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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                 
ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         
พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)           
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้  

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือ         
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบ

อัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 “ส่วนราชการ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และให้หมายความ
รวมถึงส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วน
งานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  

 “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า คณบดี ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าส่วนราชการ                 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และ 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ .ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และให้
หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐   



๒ 

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 

“ลูกจ้างชั่วคราว”  หมายความว่า ลูกจ้างสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีก าหนดระยะเวลาการ
จ้าง และที่จ้างจากเงินรายได้ไว้ปฏิบัติงานตามกรอบอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกิน
หนึ่งปีงบประมาณ 

“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

“กรอบอัตราก าลัง” หมายความว่า ประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง คุณวุฒิของ
ต าแหน่ง และจ านวนที่พึงมีในมหาวิทยาลัย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง โดยจ าแนกตามส่วนราชการ  

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี ้  

กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้หรือข้อบังคับนี้ไม่ได้ก าหนดไว้ ให้สภามหาวิทยาลัย        
มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัย และค าวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด 
 

หมวดที่ ๑  
บททั่วไป  

 
ข้อ ๖ ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากรไว้คราวละสี่ปี โดยต้องค านึงถึง

ความมีประสิทธิภาพ ความประหยัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยใช้กรอบอัตราก าลังที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วตามข้อ ๖ เป็นหลักในการ
จัดท างบประมาณประจ าปี เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณของปีที่สี่ หากยังมีกรอบอัตราก าลังที่เหลืออยู่ ให้ถือว่ากรอบ
อัตราก าลังนั้นเป็นอันยกเลิก เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะมีมติให้คงกรอบอัตราที่เหลืออยู่ไว้ 

ข้อ ๘ การก าหนดกรอบอัตราก าลังให้ก าหนดได้ ดังนี้ 
(๑) กรอบอัตราก าลังส าหรับอัตราใหม่ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว 
(๒) กรอบอัตราก าลัง ส าหรับการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและการแต่งตั้งบุคคล

ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๙ วัตถุประสงค์ในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง   
(๑) เพ่ือก าหนดจ านวนบุคลากรที่พึงมีในส่วนราชการ จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง 

คุณวุฒิและระดับของต าแหน่ง ให้สัมพันธ์กับโครงสร้างและภารกิจหลักของส่วนราชการ ตลอดจนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

(๒) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรประจ าปี และแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

(๓) เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 
  
 



๓ 

หมวดที่ ๒ 
แนวทางการก าหนดกรอบอัตราก าลัง 

 
ข้อ ๑๐ การก าหนดกรอบอัตราก าลังให้ก าหนดส าหรับต าแหน่งที่สร้างผลงาน หรือสนับสนุนให้

เกิดผลงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๑ การก าหนดกรอบอัตราก าลัง ให้กระท าได้เฉพาะส่วนราชการที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          
พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดตั้งโดยประกาศสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐   

การก าหนดกรอบอัตราก าลังตามวรรคหนึ่งให้ก าหนดในระดับส่วนราชการ มิให้ก าหนดลงไปใน
ระดับส่วนงานภายในของส่วนราชการ เว้นแต่ส่วนงานภายในส่วนราชการนั้นมีภารกิจพิเศษหรือภารกิจเฉพาะที่
คณะกรรมการก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน   

ให้หัวหน้าส่วนราชการบริหารกรอบอัตราก าลังที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง และมอบภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง   

ข้อ ๑๒ การก าหนดประเภทต าแหน่งและชื่อต าแหน่งต้องสอดคล้องกับโครงสร้าง ภารกิจและ
หน้าที่ของส่วนราชการ ดังนี้ 

(๑) ต าแหน่งวิชาการมีได้เฉพาะส่วนราชการที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต 
(๒) ต าแหน่งประเภททั่วไปและต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มีได้เฉพาะใน

ส่วนราชการที่มีภารกิจสอดคล้องกับต าแหน่งประเภทดังกล่าวหรือตามที่คณะกรรมการก าหนด  
 (๓) ต าแหน่งประเภทผู้บริหารมีได้ในระดับส านักงานอธิการบดีและส่วนงานภายในที่มีสถานะ

เทียบเท่ากอง สังกัดส านักงานอธิการบดี และส านักงานเลขานุการหรือส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่า
ส านักงานเลขานุการสังกัดส่วนราชการ  

ข้อ ๑๓ การก าหนดกรอบอัตราก าลังใหม่ให้ใช้ชื่อต าแหน่งและคุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) ข้าราชการให้ใช้ชื่อต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที ่ก.พ.อ. ก าหนด  
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ให้ใช้ชื่อต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่

มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรก าหนดให้มีลักษณะทีค่รอบคลุมการปฏิบัติงานได้หลากหลายหน้าที่ 

ข้อ ๑๔ การก าหนดกรอบอัตราก าลังเพ่ิมเติมให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
(๑) รองรับการเปิดหลักสูตรใหม่หรือการเพิ่มจ านวนรับนักศึกษา  
(๒) รองรับการจัดตั้งส่วนราชการใหม่หรือการขยายงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย   
(๓) อ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดกรอบอัตราก าลังเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการ

