(ราง)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
-----------------------------------------------------------------------ดว ยข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏร อยเอ็ ด วาด วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได ใช บังคั บมาเป น
ระยะเวลานาน มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการไม ส อดคล อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบั นอุ ดมศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และเกิดข อขั ดข องในการบริ หารงาน
บุคคลในรูปแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๖๕/
๑ มาตรา ๖๕/๒ แห งพระราชบั ญญั ติระเบียบข า ราชการพลเรื อนในสถาบั นอุ ด มศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แกไข
เพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และโดยมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ยในคราวประชุ มครั้ งที่ ../๒๕๖๑ เมื่ อวั นที่ .. สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดจึงตราขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนต นไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใช
ขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
“สภามหาวิทยาลัย”
“อธิการบดี”
“ก.บ.ม.”

หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
หมายความว า คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ คคล มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ

รอยเอ็ด
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว า บุ ค คลที่ ไ ด รั บ การบรรจุ แ ละแต งตั้ งเข า ปฏิ บั ติงานใน
มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏร อยเอ็ ดตามขอบั งคั บนี้ และใหห มายความรวมถึ งพนั กงานในสถาบั นอุดมศึ กษาตามความใน
มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๕ ให พนักงานมหาวิ ทยาลัยที่ ไดรั บการบรรจุแ ต งตั้งตามข อบั งคับมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏรอยเอ็ ด วาด วย
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๐ เป นพนั กงานมหาวิ ท ยาลั ยตามข อบั งคั บนี้ ระยะเวลาการจ า ง ค าตอบแทน
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน อื่นใดที่ พนักงานมหาวิ ทยาลัยไดรั บตามขอบังคั บ นี้จะต องไม ต่ํากวาระยะเวลาการจาง
ค า ตอบแทน สวั ส ดิ การ และสิ ท ธิ ป ระโยชน อื่นใดตามข อบั งคั บ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ร อยเอ็ ด ว าด ว ย พนั กงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๖ ให อธิการบดีรักษาการตามข อบั งคั บนี้ และให มีอํานาจออกประกาศ หรือคํ าสั่งอื่ นใดเพื่ อประโยชน
ในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ รวมทั้งมีอํานาจตีความวินิจฉัยในกรณีที่เกิดปญหาจากการใชขอบังคับนี้
การวินิจฉัยตีความของอธิการบดีใหเปนที่สุด

๒

หมวดที่ ๑
การบริหารงาน
ขอ ๗ ให ก.บ.ม. เปนผูปฏิบัติการตามความในขอบังคับนี้ โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) เสนอสภามหาวิทยาลัยในการออกระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
(๒) กําหนดตําแหนง จํานวนอัตรา ระบบจาง มาตรฐานกําหนดตําแหน ง เงื่อนไขการจางและการแตงตั้ ง
สัญญาจาง อัตราเงินเดื อนและค าตอบแทน การเลื่อนเงินเดือน เงินเพิ่ มและสวั สดิการ การเลื่อนตําแหนง การกํากั บ
ดูแล ติดตามการปฏิ บัติงาน ประเมินทดลองการปฏิบัติราชการ การพัฒนา การเปลี่ยนและโอนยายตําแหนง การลา
การออกจากงาน จรรยาบรรณ วินัย การรั กษาวินัย และเรื่องอื่นที่ เกี่ ยวข องกั บการบริหารงานบุ คคลของพนั กงาน
มหาวิทยาลัย เวนแตสภามหาวิทยาลัยจะไดกําหนดเรื่องใดเฉพาะไวเปนอยางอื่น
(๓) ให คํา ปรึ กษาแก อธิการบดีเกี่ ยวกั บระบบการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การทํางานและการแกไขปญหาที่เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
(๔) ใหมีอํานาจตั้งอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติงานตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
(๕) เสนอแนะ ใหคําปรึกษาและรายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ใหฝายการเจาหนาที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี รับผิดชอบงานธุรการของ ก.บ.ม. และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ ก.บ.ม. มอบหมาย
หมวดที่ ๒
พนักงานมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ ผูที่จะไดรับ การพิจารณาให บรรจุและแตงตั้ งเป นพนั กงานมหาวิทยาลัย จะต องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และอายุไมเกิน ๖๐ ป
(๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(ข) ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหน งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหน าที่ ในพรรคการเมือง
และเปนขาราชการการเมืองหรือขาราชการสวนทองถิ่น
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๕) เป น บุ ค คลไร ค วามสามารถ หรื อเสมื อ นไร ค วามสามารถหรื อมี จิ ตฟ นเฟ อน มีก ายหรื อจิ ต ใจ
ไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ได หรือเปนโรคตามประกาศที่ ก.พ.อ. กําหนด
(๖) เปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือหยุดงานเปนการชั่วคราว
(๗) เป นผู เคยตองคํ าพิ พากษาถึ งที่ สุ ดให จํ าคุ กเพราะกระทํ า ผิ ดทางอาญา เวนแต เป นโทษสํา หรั บ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ โดยตองมีการตรวจประวัติอาชญากรรมกอนที่จะบรรจุแตงตั้ง

