รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
๑. อธิการบดี
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๓. รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และกิจการสภามหาวิทยาลัย
๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑๐. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
๑๑. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
๑๒. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๑๓. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๔. คณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๕. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
๑๖. ผู้อานวยการสานักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
๑๗. ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
๑๘. ประธานสภาอาจารย์
๑๙. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์
๒๐. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
และวิเทศสัมพันธ์
ผู้ร่วมประชุม
๑. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๒. นายอภิชาติ ธรรมแสง
๓. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน ธานี
กรรมการ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ
รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ
นายฐิติพล ภักดีวานิช
นายจักรภพ เสาเวียง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายขรรค์เพชร ชายทวีป
นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์

กรรมการ

นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากุล
นายรัชชนนท์ แกะมา
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
/เริ่มประชุมเวลา…

-๒-

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๔๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ๑
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดบัญชีเงินเดือน
ขั้นต่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมพิจารณาสืบเนื่อง
จากมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้ กองการเจ้าหน้าที่ จัดทาประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ส าหรับการปรับเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และเห็นชอบให้มีการปรับบัญชีเงินเดือนขั้น
ต่าขั้นสูง ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตาแหน่งตาม
แนวทางของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้กองการเจ้าหน้าที่นาเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป
กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทาประมาณการงบประมาณสาหรับการปรับเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ร่าง) บัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูง (ร่าง) ฐานในการ
คานวณและช่ ว งเงิน เดือ นส าหรั บ การเพิ่ มเงิ นเดื อนในแต่ล ะประเภทและระดับต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. งบประมาณที่ใช้ในการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ ๔ มติที่ประชุม
(๑) เห็นชอบหลักการเรื่องการปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
(๒) มอบกองการเจ้ า หน้ า ที่ เสนองบประมาณส าหรั บ ปรั บ เงิ น เดื อ นพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยร้อยละ ๔ ต่อ ก.บ.บ. ภายหลังจาก ก.บ.บ. มีมติกาหนดเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูง ฐานในการคานวณและ
ช่วงเงินเดือนสาหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
๒. (ร่าง) บัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัย มติที่ประชุม มอบกองการ
เจ้าหน้าที่ ศึกษาข้อมูลการกาหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
ประมาณ ๒ – ๓ แห่ ง และให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารคณะ/วิ ท ยาลั ย /ส านั ก เพื่ อ พิ จ ารณาข้ อ มู ล จาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ และกาหนดแนวทางในการกาหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
แล้วจึงเสนอ ก.บ.บ. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
/๓. (ร่าง) ฐาน...

-๓-

๓. (ร่าง) ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละ
ประเภทและระดับตาแหน่ง มติที่ประชุม มอบกองการเจ้าหน้าที่ ทบทวน (ร่าง) ประกาศเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของ
พนักงานมหาวิทยาลัย แล้วจึงนาเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงมากาหนดฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการ
เพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป และนาเสนอ ก.บ.บ. พิจารณาใน
ครั้งต่อไป
และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๕๙ มอบหมายกองการเจ้าหน้าที่ ศึกษาการกาหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของมหาวิทยาลัยต่างๆ
และนามาเปรียบเทียบ เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดอัตราเงิ นเดือนขั้นต่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย และ
นาเสนอที่ประชุมในการประชุมคราวต่อไป
กองการเจ้ า หน้ า ที่ ศึ ก ษาข้ อ มู ล การก าหนดอั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น ต่ าขั้ น สู ง ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า หลักการ การกาหนด
อัตราเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสามมหาวิทยาลัย คือ นาบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วคูณด้วยร้อยละที่มหาวิทยาลัยกาหนด รายละเอียด
ตามเอกสาร ประกอบการประชุม ๑
ดังนั้น หากดาเนินการตามหลักการของสามมหาวิทยาลัยข้างต้น สาหรับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คือ
๑. พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ บัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ คูณด้วย ๑.๔
๒. พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และ
ทั่วไป บัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ คูณ
ด้วย ๑.๓
ทั้งนี้ การคานวณเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูง ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามหลักการของ
สามมหาวิทยาลัยข้างต้น ได้ค่าตัวเลขเท่ากับตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙
ร่างบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งประเภทวิชาการ

ตาแหน่ง
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

ขั้นต่าขั้นสูงพนักงาน มอบ.
พ.ศ. ๒๕๕๖
ขั้นต่า
ขั้นสูง
๑๒,๘๐๐
๕๕,๔๙๐
-

๗๕,๗๓๐
๘๙,๕๕๐
๙๔,๕๙๐
๙๗,๗๔๐

(ร่าง)
ขั้นต่าขั้นสูงพนักงาน มอบ. พ.ศ. ...
ขั้นต่า
ขั้นสูง
๑๒,๘๐๐
๖๑,๐๔๐
-

๘๓,๓๐๐
๙๘,๕๑๐
๑๐๔,๐๕๐
๑๐๗,๕๒๐
/๒. ตาแหน่ง...

-๔-

๒. ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ขั้นต่าขั้นสูงพนักงาน มอบ.
(ร่าง)
พ.ศ. ๒๕๕๖
ขั้นต่าขั้นสูงพนักงาน มอบ. พ.ศ. ...
ตาแหน่ง
ขั้นต่าชั่วคราว ขั้นต่า
ขั้นสูง ขั้นต่าชั่วคราว ขั้นต่า
ขั้นสูง
ปฏิบัติการ
- ๑๑,๘๙๐ ๓๑,๗๙๐
- ๑๑,๘๙๐ ๓๔,๙๗๐
ชานาญการ
๑๗,๑๑๐ ๑๙,๕๗๐ ๕๑,๕๒๐
๑๗,๑๑๐ ๑๙,๕๗๐ ๕๖,๖๘๐
ชานาญการพิเศษ
๒๕,๘๒๐ ๒๘,๗๙๐ ๖๙,๐๑๐
๒๕,๘๒๐ ๒๘,๗๙๐ ๗๕,๙๑๐
เชี่ยวชาญ
๓๑,๗๒๐ ๔๐,๘๒๐ ๘๑,๕๙๐
๓๑,๗๒๐ ๔๐,๘๒๐ ๘๙,๗๖๐
เชี่ยวชาญพิเศษ
๓๘,๙๘๐ ๕๖,๙๖๐ ๘๗,๘๓๐
๓๘,๙๘๐ ๕๖,๙๖๐ ๙๖,๖๒๐
๓. ตาแหน่งประเภททั่วไป
ขั้นต่าขั้นสูงพนักงาน มอบ.
พ.ศ. ๒๕๕๖
ขั้นต่า
ขั้นสูง
๘,๓๔๐
๒๔,๘๓๐
๑๓,๒๕๐
๔๕,๗๙๐
๒๐,๐๔๐
๖๔,๗๘๐

ตาแหน่ง
ปฏิบัติงาน
ชานาญงาน
ชานาญงานพิเศษ

(ร่าง)
ขั้นต่าขั้นสูงพนักงาน มอบ. พ.ศ. ...
ขั้นต่า
ขั้นสูง
๘,๓๔๐
๒๗,๓๒๐
๑๓,๒๕๐
๕๐,๓๘๐
๒๐,๐๔๐
๗๑,๒๗๐

๔. ตาแหน่งประเภทบริหาร

ตาแหน่ง

ขั้นต่าขั้นสูงพนักงาน มอบ.
พ.ศ. ๒๕๕๖
ขั้นต่าชั่วคราว ขั้นต่า
ขั้นสูง

ผอ.กองหรือเทียบเท่า
ผอ.สานักงานอธิการบดี
หรือเทียบเท่า

๒๕,๘๒๐
๓๑,๗๒๐

๓๔,๖๖๐ ๗๐,๓๒๐
๔๒,๗๑๐ ๘๓,๑๕๐

(ร่าง)
ขั้นต่าขั้นสูงพนักงาน มอบ. พ.ศ. ...
ขั้นต่าชั่วคราว
ขั้นต่า
ขั้นสูง
๒๕,๘๒๐
๓๑,๗๒๐

๓๔,๖๖๐
๔๒,๗๑๐

๗๗,๓๕๐
๙๑,๔๗๐

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๔
“ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม”
/“ข้อ ๕…

-๕-

“ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด และการ
วินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด”
“ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรอบอัตรากาลัง มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ระบบการจ้าง อัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพิ่มเงินเดือน การพัฒนา
การเปลี่ยนและโอนย้ายตาแหน่ง สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ”
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. เปรี ย บเทีย บเงิ น เดือ นขั้น ต่าขั้น สู งข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุ ดมศึก ษา กับพนั กงาน
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒. บัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓. บัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๔. บัญชีเงินเดือนขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๕. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
๖. หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๖๙๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่
บั ญ ชี เ งิ น เดื อ นท้ า ยกฎ ก.พ.อ. ว่ า ด้ ว ยการก าหนดบั ญ ชี เ งิ น เดื อ นขั้ น ต่ าขั้ น สู ง ของข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึ ง เสนอคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค ลเพื่ อ พิ จ ารณา (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โดยศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบระบบการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
๒. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างของ
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบระบบการประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างจากมหาวิทยาลัย
ต่างๆ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่า
ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและเสนออธิการบดีลงนามต่อไป
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
/ทั้งนี้...

-๖-

๓.๒ พิจารณากาหนดฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเพิ่มเงินเดือนใน
แต่ละประเภทและระดับตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมพิจารณาสืบเนื่อง
จากระเบี ยบวาระที่ ๓.๑ หากที่ประชุ มพิจารณาแล้ วเห็ นชอบให้ ปรับปรุงบัญชี เงิน เดือนขั้นต่าขั้นสู ง ณ วันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามแนวทางของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบหลักการการกาหนดฐานในการคานวณ
และช่ ว งเงิ น เดื อ นส าหรั บ การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นในแต่ ล ะประเภทและระดั บ ต าแหน่ ง ของข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๖๙๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๗๑๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องขอ
ส่งตารางฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตาแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
๑. ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลื่อนเงินเดือนฯ สาหรับการ
เลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นการคานวณตามคาอธิบายในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
“ค่ากลาง (Mid Point)” หมายความว่า ผลรวมของเงินเดือนต่าสุดกับเงินเดือนสูงสุดที่
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท แต่ละสายงาน และแต่ละระดับได้รับหารด้วยสอง เพื่อให้ได้
ตัวเลขที่จะนาไปใช้คิดฐานในการคานวณ
“ฐานในการคานวณ” หมายความว่า ตัวเลขที่จะนาไปใช้ในการคิดคานวณเพื่อเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท แต่ละสายงาน และแต่ละระดับ ตามที่ ก.พ.อ.
กาหนด โดยแบ่งออกเป็น
(๑) ฐานในการคานวณระดับล่าง ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนต่าสุดตามที่ ก.พ.อ.กาหนด
กับค่ากลาง หารด้วยสอง
(๒) ฐานในการคานวณระดับบน ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
กับค่ากลาง หารด้วยสอง
“ช่ ว งเงิ น เดื อ น” หมายความว่ า ช่ ว งของเงิ น เดื อ นระหว่ า งเงิ น เดื อ นขั้ น ต่ าถึ ง
ค่ากลาง หรือระหว่างค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง แล้วแต่กรณี และช่วงเงินเดือนที่ ก.พ.อ. ปรับให้สอดคล้องกับฐาน
ในการคานวณด้วย
ภายหลั ง จากคานวณตามคาอธิบ ายดังกล่ าวข้างต้นจะท าให้ เพดานของช่ว งเงินเดือ น
ระดับบน ค่ากลาง (Mid Point) ฐานในการคานวณระดับบนและระดับล่างสูงขึ้น เนื่องจากมีการปรับเงินเดือนขั้นต่า
ขั้นสูงใหม่
๒. ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลื่อนเงินเดือนฯ สาหรับการ
เลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นการปรับเพิ่มช่วงเงินเดือนในการเลื่อน
เงินเดือนขึ้นประมาณร้อยละ ๒ ของช่วงเงินเดือนเดิม โดยที่ค่ากลาง (Mid Point) ฐานในการคานวณระดับบน
และระดับล่างคงเดิม
/ดังนั้น…

