
วัน เดือน ป กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม

การตอเวลาราชการ

 31 ม.ีค.64 ผูประสงคขอตอเวลาราชการยื่นคําขอตอเวลาราชการ

  30 เม.ย.64 สวนงานเสนอตอเวลาราชการมายังมหาวิทยาลัย

ม.ิย.- ก.ค.64 ประชุมคณะกรรมการตอเวลาราชการ

ส.ค.- ก.ย.64 เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

 ภายใน ก.ย.64 ออกคําสั่ง

การใหพนักงานมหาวิทยาลัยอยูปฏิบัติงานตอ

  ธ.ค.63 เสนอ ก.บ.ม.พิจารณาขั้นตอนการใหพนักงานมหาวิทยาลัยอยูปฏิบัติงานตอ

  30 เม.ย.64 สวนงานเสนอขอใหพนักงานอยูปฏิบัติงานตอมายังมหาวิทยาลัย

  พ.ค.-ม.ิย.64 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง

  ก.ค. - ส.ค.64 เสนอ ก.บ.ม.อนุมัติ

  30 ก.ย.64 ออกคําสั่ง

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งตัวบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น

  ม.ค.63 ประชุมครั้งที่ 1/2564

 มี.ค.63 ประชุมครั้งที่ 2/2564

  พ.ค.63 ประชุมครั้งที่ 3/2564

 ก.ค.63 ประชุมครั้งที่ 4/2564

 ก.ย.63 ประชุมครั้งที่ 5/2564

 พ.ย.63 ประชุมครั้งที่ 6/2564

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

 3 กพ.64 ประชุม ครั้งที่ 74 (1/2564)

 5 เม.ย.64 ประชุม ครั้งที่ 75 (2/2564)

 7 ม.ิย.64 ประชุม ครั้งที่ 76 (3/2564)

 2 ส.ค.64 ประชุม ครั้งที่ 77 (4/2566)

  4 ธ.ค.64 ประชุม ครั้งที่ 78 (5/2564)

 13 ธ.ค.64 ประชุม ครั้งที่ 79 (6/2564)

วัน เดือน ป กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม

1. การเลื่อนเงินเดือนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  และเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา

ครั้งที่ 1  ครึ่งปแรก  (เลื่อนเงินเดือนขาราชการและคาจางลูกจางประจํา วันที่ 1 เมษายน 2564)

 18 ธ.ค.63   - แจงหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นคาจางประจํา

 15 ม.ค.64   - แจงวงเงินและโควตาเลื่อนเงินเดือนสวนงานตาง ๆ

 5 ม.ีค.64   - สวนงานแจงรายชื่อผูที่ไดรับการเลื่อนเงินเดือน และรายชื่อผูไมเลื่อนเงินเดือน

 23 ม.ีค.64   - เสนอคําสั่งอธิการบดี และแจงสวนงานทราบ

  พ.ค.64   - สรุปขอมูลการประเมินฯเขาที่ประชุม ก.บ.ม.

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

งานบริหารภาระงานและคาตอบแทน



ครั้งที่ 2  ครึ่งปหลัง   (เลื่อนเงินเดือนบุคลากรทุกกลุม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)

 16 ม.ิย.64
  - แจงหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเลื่อนขั้นคาจาง 

ลูกจางประจํา

 16 ก.ค.64   - แจงวงเงินและโควตาเลื่อนเงินเดือนของสวนงานตาง ๆ

 3 ก.ย.64   - สวนงานแจงรายชื่อผูที่ไดรับการเลื่อนเงินเดือน และรายชื่อผูไมเลื่อนเงินเดือน

 21 ก.ย.64   - เสนอคําสั่งอธิการบดี และแจงสวนงานทราบ

 พ.ย.64   - สรุปขอมูลการประเมินฯเขาที่ประชุม ก.บ.ม.

2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางประจําที่เกษียณอายุ

  4  พ.ค.64   - แจงสวนงานสํารวจรายชื่อขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางประจําที่เกษียณอายุ

  18 พ.ค.64   - สวนงานแจงการเลื่อนเงินเดือนสําหรับผูเกษียณอายุราชการประจําป 2564

 3 ม.ิย.64   - เสนอคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรผูเกษียณอายุ และคําสั่งใหบุคลากร

    พนจากราชการเพราะเกษียณอายุ

  - จัดทําบันทึกแจงสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อจายคาชดเชยใหพนักงานมหาวิทยาลัย

3. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ,เหรียญจักรพรรดิมาลา

  3 ก.ย.63   - ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์ขอเครื่องราชฯ จาก MIS,ก.ม.1 และบัญชีเลื่อนเงินเดือน