๓

และหากพบวามีประวัติกระทํ าผิ ดและไดรับโทษตามอนุมาตรานี้มหาวิ ทยาลัยจะไมสั่งบรรจุแตงตั้ ง หรือเมื่ อมี การบรรจุ
แตงตั้งไปกอนแลว แตตรวจพบในภายหลังมหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเลิกสัญญาจางได
(๘) เปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยคุณสมบัติให ก.บ.ม. เปนผูวินิจฉัย
ขอ ๙ การแตงกายของพนักงานมหาวิทยาลัย เครื่องแบบปฏิบัติการ เครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบพิธีการ
ใหเปนไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
ขอ ๑๐ ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้
(ก) ตําแหนงวิชาการ ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัย ไดแก
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
(๕) ตําแหนงอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
(ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) คณบดี
(๔) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๕) ผูชวยอธิการบดี
(๖) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๗) ผู อํานวยการสํ า นั กงานอธิการบดี ผู อํานวยการสํ า นั กงานวิ ท ยาเขต ผู อํานวยการกอง หรื อ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
(๘) ตําแหนงอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
(ค) ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดแก
(๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
(๒) ระดับเชี่ยวชาญ
(๓) ระดับชํานาญการพิเศษ
(๔) ระดับชํานาญการ
(๕) ระดับปฏิบัติการ
(๖) ระดับตําแหนงอื่นตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
ขอ ๑๑ การแตงตั้ งพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยให ดํารงตํ าแหน งวิ ชาการตามข อ ๑๐ (ก) (๑) (๒) และ (๓) หรื อ
ตําแหนงประเภทผู บริหารตามขอ ๑๐ (ข) (๗) และ (๘) หรื อ ตํ าแหน งประเภททั่ วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ ยวชาญ
เฉพาะตามขอ ๑๐ (ค) ใหเปนไปตามที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยอนุโลม
การแตงตั้ งพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยให ดํารงตําแหนงประเภทผู บ ริ หารตามข อ ๑๐ (ข) (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)
และ (๖) ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย

