สรุปมติยอการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2553 วันจันทรที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลสวนขาราชการ
1

- กองการเจาหนาที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
2
- วิทยาเขตกําแพงแสน
3

- คณะเกษตร

4

- คณะวิทยาศาสตร
- คณะเศรษฐศาสตร
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- กองธุรการ กําแพงแสน
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มก.
วิทยาเขตกําแพงแสน

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 7/2553
เมื่อวันจันทรที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2553

ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ

อนุมัติปรับวุฒิ และเปลี่ยนตําแหนง นายกฤษณะ เต็มตระกูล เปนตําแหนงวิศวกร 8

ขออนุมัติแกไขชื่อตําแหนงคณะกรรมการประเมินบุคคล
และผลงาน
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1
ระดับ
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในระดับ 6

อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตําแหนงคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน
อนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ คือ นายโกศล รัตนจินดา
ดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5 ระดับ 5
อนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในระดับ 6 จํานวน 6 ราย คือ
1. นางบงกช วัดเมือง ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 สังกัด
คณะวิทยาศาสตร
2. นางลักษณสงา ไทรมา ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 สังกัด
คณะเศรษฐศาสตร
3. นายเอกสิทธิ์ วังภูสิต ดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 สังกัด
บัณฑิตวิทยาลัย
4. นายวิสูต ปนตบแตง ดํารงตําแหนงนักวิชาการเกษตร 6 ระดับ 6 สังกัดคณะเกษตร
กําแพงแสน
5. นางอุมากร วิสิฐอุดรกาล ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 สังกัด
กองธุรการ กําแพงแสน
6. นางวิมล จรูญพงศ ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 สังกัด
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มก. วิทยาเขตกําแพงแสน

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

5

- กองกิจการนิสิต
- กองคลัง

ขออนุมัติกําหนดเลขที่ตําแหนงเพื่อทําหนาที่หัวหนางาน

6

- คณะเกษตร
- คณะศึกษาศาสตร
- สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการ
คนควาและพัฒนาปศุสัตวและ
ผลิตภัณฑสัตว

ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือก และแตงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการขึ้นดํารงตําแหนงหัวหนา
สํานักงานเลขานุการ

7

- คณะสัตวแพทยศาสตร

8

- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

9

- สํานักบริการคอมพิวเตอร

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงผูชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ
ขออนุมัติบรรจุบุคคลผูผานการคัดเลือกโดยวิธีการรับโอน
ขาราชการ
ขออนุมัติใหขาราชการในสังกัดโอนไปรับราชการที่อื่น

10

- กองแผนงาน

เรื่องเสนอทราบ
1
- กองการเจาหนาที่
2

- กองการเจาหนาที่

3

- กองการเจาหนาที่

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณ
แผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
รับทราบความกาวหนาเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงาน
บุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รับทราบหลักเกณฑการลาไปทํา Post Doct. ของ
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
อนุมัติกําหนดเลขที่ตําแหนงเพื่อทําหนาที่หัวหนางาน จํานวน 2 ราย คือ
1. นายสุริยา แกวรอดฟา ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 ตําแหนงเลขที่ 1721
ขึ้นทําหนาที่หัวหนางานบริการและสวัสดิการ สังกัดกองกิจการนิสิต
2. นางภูมิอุษา ชาลีพรหม ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 8 (ชํานาญการ) ตําแหนง
เลขที่ 0072 ขึ้นทําหนาที่หัวหนางานการเงิน สังกัดกองคลัง
อนุมัติดําเนินการคัดเลือกขาราชการขึ้นดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขานุการ
พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อนุมัติหลักการตัดโอนอัตราที่ไดรับจัดสรรคืน
ทดแทน จํานวน 3 หนวยงาน คือ
1. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ คณะเกษตร
2. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร
3. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนา
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ
คือ นางนิตยา แจงโพธิ์นาค ดํารงตําแหนงบุคลากร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ 7
อนุมัติเปลี่ยนตําแหนงเลขที่ 2087 และรับโอน นายปริวัฒน ปาจีนบูรวรรณ มาดํารง
ตําแหนงอาจารย ระดับ 7
อนุมัติให น.ส.สุทธินี มหามิตร สังกัดสํานักบริการคอมพิวเตอร โอนไปรับราชการทาง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อนุมัติกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2554 ตามเสนอ
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ และถือปฏิบัติตอไป

