ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย การกาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากร
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เ ป็ น การสมควรกาหนดกรอบอัต รากาลั งของบุค ลากรสั งกั ดมหาวิ ทยาลั ยอุบ ลราชธานี
ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) (๙) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกั บ มติส ภามหาวิ ทยาลั ยอุ บลราชธานี ในการประชุ มครั้ง ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่ อวั นที่ ๒๘
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบั งคับ นี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคั บมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ว่าด้ว ยการกาหนดกรอบ
อัตรากาลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการพิจ ารณากลั่ น กรองการขออนุ มั ติป รั บกรอบ
อัตรากาลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ส่วนราชการ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่น ที่มีฐ านะเทีย บเท่าคณะที่จั ดตั้งตามพระราชบัญญัติม หาวิทยาลั ยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้หมายความ
รวมถึงส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วน
งานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการสานัก และหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
พระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ งส่ ว นราชการในมหาวิ ทยาลั ย อุบ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แ ก้ไขเพิ่ มเติม และให้
หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
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๒
“ข้ า ราชการ” หมายความว่ า ข้ าราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ กษา สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“พนั ก งานมหาวิ ทยาลั ย ” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลั ย ตามข้อบัง คับมหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
“ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีกาหนดระยะเวลาการ
จ้าง และที่จ้างจากเงินรายได้ไว้ปฏิบัติงานตามกรอบอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราว แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกิน
หนึ่งปีงบประมาณ
“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“กรอบอัตรากาลัง ” หมายความว่า ประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง คุณวุฒิของ
ตาแหน่ง และจานวนที่พึงมีในมหาวิทยาลัย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่ง โดยจาแนกตามส่วนราชการ
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้
กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับนี้ไม่ได้กาหนดไว้ ให้สภามหาวิทยาลัย
มีอานาจพิจารณาและวินิจฉัย และคาวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ให้สภามหาวิทยาลัยกาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากรไว้คราวละสี่ปี โดยต้องคานึงถึง
ความมีประสิทธิภาพ ความประหยัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยใช้กรอบอัตรากาลังที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วตามข้อ ๖ เป็นหลักในการ
จัดทางบประมาณประจาปี เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณของปีที่สี่ หากยังมีกรอบอัตรากาลัง ที่เหลืออยู่ ให้ถือว่ากรอบ
อัตรากาลังนั้นเป็นอันยกเลิก เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะมีมติให้คงกรอบอัตราที่เหลืออยู่ไว้
ข้อ ๘ การกาหนดกรอบอัตรากาลังให้กาหนดได้ ดังนี้
(๑) กรอบอัตรากาลังสาหรับอัตราใหม่ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว
(๒) กรอบอัตรากาลัง สาหรับการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการและการแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ วัตถุประสงค์ในการกาหนดกรอบอัตรากาลัง
(๑) เพื่อกาหนดจานวนบุคลากรที่พึงมีในส่วนราชการ จาแนกตามประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง
คุณวุฒิและระดับของตาแหน่ง ให้สัมพันธ์กับโครงสร้างและภารกิจหลักของส่วนราชการ ตลอดจนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
(๒) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรประจาปี และแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
(๓) เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดาเนินงาน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

๓
หมวดที่ ๒
แนวทางการกาหนดกรอบอัตรากาลัง
ข้อ ๑๐ การกาหนดกรอบอัตรากาลัง ให้กาหนดสาหรับตาแหน่งที่สร้างผลงาน หรือสนับสนุนให้
เกิดผลงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ การกาหนดกรอบอัตรากาลัง ให้กระทาได้เฉพาะส่วนราชการที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิ ทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดตั้งโดยประกาศสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
การกาหนดกรอบอัตรากาลังตามวรรคหนึ่งให้กาหนดในระดับส่วนราชการ มิให้กาหนดลงไปใน
ระดับส่วนงานภายในของส่วนราชการ เว้นแต่ส่วนงานภายในส่วนราชการนั้นมีภารกิจพิเศษหรือภารกิจเฉพาะที่
คณะกรรมการกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ให้หัวหน้าส่วนราชการบริหารกรอบอัตรากาลังที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง และมอบภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง
ข้อ ๑๒ การกาหนดประเภทตาแหน่งและชื่อตาแหน่งต้องสอดคล้องกับ โครงสร้าง ภารกิจและ
หน้าที่ของส่วนราชการ ดังนี้
(๑) ตาแหน่งวิชาการมีได้เฉพาะส่วนราชการที่ทาหน้าที่ผลิตบัณฑิต
(๒) ตาแหน่งประเภททั่วไปและตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มีได้เฉพาะใน
ส่วนราชการที่มีภารกิจสอดคล้องกับตาแหน่งประเภทดังกล่าวหรือตามที่คณะกรรมการกาหนด
(๓) ตาแหน่งประเภทผู้บริหารมีได้ในระดับสานักงานอธิการบดี และส่วนงานภายในที่มีสถานะ
เที ย บเท่ า กอง สั งกั ด ส านั กงานอธิ การบดี และส านั กงานเลขานุก ารหรื อส่ ว นงานภายในที่มี ส ถานะเทีย บเท่ า
สานักงานเลขานุการสังกัดส่วนราชการ
ข้อ ๑๓ การกาหนดกรอบอัตรากาลัง ใหม่ให้ใช้ชื่อตาแหน่ง และคุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ข้าราชการให้ใช้ชื่อตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.พ.อ. กาหนด
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ให้ใช้ชื่อตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรกาหนดให้มีลักษณะทีค่ รอบคลุมการปฏิบัติงานได้หลากหลายหน้าที่
ข้อ ๑๔ การกาหนดกรอบอัตรากาลังเพิ่มเติมให้กระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) รองรับการเปิดหลักสูตรใหม่หรือการเพิ่มจานวนรับนักศึกษา
(๒) รองรั บ การจั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการใหม่ ห รื อ การขยายงานตามนโยบายหรื อ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย
(๓) อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดกรอบอัตรากาลัง เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาวิชาการ อาทิ บรรจุและแต่งตั้งให้นักเรียนทุนตามข้อผูกพันกับมหาวิทยาลัย บรรจุ และแต่งตั้งให้ อาจารย์
ชาวต่างชาติหรืออาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่ตาม
ความจาเป็นของมหาวิทยาลัย หรือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลั ย อาทิ บรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารหรือบุคคลทีส่ ่วนราชการประสงค์ให้ปฏิบัติงานเฉพาะภารกิจ