๔

หมวดที่ ๓
การจาง การสรรหา บรรจุและการแตงตั้ง
ขอ ๑๒ การบรรจุบุคคลที่จางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยใหดําเนินการดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) การสอบแขงขัน
(๒) การคัดเลือก
(๓) วิธีการอื่นตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
โดยปกติใหดําเนินการโดยวิธีสอบแขงขัน เวนแตในกรณีมีเหตุพิเศษเพื่ อประโยชนของมหาวิทยาลัยจะ
ใชวิธีการตาม (๒) หรือ (๓) ก็ได
หลักสูตร หลักเกณฑ วิธีการสอบแขงขัน วิธีการคัดเลือก และวิธีการอื่น เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี
การยกเลิกบัญชีใหเปนไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
ข อ ๑๓ พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ยจะต องทดลองปฏิ บั ติงานเป นเวลาไม นอ ยกว า หกเดื อน เว นแต พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัยที่เคยปฏิ บัติหนาที่ร าชการตามกฎหมายอื่นในมหาวิทยาลัย ก.บ.ม. อาจพิ จารณายกเวนไมตองทดลอง
การปฏิบัติหนาที่ราชการก็ได
หากพนักงานมหาวิทยาลัยไมผานการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเลิก
การจางได
ขอ ๑๔ การกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน คาตอบแทนและเงินประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ ตองสอดคลองกับระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
ข อ ๑๕ ให ก.บ.ม. พิ จารณากํ าหนดมาตรฐานตํ าแหน งของพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย และกํ า หนดมาตรฐาน
ภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
การจัดสรรอัตรากําลังใหแกหนวยงานใหพิจารณาตามความจําเปน โดยใหหนวยงานเสนอภาระงานตอ ก.บ.ม.
เพื่อพิจารณา
ขอ ๑๖ การจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูที่ผานกระบวนการสรรหาและ
การคั ด เลื อ กตามหลั กเกณฑ ด ว ยวิ ธี การสอบแข งขั น การคั ด เลื อกและวิ ธี การอื่ นตามที่ ก.บ.ม. กํ า หนด โดยให
อธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
ขอ ๑๗ หน วยงานใดในมหาวิทยาลัยมี เหตุ ผลและความจํ าเป นที่ จะจ างและบรรจุ แตงตั้ งบุคคลที่ มีความรู
ความสามารถ ประสบการณ หรื อความชํ า นาญงานดานใดเป นพิ เศษ เป นพนั กงานมหาวิ ท ยาลั ยให เสนอ ก.บ.ม.
เพื่อพิจารณากําหนดตําแหนง และกําหนดคาตอบแทนและใหผูมีอํานาจตามขอ ๑๖ สั่งจางหรือบรรจุและแตงตั้ง
ขอ ๑๘ ผูได รับคํ าสั่งบรรจุและแตงตั้ งเปนพนักงานมหาวิทยาลั ย ตามข อ ๑๖ ตองทํ าสัญญาจางตามแบบที่
ก.บ.ม. กําหนด และใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนด โดยใหหนวยงาน
ที่จ ะจ างพนักงานมหาวิทยาลัยกํ าหนดข อตกลงเกี่ยวกั บภาระงานที่ จะมอบหมายใหพนักงานมหาวิท ยาลัยปฏิบัติให
ชัดเจน และใหถือวาขอตกลงดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางดวย

๕

ข อ ๑๙ เพื่ อ ประโยชน ข องทางราชการ มหาวิ ท ยาลั ย อาจสั่ ง ให พ นั กงานมหาวิ ท ยาลั ยไปปฏิ บั ติ งาน
นอกเหนื อจากเงื่ อนไขที่ กํา หนดไว ในสั ญ ญาจ า งได โดยพนักงานมหาวิ ท ยาลั ยไม ส ามารถเรี ยกร องค าตอบแทน
สวั สดิ การ หรื อสิ ท ธิ ประโยชน อื่นใดเพิ่ มกั บ มหาวิ ทยาลั ยได ในการนี้มหาวิ ทยาลั ยอาจกําหนดให ค าล ว งเวลาหรื อ
คาตอบแทนอื่นจากการสั่งใหไปปฏิบัติงานดังกลาวก็ได
ข อ ๒๐ พนั กงานมหาวิทยาลั ยผู ใดพ นจากตํา แหน งเพื่ อไปรับราชการตามกฎหมายว าด วยการรั บราชการ
ทหาร ถาผู นั้นแจ งความประสงคจะเข าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอีก ภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันพ นจากราชการ
ทหาร ให ผูมีอํา นาจตามข อ ๑๖ สั่ งบรรจุ และแต งตั้ งให ดํารงตํ าแหน งตามเดิ ม และอั ตราเงินเดื อนเดิ มกอนพ นจาก
ตําแหนง
ข อ ๒๑ ผู มีอํา นาจตามข อ ๑๖ อาจสั่ งให พนักงานมหาวิ ท ยาลั ยซึ่ งดํ า รงตํ าแหน งหนึ่ งไปแต งตั้ งให ดํา รง
ตําแหนงอื่นในมหาวิทยาลัย หรือยายจากหนวยงานหนึ่งไปดํารงตําแหนงเดียวกันในหนวยงานอื่นก็ได
ข อ ๒๒ พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยที่ ไดรั บการบรรจุ และแตงตั้ งตามข อบั งคั บนี้ ให ไดรับเงินเดื อนประจํ า จาก
มหาวิ ท ยาลั ยจนถึ งสิ้ นป งบประมาณที่ พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยนั้ นมี อายุค รบ ๖๐ ป บ ริ บู รณ หรื อ ไดรั บการต ออายุ
ราชการตามระเบียบที่ ก.บ.ม. กําหนด
หมวดที่ ๔
การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือนและการพัฒนาพนักงาน
ขอ ๒๓ ใหผูมีอํานาจตามขอ ๑๖ พิจารณาสั่งเลื่อนตําแหนง หรือเลื่อนเงินเดือน เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ผานการประเมิน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนด
ขอ ๒๔ พนักงานมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในปงบประมาณนั้น ๆ จะตองไดรับ
การบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๘ เดือน
ขอ ๒๕ เพื่อประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ก.บ.ม. อาจกําหนดให
มีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) การไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา และการไปเสนอผลงานทางวิชาการ
(๒) การไปปฏิบัติงานวิจัย
(๓) การไปปฏิบัติงานบริการวิชาชีพ
(๔) การอื่นใดที่จําเปน หรือตามความเหมาะสม เพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย

