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วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 16 

   1.1 การประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ส่งเสริมด้านจรรยาบรรณ 17 

  ด้วยคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) ร่วมกับกองสื่อสารองค์กร 18 

ได้จัดท าสื่อรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่   19 
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  3. เรื่องตรงต่อเวลา 22 

  4. เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 23 

เพ่ือสนับสนุนให้คณะหน่วยงานใช้สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเสริมสร้างจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรในสังกัด 24 

ได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยคณะหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดสื่อดังกล่าวได้ที่ เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ 25 

http://hr.kku.ac.th/app/  ทั้งนี้ ในส่วนกองการเจ้าหน้าทีส่ามารถน าไปเผยแพร่ในโครงการกิจกรรมต่างๆ ด้วย 26 

 มติที่ประชุมรับทราบ 27 

 1.2 รายงานข้อมูลตามเกณฑ์ TQA ประจ าปีการศึกษา 2557 28 

              วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ได้ เข้าตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมิน 29 

กองการเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) โดยได้รายงานผลจุดเด่น และข้อเสนอแนะ30 

เพ่ือการพัฒนา ให้กองการเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ดังนี้ 31 

             จุดเด่น : ความมุ่งมั่นของผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพของระบบบริหารงานบุคคล และมีการน า32 

เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ 33 
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            ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา : ให้เน้นการด าเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอาจ1 

ใช้ SIPOC มาช่วยในการวิเคราะห์ และบริหารจัดการองค์ความรู้ให้เป็นระบบ รวมทั้งการท างานไปสู่บุคลากร 2 

   มติที่ประชุมรับทราบ 3 

  1.3 การเปลี่ยนสถานภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 

  การเปลี่ยนสถานภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที่ 28 เมษายน 2559 ดังนี้ 5 

ประเภท รอบท่ี 1-3 รอบท่ี 4 คงเหลือ 
ข้าราชการ 1,986 2 825 
ลูกจ้างประจ า 260 1 552 

รวม 2,246 3 1,377 
 มติที่ประชุมรับทราบ 6 

  1.4 รางวัลด้านจรรยาบรรณกองการเจ้าหน้าที่ 7 

 กองการเจ้าหน้าที่ จะจัดท ารางวัลด้านจรรยาบรรณปี พ.ศ. 2559 โดยมอบหมายให้งานจรรยาบรรณ8 

เป็นเจ้าของเรื่องในการด าเนินการ และให้ก าหนดลักษณะ หรือชื่อรางวัลให้ชัดเจน ซึ่งการคัดเลือกอาจมีหลาย9 

รูปแบบ หลายกระบวนการ เช่น การโหวตให้คะแนน หรือการก าหนดคะแนน  โดยจะมอบรางวัลในปี พ.ศ. 2560  10 

 มติที่ประชุมรับทราบ 11 

  1.5 การบันทึกข้อมูลลดหย่อนประจ าปีภาษี 2559 ผ่านระบบของกองคลัง 12 

 ตามหนังสือกองคลังที่ ศธ 0514.1.2.5/ว 2873 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้13 

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น บันทึกประมาณการข้อมูลลดหย่อนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีภาษี 2559 ผ่านระบบ14 

ออนไลน์ที่เว็บไซต์กองคลัง https://finance.kku.ac.th/ เมนู บันทึกแบบแจ้งรายการประมาณการเพ่ือการหัก15 

ลดหย่อนภาษีปี 2559 ดังนั้น เพ่ือให้การหักภาษี ณ ที่จ่ายของบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ใกล้เคียงกับ16 

จ านวนที่ช าระจริงมากที่สุด กองคลังจึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกคน กรอกข้อมูลในระบบให้เป็นแนวปฏิบัติ17 

เดียวกัน  18 

  มติที่ประชุมรับทราบ 19 

 1.6 กฎระเบียบท่ีควรรู้ด้านบริหารงานบุคคล 20 

 กองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคล จึงขอให้บุคลากรกองการ21 

เจ้าหน้าที่ ศึกษา กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชีเงินเดือน การสรรหาคัดเลือก สัญญาจ้าง การลา  22 

เพ่ือตอบข้อซักถาม หรือบริการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มาติดต่อขอรับบริการ 23 

 มติที่ประชุมรับทราบ  24 
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 1.7 กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่ในช่วงนี้ 1 

  กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่ ที่ก าลังจะด าเนินการ ได้แก่ 2 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเติม 
1. โครงการนันทนาการผู้เกษียณอายุราชการ ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559 

(วัน เวลา ยังไม่ก าหนด) 
2. การปรับปรุงกระบวนการท างาน (BPR) 

ด้านบริหารเงินเดือน 
สภามหาวิทยาลัย ต้องการข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจ  
โดยให้กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน และกองคลัง  
เสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจอีกครั้ง 

3. การปรับโครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่ จะเป็นหน่วยงานต้นแบบ (น าร่อง) 
4. การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 มติที่ประชุมรับทราบ 3 

  1.8 สถานะการเงินกองการเจ้าหน้าที่ประจ าปี 2559 4 

 หัวหน้างานธุรการ แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดสรรเงินงบประมาณประจ าปี 2559 ให้5 

กองการเจ้าหน้าที่นั้น ขณะนี้เงินงบประมาณรอบแรกใช้จ่ายหมดแล้ว ซึ่งใช้เงินงบประมาณบริหารจัดการระหว่าง6 

เดือนตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559 ส่วนเงินงบประมาณรอบที่ 2 กองแผนงานจะจัดสรรให้กองการเจ้าหน้าที่7 

กลางเดือนพฤษภาคม 2559 8 

 มติที่ประชุมรับทราบ 9 

   10 

วาระท่ี 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 11 

 2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2/2559 12 

   การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่  รอบที่ 2/2559  ตั้งแต่วันที่  13 

1 พฤศจิกายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ยังใช้เกณฑ์การประเมินเหมือนเดิมคือ ภาระงาน 70% สมรรถนะ 14 

30% โดยให้มีงานเชิงพัฒนา หรือนวัตกรรม หรือผลงานที่พัฒนาขึ้นในการลดกระบวนงาน ซึ่งคณะกรรมการ15 

กลั่นกรองมีข้อเสนอว่า หากไม่มีงานเชิงพัฒนา ประเมินให้สูงสุดไดเ้พียง “ดีมาก” เท่านั้น 16 

  มติที่ประชุม มอบหมายให้งานพัฒนาและฝึกอบรม ด าเนินการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน 17 

ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ รอบที่ 2/2559 ต่อไป 18 

 2.2 การปรับโครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่ 19 

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดปรับโครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานต้นแบบ (น าร่อง) 20 

โดยมีแนวคิด ดังนี้ 21 

  1. รวมศูนย์ภารกิจด้านบริหารงานบุคคลทั้งหมด ให้ส่วนกลางบริหารจัดการ ทั้งภารกิจ และตัวบุคคล 22 

  2. ส่วนงาน/ผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้ใช้บริการระบบที่วางไว้ 23 
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  3. กองการเจ้าหน้าที่จัดระบการปฏิบัติงานและให้บริการ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีในการ1 

ให้บริการ และศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 2 

 ส่วนงานวินัยและนิติการ และงานจรรยาบรรณ อาจจะมีการยุบงาน และย้ายไปสังกัดหน่วยงาน3 

ใหม่ที่ภารกิจเหมือนกัน ซึ่งอาจจะสังกัดส านักงานกฎหมาย ส่วนงานต่างๆ ภายในกองการเจ้าหน้าที่ จะมีการ4 

ปรับเปลี่ยนชื่องาน ปรับเปลี่ยนโยกย้ายภารกิจภายใน ปรับเปลี่ยนบุคคล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 

  คุณมนูญ  สุดใด  สอบถามในที่ประชุมว่า บุคคลที่มีงานเป็นช่วงๆ เช่น งานช่วงหนึ่งมีภารกิจ 6 

เยอะมาก อีกช่วงหนึ่งไม่มีภารกิจเลย จะวางระบบ และแก้ไขอย่างไร 7 

  คุณเกษมสุข  ด้วงแพง  สอบถามในที่ประชุมว่า หากเอาตัวบุคคลจากคณะหน่วยงานย้ายมารวม8 

ศูนย์ที่ส่วนกลาง จะบริหารจัดการอย่างไร มีที่นั่งให้ไหม ตัวบุคคลจะประสงค์ย้ายมาไหม  9 

  มติที่ประชุมรับทราบ และผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่จะรับไปพิจารณาตามข้อซักถามอีกครั้ง 10 

 2.3 ค ารับรองการปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ 2559 11 

  กองการเจ้าหน้าที่ มีการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปี12 

งบประมาณ 2559 โดยกองการเจ้าหน้าที่ จะถูกจัดอันดับประเภทคุณภาพ ประสิทธิภาพ จากการประเมินผล 13 

หากเกณฑ์ตัวชี้วัดได้คะแนน 5  จะมีผลในการพิจารณาเป็นค่าตอบแทนให้หน่วยงาน  จึงฝากให้ผู้รับผิดชอบ 14 

โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการตามค ารับรองให้แล้วเสร็จเรียบร้อย 15 

 มติที่ประชุม มอบหมายให้คุณเกตกนก  ประยูรสิทธิ ด าเนินการติดตามผู้รับผิดชอบต่อไป 16 

   2.4 การจัดสัมมนากองการเจ้าหน้าที่ประจ าปี 2559 17 

 การจัดสัมมนากองการเจ้าหน้าที่ประจ าปี 2559 มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และนโยบายของ18 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดให้จัดสัมมนา 2 ปี/ครั้ง จึงไม่สามารถจัดสัมมนานอกสถานที่ได้ แต่ทั้งนี้19 

หากกองการเจ้าหน้าที่  ประสงค์จัดสัมมนานอกสถานที่  ให้ท าหนังสือขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 20 

เสนอรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ท่านพิจารณาด้านงบประมาณของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ว่ามี21 

เพียงพอหรือไม ่22 

 มติทีป่ระชุม มอบหมายให้งานธุรการประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้านงบประมาณต่อไป 23 

  2.5 แผนปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ 2559 24 

  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งที่ประชุมว่า ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม หรือภารกิจที่25 

เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่ให้แล้วเสร็จ เนื่องจากบางโครงการ/กิจกรรม หรือ26 

ภารกิจตามแผนดังกล่าว ยังไม่ด าเนินการ 27 

  มติที่ประชุม มอบหมายให้งานธุรการด าเนินการติดตามผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไป28 

ตามแผนปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ 2559  29 