  1 ต.ค.63   - สงบัญชีรายชื่อใหสวนงาน พิจารณากลั่นกรองความดีความชอบ

  22 ต.ค.63   - สวนงาน สงบัญชีรายชื่อคืนใหกองบริหารทรัพยากรบุคคล

  2 พ.ย.63   - นําบัญชีรายชื่อเขาที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรอง

  11 พ.ย.63   - จัดสงบัญชีรายชื่อใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

4. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ

  20 เมย.64  - ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์เสนอขอเครื่องราชฯ จากหนวยงานตาง ๆ

  4 พ.ค.64  - นําบัญชีรายชื่อเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเสนอขอเครื่องราชฯ

  พ.ค.- มิ.ย.64  - จัดสงบัญชีรายชื่อใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

5. การขอเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพายเพิ่มเติม กรณีเกษียณอายุราชการ และผูที่ไดรับการ

   แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น

  16 มี.ค.64  - สํารวจรายชื่อขาราชการที่เกษียณอายุราชการประเภทตาง ๆ  หรือผูที่ไดรับการแตงตั้งให

   ดํารงตําแหนงสูงขึ้นเพื่อขอเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย (เพิ่มเติม)

  9 เม.ย.64  - นําเสนออธิการบดีเพื่อลงนามในหนังสือแจงกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

  16 เม.ย.64  -  สงบัญชีรายชื่อใหกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

6. พิธีมอบเครื่องราชฯ ในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ( วันที่ 13 มีนาคม 2564)

  11 ม.ค.64   - ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรที่ไดรับเครื่องราชฯ จากหนังสือราชกิจจานุเบกษา

  14-19 ม.ค.64   - จัดทําบันทึกถึงผูมีรายชื่อทุกคน ทุกชั้นตรา ที่มีชื่อในราชกิจจานุเบกษา

  21-28 ม.ค.64   - สงบันทึกใหสวนงาน แจงใหผูมีความประสงคเขารับพระราชทานเครื่องราชฯทราบ

 12 ก.พ.64   - สวนงาน แจงรายชื่อใหกองการเจาหนาที่

 15 ก.พ.64   - สรุปรายชื่อผูแจงความประสงครับเครื่องราชฯ

 16-19 ก.พ.64   - จัดทํากําหนดการ ผังที่นั่ง และบัตรเลขที่นั่ง



22-26 ก.พ.64   - แจงกําหนดการผังที่นั่ง และบัตรเลขที่นั่ง ใหผูประสงคเขารับเครื่องราชฯ ทราบ

9-12 มี.ค.64   - จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ ในการจัดพิธีมอบเครื่องราชฯ

 13 มี.ค.64   - พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ

 22-26 มี.ค.64   - จายเครื่องราชฯ ใหผูที่ไมเขารับ

  14 พ.ค.64   - จัดสงบัญชีรายชื่อผูรับเครื่องราชฯ ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

7. การจายคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ

  2 มี.ค.-15 มิย.64   - พนักงานมหาวิทยาลัยรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพในฐานขอมูล HR-MIS  และจัดทําแบบรายงาน

    ที่ระบบ "คาตอบแทนฯ" นําขอมูลการขอรัรบคาตอบแทนเขาที่ปาระชุมกรรมการประจําสวนงาน

  16 - 30 มิ.ย.64   - กรรมการประจําสวนงานจัดสงขอมูลใหกองบริหารทรัพยากรบุคคล

 2-13 ส.ค.64   - อนุกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลงานของบุคลากรที่ปรากฎในฐาน HR-MIS

 16-20 ส.ค.64   - คณะกรรมการพิจารณาการจายเงินคาตอบแทนฯ พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนบุคลากร

 31 ส.ค.64   - กองการเจาหนาที่จัดทําขอมูลคาตอบแทนประจําป สงกองคลัง เพื่อดําเนินการเบิกจายคาตอบแทน

งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน

วัน เดือน ป กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม

  ก.ย.64 งานเลี้ยงขอบคุณผูเกษียณอายุราชการและการแสดงมุทิตาจิต

  ก.ย.- ธ.ค.64 การคัดเลือกบุคลากรดีเดน สํานักงานอธิการบดี

  ม.ค.63 - ม.ิย.64 การคัดเลือกบุคลากรดีเดน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

  พ.ย.63 - ต.ค.63 การคัดเลือกอาจารยตัวอยางและผลงานดีเดนของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 พ.ย.62 - ม.ีค.64 ประกาศเกียรติคุณผูรับราชการนาน (จัดงานวันที่ 13 มีนาคม 2564)