-๗-

ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากาหนดฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการ
เพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยตามแนวทางเดียวกันกับข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
“ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม”
“ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเสอนคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด และการ
วินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด”
“ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรอบอัตรากาลัง มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ระบบการจ้าง อัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพิ่มเงินเดือน การพัฒนา
การเปลี่ยนและโอนย้ายตาแหน่ง สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ”
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับ
การเพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฐานในการคานวณฯ รอบการเพิ่ม
เงินเดือน ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๖๙๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๓. หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๗๑๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องขอส่งตารางฐานในการ
ค านวณและช่ ว งเงิ น เดื อ นส าหรั บ การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นในแต่ ล ะประเภทและระดั บ ต าแหน่ ง ของข้ า ราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๔. วิธีคิดฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและ
ระดับตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุค คลเพื่อพิจารณากาหนดฐานในการคานวณและช่วง
เงินเดือนสาหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
/มติที่ประชุม…

-๘-

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบฐานในการค านวณและช่ ว งเงิ น เดื อ นส าหรั บ การเพิ่ ม เงิ น เดื อ นในแต่ ล ะ
ประเภทและระดับตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและเสนอ
อธิการบดีลงนามในประกาศเรื่องดังกล่าวต่อไป
๓.๓ งบประมาณที่ใช้ในการปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ ๔
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมพิจารณา สืบเนื่อง
จากมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการเรื่องการปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยอนุโลมตาม
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๖๙๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ.
ว่าด้วยการกาหนดบั ญชี เงินเดือนขั้ นต่าขั้ นสู งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรณี
เงินเดือนถึงขั้นสูง (เงินเดือนตัน) และให้นาค่าตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ที่ใช้ในการเพิ่มเงินเดื อน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มารวมเป็นเงินเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้วจึงปรับ
เงินเดือนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๔ ให้ดาเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ของหนังสือดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
๑. ให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้ ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑.๑ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดารงตาแหน่งวิชาการตาแหน่งอาจารย์
๑.๒ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ ดารงตาแหน่งประเภทวิช าชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะระดับปฏิบัติการและระดับชานาญการ
๑.๓ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไประดั บ ปฏิ บั ติ ง านและ
ระดับชานาญงาน
ในกรณีที่การปรับเงินเดือนดังกล่าวทาให้มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือน
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท
๒. พนักงานมหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งตามข้อ ๑ ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง (เงินเดือน
ตัน) และได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้นาค่าตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินในรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่ใช้ในการเพิ่มเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มารวมเป็นเงินเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้ว
จึงปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๔ ในกรณีที่อัตราค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวรวมกับเงินเดือนแล้วทาให้มี
เศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท
และมอบกองการเจ้าหน้าที่ เสนองบประมาณสาหรับปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ร้อยละ ๔ ต่อ ก.บ.บ. ภายหลังจาก ก.บ.บ. มีมติกาหนดเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูง ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือน
สาหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น
เมื่อที่ประชุมมีมติกาหนดเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูง ฐานในการคานวณ ช่วงเงินเดือนสาหรับ
การเพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระที่ ๓.๑ และ ๓.๒
กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้คานวณงบประมาณที่ใช้ภายหลังจากการปรับเงินเดือนร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
ซึ่งต้องดาเนินการแก้ไขคาสั่งเพิ่มเงินเดือนในแต่ละรอบตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ดังนี้
/ณ วันที่ ๑…

-๙-

๑. ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
๒. ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
๓. ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
ในการนี้ กองการเจ้ า หน้ า ที่ ขอเสนอประมาณการงบประมาณในเบื้ อ งต้ น เพื่ อ
ประกอบการพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
“ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม”
“ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเสอนคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด และการ
วินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด”
“ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรอบอัตรากาลัง มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ระบบการจ้าง อัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพิ่มเงินเดือน การพัฒนา
การเปลี่ยนและโอนย้ายตาแหน่ง สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ”
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. ตารางที่ ๑ ประมาณการงบประมาณสาหรับการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (กรณีใช้เงินเดือนขั้นต่าขั้นสูง และฐานในการคานวณฯเดิม)
๒. ตารางที่ ๒ ประมาณการงบประมาณสาหรับการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (กรณีเห็นชอบเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงและฐานในการคานวณฯ
ตามระเบียบวาระที่ ๓.๒ – ๓.๓)
๓. หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๖๙๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่
บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. หนั งสื อที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๖๙๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การเลื่ อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๕. หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๗๑๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องขอส่งตารางฐานในการ
ค านวณและช่ ว งเงิ น เดื อ นส าหรั บ การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นในแต่ ล ะประเภทและระดั บ ต าแหน่ ง ของข้ า ราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
/ประเด็น...

-๑๐-

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณางบประมาณที่ใช้ในการปรับเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ ๔
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ส่วนราชการภายในที่ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับเพิ่มเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ ให้ดาเนินการขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
๓.๔ ขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างระหว่างลาป่วย ราย นายสมหมาย คงศิลา โดยอนุโลมตาม
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือ การป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่
สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้หารือกรณีการอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราว ราย นายสมหมาย คงศิลา ลา
ป่วยและได้รับค่าจ้างในระหว่างลา โดยให้เหตุผลประกอบการพิจารณาว่า เนื่องจากนายสมหมาย คงศิลา มีอาการ
ปวดหลังและอาการดังกล่าวได้เกิดขึ้นเนื่ องจากปฏิบัติงานขนย้ายของเพื่อเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติดังนี้
๑. อนุญาตให้ลาป่วยตามใบรับรองแพทย์ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และให้มีสิทธิ์ได้รับ
ค่าจ้างในระหว่างลาป่วยไม่เกิน ๑๕ วันทาการ ทั้งนี้ หากเป็นการเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้สานักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์แจ้งนายสมหมาย คงศิลา ดาเนินการตามมาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติ
สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย หรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยอนุโลม
๒. หากนายสมหมาย คงศิลา เจ็บป่วยจนเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบั ติงาน ให้สานัก
บริ หารทรัพย์สิน และสิทธิ ประโยชน์พิจ ารณาเลิกจ้า ง ตามข้อ ๑๖ (๕) และข้อ ๑๘ (๑) แห่งข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๘
ส านั กบริ ห ารทรั พย์ สิ น และสิ ทธิป ระโยชน์ จึง ได้ เสนอขออนุมั ติเ ลิ ก จ้า ง นายสมหมาย
คงศิลา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีคาสั่ง ที่ ๒๕๕๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้เลิกจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว ราย นายสมหมาย คงศิลา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ต่อมา วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสมหมาย คงศิลา ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์
ใช้สิทธิ์ตามพระราชบัญ ญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.
๒๕๔๖ โดยได้รายงานเหตุที่ได้รับอาการเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจากในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ซึ่งเป็นช่วงเตรียมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. นาย
สมหมาย คงศิล า ได้ป ฏิบั ติห น้าที่ขนน้ าดื่มจากอาคารศูนย์อาหาร ไปยังอาคาร เฉลิ มพระเกียรติ ๗ รอบพระ
ชนมพรรษา จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. รถยนต์บรรทุกเต๊นท์ของสานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ได้ติดหล่มโคลนในสนามหญ้า ใกล้จุดขนน้าดื่มที่นายสมหมาย คงศิลา ปฏิบัติหน้าที่อยู่ จึงได้เข้าช่วยดันรถบรรทุก
ดัง กล่ า ว และได้ มี อ าการปวดหลั ง และเอว ตั้ ง แต่ นั้ น มา ในวั นที่ ๒๑ มี นาคม ๒๕๕๙ จึ ง ได้ ไ ปพบแพทย์ ณ
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และได้พักรักษาตัวตามความเห็นของแพทย์ แต่อาการยังไม่ทุเลา จึงได้พบ
แพทย์อีกหลายครั้ง และได้พักรักษาตัวตามความเห็นของแพทย์จนถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จนกระทั่งมีคาสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบ ลราชธานี ที่ ๒๕๕๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้เลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ราย นาย
สมหมาย คงศิลา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
/สานัก...

-๑๑-

ส านั ก บริ ห ารทรั พย์สิ นและสิ ทธิ ประโยชน์จึงขออนุ มัติใ ห้ นายสมหมาย คงศิ ล า ได้รั บ
เงินเดือนในระหว่างได้รับอนุญาตให้ลาป่วย ทั้งนี้ โดยอนุโลมตามตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับ
อันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖
อนึ่ง ตามความในข้อ ๖ (๕) (๕.๕) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถเบิกจ่ายเงินรายได้ เพื่อจัด
สวัส ดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ การช่ว ยเหลือบุคลากรที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็ บ
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความจาเป็นและ
เหมาะสมตามควรแก่กรณี
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑ ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
“ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ลูกจ้าง” หมายความว่าลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
“ลู กจ้ างประจ า” หมายความว่า ลู กจ้างรายเดือน รายวันและรายชั่วโมง ที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มี
ลักษณะประจา โดยไม่มีกาหนดเวลาตามอัตราและจานวนที่กาหนดไว้
“ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวันและรายชั่วโมง ที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มี
ลักษณะชั่วคราว และหรือมีกาหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ”
“ข้อ ๒๐ ในปีหนึ่งลูกจ้างประจามีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกิน ๖๐ วัน
ทาการ แต่ถ้าหัวหน้าส่วนราชการในส่วนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นสมควรจะให้ลาต่อไปอีกก็ได้ แต่ต้องไม่
เกิน ๖๐ วันทาการ
กรณีเริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีแรกลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิลาป่วย โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติปีหนึ่งไม่
เกิน ๘ วันทาการ เว้นแต่ในกรณีที่ระยะเวลาปฏิบัติงานในปีแรกไม่ ครบ ๖ เดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว
และในปีถัดไปลูกจ้างชั่วคราวซึ่งจ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่องมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา ปี
หนึ่งไม่เกิน ๑๕ วันทาการ
ให้นากฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการลา มาใช้บังคับกับลูกจ้างโดยอนุโลม”
๒. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย หรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖
“มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ ประเภท
เงินเดือน แต่ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น”
“มาตรา ๕ ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือ
ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ ให้ผู้นั้นได้รับการสงเคราะห์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ การ
ขอรับการสงเคราะห์ต้องแสดงรายงานแพทย์ที่ทางราชการรับรองตามความหมายของ กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ กับรายงานแสดงเหตุที่ต้องรับอันตรายหรือการป่วยเจ็บหรือ ถูกประทุษร้ายนั้นด้วย”
“มาตรา ๗ ในระหว่า งที่ต้ อ งรัก ษาพยาบาล ถ้า รั ฐ มนตรีเ จ้ าสั ง กั ดพิ จ ารณาเห็ น สมควรจะให้
ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บ หรือถูกประทุษร้ายนั้นได้ลาหยุดราชการเพื่อรักษาตัวเกินกว่าเวลาที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการลาของข้าราชการก็ได้ และในระหว่างได้รับอนุญาตให้ลา
ให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับเงินเดือนเต็ม”
/๓. ระเบียบ...

