สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 12/2553 วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
1

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องสืบเนื่อง
1
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
- สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา

2

- กองการเจ้าหน้าที่

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 11/2553
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

รับทราบการขอทบทวนมติ ก.พ.อ.

รับทราบ

ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการ

อนุมัติปรับวุฒิ และเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการ จํานวน 2 ราย คือ
1. นายประกาศิต สุ่มแก้ว ตําแหน่งเลขที่ 3020 ตําแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เป็น
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 สังกัดกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
2. นางอนุตรา สุนทรส ตําแหน่งเลขที่ 3412 ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4 เป็นตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 สังกัดสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งในระดับ 6 จํานวน 9 ราย คือ
1. นายศิลป์ชัย มณีขัติย์ ดํารงตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 6 สังกัดคณะประมง
2. นายภูวดล โดยดี ดํารงตําแหน่งนักวิชาการประมง 6 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
3. นางศรีวรรณ ไวมาลา ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ว 6 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
4. นายพัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์ ดํารงตําแหน่งนักวิชาการเกษตร 6 สังกัดสถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
5. น.ส.สุมณฑา สังใจสม ดํารงตําแหน่งบุคลากร 6 สังกัดสํานักหอสมุด กําแพงแสน
6. นายรุ่งโรจน์ ระยับพันธุ์ ดํารงตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
กําแพงแสน
7. น.ส.อรวรรณ์ บุตรดี ดํารงตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 6 สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
8. น.ส.วนิดา สนสุวรรณ ดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 6 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
9. น.ส.เกล็ดแก้ว กมลวิมานฐาพร ดํารงตําแหน่งบุคลากร 6 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก.

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งในระดับ 6

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

3

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร

ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกบุคคลขึ้นดํารงตําแหน่ง
หัวหน้างาน ระดับ 7

4

- สํานักบริการคอมพิวเตอร์

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ชํานาญการ

5

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารง
ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

6

- กองการเจ้าหน้าที่

การต่อเวลาราชการ

เรื่องเสนอทราบ
1
- กองการเจ้าหน้าที่
2

- กองการเจ้าหน้าที่

3

- กองการเจ้าหน้าที่

รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
รับทราบมติ ก.พ.อ. เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ
รับทราบความคืบหน้าการปรับระบบบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มติที่ประชุม
อนุมัติดําเนินการคัดเลือกข้าราชการขึ้นดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 7 พร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือก และอนุมัติหลักการตัดโอนอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนทดแทน จํานวน 1 ราย
คือ หัวหน้างานนโยบายและแผน สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ชํานาญการ จํานวน 1 ราย คือ
น.ส.สุทธินี มหามิตร ดํารงตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ 7
สังกัดสํานักบริการคอมพิวเตอร์
อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ ดํารงตําแหน่งนักวิจัย ระดับ 9 ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 9
2. นางวีระศรี เมฆตรง ดํารงตําแหน่งนักวิจัย ระดับ 9 ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 9
มีมติเห็นชอบในหลักการให้ต่อเวลาราชการ ส่วนการปรับแก้ไขในรายละเอียดนั้นให้นําไปพิจารณา
ในคณะทํางานวิเคราะห์ข้อมูลผู้เกษียณอายุการต่อเวลาราชการชุดเดิม เพื่อสรุปผลงานผู้ได้รับ
การต่อเวลาที่ผ่านมา และนําแนวทางเสนอพิจารณาในที่ประชุม ก.บ.ม. ในคราวต่อไป
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
1
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- คณะประมง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์

รับทราบการพิจารณาทบทวนการจ่ายเงินค่าจ้างสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย

รับทราบ

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
จํานวน 19 ราย คือ
1. น.ส.นวพร วรรณวิศาล คณะประมง
2. น.ส.วรรณดี ไทยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

2

- คณะวนศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
- สํานักหอสมุด
- วิทยาเขตกําแพงแสน
- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน
- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยการคัดเลือก

มติที่ประชุม
3. น.ส.สุชีลา พลเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. น.ส.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย คณะเศรษฐศาสตร์
5. นายธนา สมพรเสริม คณะเศรษฐศาสตร์
6. นายภควุฒิ ทวียศ คณะสังคมศาสตร์
7. นายศรัญญู เทพสงเคราะห์ คณะสังคมศาสตร์
8. น.ส.พรรณวิมล ตันหัน คณะสัตวแพทยศาสตร์
9. นายมนตรี ภัทรพนาวัน คณะสัตวแพทยศาสตร์
10. น.ส.วัลยา ผ่องแผ้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์
11. นายสินสมุทร แซ่โง้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์
12. น.ส.กนิฐพร พ่วงสมบัติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
13. นายอนุมัติ อิงคนินันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
14. น.ส.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
15. นายศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
16. นายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
17. น.ส.ศุษมา แสนปากดี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
18. น.ส.พรรณนิภา รินทระ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
19. นายอําพน จรัสจรุงเกียรติ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
อนุมัติจา้ งและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน 19 ราย คือ
1. น.ส.ณัฐธยาน์ ดอกแก้ว คณะวนศาสตร์
2. นายสุเมธ เพ็ชรพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์
3. น.ส.เกศวรีย์ ดีดพิณ คณะศึกษาศาสตร์
4. น.ส.อรปวีณ์ เอื้อนิรันดร์ คณะศึกษาศาสตร์
5. นายนภสินธุ์ จินดาวัฒนะ คณะสัตวแพทยศาสตร์
6. นายณัฐพล เมืองทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์
7. นางศศิกานต์ เธียรเงิน คณะสัตวแพทยศาสตร์
8. น.ส.อรพิน ใจยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
9. น.ส.ศศิมา ผะดาวัน คณะสัตวแพทยศาสตร์
10. น.ส.พนิดา โพธิ์สิริกุลวงศ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
11. น.ส.อิสราภรณ์ คชรัตน์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

3

- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

4

- สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา

5

- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.
กําแพงแสน

6

- สํานักงานกฎหมาย

เรื่อง

มติที่ประชุม

12. น.ส.บงกชมาศ โสภา สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
13. น.ส.จุไรวรรณ ประสิทธิสุข สํานักหอสมุด
14. นางสุพัตรา ริ้วทองชุ่ม สํานักหอสมุด
15. น.ส.กรรณาภรณ์ เก่งการช่าง กองธุรการ กําแพงแสน
16. นายศักดิ์ชาย ทองเนื้องาม กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กําแพงแสน)
17. น.ส.เกษรินทร์ ชินโน กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
18. น.ส.สุเหด หมัดอะดัม สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน
19. น.ส.กัญญารัตน์ เซียสกุล สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
อนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง นายนริศ ปานศรีแก้ว ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็น
ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่ง นายชัชวาล ดีจริง ตําแหน่งช่างไฟฟ้า เป็นตําแหน่งวิศวกร
สังกัดสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่ง นายอนุสรณ์ เรืองศรี ตําแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยการสอบคัดเลือก
เป็นตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.
พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
พิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง เห็นชอบ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
2
- สํานักทะเบียนและประมวลผล
3

- สํานักหอสมุด

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1
- คณะวิทยาศาสตร์

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

อนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง นายสมควร มรรณทัต จากเดิมตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
เป็นตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้าง น.ส.รัฐติกา ปานเถื่อน ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ให้ได้รับ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
อัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ
ขออนุมัติปรับวุฒิ เปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
อนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่ง นายจุมพฏ จันทร์สอาด ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็น
เงินรายได้ และให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ตําแหน่งช่างเครือ่ งคอมพิวเตอร์ และให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ
รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ รับทราบ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของหน่วยงาน

