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 50. นางยุพา  ค ายา 1 

  51. นายเพิ่ม  พรนิคม 2 

  52. นางจิตราพัชญ์ หงส์ประสิทธิ์ 3 

  53. นายสุรศักดิ์  สีคังไพ  เลขานุการ 4 

   5 

ผู้ไม่มาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ) 6 

 1. นางสาวอุ่นเรือน มงคลชัย  5. นางจุฑามาศ  ขันธ์ชารี 7 

 2. นายบุญชัย  อ้องแสนค า 6. นายศิริพร  ศรีอุ่น 8 

 3. นายชัชวาล   หนองนา 7. นายธีรกานต์   เฝ้าทรัพย์ 9 

 4. นางวรมาศ   มาเมือง   8. นางฐิติมา  หมู่บ้านม่วง 10 

  11 

เริ่มประชุม  เวลา  14.10  น. 12 

 13 

วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 14 

   1.1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบท่ี 2/2559 (1 พฤศจิกายน 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) 15 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ มีประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียด 16 

เช่น การรายงานล่าช้า/การรายงานข้อมูลยังไม่ละเอียด, การให้คะแนนไม่เท่ากัน, การรายงานมีการปรับเปลี่ยน17 

หลักเกณฑ์แตกต่างจากข้อตกลงครั้งแรก, งานเชิงพัฒนาไม่มีผลสัมฤทธิ์, งานเชิงพัฒนา เขียนไม่ชัดเจน บางคน 18 

ไม่มี ซึ่งตอนรายงานต้องมีงานเชิงพัฒนา ส่วนสมรรถนะจะมีการประเมินหลักเกณฑ์เข้มมากข้ึน 19 

 มติที่ประชุมรับทราบ 20 

 1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560 (1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560) 21 

              การประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560  ก าหนดให้มีการประเมินปีละ 1 ครั้ง  โดยมีเกณฑ ์22 

 การมอบหมายงานเป็น  งานประจ า : งานเชิงพัฒนา : งานอ่ืนๆ ตามแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 23 

 24 

ระดับ งานประจ า งานเชิงพัฒนา งานอ่ืนๆ สมรรถนะ รวมคะแนน 
เชี่ยวชาญ 20 คะแนน 45 คะแนน 5 คะแนน 30 คะแนน 100 คะแนน 
ช านาญการพิเศษ  30 คะแนน 35 คะแนน 5 คะแนน 30 คะแนน 100 คะแนน 

ช านาญการ 40 คะแนน 25 คะแนน 5 คะแนน 30 คะแนน 100 คะแนน 

ปฏิบัติการ 50 คะแนน 15 คะแนน 5 คะแนน 30 คะแนน 100 คะแนน 

 25 

ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานจะพิจารณางานเชิงพัฒนาเป็นประเด็นหลักที่ส าคัญในการให้คะแนน 26 

   มติที่ประชุมรับทราบ 27 

28 
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  1.3 การจัดงานเกษียณอายุราชการส านักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2559 1 

  การจัดงานเกษียณอายุราชการส านักงานอธิการบดี  ก าหนดจัดขึ้นในวันที่  29 กันยายน 2559   2 

เวลา 14.00 น. ณ บริเวณห้องโถ่ง ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร ซึ่งมีบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการ 3 

จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 4 

  1. นางสาวอุ่นเรือน  มงคลชัย  ต าแหน่ง    บุคลากรเชี่ยวชาญ 5 

  2. นายศิริพร  ศรีอุ่น  ต าแหน่ง   บุคลากรช านาญการพิเศษ 6 

  3. นายธีรกานต์  เฝ้าทรัพย ์ ต าแหน่ง   ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 7 

จึงขอเชิญบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมงานในวัน เวลา ดังกล่าว 8 

 การจัดงานเกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 9 

13.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก จึงขอให้บุคลากรทุกคนร่วมมือกันในวันดังกล่าว 10 