-๑๒-

๓. ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยการใช้ จ่ า ยเงิ น รายได้ เ พื่ อ การบริ ห ารและ
สวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
“ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย”
“ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารและสวัสดิการดังต่อไปนี้ ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ ….
(๕) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดสวัสดิการทั่วไป ได้แก่ ….
(๕.๕) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ การจัด
สวัสดิการตรวจสุขภาพประจาปี การประกันอุบัติเหตุหมู่ การช่วยเหลือบุคลากรที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ การช่วยเหลือบุคลากรที่ประสบภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัยต่างๆ”
“ข้อ ๗ วรรคสอง “การใช้จ่ายเงินรายได้ตามข้อ ๖ (๔) (๕) (๖) ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อานาจเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความจาเป็นและเหมาะสมตามควรแก่กรณี””
เอกสารประกอบการประชุม
๑. หนังสือสานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑/๒๖๑๙ ลงวันที่ ๒๑
กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอรับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วย
เจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๕๕๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง เลิกจ้างชั่วคราว
๓. หนั ง สื อ ลงวั น ที่ ๒๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ เรื่ อ ง ขอความอนุ เ คราะห์ ใ ช้ สิ ท ธิ์ พ ระราชบั ญ ญั ติ
สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๔. ใบสาคัญความเห็นแพทย์ ฉบับลงวัน ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
ฉบับลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ และฉบับลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างระหว่างลาป่วย
ราย นายสมหมาย คงศิลา โดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บ
เพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อ
การบริหารและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
อนุมัติให้นายสมหมาย คงศิลา ได้รับเงินเดือนในระหว่างได้รับอนุญาตให้ลาป่วย อัตรา
เงินเดือน ๘,๖๙๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รวมวันลาทั้งสิ้น ๓
เดื อน ๑๖ วัน รวมเป็น เงิน ทั้งสิ้น ๓๐,๕๕๕.๑๖ บาท ทั้งนี้ โดยอนุโ ลมตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามความใน
ข้อ ๖ (๕) (๕.๕) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน รายได้เพื่อการบริ หารและ
สวั ส ดิ ก าร พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สามารถเบิ ก จ่ า ยเงิ น รายได้ เพื่ อ จั ด สวั ส ดิ ก ารเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ การช่วยเหลือบุคลากรที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บในขณะปฏิบัติหน้าที่
โดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความจาเป็นและเหมาะสมตาม
ควรแก่กรณี
/๓.๕ การเปลี่ยน…

-๑๓-

๓.๕ การเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นายคีรีวัฒน์
(ประจักษ์) จันทร์ตรี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่
นายคีรีวัฒน์ (ประจักษ์) จันทร์ตรี ขอยื่นอนุมัติเปลี่ยนตาแหน่ง ต่อคณะวิทยาศาสตร์ จากตาแหน่ง เดิม ผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ชานาญการ ขอเปลี่ยนเป็น ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่
ศธ ๐๕๒๙.๗.๓/๓๒๒๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ มี น าคม ๒๕๕๓ แต่ ข ณะนั้ น คณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ม่ มี ก รอบต าแหน่ ง
นักวิทยาศาสตร์
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ คณะวิทยาศาสตร์เสนอขออนุมัติยืมกรอบอัตรากาลังเพิ่มใหม่
ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เพื่อนามาใช้ในการเปลี่ยนตาแหน่งของ นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์)
ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑.๒/๕๙๘๑ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ ได้พิจารณาเรื่อง
ขออนุมัติยืมกรอบอัตรากาลังเพิ่มใหม่ ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๓ ของคณะวิทยาศาสตร์ ในการนี้
ก.บ.บ. พิจารณาว่าเนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ไม่มีกรอบอัตรากาลังว่างมีเงินของตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ หากคณะ
วิทยาศาสตร์ประสงค์จะเปลี่ยนตาแหน่งให้ส่งเหตุผลความจาเป็นให้ ก.บ.บ. พิจารณาแล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณากรอบสาหรับการเปลี่ยนตาแหน่งเพิ่มเติม
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ คณะวิทยาศาสตร์ส่งเหตุผลและความจาเป็นในการขออนุมัติ
เปลี่ยนตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์และแจ้งว่าได้รับการอนุมัติให้ยืมกรอบตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ จานวน ๑ อัตราจาก
สานักวิทยบริการ เพื่อเปลี่ยนตาแหน่งนายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ความละเอียดตามบันทึกข้อความด่วนที่สุดที่ ศธ
๐๕๒๙.๗.๑/๑๔๘๙๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๓ พิจารณาเรื่อง ขอ
อนุมัติยืมกรอบอัตรากาลังเพิ่มใหม่ ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ มติที่ประชุม มีดังนี้
(๑) เห็นชอบเหตุผลและความจาเป็นในการกาหนดตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์
(๒) เห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งรายชื่อกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อ
พิจารณาเปลี่ยนตาแหน่งนายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) จากตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ชานาญการ
เป็น นักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ชานาญการ
(๓) สาหรับกรอบอัตรากาลังในการเปลี่ยนตาแหน่ง ให้กองการเจ้าหน้าที่ น าเสนอ
ข้อมูลของอัต รากาลังที่ยังไม่ไ ด้ ด าเนิน การให้ค ณะกรรมการบริ หารงานบุค คลเพื่อพิจารณาจัดสรร ให้ค ณะ
วิทยาศาสตร์
วัน ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แจ้ ง เพิ่ ม เติ ม และเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ
คณะกรรมการประเมิ น บุ ค คลและผลงานเพื่ อ พิ จ ารณาเปลี่ ย นต าแหน่ ง และวั น ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
มหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาเปลี่ ย นต าแหน่ ง นายคี รี วั ฒ น์ ฯ (ประจั ก ษ์ ) ตามค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยที่ ๗๑๑/๒๕๕๔ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ มีมติให้คณะ
วิทยาศาสตร์ แจ้งคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อแจ้งนายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ว่าหากประสงค์ขอเปลี่ยนตาแหน่งให้
ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเปลี่ยนตาแหน่งตามที่คณะกรรมการฯ กาหนดภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕
หากพ้นกาหนดบุคคลดังกล่าวไม่ส่งเอกสารประกอบการประเมิน ให้คณะทาหนังสือขอยุติเรื่องต่อมหาวิทยาลัย และ
นาเสนอ ก.บ.บ. พิจารณา
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) จัดส่งเอกสารและผลงานเพื่อขอ
เปลี่ยนตาแหน่ง ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ๐๕๒๙.๗.๑/๑๕๘๕๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕
/วันที่ ๒๓...

-๑๔-

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาผลประเมินและเห็ นชอบการเปลี่ยนตาแหน่งของนาย
คีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
วัน ที่ ๒๔ ธัน วาคม ๒๕๕๖ ก.บ.บ. ในการประชุ มครั้ งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่ อ วัน ที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาการเปลี่ยนตาแหน่งนายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ก.บ.บ. มีความเห็นว่า เพื่อเป็นการ
เยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เห็นชอบให้ดาเนินการตามแนวทางที่ ๑ คือ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เดิม (ระบบบริหารงานบุคคลเดิม ) เนื่องจากยื่นขอเปลี่ยนตาแหน่งก่อนการเข้าสู่ระบบจาแนกตาแหน่งตามกลุ่ม
ลักษณะงานก่อนวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ จะได้สิทธิประโยชน์ ดังนี้
(๑) ดารงตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ชานาญการ
(๒) ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินเดือนขั้นสองกว่าเดิมตามระดับตาแหน่ง
(๓) ปรับเข้าสู่ระบบการจาแนกตาแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน (ระบบแท่ง) วันที่ ๒๑
กันยายน ๒๕๕๓ ดารงตาแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
และเงินเดือนตามระบบการบริหารงานบุคคลเดิม)
ทั้งนี้ ให้กองการเจ้าหน้าที่ หารือสกอ. โดยลาดับเหตุการณ์ ชี้แจงสาเหตุของความล่าช้า
ของการกาหนดกรอบอัตรากาลัง และการดาเนินการ หาก สกอ. พิจารณาแล้วเห็นว่าดาเนินการได้ มหาวิทยาลัยจะ
ได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แก่หาก สกอ. พิจารณาแล้วไม่สามารถดาเนินการได้ให้สอบถามเจ้าตัวว่า
ประสงค์จะเปลี่ยนตาแหน่งตามระบบใหม่หรือไม่
วัน ที่ ๒๔ มีน าคม ๒๕๕๗ กองการเจ้า หน้า ที่ ได้หารื อสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เรื่ อง การเปลี่ย นตาแหน่งข้าราชการฯ รายนายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) โดยล าดับเหตุการณ์
ดาเนินงาน และมีประเด็นขอหารือ ได้แก่ ๑) กรอบของตาแหน่ง ๒) หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการเพื่อเปลี่ยน
ตาแหน่ ง ๓) วัน ที่อนุ มัติให้ เปลี่ย นตาแหน่ ง ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙/๑๓๕๗ วันที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอบข้อหารือ กรณี
การเปลี่ยนตาแหน่งฯ ราย นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) สาระสาคัญโดยสรุปมีดังนี้
การเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่งฯ ต้องเป็นไปตามกรอบของตาแหน่งฯ การ
เปลี่ยนตาแหน่งทาได้ทุกกรณี ทั้งตาแหน่งที่มีคนครอง ตาแหน่งว่างมีเงินและไม่มีเงิน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก.พ.อ. กาหนด โดยกรณีการเปลี่ยนระดับตาแหน่งให้เปลี่ยนได้ไม่เกินระดับควบของสายงาน คือ ระดับ ๓-๖ ทั้งนี้
หากมหาวิทยาลัยได้รั บเรื่ องการขอเปลี่ยนตาแหน่ง โดยได้กาหนดกรอบระดับตาแหน่งไว้แล้วก่อนวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ ก.พ.อ. ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่งฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับ
มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการเปลี่ยนตาแหน่งได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนดไว้ตามระบบการ
บริ หารงานบุคคลเดิ ม แต่ หากเป็นกรณี ที่ยังไม่ได้มีการกาหนดกรอบระดับตาแหน่งไว้ก่อนวันดังกล่าว และ
กระบวนการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยจะต้องดาเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหม่
เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามมติ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒
ธัน วาคม ๒๕๕๓ มี มติ เห็ น ชอบเหตุผ ลและความจาเป็ นในการกาหนดให้ มี ตาแหน่ง นัก วิท ยาศาสตร์ ในคณะ
วิทยาศาสตร์ แต่ยังไม่ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสานัก วิทยบริการ เป็น ตาแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ และตัดโอนตาแหน่งมาคณะวิทยาศาสตร์ (ซึ่งเปลี่ยนได้ไม่เกินระดับควบ ๓-๖) และยังไม่ได้มีการ
วิเคราะห์และประเมินค่างานของตาแหน่งเพื่อกาหนดกรอบระดับตาแหน่งดังกล่าวเป็นตาแหน่งสูงขึ้น (ระดับ ๘)
ดังนั้น ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยยังไม่มีกรอบตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ ๘ ชานาญการ
แต่ อ ย่ า งใด หากมหาวิ ท ยาลั ย จะด าเนิ น การเปลี่ ย นตาแหน่ งและกาหนดระดั บ ตาแหน่ งสู ง ขึ้ นดั ง กล่ าวต่ อ ไป
/มหาวิทยาลัย...

