ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจางพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน)
------------------------

เพื่ออนุวัติตามขอ ๑๑ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.
๒๕๕๑ ในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจางพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.๒๕๕๑,
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๑ และมติที่ประชุม ก.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจางพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงาน
สวนงาน) ไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑและวิธีการจาง
พนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราว (พนักงานสวนงาน)”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
หมายความวา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
“มหาวิทยาลัย”
“สวนงาน”
หมายความวา สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงาน
มหาวิทยาลัย สวนงานวิชาการ และ
สวนงานอื่นทีจ่ ัดตั้งขึ้นตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
“ ก.บ.”
หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
“พนักงานสวนงาน”
หมายความวา พนักงานของสวนงานตามมาตรา ๙
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือพนักงานตามโครงการ
ที่มหาวิทยาลัยหรือสวนงานวาจางให
ปฏิบัติงานเฉพาะเพื่อการใด การหนึ่งเปนการ
ชั่วคราวหรือบางชวงเวลาตามงบประมาณ
ของโครงการ หรือสวนงานนั้น

๒
“ปงบประมาณ”

หมายความวา ปงบประมาณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เริ่มตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐
กันยายนของปถัดไป

ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้
การใดที่มิไดกาํ หนดในประกาศนี้
ใหอธิการบดีมอี ํานาจออกประกาศเพื่อกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ หรือตามที่ ก.บ. กําหนด ซึ่งตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ขอ ๕ ใหสวนงานดําเนินการจางพนักงานสวนงาน ตามที่กําหนดในประกาศนี้โดยเครงครัด
หากประสงคจะดําเนินการจางแตกตางไปจากประกาศนี้จะตองเสนอขออนุมัติตอ ก.บ.ทุกกรณี
ในกรณีที่มีการดําเนินการจางโดยไมเปนไปตามประกาศนี้ หัวหนาสวนงานและผูที่เกี่ยวของ
ตองรับผิดชอบในการดําเนินการและตองชดใชความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ขอ ๖ การจางพนักงานสวนงานใหจางไดตามเหตุผลและความจําเปน โดยตองคํานึงถึงภาระ
คาใชจายและความคุมคา ภาระงานใดที่สามารถจางเหมาใหเอกชนดําเนินการได ใหจางเหมา
ขอ ๗ สวนงานที่ประสงคจะจางพนักงานสวนงานใหเสนอเหตุผลและความจําเปน ภาระงานที่
จะใหปฏิบัติ ตอ ก.บ. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และขอตั้งงบประมาณเสนอตอมหาวิทยาลัยในแตละ
ปงบประมาณ ทั้งนี้ งบประมาณในหมวดงบบุคลากรเมื่อรวมแลวจะตองไมเกินรอยละ 30 ของรายไดทั้งหมด
ของสวนงาน
ในกรณีที่สวนงานไดรับงบประมาณระหวางปสําหรับโครงการ ใหเสนออธิการบดีประธาน
ก.บ. เปนผูพิจารณาและเมื่ออธิการบดีพิจารณาแลวใหรายงาน ก.บ. ทราบ
ขอ ๘ พนักงานสวนงานที่จะจางตองมีใบสมัครเขาทํางานและมีหนังสือรับรองและค้ําประกัน
รวมทั้งอาจทําสัญญาจางและค้ําประกัน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา
โดยอนุโลม
การใดที่มิไดกาํ หนดไวในใบสมัครเขาทํางานหรือในสัญญาจางและมิไดกําหนดในประกาศนี้
การนั้นใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดที่ใชกับพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจําโดยอนุโลม
ขอ ๙ ใหจางพนักงานสวนงานตามงบประมาณที่ไดรับ และจางจากผูที่ผานกระบวนการ
คัดเลือก โดยจะตองแตงตั้งผูที่เกี่ยวของไมนอยกวา ๓ คนเปนคณะกรรมการคัดเลือก และการคัดเลือก
จะตองมีความเปนธรรมและเหมาะสม
ขอ ๑๐ การจางพนักงานสวนงานใหมรี ะยะเวลาการจางตามภาระงาน ทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่ง
ปงบประมาณและเมื่อสิ้นสุดภาระงานแลวใหเลิกจาง
สําหรับลูกจางโครงการใหจางตามระยะเวลาของโครงการและอาจเลิกจางกอนครบกําหนด
ระยะเวลาได