โดยให้สวมชุดผ้าไหม หรือชุดผ้าไทย ในการร่วมงาน 11 

 มติที่ประชุมรับทราบ 12 

  1.4 รางวัลการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ 13 

 กองการเจ้าหน้าที่ จัดท ารางวัลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559 เพ่ือแสดงความชื่นชมบุคลากร14 

กองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีรางวัลทั้งหมด 4 ประเภท ประเภทละ 2 รางวัล คือ รางวัลดีเด่น และรางวัลชมเชย โดยมี15 

รางวัลด้านต่างๆ ดังนี้ 16 

  1. ด้านการให้บริการดีเด่น จะเน้นที่ตัวบุคคลในการปฏิบัติงาน เช่น การแต่งกายดี นิสัยดี บริการดี 17 

บุคลิกภาพดี และตรงเวลา เป็นต้น 18 

  2. การปฏิบัติงานดีเด่น จะเน้นที่งาน เช่น ปริมาณงาน คุณภาพงาน เป็นต้น 19 

  3. การพัฒนางานดีเด่น จะเน้นสร้างนวัตกรรม สร้างระบบ สร้างคู่มือ จัดโครงการ ระบบเทคโนโลยี20 

สารสนเทศ หรือการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นจนเห็นเด่นชัด เป็นต้น 21 

  4. ทีมงานดีเด่น เช่น มีทีมงานในการท าภารกิจร่วมกันที่ดี เป็นต้น 22 

การคัดเลือกอาจมีหลายรูปแบบ หลายกระบวนการ ซึ่งอาจให้ทุกคนโหวต หรือให้แต่ละงานพิจารณา แล้วแต่ความ23 

เหมาะสมของประเภทรางวัล โดยจะมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง และมอบรางวัลในช่วงวันปีใหม่24 

ของกองการเจ้าหน้าที่ ต่อไป 25 

 มติที่ประชุมรับทราบ 26 

  1.5 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี 2559 27 

   การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่  ประจ าปีงบประมาณ  255928 

ปัจจุบันรายงานยังไม่ครบ 80%  เนื่องจากบางโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ  จึงขอให้งาน 29 

ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม สรุปผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค  พร้อมมีหลักฐานสรุปผลโครงการ หรือ30 

ประเมินผลโครงการ ฯลฯ ส่งงานธุรการโดยด่วน 31 

  มติที่ประชุมรับทราบ 32 

33 
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  1.6 ค ารับรองการปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี 2559 1 

 ค ารับรองการปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่   ประจ าปี 2559  จะสอดคล้องกับวาระที่ 1.5  2 

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี 2559 หากรายงานล่าช้า หรือไม่3 

ครบถ้วนสมบูรณ์ จะท าให้คะแนนค ารับรองการปฏิบติราชการได้น้อยตามไปด้วย จึงขอให้งานที่รับผิดชอบ หรือ 4 

ผู้ที่เกี่ยวข้องสรุปผลการด าเนินการปัจจุบัน  ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ส่งงานธุรการโดยด่วน 5 

 มติที่ประชุมรับทราบ 6 

 1.7 แผนการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี 2560 7 

  แผนการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี 2560 มีงานหลักๆ ได้แก่ งานประจ าที่ด าเนินการ8 

ปกติ และงานใหม่ตามยุทธศาสตร์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ซึ่งมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ9 

หลัก และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเขียนไว้ในข้อตกลงการจ้าง ในงานที่ได้รับมอบหมาย หรือตามความเหมาะสม 10 

เพ่ือใช้ในประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยงานธุรการจะก าหนดวันประชุมชี้แจงการมอบหมายงาน และถ่ายทอด11 

แผนต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง 12 

 มติที่ประชุมรับทราบ 13 

 14 

วาระท่ี 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 15 

 2.1 การท าบุญกองการเจ้าหน้าที่ 16 

   นางสาวณัฏฐ์นรี ช ากรม และ นางสาวอัจฉรา ใยแก้ว เสนอที่ประชุมว่า ตั้งแต่กองการเจ้าหน้าที่17 