-๑๕-

มหาวิทยาลั ยจะต้องดาเนิ นการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่งฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตาแหน่งฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งข้อบังคับข้อ ๑๖ ได้กาหนดไว้
สอดคล้องกันว่า ในกรณีที่มีผู้ยื่นขอเปลี่ยนตาแหน่ง เปลี่ยนระดับตาแหน่งและตัดโอนตาแหน่งก่อนข้อบังคับนี้มีผล
บังคับใช้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ความละเอียดหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/๒๘๗๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑
วัน ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕
ธัน วาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาการเปลี่ย นตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นายคีรีวัฒ น์ฯ
(ประจักษ์) และพิจารณาการตอบข้อหารือ ของ สกอ. ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/๒๘๗๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๕๘ในการนี้ ก.บ.บ. มีมติเห็นชอบ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. ให้ แ จ้ ง ความเห็ น ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาให้ นายคี รี วั ฒ น์ ฯ
(ประจักษ์) ทราบ
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งคณะวิทยาศาสตร์ทราบถึงการตอบ
ข้อหารือของ สกอ. และมติ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องเปลี่ยน
ตาแหน่งรายนายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) และขอให้แจ้งนายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) พิจารณาหากยังประสงค์จะเปลี่ยน
ประเภทตาแหน่งและชื่อตาแหน่ง โปรดแจ้งกองการเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ความละเอียด
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๓๒๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์แจ้ง นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) พิจารณา
ว่าตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งมติการตอบข้อหารือของ สกอ. และมติ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ยังคงประสงค์จะเปลี่ยนตาแหน่งหรือไม่ และขอให้แจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๕๗๔๐๙
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
วั น ที่ ๒๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ จ้ ง กองการเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ทราบว่ า
นายคีรีวัฒน์ (ประจักษ์) ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจใดๆ ในการดาเนินการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง และชื่อตาแหน่ง
ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑/๖๑๐๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ขอร้องทุกข์เกี่ยวกับความล่าช้า
ในการปรับเปลี่ยนต าแหน่งต่ ออธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริ หารงานบุค คล โดยให้ พิจารณา
ทบทวนและย้อนไปถึงมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลที่มีมาก่อนแล้วนับแต่วันที่ยื่นขอปรับเปลี่ยนตาแหน่ง
เพื่อให้ความเป็นธรรมและเป็นการเยียวยาให้กับนายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) โดยดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เดิม (ระบบบริหารงานบุคคลเดิม ) เนื่องจากยื่นขอเปลี่ยนตาแหน่งก่อนการเข้าสู่ระบบจาแนกตาแหน่งตามกลุ่ม
ลักษณะงานก่อนวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ และพิจารณาให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
๑. ดารงตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ชานาญการ
๒. ได้รั บค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเดือนขั้นสูงกว่าเดิมตามระดับ
ตาแหน่ง
๓. ปรับ เข้าสู่ ระบบการจาแนกตาแหน่งตามกลุ่ มลั กษณะงาน (ระบบแท่ง) วันที่ ๒๑
กันยายน ๒๕๕๓ ดารงตาแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
และเงินเดือนตามระบบบริหารงานบุคคลเดิม
/อนึ่ง…

-๑๖-

อนึ่ง หากมติเป็นประการใด ควรนาเข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เนื่องจากตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เห็นว่า เนื่องจาก
บทเฉพาะกาลของข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีก ารเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยน
ระดับต าแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ กาหนดให้ผู้ ที่ยื่นขอ
เปลี่ยนประเภทตาแหน่งหรือเปลี่ยนระดับตาแหน่งก่อนข้อบังคับมีผลบังคับใช้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว
ข้างต้น จึงมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ สรุปรายชื่อและข้อมูลของผู้ที่ยื่นขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่งหรือเปลี่ยน
ระดับตาแหน่งว่า ถึงขั้นตอนใด สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมว่ากาหนดไว้อย่างไร และวิเคราะห์ว่า ผู้ที่ยื่นเรื่องนั้น
เข้ า สู่ ก ระบวนการขอเปลี่ ย นประเภทต าแหน่ ง หรื อ เปลี่ ย นระดั บ ต าแหน่ ง หรื อ ยั ง เพื่ อ ยื่ น ขออนุ มั ติ ต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดิม
ความละเอีย ดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๓/๖๒๓๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๙เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒
วั น ที่ ๕ กั น ยายน ๒๕๕๙ กองการเจ้ า หน้ า ที่ เ สนออธิ ก ารบดี เ พื่ อ พิ จ ารณา และ
อธิการบดีเห็นชอบตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็น และ
มอบให้ แ จ้ ง ผลการพิ จ ารณาให้ น ายคี รี วั ฒ น์ ฯ (ประจั ก ษ์ ) ทราบ ความละเอี ย ดตามบั น ทึ ก ข้ อ ความที่ ศธ
๐๕๒๙.๒.๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ กองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ทราบ
และพิจารณา ดังนี้
๑. การเปลี่ยนตาแหน่งฯ ของ นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง เปลี่ยนระดับตาแหน่งฯ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ (หลักเกณฑ์และวิธีการ
เดิ ม) ซึ่งการเปลี่ ย นตาแหน่ง การเปลี่ ย นระดับตาแหน่ง ฯลฯ ของข้าราชการ ฯลฯ ต้องเป็นไปตามกรอบของ
ตาแหน่ง อันดับเงินเดือนของตาแหน่ง และจานวนของข้าราชการที่พึงมีฯ ตามข้อ ๑ ของประกาศฯ และการเปลี่ยน
ระดับตาแหน่งของข้าราชการฯ ให้เปลี่ยนระดับตาแหน่งได้ไม่ต่าหรือสูงกว่าระดับควบของแต่ละสายงาน ตามข้อ ๓
(๑) ของประกาศฯ
...
๒. นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตอบข้อหารือ โดย
สรุปว่า การปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง เปลี่ยนระดับตาแหน่งฯ ลงวันที่ ๑๙
ธันวาคม ๒๕๕๐ (ระบบเดิม) คณะต้องมีกรอบของตาแหน่งที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ก่อนวันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่งฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ บังคับใช้ (ระบบใหม่)เพื่อใช้
ในการเปลี่ยนตาแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ (ระดับ ๓-๖) และหากจะกาหนดตาแหน่งเป็นระดับ ๘ คณะต้องมีการ
วิเคราะห์และประเมินค่างานของตาแหน่งเพื่อกาหนดกรอบระดับตาแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ซึ่งกรณี
ของ นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ยังไม่มีกรอบนักวิทยาศาสตร์ (ระดับ ๓-๖) และยังไม่มี
การประเมินค่างานเพื่อกาหนดกรอบของตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ความละเอียดตามหนังสือที่ ศธ
๐๕๐๙(๕)/๒๘๗๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
๓. ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง เปลี่ยนระดับตาแหน่งฯ ลง
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ระบบเดิม) ความในข้อ ๓ (๑) ของประกาศฯ กาหนดว่า “การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง
ของข้าราชการฯ ให้เปลี่ยนระดับตาแหน่งได้ไม่ต่าหรือสูงกว่าระดับควบของแต่ละสายงาน” โดยการเปลี่ยน
ตาแหน่ง และระดับของตาแหน่ง จากเดิม ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสายงานที่คุณวุฒิแรกบรรจุ
ต่ากว่าระดับปริญญาตรี เป็นนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสายงานที่คุณวุฒิแรกบรรจุระดับปริญญาตรีสามารถเปลี่ยน
ระดับตาแหน่งได้ไม่ต่าหรือสูงกว่าระดับควบของแต่ละสายงาน (ระดับ ๓-๖)
...