๓

ขอ ๑๑ ใหหัวหนาสวนงานหรือผูที่หัวหนาสวนงานนั้นมอบหมายเปนผูมีอํานาจสั่งจาง ทํา
สัญญาจาง เลิกจาง อนุญาตการลาและลาออก สําหรับพนักงานสวนงานทุกตําแหนง
เมื่อสวนงานไดดําเนินการจางหรือเลิกจางพนักงานสวนงานในแตละปงบประมาณแลวใหรายงาน
การจางหรือเลิกจางตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตรวจสอบภายใน ๑๕ วันนับแตวนั ทีไ่ ดจางหรือเลิกจาง
การสั่งจาง เลิกจาง อนุญาตการลาและลาออกตามวรรคแรก ใหทําเปนคําสั่งและใหจัดเก็บคําสั่ง
รวมทั้งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจางไวเปนหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
ขอ ๑๒ ภายใตประกาศขอ ๘ วันและเวลาทํางาน วันหยุดงาน ประเภทการลา จรรยาบรรณ วินัย
และการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณและการรองทุกขของพนักงาน
มหาวิทยาลัยชัว่ คราว ใหเปนไปตามสัญญาจาง หากมิไดมีการกําหนดไว ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใด ทีใ่ ชกบั พนักงานมหาวิทยาลัยประจําโดยอนุโลม ยกเวนทีก่ ําหนดในกรณี
ดังตอไปนี้
๑๒.๑ การลาโดยไดรับคาจาง ในหนึ่งปงบประมาณ ดังนี้
๑๒.๑.๑ ลาพักผอน ไมเกิน ๑๐ วันทําการ (สะสมไมได) ในปแรกตองปฏิบัติงานมาแลว
ไมนอ ยกวา ๘ เดือน
๑๒.๑.๒ ลาคลอดบุตร ปหนึ่งไมเกิน ๙๐ วัน โดยนับรวมวันหยุด โดยมีสิทธิรับคาจาง
ระหวางลาจากสวนงานไมเกิน ๔๕ วัน อีก ๔๕ วัน ใหรับจากประกันสังคม แต
กรณีทเี่ ริ่มเขาปฏิบัติงานในปแรกไมครบ ๗ เดือน ไมอยูใ นขายรับสิทธิ์ดังกลาว
๑๒.๑.๓ ลาปวย มีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๕ วันทําการ หากไดรับการบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราวในปงบประมาณนั้นไมครบ ๑๒ เดือน ใหคิดตามสัดสวน
๑๒.๑.๔ ลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล หรือเขารับการทดลองความ
พรั่งพรอม
๑๒.๒ การลาโดยไมไดรับคาจาง ดังนี้
๑๒.๒.๑ ลากิจสวนตัว ปงบประมาณหนึง่ ไมเกิน ๑๒ วัน หากไดรับการบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ในปงบประมาณนั้นไมครบ ๑๒ เดือน
ใหคดิ ตามสัดสวน
๑๒.๒.๒ ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย
๑๒.๒.๓ ลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ขอ ๑๓ พนักงานสวนงานตองมีคุณสมบัติทั่วไป ตามที่กําหนดสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจํา
พนักงานสวนงานซึ่งปฏิบัติงานในหนาทีข่ องตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา หรือลูกจาง
ประจําตําแหนงใดใหใชชื่อตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา
หรือลูกจางประจําตําแหนงนัน้ โดยอนุโลม

๔

กรณีที่เปนงานลักษณะใหมที่ไมเคยมีการกําหนดตําแหนงใดๆ มากอน ใหเสนอ ก.บ. เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบและกําหนดชื่อตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เงื่อนไขการจางและอัตราคาจาง
ขอ ๑๔ การจางพนักงานสวนงาน ใหจางในอัตราที่สวนงานเห็นวาเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ ประสบการณ และภาระงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ ตองไมเกินอัตราคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจําที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถามีความจําเปนตองจางที่นอกเหนือจากนี้ ใหชี้แจงรายละเอียดเหตุผลและ
ความจําเปนเสนอตอ ก.บ. และเมื่อ ก.บ. อนุมัติแลวจึงจะจางได
ขอ ๑๕ ใหสวนงานที่จางหักเงินคาประกันสังคมจากเงินคาจางของพนักงานสวนงาน และสวน
งานนั้นจายเงินคาประกันสังคมสมทบในสวนของนายจาง ตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
นอกจากการจายคาจางตามขอ ๑๔ และประกันสังคมตามขอ ๑๕ สวนงานอาจกําหนดสิทธิ
ประโยชนอื่นใดไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ ตองไมเกินสิทธิประโยชนที่พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา
พึงไดรับ
ขอ ๑๖ ใหมหาวิทยาลัยหรือสวนงานแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการ
ทํางานของพนักงานสวนงานทุกตําแหนงอยางนอยหนึ่งครั้ง
โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนครบ
ระยะเวลาการจางไมนอยกวาสี่สิบหาวัน
สวนงานสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานในระหวางการจางได และหากพิจารณาเห็นวาผล
การประเมินไมอยูในเกณฑที่กําหนด ใหเลิกจาง แตตองแจงใหพนักงานสวนงานทราบกอนลวงหนาอยาง
นอย ๑ เดือน
ขอ ๑๗ ใหนําแบบวิธีการและเกณฑการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยประจํามาใชบังคับกับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานสวนงานโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
------------------

ขอ ๑๘ กรณีลูกจางชั่วคราว หรือพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายไดมหาวิทยาลัย) ที่
มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งจางกอนวันที่ออกประกาศฉบับนี้ ใหคงเปนลูกจางชั่วคราว หรือพนักงานมหาวิทยาลัย
(เงินรายไดมหาวิทยาลัย) ตอไป จนถึงวันทีส่ ิ้นสุดการจางในคําสั่งจาง
หากสวนงานมีภารกิจทีจ่ ะตองจางบุคคลมาปฏิบัติหนาทีใ่ หมใหจางเปนพนักงานสวนงานตาม
ประกาศฉบับนี้ หรือกรณีที่สวนงานคัดเลือกแลว ประสงคจะจางบุคคลเดิมที่มีความรูค วามสามารถ
ประสบการณ หรือความชํานาญงานดานใดเปนพิเศษ และเปนประโยชนตอสวนงาน บุคคลนั้นตองมีผลการ
ประเมินอยูใ นระดับดี ถึงระดับดีเดน ใหจา งเปนพนักงานสวนงานตามประกาศฉบับนี้ และใหถืออัตราคาจาง
เดิม หรือคาจางรวมกับจํานวนเงินสมทบทีไ่ ดรับอยูเดิมเปนอัตราคาจางแรกบรรจุ