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
1
- กองการเจาหนาที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะวิทยาศาสตร
- คณะสังคมศาสตร
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

2

- คณะเกษตร

3

- คณะประมง

4

- สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
- คณะศึกษาศาสตร
- คณะเกษตร กําแพงแสน

5

การพิจารณากําหนดอัตราการจายเงินคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) โดยใหไดรับเงินเดือน
สูงกวาวุฒิตามประสบการณ

อนุมัติการกําหนดอัตราการจายเงินคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหไดรับเงินเดือน
สูงกวาวุฒิตามประสบการณ

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
จํานวน 5 ราย คือ
1. นายศุภชาต เอี่ยมรัตนกุล คณะบริหารธุรกิจ
2. น.ส.เอกอนงค ตั้งฤกษวราสกุล คณะบริหารธุรกิจ
3. น.ส.ภัสสร วรรณพินิจ คณะวิทยาศาสตร
4. นายธนรัตน ทรงสมบูรณ คณะสังคมศาสตร
5. นายเอกชัย สุนทรศิลสังวร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน 1 ราย คือ
น.ส.ดวงกมล ศรีวงแสน คณะเกษตร
อนุมัติจางและแตงตั้ง นายวรวุฒิ โปะมา ตําแหนงนายชางกลเรือ โดยใหไดรับเงินเดือน
สูงกวาวุฒิเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยการคัดเลือก
ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยการคัดเลือก โดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ เปน
กรณีพิเศษ เฉพาะราย
ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย
ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหไดรับ
ตามคุณวุฒิ

6

- คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย

7

- อธิการบดี

การพิจารณาใชเงินรายไดของหนวยงานจายเพิ่มใหกับ
พนักงานมหาวิทยาลัย

อนุมัติกําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิของ น.ส.อุทัยวรรณ มูลพันธุ โดยการคัดเลือก
พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหไดรับตามคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย คือ
1. นายภัทรวรรธน จีรพัฒนธนธร คณะศึกษาศาสตร
2. น.ส.อัญมณี อาวุชานนท คณะเกษตร กําแพงแสน
3. นางวนิดา สืบสายพรหม คณะเกษตร กําแพงแสน
อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยของ นายพิเชษฐ
สืบสายพรหม ตําแหนงเลขที่ พ.0844 ไปตั้งจาย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
และอนุมัติหลักการตัดโอนอัตราที่ไดรับจัดสรรคืนทดแทน
เห็นชอบในหลักการใหหนวยงานพิจารณาใหรอบคอบกอนจาย เนื่องจากเปนภาระผูกพัน
ไปตลอด

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดของหนวยงาน
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- สํานักประกันคุณภาพ
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
โดยใหไดรับอัตราคาจางตามคุณวุฒิ
2

- บัณฑิตวิทยาลัย
- สํานักประกันคุณภาพ

ขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได

รับทราบ
อนุมัติเปลี่ยนตําแหนง นายพงษศักดิ์ แจงจอน โดยใหไดรับอัตราคาจางตามคุณวุฒิ
จากเดิมตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร อัตราเลขที่ 3398 เปนตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป สังกัดฝายบริหารและธุรการ สํานักประกันคุณภาพ
อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน 2 ราย ใหไดรับตาม
คุณวุฒิ คือ
1. นายพูนศักดิ์ ประคําทอง บัณฑิตวิทยาลัย
2. น.ส.วิชุตา บุญเกตุ สํานักประกันคุณภาพ