-๑๗-

ข้อเสนอที่แจ้งให้นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) เพื่อพิจารณา
๑. กองการเจ้าหน้าที่ได้ พิจารณาว่าประสงค์ที่จะเปลี่ยนตาแหน่งตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง เปลี่ยนระดับตาแหน่งฯ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ระบบเดิม) หรือไม่
อย่างไร โดย ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้เห็นชอบผลการประเมินฯ
และ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้ งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็ นชอบให้ ดาเนินการตาม
ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/๒๘๗๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๕๘ ซึ่งท่านจะสามารถเปลี่ยนตาแหน่ง เดิม ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน เป็น นักวิทยาศาสตร์ ๖ ระดับ ๖ และมีอัตราเงินเดือนไม่เกินอัตราขั้นสูงของระดับตาแหน่ง
รวมทั้งไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เมื่อปรับเข้าสู่ระบบการบริหารงานบุคคลใหม่ (ระบบแท่ง)
จะดารงตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ ชานาญการ
สาหรับกรอบของตาแหน่ง กองการเจ้าหน้าที่จะร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จะนาเสนอ
ขอกาหนดกรอบของตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ระดับ ๓-๖) ต่อ ก.บ.บ. และสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ โดยให้มีผล
บังคับใช้ก่อนวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
ทั้งนี้ โปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเปลี่ยนตาแหน่งหรือไม่เปลี่ยนตาแหน่งต่อกอง
การเจ้าหน้าที่ ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับเรื่อง หากพ้นกาหนดจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเปลี่ยนตาแหน่ง
และให้ยุติเรื่อง
หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นธรรม ท่านมีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ภายใน ๓๐ นับแต่วันได้รับแจ้งเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ โดยทา
เป็นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย และในหนั งสือให้แสดงข้อเท็จจริง
และเหตุ ผ ลในการร้ อ งทุ ก ข์ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรม อั น เนื่ อ งจากการกระท าหรื อ ค าสั่ ง
ผู้บังคับบัญชาอย่างไร หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตนอย่างไร และลงลายมือชื่อ
และที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ ทั้งนี้ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๑
ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๒๖๓๕ ลงวันที่ ๙ กัน ยายน
๒๕๕๙ เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ได้เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาว่า
“กระผมได้ดาเนินตามขั้นตอนครบถ้วนทุกกระบวนการในการขอเปลี่ยนตาแหน่งแล้ว และมีการประเมินเสร็จสิ้น
เรียบร้อย ตามละเอียดที่ทราบแล้วนั้น ซึ่ง คงเหลือแต่นาเรื่องดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อ
พิจารณาอนุมัติในขั้นตอนต่อไปเท่านั้น กระผมขอขอบพระคุณสาหรับความห่วงใย มา ณ ที่นี้” ความละเอียดตาม
บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๐๙๑๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๕
ความเห็นของกองการเจ้าหน้าที่
ตามที่นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) เสนอว่า “... คงเหลือแต่นาเรื่ องดังกล่าวเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นตอนต่อไปเท่านั้น...” ประกอบกับ การขอร้องทุกข์เกี่ยวกับ
ความล่าช้าในการปรับเปลี่ยนตาแหน่งต่ออธิการบดีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ว่า “...อนึ่ง
หากมติเป็นประการใด ควรนาเข้าสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา เนื่องจากตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เห็นว่า เนื่องจากบทเฉพาะกาลของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัด
โอนตาแหน่ง สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ กาหนดให้ผู้ที่ยื่นขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่งหรือ
/เปลี่ยนระดับ...

-๑๘-

เปลี่ยนระดับตาแหน่งก่อนข้อบังคับมีผลบังคับใช้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น จึงมอบหมายให้กองการ
เจ้าหน้าที่ สรุปรายชื่อและข้อมูลของผู้ที่ยื่นขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่งหรือเปลี่ยนระดับตาแหน่งว่า ถึงขั้นตอนใด
สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมว่ากาหนดไว้อย่างไร และวิเคราะห์ว่า ผู้ที่ยื่นเรื่องนั้นเข้าสู่กระบวนการขอเปลี่ยน
ประเภทตาแหน่งหรือเปลี่ยนระดับตาแหน่งหรือยัง เพื่อยื่นขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์
และวิธีการเดิม” ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๓/๖๒๓๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เอกสาร
ประกอบการประชุม หมายเลข ๒ นั้น
บทเฉพาะกาลของข้อบังคับมหาวิ ทยาลั ยฯ ดังกล่ าว มหาวิทยาลั ยออกตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งไม่นามาบังคับใช้กรณีการเปลี่ยนตาแหน่ง นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) แต่อย่างใด
ดังนั้น หากพิจารณาให้ นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) เปลี่ยนตาแหน่งตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการเดิม กล่าวคือ ปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง เปลี่ยนระดับตาแหน่งฯ
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ นั้น จากการตอบข้อหารือของ สกอ. คณะต้องมีกรอบของตาแหน่งที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ ก่อนวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ (วันที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่งฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
บังคับใช้ (ระบบใหม่)) เพื่อใช้ในการเปลี่ยนตาแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ (ระดับ ๓-๖) และหากจะกาหนดตาแหน่ง
เป็ น ระดับ ๘ คณะต้อ งมี การวิ เคราะห์ และประเมิ นค่ างานของตาแหน่ง เพื่ อก าหนดกรอบระดับ ตาแหน่ง เป็ น
นักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ก่อนวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
อีกทั้ง จากการตอบข้อหารือของ สกอ. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตาแหน่งตามที่
ก.พ.อ. กาหนดจะสามารถเปลี่ยนตาแหน่งและระดับของตาแหน่งได้ไม่เกินระดับควบ (ระดับ ๓-๖) เท่านั้น ซึ่งจะ
ทาให้นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ขอ ดังนี้
๑. ดารงตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ชานาญการ
๒. ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเดือนขั้นสูงกว่าเดิมตามระดับตาแหน่ง
๓. ปรับเข้าสู่ระบบการจาแนกตาแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน (ระบบแท่ง) วันที่ ๒๑
กันยายน ๒๕๕๓ ดารงตาแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
และเงินเดือนตามระบบบริหารงานบุคคลเดิม
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง มาตรฐานการเปลี่ ย นต าแหน่ ง เปลี่ ย นระดับ ต าแหน่ง และการตั ด โอนต าแหน่ ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐
ข้อ ๑ การเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง ฯลฯ ของข้าราชการ ฯลฯ ต้องเป็นไปตามกรอบของ
ตาแหน่ง อันดับเงินเดือนของตาแหน่ง และจานวนของข้าราชการที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๓ การเปลี่ยนระดับตาแหน่งข้าราชการฯ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ให้เปลี่ยนระดับตาแหน่งได้ไม่ต่าหรือสูงกว่าระดับควบของแต่ละสายงาน
ฯลฯ
ฯลฯ
๒. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๑ การเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการฯ ต้อง
เป็นไปตามกรอบของตาแหน่ง เงินเดือน และจานวนของข้าราชการที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของตาแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง โดยคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้าซ้อน และ
ความประหยัด

-๑๙-

ข้อ ๒ การเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่งข้าราชการฯ ให้ทา
ได้กรณีเป็นตาแหน่งตาแหน่งว่างมีเงิน และตาแหน่งที่มีคนครอง ดังนี้
(๑) กรณีตาแหน่งที่มีคนครอง
(ก) การเปลี่ ย นชื่อตาแหน่งในตาแหน่งประเภทเดียวกัน ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งตรงกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะขอเปลี่ยน
(ข) การเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่งตรงกับมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งที่จะขอเปลี่ยน และให้ดารงตาแหน่งในระดับเริ่มต้นของตาแหน่งประเภทนั้น ๆ กรณีได้รับเงินเดือนสูง
กว่าขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของตาแหน่งประเภทนั้น ๆ ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของตาแหน่ง
ฯลฯ
ฯลฯ
เอกสารประกอบการประชุม
๑. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/๒๘๗๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒. บันทึกข้อความกองการเจ้าหน้าที่ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๓/๖๒๓๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓. บันทึกข้อความกองการเจ้าหน้าที่ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
๔. บันทึกข้อความกองการเจ้าหน้าที่ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๒๖๓๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
๕. บันทึกข้อความคณะวิทยาศาสตร์ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๐๙๑๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ยุติเรื่องการขอเปลี่ยนตาแหน่ง และ
ระดับตาแหน่งของ นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) จากตาแหน่งเดิม ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ชานาญการ
ขอเปลี่ยนเป็น ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ชานาญการ เนื่องจาก นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ส่งบันทึก
ข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๐๙๑๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ และกองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องวันที่ ๖ ตุลาคม
๒๕๕๙ นั้น พบว่า
(๑) ระยะเวลาการตอบหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ของ นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ที่ขอให้แจ้งความ
ประสงค์ที่จะเปลี่ยนตาแหน่งหรือไม่เปลี่ยนตาแหน่ง ประมาณ ๒๔ วัน ซึ่งเกินระยะเวลาที่กาหนด (ภายใน ๑๕ วัน
นั บ จากวัน ที่ได้รั บ เรื่ อง) โดยหนั งสื อ กองการเจ้าหน้า ที่ระบุไว้ชั ดเจนว่า หากพ้น กาหนดจะถือว่า นายคีรีวัฒ น์
(ประจักษ์) ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนตาแหน่งและให้ยุติเรื่อง
(๒) ตามบันทึกข้อความดังกล่าว นายคีรีวัฒน์ (ประจักษ์) ไม่ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะเปลี่ยน
ตาแหน่งหรือไม่เปลี่ยนตาแหน่ง ดังนั้น จึงไม่สามารถหาข้อยุติได้
(๓) การที่ นายคีรี วัฒน์ ฯ (ประจักษ์ ) เสนอว่า ควรนาเข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คือ บทเฉพาะกาล
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการ
ตัดโอนตาแหน่ง สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ฯลฯ นั้น ข้อบังคับฯ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยออกตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งไม่ได้นามาบังคับใช้กรณีการเปลี่ยนตาแหน่ง นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์)
แต่อย่างใด
มติที่ประชุม
ยืนยันตามมติ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
และเห็นชอบให้ยุติเรื่องการขอเปลี่ยนตาแหน่งและระดับตาแหน่งของ นายคีรีวัฒน์ (ประจักษ์) จันทร์ตรี และให้
แจ้งคณะวิทยาศาสตร์ และนายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) เพื่อทราบมติ ก.บ.บ.
/ระเบียบวาระที่ ๔...

-๒๐-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ บุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วย
บุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ดังนี้
๑. คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติให้ นายจักรพันธ์ แสงทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์ ลาศึ ก ษาต่ อ ภายในประเทศ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช าปรั ช ญาและศาสนาตะวั น ออก ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้เวลาราชการบางส่วน (สัปดาห์ละ ๗ ชั่วโมง) ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา
๒. คณะวิ ท ยาศาสตร์ ขออนุ มั ติ ใ ห้ นายอดุ ล ย์ เ ดช ไศลบาท พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ลาศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สาขาวิชา Chemistry (Occupational Health) ณ School of
Engineering and Physical Science, Heriot-Watt University ประเทศสกอตแลนด์ ด้วยทุนระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกาหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ โดยให้
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา
ทั้งนี้ อธิการบดีพิจารณาอนุมัติให้บุคคลทั้ง ๒ ราย ลาศึกษาตามที่คณะต้นสังกัดเสนอ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยลาศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.
๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
๒. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดู
งาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
๓. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๔๘ มีมติกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ไว้ดังนี้
- กรณีขออนุมัติล าศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนด ให้กองการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการโดยไม่ต้องนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล
- กรณีขออนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงาน ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนด ให้กองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

/๔.๒ พนักงาน...