๖

หมวดที่ ๕
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขอ ๒๖ ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป งบประมาณโดยหั วหนาหนวยงานตามลําดับ ขั้นและสรุปผล
การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๗ การประเมิ นผลการปฏิ บัติราชการของพนั กงานมหาวิท ยาลัย ใหป ระเมินตามภาระงานหลักที่ไดรับ
มอบหมายตามขอ ๑๘ และ ก.บ.ม. อาจกําหนดหลั กเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในดานอื่น ๆ ไดตาม
ความเหมาะสม
ขอ ๒๘ หลั กเกณฑ และแนวทางการประเมินผลการปฏิ บัติงานของพนั กงานมหาวิทยาลัยให นํา หลักเกณฑ
และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม
ข อ ๒๙ พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ยที่ไ ด รั บผลการประเมิ นต่ํ ากว าร อยละหกสิบ จะไม ไ ด รับ การเลื่ อนเงินเดื อน
ในป งบประมาณนั้นๆ และหากพนั กงานมหาวิทยาลั ยคนใดไมได รับ การเลื่ อนเงิ นเดื อนติ ดต อกัน ๒ ป มหาวิทยาลั ย
โดยมติของ ก.บ.ม. อาจพิจารณาเลิกจางได
หมวดที่ ๖
การลาและสิทธิประโยชนของพนักงาน
ข อ ๓๐ ให อธิ การบดี เป นผู มีอํานาจออก กฎ ระเบี ยบ ประกาศ ข อบังคั บ เกี่ ยวกั บหลั กเกณฑ และวิธีการ
เกี่ยวกับการลงเวลาในการปฏิบัติราชการและการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.
กรณี ไมไดระบุ ไวใน กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบั งคับ ของมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งใหนํามติคณะรัฐมนตรี
ที่กําหนดสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๓๑ การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย มี ๙ ประเภท คือ
(๑) การลาปวย
(๒) การลาคลอดบุตร
(๓) การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
(๔) การลากิจสวนตัว
(๕) การลาพักผอนประจําป
(๖) การลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย
(๗) การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล
(๘) การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
(๙) การลาตามขอ ๓๓ แหงขอบังคับนี้
หลักเกณฑ วิธีการลา และแนวปฏิ บัติเกี่ยวกับการลาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ตามความเห็นชอบของ ก.บ.ม.