ก.ย.64 โครงการปจฉิมนิเทศผูเกษียณ ประจําป 2564

ก.ย.64 งานวันเกษียณอายุราชการ (จัดงานสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน 2564)

  ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการรานคาสวัสดิการ

  เม.ย.64 โครงการ “รดน้ําขอพรวันสงกรานต”

  ต.ค.63 - เม.ย.64 การขอผอนผันการเขารับราชการทหารของแพทยชดใชทุนรัฐบาล

  ต.ค.63 - เม.ย.64 การขอยกเวนการเขารับราชการทหารของคร/ูอาจารย

ต.ค.63- ก.ย.64 โครงการเคหะสงเคราะหตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกับสถาบันการเงินภายนอก

  ก.พ. - พ.ค.64 เงินกูเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณการศึกษาของบุตร

  ต.ค.64 เงินกูเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ

ต.ค.63 - ก.ย.64 สวัสดิการเงินสงเคราะหครอบครัวและเงินบําเพ็ญกุศลศพบุคลากรถึงแกกรรม

ต.ค.63 - ก.ย.64 การประกาศเชิดชูเกียรติคุณดานตาง ๆ

ต.ค.63 - ก.ย.64 เงินกูเพื่อสงเสริมสุขภาวะบุคลากร/เครื่องมือออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

ต.ค.63 - ก.ย.64 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และกองทุนเงินทดแทน



ต.ค.63 - ก.ย.64 นําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจางโครงการของคณะ/หนวยงาน

ต.ค.63 - ก.ย.64 การบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ต.ค.63 - ก.ย.64 การบริหารกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ต.ค.63 - ก.ย.64 เงินกูเพื่อซอมแซมที่อยูอาศัยบุคลากร

ต.ค.63 - ก.ย.64 เงินกูเพื่อซอมแซมยานพาหนะบุคลากร

ต.ค.63 - ก.ย.64 เงินกูคาเลาเรียนบุตรในสวนที่เกินสิทธิ

ต.ค.63 - ก.ย.64 เงินกูเพื่อประกอบกิจกรรมดานวัฒนธรรม

ต.ค.63 - ก.ย.64 เงินกูเพื่อการศึกษาตนเองของบุคลากร

ต.ค.63 - ก.ย.64 การเบิกจายเงินสวดพระอภิธรรมศพและคาพวงหรีดกรณีบุคลากรและญาติสายตรงเสียชีวิต

ต.ค.63 - ก.ย.64 การเบิกจายเงินชวย 3 เทาของเงินเดือน กรณีบุคลากรสํานักงานอธิการบดีเสียชีวิต

 ส.ค.- ก.ย.64 เงินชดเชย กรณีบุคลากรเกษียณอายุ

ส.ค.64 การบรรยายเรื่อง พ.ร.บ. ประกันสังคม

 ธ.ค.64 กิจกรรมขึ้นปใหมสํานักงานอธิการบดี

ต.ค.63 - ก.ย.64 การแจงขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาและสิทธิประกันสังคม รพ.มอ.ของญาติสายตรง

ม.ีค. - ม.ิย.64 ประกันอุบัติเหตุ (กลุม)

ต.ค.63 - ก.ย.64 เงินกูเพื่อการรักษาพยาบาลตนเองและญาติสายตรง

ต.ค.63 - ก.ย.64 เงินกูเพื่อซื้อประกันชีวิตของบุคลากร คูสมรส และบุตร

ต.ค.63 - ก.ย.64 การทําประกันสุขภาพกลุม แกบุคลากร หรือญาติสายตรง

ต.ค.63 - ก.ย.64 เงินยืมเพื่อตัดชุดขาวพรอมเครื่องหมาย

ต.ค.63 - ก.ย.64 เงินยืมเพื่อตัดชุดครุยบุคลากร

 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วัน เดือน ป กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม

ก.ย.-63 ประชุมกรรมการอํานวยการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 1/2564

ก.พ.-64 ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล ครั้งที่ 14 (1/2564)

เม.ย.-64 ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล ครั้งที่ 15 (2/2564)

ม.ิย.-64 ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล ครั้งที่ 16 (3/2564)

ส.ค.-64 ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล ครั้งที่ 17 (4/2564)

ต.ค.-64 ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล ครั้งที่ 18 (5/2564)

ธ.ค.-64 ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล ครั้งที่ 19 (6/2564)

พ.ค.-64 ปฐมนิเทศอาจารยใหม

พ.ย.-63 ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม

ก.ย.-64 ประชุมกรรมการอํานวยการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 2/2564

พ.ย.-64 ม.อ. - มข. - มช.
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