-๒๑-

๔.๒ พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ จานวน ๑ ราย ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
วันที่อนุมัติให้ลาออก
เงินงบประมาณ
๑ นางนีลนารา
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
ศรีสาราญ
สังกัดสานักงานเลขานุการ
(ตามคาสั่งที่ ๓๒๙๕/๒๕๕๙
คณะเภสัชศาสตร์
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙)

หมายเหตุ
เพื่อดูแลมารดา

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ ผลการประเมินปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปี

งบประมาณ ๒๕๕๙
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วย
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานครบสัญญาจ้างวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๙ และอยู่ในเกณฑ์ต่อสัญญาจ้าง ๕ ปี จานวน ๑๑๐ คน และจ้างต่อจนถึงวันครบเกษียณอายุราชการ
(กรณีมรี ะยะเวลาการจ้างรวม ๑๓ ปี) จานวน ๔๗ คน
บัดนี้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง ประจาส่วนราชการ ได้
ดาเนิ น การประเมิน เรี ย บร้ อยแล้ ว จึ ง เสนอคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลเพื่ อทราบผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีต่อสัญญาจ้าง ๕ ปี
คณะ/สานัก/หน่วยงาน
๑. สานักงานอธิการบดี
๒. สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๓. สานักวิทยบริการ
๔. สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
๕. คณะเกษตรศาสตร์
๖. คณะวิทยาศาสตร์
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์
๘. คณะเภสัชศาสตร์
๙. คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ยื่นเพื่อขอรับการประเมินฯ
ผ่านการประเมินฯ
วิชาการ (คน) สนับสนุน (คน)
รวม (คน)
๐
๑๔
๑๔
๐
๓
๓
๐
๒
๒
๐
๑
๑
๓
๐
๓
๘
๕
๑๓
๒
๔
๖
๕
๕
๑๐
๓
๖
๙

-๒๒-

คณะ/สานัก/หน่วยงาน
๑๐. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๑๑. คณะศิลปศาสตร์
๑๒. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๓. คณะนิติศาสตร์
๑๔. คณะบริหารศาสตร์
๑๕. คณะรัฐศาสตร์
รวมทั้งหมด

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ยื่นเพื่อขอรับการประเมินฯ
ผ่านการประเมินฯ
วิชาการ (คน) สนับสนุน (คน)
รวม (คน)
๕
๑๐
๑๕
๑๒
๒
๑๔
๐
๒
๒
๐
๐
๐
๕
๔
๙
๙
๐
๙
๕๒
๕๘
๑๑๐

๒. ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านเพื่ อ ต่ อสั ญ ญาจ้า งพนัก งานมหาวิ ทยาลั ย กรณี จ้ า งต่ อจนถึ งวั น ครบ
เกษียณอายุราชการ
คณะ/สานัก/หน่วยงาน
๑. สานักงานอธิการบดี
๒. สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๓. สานักวิทยบริการ
๔. สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
๕. คณะเกษตรศาสตร์
๖. คณะวิทยาศาสตร์
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์
๘. คณะเภสัชศาสตร์
๙. คณะพยาบาลศาสตร์
๑๐. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๑๑. คณะศิลปศาสตร์
๑๒. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๓. คณะนิติศาสตร์
๑๔. คณะบริหารศาสตร์
๑๕. คณะรัฐศาสตร์
รวมทั้งหมด

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ยื่นเพื่อขอรับการประเมินฯ
ผลการประเมินฯ
ไม่ผ่าน
วิชาการ (คน) สนับสนุน (คน) ผ่าน (คน)
(คน)
๐
๘
๗
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๒
๒
๐
๐
๐
๐
๐
๕
๑
๖
๐
๑
๒
๓
๐
๓
๑
๔
๐
๓
๐
๓
๐
๐
๐
๐
๐
๑
๐
๑
๐
๗
๐
๗
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑๐
๒
๑๒
๐
๐
๐
๐
๐
๓๐
๑๖
๔๕
๑

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จะปฏิบัติงานตาม
สัญญาจ้างเดิมที่เหลืออยู่ และสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับการประเมินได้ในปีงบประมาณถัดไป
/มติที่ประชุม..

-๒๓-

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้
เพื่อบริหารสาหรับการเลื่อนหรือเพิ่มเงินเดือนบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบการ
บริ ห ารวงเงิ น เลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการ และการบริ ห ารวงเงิ น เพิ่ ม เงิ น เดื อ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๒
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อบริหารสาหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์แ ละเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่
กันไว้เพื่อบริหารสาหรับการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองการเจ้าหน้าที่
ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อบริหารสาหรับการเลื่อนหรือ
เพิ่มเงินเดือนบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
๑. ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ หรือเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละรอบ
ให้กันเงินไว้เพื่อบริหารไม่เกินร้อยละ ๐.๐๗๕ ของเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการฯ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ณ
วันที่ ๑ มีนาคม และวันที่ ๑ กันยายน แล้วแต่กรณี
๒. อธิการบดีเป็นผู้บริหารวงเงินที่กันไว้ในข้อ ๑ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
๒.๑ ใช้สาหรับปัดเศษสิบจานวนเงินเดือนที่ได้รับเลื่อนให้กับข้าราชการฯ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร และจ้างด้ว ยเงินรายได้
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ที่ จั ด สรรเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยบุ ค ลากรของส านั ก งานอธิ ก ารบดี ซึ่ ง ไม่ ร วมถึ ง พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินที่สานักงานงบประมาณจัดสรรให้เป็นการเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มแพทย์
สาธารณสุข และพยาบาล เป็นต้น
๒.๒ ใช้สาหรับเลื่อนเงินเดือนเพิ่มให้แก่ข้าราชการฯ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย กรณี
ที่อธิการบดีเห็นว่าข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชาในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรายนั้นไม่ถูกต้องหรือเหมาะสม
๒.๓ ใช้สาหรับเลื่อนเงินเดือนเพิ่มให้แก่ข้าราชการฯ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย กรณี
มีคาสั่งหรือได้รับมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการภายในอื่น ซึ่งการปฏิบัติราชการนั้นเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการภายใน
๒.๔ ใช้สาหรับเลื่อนเงินเดือนเพิ่มให้แก่ข้าราชการฯ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย กรณี
มีคาสั่งหรือได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย หรือผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากหน้าที่หลัก และการ
ปฏิบัติงานนั้นเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการภายใน
๒.๕ ใช้สาหรับเลื่อนเงินเดือนเพิ่มให้แก่ข้าราชการฯ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ที่
ได้รับรางวัล หรือมีผลงานดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอาจพิจารณาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เพิ่มเติมได้
อนึ่ง สาหรับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยให้ชะลอการเพิ่มเงินเดือนไปก่อน เนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้เห็นชอบใน
หลักการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐาน
/เงินเดือน...

-๒๔-

เงินเดือน วงเงินในการเพิ่มเงินเดือน และฐานในการคานวณเพื่อเพิ่มเงินเดือน และอธิการบดีจึงมีความเห็นให้ คณะ/
หน่วยงาน ประเมินผลการปฏิบัติราชการไปก่อน เมื่อดาเนินการปรับเงินเดือนเพิ่มร้อยละ ๔ และแก้ไขคาสั่งที่
เกี่ยวข้องแล้ว กองการเจ้าหน้าที่ จะแจ้งให้ คณะ/หน่วยงาน ดาเนินการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนต่อไป
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อ
บริหารสาหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อ
บริหารสาหรับการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๕ รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาราชการ
๔.๕.๑ รองศาสตราจารย์ประณีต งามเสน่ห์
๔.๕.๒ รองศาสตราจารย์กิตติ วงส์พิเชษฐ์
๔.๕.๓ รองศาสตราจารย์อภิชัย ศิวประภากร
-ลับ-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข การจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสาหรับบุคลากรสายวิชาการ จากเงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
รองอธิการบดีฝ่า ยบริ หารงานบุคคลและวิเ ทศสัมพัน ธ์ เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสรรทุนการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาเอกส าหรั บ บุ ค ลากรสายวิ ช าการ จากเงิ น กองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและ
เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสรร
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสาหรับบุคลากรสายวิชาการ จากเงินกองทุ นส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเด็นดังต่อไปนี้

-๒๕-

หลักเกณฑ์เดิม
ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
(๖) มีผลการศึกษาและอายุ ดังนี้
มีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ปริญญาโท ไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ และมีอายุไม่เกิน ๔๕ ปี
สาหรับการขอรับทุนปริญญาเอก กรณีผู้สมัครขอรับ
ทุนปริญญาเอกที่มีอายุเกินหรือมีผลการศึกษาต่ากว่า
ที่ ก าหนด ให้ เ สนอคณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์พิจารณาเป็นรายกรณี

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุน
การให้ ทุน เพื่ อไปศึก ษาในสถาบั น อุด มศึ กษา
ของรัฐ ในประเทศ ให้ตามระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสู ตร แต่ไม่เกิน ๔ ปี ในระดับปริญญาเอก โดย
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จ ะจั ด สรรทุ น การศึ ก ษาเป็ น
ค่าใช้จ่าย ดังนี้
(๑) ค่าเล่ าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตาม
จานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าหนังสือและตารา และค่าบริการในการ
ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา เหมาจ่ า ยปี ล ะ
๑๕,๐๐๐ บาท
(๓) ค่าเดินทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับเพียงครั้ง
เดียว ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด

หลักเกณฑ์ใหม่
ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
(๖) มีอ ายุ ไ ม่เ กิน ๔๕ ปี และมีผ ลการศึ กษาและ
เอกสารประกอบการพิจารณา ตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
(ก) มี ผ ลการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่าปริญญาโท ไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ หรือ
(ข) มี ผ ลการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่าปริญญาโท ตั้งแต่ ๓.๒๕ – ๓.๔๙ และ มี
ผลงานวิจัย (โดยผู้สมัครจะต้องเป็นชื่อแรก/ผู้ดาเนินการ
หลัก) ซึ่งไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัย
ดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในช่วงปฏิบัติราชการ ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หรือ
(ค) มี ผ ลการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ
เที ย บเท่ า ปริญ ญาโท ต่ ากว่ า ๓.๒๕ และมี ผ ลงานวิ จั ย
(โดยผู้สมัครจะต้องเป็นชื่อแรก/ผู้ดาเนินการหลัก) ซึ่งไม่
เป็นส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยดังกล่ าว
ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นช่ ว งปฏิ บั ติ ร าชการ ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ย้อนหลัง ๖ รอบการประเมินเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรณีผู้สมัครขอรับทุนที่มีอายุเกินที่กาหนด ให้เสนอ
คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาเป็น
รายกรณี
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุน
การให้ ทุ น เพื่ อ ไปศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ภายในประเทศ ให้ ต าม
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
และกรณีมีการขอขยายระยะเวลาการรับทุนให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขในข้อ ๔ (๑๐) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะ
จัดสรรทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
(๑) ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามจานวน
ที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ค่ า หนั ง สื อ และต ารา และค่ า บริ ก ารในการ
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เหมาจ่ายปีละ ๑๕,๐๐๐
บาท
(๓) ค่าเดินทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับเพียงครั้งเดียว
ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด

-๒๖-

เอกสารประกอบการประชุม
๑. หนังสือคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๓๒๗๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอ
อนุ มัติประกาศมหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสรรทุนการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาเอกส าหรั บ บุ ค ลากรสายวิ ช าการ จากเงิ น กองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. หนังสือคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๓๓๑๗ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอ
บรรจุวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
๓. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการจั ด สรร
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสาหรับบุคลากรสายวิชาการ จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสรร
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสาหรับบุคลากรสายวิชาการ จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสาหรับบุคลากรสาย
วิชาการ จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
คณะกรรมการได้อภิปรายและมีความเห็นว่า หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับเดิมมี
ความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ดาเนินการตามประกาศฉบับเดิม
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ คือให้
ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธี การและเงื่อนไขการจัดสรรทุนการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาเอกส าหรั บ บุ ค ลากรสายวิ ช าการ จากเงิ น กองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙
๕.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าธรรมเนียม
วีซ่าและใบอนุญาตทางานของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ พ.ศ. ....
คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อเป็นสวัสดิการและสร้าง
แรงจูงในในการปฏิบัติงานให้กับลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ คณะกรรมการประจา
คณะบริห ารศาสตร์ ในการประชุมครั้ งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ จึงเห็นชอบให้ขออนุมัติออก
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าธรรมเนียมวี ซ่าและใบอนุญาตทางานของลูกจ้าง
ชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเห็นชอบให้เบิกจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าและ
ใบอนุญาตทางานของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ ได้ในจานวนที่จ่ายตามจริง แต่ไม่
เกินปีงบประมาณละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
/ข้อกฎหมาย...