๗

ขอ ๓๒ พนักงานมหาวิทยาลัยอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ หรือเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูที่มี
คุณวุ ฒิหรือความสามารถพิ เศษก็ได ทั้งนี้ ตามหลั กเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ มหาวิทยาลัยประกาศ กําหนด โดย
ความเห็นชอบของ ก.บ.ม.
พนักงานมหาวิทยาลัยอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยประกาศ กําหนด โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.
ขอ ๓๓ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับสิทธิประโยชนอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมด
ดังตอไปนี้
(๑) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนระหวางลา
(๓) สิทธิในการไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(๔) สิทธิในการไดรับคาเบี้ยประชุม
(๕) สิทธิในการลาศึกษาตอ
(๖) สิทธิในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
(๗) สิทธิในการศึกษา ฝกอบรมและดูงาน
(๘) สิทธิอื่นๆ ตามที่ ก.บ.ม. ประกาศกําหนด
การไดรับ สิทธิ ตามวรรคหนึ่ ง ให เป นไปตามหลั กเกณฑ ที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด ทั้ งนี้ เท าที่ ไมขัดหรือแยงกั บ
หลั ก เกณฑ ที่ กํา หนดเกี่ ยวกั บ การได รั บ สิ ท ธิ นั้น ตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ หรื อมติ ค ณะรั ฐมนตรี และในกรณี
ที่เห็ นสมควรมหาวิทยาลัยอาจกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดสิ ทธิประโยชนใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย
ก็ได
ขอ ๓๔ มหาวิทยาลัยอาจจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย เพื่อเปนแหลงเงิน
สํา หรั บ จายเป นเงินประจํ าตํ าแหน งประเภทวิ ชาการ เงินประจํ าตําแหนงบริ หาร เงิ นประจํ าตําแหนงประเภททั่ วไป
วิช าชีพเฉพาะหรื อเชี่ ยวชาญเฉพาะ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินค าประกันตนในการประกันสั งคม เงินค า
ประกันและบริการสุขภาพและเงินอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด
หลั กเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินสะสมสําหรับ พนั กงานมหาวิทยาลัยแตละราย และการจายเงิ น
สมทบของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับกองทุนสวัสดิการที่จัดทําขึ้น
ขอ ๓๕ พนักงานมหาวิทยาลัยอาจมี สิทธิไดรับคาตอบแทนพิเศษประจํ าป ตามเกณฑ การประเมินของสวน
ราชการใหกับขาราชการและลูกจางประจํา
ขอ ๓๖ มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อเป นหลั กประกั น ในกรณี การออกจากงาน หรื อถึ ง แก ค วามตาย โดยกํ า หนดให พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยทุกคน ตองเปนสมาชิกตั้งแตวันที่จัดตั้งกองทุน

๘

หมวดที่ ๗
วินัย การรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย
ขอ ๓๗ พนักงานมหาวิทยาลัยตองรักษาวินัยและจรรยาบรรณตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัด
ขอ ๓๘ พนักงานมหาวิทยาลัยตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
ขอ ๓๙ พนักงานมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติหนาที่ ราชการดว ยความซื่อสัตยสุจริต เที่ ยงธรรม ขยันหมั่นเพียร
และดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ
ห า มมิ ให อาศั ย หรื อยอมให ผู อื่ น อาศั ย อํ า นาจหน า ที่ ร าชการของตนไม ว า จะโดยทางตรงหรื อทางอ อ ม
หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่ อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับ ประโยชน ที่มิควร
ได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ และเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
พนักงานมหาวิทยาลัยตองปฏิ บัติหน าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี
หรือนโยบายของทางราชการ
การปฏิ บัติหนาที่ ราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอไม ปฏิ บัติตามกฎหมายระเบียบ แบบแผนของทาง
ราชการ มติ ค ณะรั ฐมนตรี หรื อนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใส ระมั ดระวั งรั กษาประโยชนของทาง
ราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๔๐ พนักงานมหาวิทยาลัยตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาการรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตอง
แจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย
การรายงานเท็ จตอผู บังคั บบั ญ ชา อั นเป นเหตุให เสี ยหายแก ราชการอยางรายแรง เป นความผิ ดวิ นัยอยาง
รายแรง
ขอ ๔๑ พนักงานมหาวิทยาลัยตองประพฤติเปนแบบอยางที่ดี มีความสุภาพเรียบรอย วางตนใหเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาใหกับทางราชการอยางเต็มที่ รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการระหวางผูรวมปฏิบัติราชการดวยกัน
การกลั่ นแกล ง การดู ห มิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง ผู รว มปฏิ บัติราชการ นั กเรี ยน นิ สิ ต นักศึ กษา หรื อ
ประชาชนอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๔๒ พนักงานมหาวิทยาลัยตองไมกระทําการ หรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อม
เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติ ศักดิ์ของตําแหนงหน าที่ ราชการของตน การกระทําดังกลาวใหถือวาเปนการ
กระทําผิดวินัย
ขอ ๔๓ พนักงานมหาวิทยาลัยตองไมเปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่มีลักษณะงาน
คลายคลึงกันนั้น ในหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตเปนการปฏิบัติราชการหรือไดรับมอบหมายจากอธิการบดี