๔
กรอบอัตรากาลังที่กาหนดไว้ให้ปฏิบัติงานเฉพาะภารกิจตามวรรคสอง หากภารกิจนั้นสาเร็จลุล่วง
และไม่มีความจาเป็นที่จะปฏิบัติงานต่อไป ให้ส่วนราชการเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณายุบเลิกกรอบอัตรากาลัง
นั้น
ข้อ ๑๕ การกาหนดกรอบอัตรากาลังของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการให้ใช้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) เกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และตามที่องค์กรวิชาชีพหรือสภา
วิชาชีพกาหนด
(๒) เกณฑ์ มาตรฐานภาระงานทางวิช าการของผู้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามที่ ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยกาหนด
(๓) เกณฑ์อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๖ การกาหนดกรอบอัตรากาลังของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป และประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ใช้เกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เกณฑ์กรอบอัตรากาลังที่พึงมีต้องวิเคราะห์กระบวนงาน โดยวิเคราะห์ปริมาณของงานของ
ส่วนราชการรวมในหนึ่งปี กาหนดให้บุคลากรหนึ่งคนทางานสองร้อยสามสิบวันต่อปี และหนึ่งวันเท่ากับเจ็ดชั่วโมง
การทางาน (Full Time Equivalent) กรอบอัตรากาลังที่พึงมีเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งหมด
(วัน) หารด้วยสองร้อยสามสิบวันต่อปี
กรณีส่วนราชการที่มีภารกิจผลิตบัณฑิต ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๖ (๑) แต่เมื่อพิจารณาโดยรวม
แล้ ว ต้อ งมี สั ด ส่ ว นบุ ค ลากรสายวิช าการต่ อสายสนั บ สนุ น ดั ง นี้ สาขาวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่เกินหนึ่งต่อศูนย์จุดเจ็ดห้าและสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่เกินหนึ่งต่อศูนย์จุด
ห้า
การกาหนดกรอบอัตรากาลังให้คานึงถึงภารกิจที่สาคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การดาเนินงาน โดยไม่กระทบต่องบประมาณของส่วนราชการเกินสมควร
(๒) เกณฑ์มาตรฐานตามที่องค์กรวิชาชีพ หรือสานักงบประมาณ หรือสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการกาหนด
(๓) เกณฑ์อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๗ การกาหนดกรอบอัตรากาลังของลูกจ้างชั่วคราว ให้ กระทาได้เฉพาะกรณีที่จาเป็น ต้องมี
ผู้ปฏิบัติงานให้แก่ส่วนราชการ แต่ไม่มีกรอบอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย หรือกรณีที่ส่วนราชการประสงค์จะ
จ้างในตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ทัง้ นี้ ให้นาหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแล้วแต่ละกรณี
ข้อ ๑๘ งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับอัตรากาลังที่ส่ว นราชการได้รับจัดสรร ได้แก่
เงินเดือน เงินเลื่อนเงินเดือน เงินรางวัลประจาปี เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ เงินสมทบประกันสังคม เงิน
สมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพและเงินอื่นใดที่ผูกโยงกับสิทธิอันพึงได้ ให้เบิกจ่ายดังนี้
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน ให้ใช้งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายบางรายการที่ไ ม่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน อาจจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วน
ราชการที่สังกัด
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้ ให้ใช้งบประมาณเงินรายได้ของส่วน
ราชการที่สังกัด
(๓) ลูกจ้างชั่วคราว ให้ใช้งบประมาณเงินรายได้ของส่วนราชการที่สังกัด