-๒๗-

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๔
“ข้อ ๗ การใช้เงินรายได้ประเภทต่างๆ
๗.๑ เงินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้สารองไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อรักษาฐานะทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย ที่เหลือให้ใช้จ่ายในเรื่องต่อไปนี้ ....
๗.๑.๕ เพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ
ฯลฯ
ฯลฯ
๗.๕ เงินทุนคณะให้ใช้จ่ายในเรื่องต่อไปนี้
๗.๕.๑ เพื่อการศึกษาและส่งเสริมวิชาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
๗.๕.๒ เพื่อการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
๗.๕.๓ เพื่อการบริหาร”
เอกสารประกอบการประชุม
๑. หนังสือคณะบริหารศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๗๕๔๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอ
เสนอประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าและใบอนุญาตทางานของ
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
๒. (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี เรื่อง หลั กเกณฑ์การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าและ
ใบอนุญาตทางานของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ พ.ศ. ....
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าและใบอนุญาตทางานของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
สังกัดคณะบริหารศาสตร์ พ.ศ. ....
คณะกรรมการได้อภิปรายและมีความเห็นดังนี้
๑. เห็นควรจัดทาประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
ของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศเป็นเกณฑ์กลางใช้ร่วมกัน
๒. เห็นควรเสนอเรื่องประกาศดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้
พิจารณา เนื่องจากเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ

๕.๓ ขออนุมัติปรับวุฒิข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นางสาวกัลย์ชิญาภัท
อริยเชาว์กุล (กัญญ์จนา นึกดี)
รองอธิการบดีฝ่า ยบริ หารงานบุคคลและวิเ ทศสัมพัน ธ์ เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา
คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษา นางสาวกัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล (กัญญ์จนา นึกดี) ข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ตาแหน่ง ๔๑๑ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
อัตราเงินเดือน ๒๐,๖๖๐.-บาท จาก คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา เป็น the doctoral degree
in Biology, Health, and Biotechnology with a specialization in Microbiology จาก University of Paul
Sabatier (Toulouse III) สาธารณรัฐฝรั่งเศส เนื่องจากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม
๒๕๕๘ (บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑/๔๗๙๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑.๒/
๕๓๙๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙) เอกสารประกอบการประชุม ๑

-๒๘-

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. นางสาวกัล ย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล (กัญญ์จนา นึกดี ) ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท – เอก ณ University of Paul Sabatier (Toulouse III) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ด้วยทุนกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนประเภท ๑ก) ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เอกสาร
ประกอบการประชุม ๔.๒
๒. รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ และยื่นหลักฐานการสาเร็จการศึกษาต่องานบริหาร
บุคคล คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เอกสารประกอบการประชุม ๔.๑
๓. เนื่ อ งจากส าเร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาต่ า งประเทศ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ได้มอบอานาจให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคุณวุฒิได้เอง กองการเจ้าหน้าที่ จึงรวบรวม
หลักฐานการขอพิจารณาคุณวุฒิที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๘
มิถุนายน ๒๕๕๙
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา แจ้ ง ผลการเที ย บคุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก จาก
Université Paul Sabatier-Toulouse III สาธารณรัฐฝรั่งเศส ของนางสาวกัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล (กัญญ์จนา
นึ กดี ) เป็ น คุณ วุฒิ ต่างประเทศที่เทีย บได้ เท่า กับคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ เอกสารประกอบการประชุม ๔.๓
ข้อมูลของผู้ขอปรับวุฒิ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ ต า ม ห นั ง สื อ ท บ ว ง
มหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๗ ลงวัน ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๘ เรื่ อง หลักเกณฑ์แ ละวิธี การกาหนดอัตรา
เงินเดือนตามคุณวุฒิ มีดังนี้
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ข้อมูลของผู้ขอปรับวุฒิ
๑. มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นางสาวกัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุ ล (กั ญ ญ์ จ นา นึ ก ดี ) ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
ปริญญาโท – เอก ณ University of Paul Sabatier
(Toulouse III) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ด้วยทุนกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนประเภท ๑ก)

หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารก าหนดอั ต ราเงิ น เดื อ นตาม
คุ ณ วุ ฒิ ก ารก าหนดอั ต ราเงิ น เดื อ นตามคุ ณ วุ ฒิ ข อง
ข้าราชการ ซึ่งดารงตาแหน่งตามข้อ ๑๑ (ก) แห่งกฎ
ทบวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๙) ให้พิจารณาดังนี้
๑. เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงกับลักษณะการสอนของภาควิชา
เอกสารประกอบการประชุม ๔.๒
คณะ สถาบัน ศูนย์ หรือสานัก
๒. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาหรือศึกษานอกเวลา
ราชการหรื อ ได้ รั บ คุ ณ วุ ฒิ นั้ น ๆ มาก่ อ นบรรจุ เ ข้ า รั บ
ราชการ

(๒) คุ ณ วุ ฒิ ที่ จ ะยื่ น ขอปรั บ คุ ณ วุ ฒิ ต้ อ งเป็ น คุ ณ วุ ฒิ ที่ ๒. เป็นสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองวิทยฐานะ เอกสาร
ก.พ.รับรอง
ประกอบการประชุม ๔.๕
(๓) ต้องได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาจากมหาวิทยาลัย กรณีได้รับ ๓. ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ณ ต่างประเทศ
คุณวุฒิ ก่อนประกาศนี้ให้พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็ น (คาสัง่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๔/๒๕๕๒ ลว. ๖ มกราคม
ประโยชน์ที่ส่วนราชการภายในได้รับเป็นสาคัญ
๒๕๕๒)

-๒๙-

หลักเกณฑ์และวิธีการ
ข้อมูลของผู้ขอปรับวุฒิ
(๔) เงินเดือน ณ วันที่ยื่นขอปรับวุฒิต้องไม่เกินเงินเดือนขั้น ๔. อั ต ราเงิ น เดื อ น ณ วั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เท่ า กั บ
แรกบรรจุ ต ามคุณ วุ ฒิ ข องวุ ฒิ ที่ ไ ด้ รั บ เพิ่ ม ขึ้ น กรณี ใ นวั น ที่ ๒๐,๖๖๐.-บาท ซึ่งไม่เกินอัตราแรกบรรจุตามคุณวุฒิ
ได้รับอนุมัติให้ปรับวุฒิเงินเดือนต่ากว่าคุณวุฒิแรกบรรจุ ให้
ได้รับเงินเดือนเท่ากับคุณวุฒิแรกบรรจุ ตามหนังสือสานักงาน
ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
เรื่องการกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
: อัตราเงินเดือนปริญญาเอก = ๒๑,๐๐๐.-บาท
วันที่ได้รับการปรับวุฒิ

กาหนดวันกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี้
๑. กรณีที่ ได้รั บ อนุ มั ติให้ ล าศึ กษาและได้รั บ วุฒิ เ พิ่มขึ้ น
ก่ อ นวั น รายงานตั ว กลั บ เข้ า ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ ให้
ก าหนดอั ต ราเงิ น เดื อ นตามคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ ไ ม่ ก่ อ นวั น ที่ ม า
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันที่ได้รับการปรับวุฒิ คือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เป็นไปตามข้อ ๑ และ ๓ ดังนี้
- สาเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
- รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๔
มกราคม ๒๕๕๙
- ยื่นขอปรับวุฒิต่องานบริหารงานบุคคล คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒. กรณีที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา และกลับมารายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสาเร็จ
การศึกษา ให้กาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อน
วันที่สาเร็จการศึกษา
๓. ผู้ ป ระสงค์ จ ะขอก าหนดอั ต ราเงิน เดื อ นตามคุ ณ วุ ฒิ
จะต้ อ งเสนอเรื่ อ งให้ ห น่ ว ยงานการเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
มหาวิทยาลัย /สถาบัน พิจารณา ภายใน ๖๐ วัน นับแต่
วั น รายงานตั ว กลั บ เข้ า ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ หรื อ ภายใน
๖๐ วัน นับ แต่วันที่สาเร็ จการศึกษา หากเสนอเรื่องขอ
ก าหนดอั ต ราเงิ น เดื อ นตามคุ ณ วุ ฒิ เ กิ น ก าหนดเวลา
ดังกล่าวให้ กาหนดอัตราเงิน เดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อน
วันที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย /สถาบัน
ได้รับเรื่อง
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๘ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
๒. หนังสือสานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกาหนด
อัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
/ผลการพิจารณา...