๙

ขอ ๔๔ พนักงานมหาวิ ทยาลั ยตองรักษาชื่ อเสี ยงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ข องตํ าแหน งหน าที่ ร าชการ
ของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ ได กระทํ า โดยประมาทหรื อความผิ ด ลหุ โทษ หรื อกระทํ า การอื่ นใดอัน ไดชื่ อว า เป น ผู ป ระพฤติชั่ วอยา งร า ยแรง
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๔๕ พนักงานมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ในการกํ าหนดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ ง ให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ ฟ งความคิ ดเห็ น และข อ เสนอแนะ
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย
จรรยาบรรณที่ กําหนดขึ้ น จะกําหนดว าการประพฤติ ผิดจรรยาบรรณในเรื่ องใดเปนความผิดวิ นัยหรื อเป น
ความผิดวินัยอยางรายแรงดวยก็ได
มาตรา ๔๖ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยหรือผิดวินัยอยางรายแรง
ใหดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ ถาการประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้นไมเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการตักเตือน สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือทําทัณฑบน
พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมปฏิ บัติตามคําตักเตือน ดําเนิ นการให ถูกตอง หรือฝาฝนทัณฑ บน ให ถือวาเป น
การกระทําผิดวินัย
หลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑบนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับ
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ข อ ๔๗ ผู บังคั บบั ญ ชาผู ใดเมื่ อปรากฏว ามี มูลที่ ค วรกล าวหาว าพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยผู ใดกระทํ าผิ ดวินัย
ละเลยไมดําเนินการทางวินัย ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
ผูบังคับบัญชาผูใดกลั่นแกลงผูใตบังคับบัญชาในการกลาวหาหรือดําเนิ นการทางวินัย ใหถือวาผูบั งคั บบัญชา
ผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๔๘ การดําเนินการทางวินัยในหมวดนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๔๙ โทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยมี ๕ สถาน ดังนี้
โทษทางวินัยอยางไมรายแรง ไดแก
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดเงินเดือน
โทษทางวินัยอยางรายแรง
(๔) ปลดออก
(๕) ไลออก