๕
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลตามกรอบอัตรากาลังตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อัตราเงิ นเดือนแรกบรรจุ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีค่าประสบการณ์การทางานหรือค่าตอบแทน
พิเศษในลักษณะอื่นก็ได้
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลตามข้อ ๑๔ วรรคสอง สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดเงินเดือนแรก
บรรจุและหรือค่าประสบการณ์หรือค่าตอบแทนพิเศษในลักษณะอื่นเป็นกรณีพิเศษก็ได้
หมวดที่ ๓
แนวทางการกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น
ข้อ ๑๙ การกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ของประเภทวิชาการ ให้พิจารณา
ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการพิจ ารณาแต่งตั้งบุ คคลให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ตามที่ ก.พ.อ. ประกาศกาหนด
ข้อ ๒๐ การกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ตาแหน่งประเภททั่วไป และ
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละส่วนราชการ ควรมีระดับใด จานวนเท่าใด ต้องยึด
หลักการวิเคราะห์ภารกิจของส่วนราชการ และประเมินค่างานเพื่อวัดคุณภาพของตาแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่
และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ.อ. และหรือมหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
ข้อ ๒๑ กรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ตาม ข้อ ๒๐ ให้กาหนดจานวนเป็นสัดส่วน
เทียบกับจานวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยดังนี้
(๑) ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ให้มีจานวนกรอบได้ทุกตาแหน่ง ส่วนระดับชานาญ
งานพิเศษ ให้มีจานวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของประเภทตาแหน่งทีม่ ีในส่วนราชการ
(๒) ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการให้มีจานวนกรอบได้ทุก
ตาแหน่ ง ส่ วนระดับช านาญการพิเศษ ให้มีจานวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ ของประเภทตาแหน่งที่มีในส่ว น
ราชการ
ส่วนการกาหนดกรอบระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส่วนราชการทาการประเมินค่างาน
ตามข้อ ๒๐ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยกาหนด และเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง เพื่อ
ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป
(๓) ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้มีจานวนกรอบได้ตามจานวนส่วนงานภายในของส่วนราชการ
ระดับกอง หรือสานักงานเลขานุ การหรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสถานะเทียบเท่ากองหรือสานักงาน
เลขานุการ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๒ งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับกรอบอัตรากาลังระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินอื่นใด (ถ้ามี) ให้เบิกจ่าย ดังนี้
(๑) ข้าราชการให้ใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินตามระเบียบทางราชการ
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน ให้ใช้งบประมาณแผ่นดิน ตามระเบียบ
ทางราชการ เว้นแต่ ค่าใช้จ่ายบางรายการที่ไม่ได้รับจั ดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน อาจจ่ายจากงบประมาณเงิน
รายได้ของส่วนราชการที่สังกัด
(๓) พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้ ให้ใช้งบประมาณเงินรายได้ของส่วน
ราชการที่สังกัด

๖
หมวดที่ ๔
การบริหารกรอบอัตรากาลัง
ข้อ ๒๓ การบริหารกรอบอัตรากาลัง ให้เป็นอานาจหน้าที่ ของอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ข้อ ๒๔ กรณีส่วนราชการมีเหตุผลความจาเป็นที่ต้องขอกาหนดอัตราใหม่ ให้ส่วนราชการเสนอ
คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในเบื้ อ งต้ น เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาและ
ดาเนินการตามข้อ ๒๗
ข้อ ๒๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตรากาลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี
เป็นประธาน
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจานวนไม่น้อยกว่าสองคน
เป็นกรรมการ
(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
(๔) หัวหน้าส่วนราชการจานวนสองคน
เป็นกรรมการ
(๕) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจานวนหนึ่งคน
เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เลขานุการ
กรรมการตาม (๒) ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก และกรรมการตาม (๔)
ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้เสนอชื่อ
ให้กรรมการตาม (๒) และ (๔) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้
ในกรณีที่กรรมการตาม (๒) หรือ (๔) พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่ง ตั้ง
ผู้ดารงตาแหน่งแทน และให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนนั้น มีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณี ก รรมการตาม (๒) หรื อ (๔) พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นครบวาระไม่ เ กิ น เก้ า สิ บ วั น
สภามหาวิทยาลัยจะไม่แต่งตั้งกรรมการขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างก็ได้
ข้อ ๒๖ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการจะพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดหรือกระทาการอันมีลักษณะต้องห้าม
ของการเป็นประธานกรรมการและกรรมการประเภทนั้นๆ
ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคาขอกาหนดกรอบอัตรากาลัง เพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี้
(๑) กรอบอัตรากาลังของระดับที่สูงขึ้นตาแหน่งประเภทวิชาการ ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
และเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตาแหน่งเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
(๒) กรอบอัตรากาลังอัตราใหม่เพิ่มเติมในแต่ละรอบปีงบประมาณ
(๓) ปรับกรอบอัตรากาลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกรอบสองปี ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
การดาเนินงานและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

๗
ข้อ ๒๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่อง
ที่คณะกรรมการการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่ประชุมพิจารณาว่า
กรรมการผู้ นั้ น สมควรจะอยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม และหรื อ มี ม ติ ใ นการประชุ ม เรื่ อ งนั้ น ได้ ห รื อ ไม่ ทั้ ง นี้ ตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการกาหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