-๓๐-

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
- คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑/๔๗๙๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒. บันทึกข้อความ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑.๒/๕๓๙๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓. หนั ง สื อ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๐๖๔๕ ลงวั น ที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๕๙
๔. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๘
๕. รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองวิทยฐานะจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส
๖. หนังสือสานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลเพื่ อ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ ป รั บ วุ ฒิ
นางสาวกั ล ย์ ชิ ญ าภั ท อริ ย ะเชาว์ กุ ล (กั ญ ญ์ จ นา นึ ก ดี ) ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ตาแหน่ง ๔๑๑ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
จาก คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา อัตราเงินเดือน ๒๐,๖๖๐.-บาท
เป็น the doctoral degree in Biology, Health, and Biotechnology (Microbiology) อัตรา
เงินเดือน ๒๑,๐๐๐.-บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
อนุมัติ ให้ปรับวุฒิ เป็น le doctorat Biologic, sante, biotechnologies
(Microbiologie) อัตราเงินเดือน ๒๑,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๕.๔.๑ ขอทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ได้รับการต่อ
เวลาราชการ ราย รองศาสตราจารย์ปราณีต งามเสน่ห์
-ลับ๕.๔.๒ ขอทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ได้รับการต่อ
เวลาราชการ ราย รองศาสตราจารย์กิตติ วงส์พิเชษฐ์
-ลับ๕.๔.๓ ขอทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ได้รับการต่อ
เวลาราชการ ราย รองศาสตราจารย์อภิชัย ศิวประภากร
-ลับ-

-๓๑-

๕.๕ ผลการประเมินผลงานตาแหน่งระดับชานาญการ และชานาญงาน จานวน ๑๐ ราย
-ลับระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
๖.๑ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ หมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม สาหรับคณะรัฐศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติดังนี้
๑. อนุ มั ติ แ ผนการจ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ประเภ ทผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส าหรับผู้ มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย จานวน ๑๕ อัตรา เป็นเงินค่าจ้าง ๕,๐๐๑,๘๔๐ บาท และประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ
ที่มีสัญญาจ้าง จานวน ๑๔ อัตรา เป็นเงินค่าจ้าง ๓,๕๔๖,๑๔๐ บาท
๒. มอบกองการเจ้าหน้ าที่ประสานการดาเนินงานกับ คณะวิช าต่ างๆ เพื่อ จัดทาบัญ ชี
รายชื่อสาขาวิชาที่มีสภาวะความขาดแคลนของอาจารย์ผู้สอน คุณภาพของสาขาวิชา เหตุผลและความจาเป็นพิเศษ
อื่นๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ และกรณีที่มีอายุเกิน ๖๕ ปี เสนอทาความตกลง
ไปยังกระทรวงการคลังต่อไป
๓. เห็นชอบให้นางบประมาณที่คงเหลือหลังการจัดสรรในเบื้องต้น ให้คงยอดงบประมาณ
ไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย หากคณะ/วิทยาลัย/สานัก ที่มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทการจ้าง
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง เพิ่มเติม ให้เสนอเรื่องไปยัง
กองแผนงาน เพื่อพิจารณากลั่นกรอง แล้วจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐศาสตร์ได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับ
จ้างลู กจ้างชั่ว คราว ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ จานวน ๑ ราย คือ นางสาวกาญจนา
ทองทั่ว อัตราเงินเดือน ๒๖,๔๘๐ บาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๑๗,๗๖๐ บาท
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐศาสตร์ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ
ที่มีสัญญาจ้างเพิ่มเติม จานวน ๒ อัตรา ดังนี้
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

อัตรา
เงินเดือน

๑

Mr.David Sims ผู้สอน

๒๕,๕๓๐

๒

Dr.Michael
H.Nelson

๓๒,๕๑๐

ผู้เชี่ยวชาญ

ระยะเวลาจ้าง
๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.
๒๕๕๙ (๑๒ เดือน)
๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.
๒๕๕๙ (๑๒ เดือน)

รวม
งบประมาณ
งบประมาณ
ในการจ้าง
ในการจ้าง
๓๐๖,๓๖๐
๖๙๖,๔๘๐
๓๙๐,๑๒๐

/เนื่องจาก...

-๓๒-

เนื่องจากคณะรัฐศาสตร์มีความขาดแคลนผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการเมืองภาค
ประชาชน (Political Engagement) และด้านสังคมวิทยา (Sociology) รวมทั้งสอนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตทาง
สังคมของมนุษย์ กลุ่มคน และสังคม กฎเกณฑ์ และกระบวนการทางสังคม ที่ยึดเหนี่ยวหรือแบ่งแยกผู้คน ทั้งในสภาวะ
ที่เป็นปั จเจก และในฐานะของสมาชิกของสมาคม กลุ่มหรือสถาบัน ในมุมมองของต่างประเทศ และใช้การสอน
ภาษาต่างประเทศเป็นหลัก เนื่องจากปัจจุบันทักษะทางด้านภาษาเป็นสิ่งสาคัญของคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์
ทั้งนี้ กองแผนงานได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ มีรายชื่อที่คณะรัฐ ศาสตร์เสนอ พบว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง และบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้ างชาว
ต่ า งประเทศที่ มี สั ญ ญาจ้ า งของกระทรวงการคลั ง และมี ภ าระงานสอนเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ยเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น หมวดค่ า จ้ า ง
ชั่วคราว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ประเภทการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างของคณะรัฐศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๒
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การ
ปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๗๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การ
จ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ/อธิการบดี
อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เอกสารประกอบการประชุม
๑. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่
๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑
๒. สาเนาบันทึกข้อความ คณะรัฐศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/๕๑๙๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒
๓. สรุ ป การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย หมวดค่ า จ้ า งชั่ ว คราว ที่ ข อจ้ า งจากเงิ น
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สาหรับคณะรัฐศาสตร์ (เพิ่มเติม) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓
/ประเด็น...

-๓๓-

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณสาหรับ
การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะรัฐศาสตร์
มติที่ประชุม

อนุมัติ
๖.๒ ขออนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตาม
คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๒๓๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มี
อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ราย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม ดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ ข ตั้งแต่วัน ที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานีได้มีคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๓๑๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แต่งตั้งรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิ
พินิจธรรม เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทั้ งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๙ เป็นต้นไป นั้น
เนื่องจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม เป็นบุคคลที่มีอายุเกิน ๖๕ ปี
ดังนั้น หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้าง จึงเป็นไปตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งความในข้อ ๖ ของข้อบังคับฉบับนี้
กาหนดว่า การจ้างบุคคลภายนอกหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย หรือข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ เมื่ออายุครบ ๖๐
ปี ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อดารงตาแหน่งประเภทผู้ บริหารในมหาวิทยาลัยให้
ทาสัญญาจ้างตามวาระการดารงตาแหน่งนั้น โดยไม่ต้องคานึงถึงว่าบุคคลนั้นอายุเกิน ๖๕ ปี หรือไม่ และข้อ ๗ แห่ง
ข้อบังคับดังกล่าวกาหนดว่า การจ้างบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนในตาแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย ให้ทาสัญญาจ้างโดยมีระยะเวลาตามคาสั่ง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน และตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับเดียวกัน กาหนดให้หน่วยงานมีความประสงค์จะ
จ้างบุคคลตาม ข้อ ๗ ให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ และรายงานผลการอนุมัติให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ
ดังนั้ น จึ งเรี ย นมาเพื่อ โปรดพิจ ารณาอนุมัติการจ้างรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่ว น
สุทธิพินิจธรรม เพื่อเป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยให้ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๘๕,๙๓๕ บาท (แปดหมื่นห้าพันเก้า
ร้อยสามสิบห้าสิบบาทถ้วน)
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยการจ้ า งบุ ค คลที่ มี อ ายุ ๖๐ ปี ขึ้ น ไป เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
“ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
/“พนักงาน...

-๓๔-

“พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่ง
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น
โดยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยด้วย”
“ข้ อ ๕ ภายใต้ บั ง คั บ ข้ อ ๖ และข้ อ ๗ มหาวิ ท ยาลั ย อาจจ้ า งบุ ค คลภายนอกหรื อ ลู ก จ้ า ง
มหาวิทยาลัย หรือข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ เมื่ออายุครบ ๖๐ ปี ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย หรือพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ โดยได้รับอนุมัติตาแหน่งและค่าจ้าง และ ทาสัญญาจ้าง
คราวละ ๑ ปี แต่อายุของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการจ้างต้องไม่เกิน ๖๕ ปี
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์
อื่นๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท ให้คณะกรรมการเป็นผู้กาหนด โดยทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย”
“ข้อ ๖ การจ้างบุคคลตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง เพื่อดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัย ให้
ทาสัญญาจ้างตามวาระการดารงตาแหน่งนั้น โดยไม่ต้องคานึงถึงว่าบุคคลนั้นอายุเกิน ๖๕ ปี หรือไม่”
“ข้อ ๗ การจ้างบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนในตาแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย ให้ทาสัญญาจ้างโดยมีระยะเวลาตามคาสั่งแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทน”
“ข้อ ๙ หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจ้างบุคคลตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ และรายงานผลการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยทราบ”
“ข้อ ๑๓ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่ดารงตาแหน่งก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ทาสัญญาจ้างตามข้อ ๖ นับตั้งแต่วันเริ่มดารงตาแหน่ง”
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึน้ ไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
“ข้อ ๒ ในประกาศนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“คณะกรรมการ”
หมายความว่ า คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพิ่มเติม”
“ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้างพนักงาน โดยให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้
(๒) พิจารณากาหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานที่จ้างตามประกาศฉบับนี้
(๓) กรณีการจ้าง การกาหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานที่ไม่เป็นไปตามประกาศฉบับ
นี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี”
“ข้อ ๔ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ้างพนักงาน
(๑) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
(๒) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือมีทักษะความชานาญ
ด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ
(๓) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
(๔) จ้ างเพื่ อ ดารงต าแหน่ ง ผู้ บริ ห าร หรื อ ท าหน้ า ที่ ส อนและหรื อ วิ จั ย ตามความต้ อ งการของ
มหาวิทยาลัย
(๕) ให้ทา…

-๓๕-

(๕) ให้ทาสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี แต่จ้างได้ไม่เกินอายุ ๖๕ ปี
(๖) การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ให้ทาสัญญาจ้างตามวาระการดารงตาแหน่ง
โดยไม่ต้องคานึงถึงว่าบุคคลนั้นอายุเกิน ๖๕ ปี หรือไม่
(๗) กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลั ยที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งผู้บริหารและได้เกษียณอายุราชการก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งผู้บริหารนั้น ให้ทาสัญญาจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารตามประกาศนี้ ตามวาระการดารงตาแหน่งที่เหลืออยู่
(๘) การจ้างบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นผู้รักษาราชการแทนในตาแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย ให้ทาสัญญาจ้างโดยมีระยะเวลาตามคาสั่งแต่งตั้งเป็น
ผู้รักษาราชการแทน”
“ข้อ ๕ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่นๆ สาหรับพนักงาน
(๑) อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง พิจารณาตามความเหมาะสมของภาระงาน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเงินเดือน
หรือค่าจ้างสุดท้ายที่ได้รับก่อนเกษียณอายุราชการหรือออกจากงาน หรือตามที่คณะกรรมการกาหนดเป็นรายกรณี
(๒) ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งทางบริหาร ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง กรณีดารงตาแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าวตาม
กฎหมาย ให้พนักงานได้รับตามที่กฎหมายกาหนด”
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๓๑๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๒. คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๒๓๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
๑. การจ้างรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม เพื่อเป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒. อัตราเงินเดือน โดยให้ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๘๕,๙๓๕ บาท (แปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบห้า
สิบบาทถ้วน)
๓. แหล่งงบประมาณในการจ้างโดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
มติที่ประชุม
อนุมัติการจ้าง รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม เพื่อเป็นผู้รักษา
ราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อัตราเงินเดือนเดือนละ ๘๕,๙๓๕ บาท ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เลิกประชุมเวลา

๑๘.๓๐ น.

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

-๓๖-

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๑๘/๒๕๕๙

( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