๑๐

หมวดที่ ๘
การลาออกจากงานและการเลิกจาง
ขอ ๕๐ พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานหรือถูกเลิกจางไดในกรณี ตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ไดรับอนุญาตใหลาออก
(๓) สิ้นสุดสัญญา หรือตามเงื่อนไขของสัญญา
(๔) ถูกสั่งใหออก หรือถูกเลิกจาง ดวยเหตุผลและความจําเปนอื่นที่ ก.บ.ม. กําหนด
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก ไลออก
(๖) ขาดคุณสมบัติของการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอ ๘ และเงื่อนไขการจาง
(๗) ไมผานการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนด
ในกรณีที่ปรากฏภายหลังวาเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๘ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๖ พิจารณาใหผูนั้นออกจากงาน แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้น
ได ป ฏิ บั ติ ไ ปตามอํ า นาจและหน า ที่ และการรั บ ค า จ า งหรื อ ผลประโยชน อื่น ใดที่ ได รั บ หรื อ มี สิ ท ธิ จ ะได รั บ จาก
มหาวิทยาลัยกอนมีคําสั่งใหออกจากงาน
ข อ ๕๑ พนั กงานมหาวิท ยาลั ยผู ใดประสงค จะลาออกจากงาน ให ยื่นหนังสื อขอลาออกตอผู บังคั บ บั ญ ชา
ขึ้นไปอีกชั้ นหนึ่ ง โดยยื่นล วงหน าก อนลาออกไม นอยกวา ๓๐ วัน และผูบังคั บ บั ญชาจะตองเสนออธิ การบดี ภายใน
๗ วั น นั บตั้งแตวันที่ ห น วยงานต นสั งกั ดไดรั บหนั งสื อลาออกเพื่อให อธิ การบดี พิจารณาให แ ล วเสร็จ ภายใน ๑๕ วั น
เมื่ออธิการบดีสั่งอนุญาตแลว จึงใหออกจากงานได
ในกรณีที่ พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยผู ใดประสงค จะขอลาออกจากงานเพื่อไปดํ ารงตํ า แหนงทางการเมื องหรื อ
เพื่ อไปสมั ค รรั บ เลื อกตั้ งเปนสมาชิ กรัฐสภา สมาชิ กสภาท องถิ่ น หรื อผู บ ริ ห ารท องถิ่ น ให ยื่น หนั งสื อขอลาออกต อ
อธิการบดี และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก
นอกจากกรณี ตามวรรคสอง ถาอธิการบดี เห็ นวา จําเปนและเพื่ อประโยชนแก งานของมหาวิทยาลัยจะยั บยั้ ง
การอนุ ญาตให ลาออกไว เปนเวลาไม เกิ นเกาสิ บวัน นับแตวั นขอลาออก แต ตองแจงเหตุผลการยับยั้ งเปนลายลักษณ
อักษรใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นทราบ
ขอ ๕๒ อธิการบดีโดยความเห็ นชอบของ ก.บ.ม. มีอํานาจสั่ งให พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานหรือเลิ ก
จางไดนอกจากที่ระบุไวในขอ ๕๐ ในกรณีตอไปนี้
(๑) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลั ยผูใดเจ็บ ปวยจนไม อาจปฏิบั ติหนาที่ ของตนไดโดยสม่ําเสมอ เป นเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา ๓ เดือน
(๒) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดขาดคุณสมบัติตามขอ ๘
(๓) เมื่ อพนั กงานมหาวิทยาลัยไม ไดรับการเลื่ อนเงินเดื อนประจํ าป ให สูงขึ้ นติดต อกัน ๒ ป เวนแต
กรณีเงินเดือนเต็มขั้นของตําแหนงนั้นๆ

๑๑

หมวดที่ ๙
การอุทธรณและการรองทุกข
ขอ ๕๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถู กสั่งลงทางวิ นัยมี สิทธิอุทธรณตอสภามหาวิทยาลัยไดภายในสามสิ บวั น
นับแตวันไดรับแจงคําสั่ง
ในกรณีที่ พนั กงานมหาวิท ยาลั ยไม พอใจผลการพิ จารณาอุท ธรณ ใ ห มีสิ ทธิ ฟองคดีตอศาลปกครองไดตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ข อ ๕๔ พนั ก งานมหาวิท ยาลั ยผู ใดเห็ นว าตนไม ได รั บความเป นธรรมหรือมีความคั บ ข องใจเนื่ องจากการ
กระทํ า หรือคําสั่ งของผูบั งคับบั ญ ชา ยกเวนกรณี การสั่ งลงโทษหรื อการตั้ งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให ผูนั้น
มีสิทธิรองทุกขตอสภาสภาบันอุดมศึกษา ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงถึงการกระทําหรือไดรับคําสั่ง
ในกรณีที่ พนั กงานมหาวิท ยาลั ยไม พอใจผลการพิ จารณาร องทุ กข ให มีสิ ทธิ ฟองคดีตอศาลปกครองไดตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
การรองทุกขและการพิจารณารองทุกขใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๑๐
บทเฉพาะกาล
....................................
ประกาศ ณ วันที่... เดือน... พ.ศ. ....

(ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