ย้ายส านักงานมายังอาคารสิริคุณากร ยังไม่เคยท าบุญกองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอที่ประชุม จัดท าบุญในช่วง18 

เดือนตุลาคม 2559  แต่ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  เกรงว่าจะกระชั้นชิดไป  จึงเสนอให้ทบทวนช่วงเวลาจัด  19 

อีกครั้ง  อาจก าหนดช่วงวันปีใหม่กองการเจ้าหน้าที่  หรืออาจจัดท าในรูปแบบโรงทาน  หรือการไปเลี้ยงเด็ก 20 

ที่บ้านแคนทอง เป็นต้น 21 

  มติที่ประชุม ขอให้ผู้เสนอทบทวนช่วงเวลาในการจัด และรูปแบบในการจัดอีกครั้งหนึ่ง 22 

 2.2 การจัดงานเกษียณอายุราชการบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี 2559 23 

   การจัดงานเกษียณอายุราชการบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี 2559 ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 

29 กันยายน 2559 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่25 

เกษียณอายุราชการ จ านวน 3 ท่าน คือ 26 

 1. นางสาวอุ่นเรือน  มงคลชัย  ต าแหน่ง    บุคลากรเชี่ยวชาญ 27 

  2. นายศิริพร  ศรีอุ่น  ต าแหน่ง   บุคลากรช านาญการพิเศษ 28 

  3. นายธีรกานต์  เฝ้าทรัพย ์ ต าแหน่ง   ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 29 

  มติที่ประชุมเห็นชอบ และขอเชิญบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมงานในวัน เวลา ดังกล่าว30 



~ 5 ~ 
 

 รายงานการประชุมบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่  คร้ังที่ 4/2559  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 
 

วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 1 

 3.1 การบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 2 

  การบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  ได้แก่ 3 

  - การปรับบัญชีเงินเดือน ฐานการค านวน 4 

  - การจ่ายเงิน 1.4 5 

  - การเลื่อนเงินเดือน ตุลาคม 2559 ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานมหาวิทยาลัย 6 

  - การจ้างพนักงานราชการ 7 

   - การปรับลูกจ้างประจ าเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 8 

   - กิจกรรมจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2/2559  ระหว่าง9 

เดือนสิงหาคม 2559 - มกราคม 2559  ซึ่งจัดสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 10 

   - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี  มข. - มอ. - มช.  ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2559  11 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12 

  - การปรับโครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่ 13 

   - ข้อบังคับ ประกาศ ก.บ.ม. ที่ควรทราบ และบุคลากรท่านใด หรืองานที่เกี่ยวข้อง ออกระเบียบ 14 

ข้อบังคับฉบับใหม ่ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้แจ้ง นายคณินท์ อุชชิน เพ่ือลงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ด้วย 15 

  มติที่ประชุมรับทราบ 16 

 3.2 การด าเนินการด้านการเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2559 17 

  นายประดิษฐ์  ศรีตระกูล  หัวหน้างานธุรการ  และ นางสาวอภิญญา คณะวาปี แจ้งที่ประชุมว่า  18 

เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ หากโครงการ/กิจกรรม ที่มีจ านวนเงินไม่ถึง 50,000 บาท และ อยู่ระหว่าง19 

ด าเนินการ ให้รีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาท าข้อตกลง และเบิกจ่ายให้เรียบร้อย และหากเป็นโครงการ/20 

กิจกรรม ที่มีจ านวนเงินเกิน 50,000 บาท แต่ยังไม่ด าเนินการ ไม่สามารถกันเงินเหลื่อมปีได้ ต้องใช้เงินใน21 

ปีงบประมาณ 2560 เท่านั้น 22 

  มติที่ประชุม ให้ผู้รับผิดชอบ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 23 

2559 โดยเร่งด่วน 24 

 3.3 การรับรองรายงานการประชุมบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่  25 

  นางสาววันวิสาข์ ทินราช เสนอที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ รับรอง26 

รายงานการประชุมบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ โดยให้มีการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป 27 

