิเคราะห์ ข้อมูลรายบุคคลตามหลั กเกณฑ์การเข้าสู่
ตาแหน่งวิชาการ และนามากาหนดเป็นแผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) หรือ
/แนวทางที่ ๒…

-๒๕แนวทางที่ ๒ กาหนดกรอบอัตรากาลั งโดยวิเคราะห์ ข้อมูลรายบุคคลตามหลั กเกณฑ์การเข้าสู่
ตาแหน่งวิชาการ คณะกรรมการประจาคณะนามาพิจารณาปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และนามากาหนดเป็นแผนกรอบ
อัตรากาลัง ๔ ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) หรือ
แนวทางที่ ๓ กาหนดกรอบอัตรากาลังตามที่กาหนดเป้าหมายในการประกันคุณภาพภายในของ
คณะและมหาวิทยาลัย ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) หรือที่กาหนดในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔)
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการการกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น
ตาแหน่งประเภททั่วไป และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละส่วนราชการ ตาม
ข้อบังคับฯ ตารางที่ ๓ และมอบคณะ/สานัก/วิทยาลัย พิจารณาความจาเป็นที่ต้องกาหนดกรอบอัตรากาลัง
และปีที่จะกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงาน
การประชุม ๑
๒. เห็นชอบในหลักการการกาหนดกรอบอัตรากาลังของตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตามข้อบังคับฯ ตารางที่ ๔ และมอบคณะ/สานัก/วิทยาลัย พิจารณาความจาเป็นที่ต้องกาหนดกรอบอัตรากาลัง
และปีที่จะกาหนดกรอบอัตรากาลังของตาแหน่งประเภทผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
รายงานการประชุม ๒
๓. เห็นชอบในหลักการการกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้นของ
ประเภทวิชาการตามข้อบังคับฯ โดยวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลตามหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ และ
นามากาหนดเป็นแผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) โดยมอบกองการเจ้าหน้าที่ ส่ง
ข้อมูลให้คณะตามปีที่บุคคลมีคุณสมบัติครบถ้วน และมอบคณะพิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลังแยกปี โดย
อาจอ้างอิงตามเป้าหมายในการประกันคุณภาพภายในของคณะและมหาวิทยาลัย ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)
หรือที่กาหนดในแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๔. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประเมินค่างานของตาแหน่งทุกตาแหน่งที่ยื่นขอกาหนด
ตาแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อกาหนดแผนกรอบอัตรากาลัง (ระดับและจานวน) สาหรับตาแหน่งสูงขึ้นในระยะ ๒๕๕๙ –
๒๕๖๒
เลิกประชุมเวลา

๑๗.๐๐ น.

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

-๒๖-

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๑๒/๒๕๕๙

( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