 มติที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ สีคังไพ ด าเนินการ 28 

 3.4 บอร์ดประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่  29 

  นางสาววันวิสาข์ ทินราช แจ้งที่ประชุมว่า บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ สามารถดูข้อมูล ข่าวสาร30 

ต่างๆ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่ บริเวณหน้าห้องงานทะเบียนประวัติ จ านวน 2 บอร์ด 31 

  มติที่ประชุมรับทราบ 32 

33 
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 รายงานการประชุมบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่  คร้ังที่ 4/2559  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 
 

  3.5 ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติม 1 

   ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบเพ่ิมเติม ดังนี้ 2 

 3 

รายการ รายละเอียด 
เรื่องร้องเรียน/วินัย/จรรยาบรรณ/สอบสวน อย่าเก็บเรื่องไว้ ให้รีบด าเนินการโดยด่วน หากเจอปัญหา ให้รีบ

ปรึกษาเพ่ือหาทางแก้ไขโดยเร็ว 
งานเชิงพัฒนา - หาวิธีการลดขั้นตอน ทบทวนกระบวนงาน โดยเขียนรายงานให้

เห็นชัดเจน อาจมีการเปรียบเทียบก่อนท า และหลังท า เป็นต้น 
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 
- ใช้การวิจัย หรือ R2R หรือ CQI (คล้าย KM) พัฒนาคุณภาพ
งานอย่างต่อเนื่อง โดยการทดลองใช้ สรุปผล และปรับปรุงแก้ไข
ในการพัฒนางานครั้งต่อไป 
- งานวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือคู่มือการปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ข้อตกลงการจ้างรายบุคคล (TOR) อาจบรรจุแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในข้อตกลง
การจ้างรายบุคคลด้วย ในหัวข้อ “งานเชิงพัฒนา” 

 4 

 มติที่ประชุมรับทราบ  และให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ทุกท่านส่งข้อตกลงการจ้าง ให้งาน5 

พัฒนาและฝึกอบรม ภายในเดือนกันยายน 2559 6 

 3.6 บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ สอบถาม และเสนอแนะเพิ่มเติม 7 

   นางเกษมสุข ด้วงแพง สอบถามที่ประชุมว่า การร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ก าหนดให้ใส่8 

ไว้ในงานประจ า หรืองานเชิงพัฒนา หรืองานอ่ืนๆ ซึ่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งว่า เบื้องต้นให้ใส่ไว้ใน9 

งานเชิงพัฒนาก่อน และให้ประชุมมอบหมายงานกับหัวหน้างานเพ่ือก าหนดค่าคะแนนน้ าหนักแต่ละส่ วนให้10 

เรียบร้อย ซึ่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่จะพิจารณาค่าคะแนนน้ าหนักอีกครั้ง และส่วนงานอื่นๆ ไม่ให้ก าหนด11 

ไว้ในงานประจ า และงานเชิงพัฒนา โดยอาจน าภาระงานที่ได้รับมอบหมายมาใส่ไว้ได ้12 

  นางสาวณัฏฐ์นรี ช ากรม เสนอที่ประชุมว่า การจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของกองการ13 

เจ้าหน้าที่ บุคลากรไม่ค่อยเข้าร่วมโครงการ จึงเสนอให้ก าหนดในข้อตกลงการจ้างรายบุคคล ในเรื่องการมีส่วนร่วม 14 

ซึ่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ขอพิจารณาในประเด็นจะใส่ไว้ในงานที่ได้รับมอบหมาย หรืองานอ่ืนๆ หรือที่15 

ส่วนใด 16 

 นางเกตกนก ประยูรสิทธิ เสนอที่ประชุมว่า การก าหนดข้อตกลงการจ้างรายบุคคล อยากให้17 

ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลบบรรจุไว้ด้วย  เพ่ือให้สะดวกในการติดตามผลการด าเนินงาน 18 

และการรายงานผลการด าเนินงาน ต่อส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ หรือกองแผนงานต่อไป  19 

  มติที่ประชุมรับทราบ 20 

21 