พัฒนาวิชาการ อาทิ บรรจุและแต่งตั้งให้นักเรียนทุนตามข้อผูกพันกับมหาวิทยาลัย บรรจุและแต่งตั้งให้อาจารย์
ชาวต่างชาติหรืออาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่ตาม
ความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย หรือเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัย อาทิ บรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารหรือบุคคลทีส่่วนราชการประสงคใ์ห้ปฏิบัติงานเฉพาะภารกิจ  



๔ 

กรอบอัตราก าลังที่ก าหนดไว้ให้ปฏิบัติงานเฉพาะภารกิจตามวรรคสอง หากภารกิจนั้นส าเร็จลุล่วง
และไม่มีความจ าเป็นที่จะปฏิบัติงานต่อไป ให้ส่วนราชการเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณายุบเลิกกรอบอัตราก าลัง
นั้น 

ข้อ ๑๕ การก าหนดกรอบอัตราก าลังของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการให้ใช้หลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) เกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และตามที่องค์กรวิชาชีพหรือสภา
วิชาชีพก าหนด  

(๒) เกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์            
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามท่ี ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

(๓) เกณฑอ่ื์นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๑๖ การก าหนดกรอบอัตราก าลังของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป และประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ใช้เกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เกณฑ์กรอบอัตราก าลังที่พึงมีต้องวิเคราะห์กระบวนงาน โดยวิเคราะห์ปริมาณของงานของ
ส่วนราชการรวมในหนึ่งปี ก าหนดให้บุคลากรหนึ่งคนท างานสองร้อยสามสิบวันต่อปี และหนึ่งวันเท่ากับเจ็ดชั่วโมง
การท างาน (Full Time Equivalent) กรอบอัตราก าลังที่พึงมีเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งหมด 
(วัน) หารด้วยสองร้อยสามสิบวันต่อป ี 

กรณีส่วนราชการที่มีภารกิจผลิตบัณฑิต ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๖ (๑) แต่เมื่อพิจารณาโดยรวม
แล้วต้องมีสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุน ดังนี้  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่เกินหนึ่งต่อศูนย์จุดเจ็ดห้าและสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่เกินหนึ่งต่อศูนย์จุด
ห้า    

การก าหนดกรอบอัตราก าลังให้ค านึงถึงภารกิจที่ส าคัญ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การด าเนินงาน โดยไม่กระทบต่องบประมาณของส่วนราชการเกินสมควร  

(๒) เกณฑ์มาตรฐานตามที่องค์กรวิชาชีพ หรือส านักงบประมาณ หรือส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

(๓) เกณฑ์อ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๑๗ การก าหนดกรอบอัตราก าลังของลูกจ้างชั่วคราว ให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่จ าเป็นต้องมี
ผู้ปฏิบัติงานให้แก่ส่วนราชการ แต่ไม่มีกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย หรือกรณีที่ส่วนราชการประสงค์จะ
จ้างในต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  

ทัง้นี้ ให้น าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแล้วแต่ละกรณ ี 

ข้อ ๑๘ งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับอัตราก าลังที่ส่วนราชการได้รับจัดสรร ได้แก่ 
เงินเดือน เงินเลื่อนเงินเดือน เงินรางวัลประจ าปี เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิมพิเศษ เงินสมทบประกันสังคม เงิน
สมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและเงินอ่ืนใดที่ผูกโยงกับสิทธิอันพึงได้ ให้เบิกจ่ายดังนี้  

(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน ให้ใช้งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร 
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายบางรายการที่ไม่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน อาจจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วน
ราชการที่สังกัด 

(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้ ให้ใช้งบประมาณเงินรายได้ของส่วน
ราชการที่สังกัด 

(๓) ลูกจ้างชั่วคราว ให้ใช้งบประมาณเงินรายได้ของส่วนราชการที่สังกัด 



๕ 

การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลตามกรอบอัตราก าลังตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีค่าประสบการณ์การท างานหรือค่าตอบแทน
พิเศษในลักษณะอ่ืนก็ได้ 

การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลตามข้อ ๑๔ วรรคสอง สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดเงินเดือนแรก
บรรจุและหรือค่าประสบการณ์หรือค่าตอบแทนพิเศษในลักษณะอ่ืนเป็นกรณีพิเศษก็ได้ 

 
หมวดที่ ๓ 

แนวทางการก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

ข้อ ๑๙ การก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นของประเภทวิชาการ ให้พิจารณา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ตามที่ ก.พ.อ. ประกาศก าหนด 

ข้อ ๒๐ การก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป และ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละส่วนราชการ ควรมีระดับใด จ านวนเท่าใด ต้องยึด
หลักการวิเคราะห์ภารกิจของส่วนราชการ และประเมินค่างานเพ่ือวัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่
และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ.อ. และหรือมหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

ข้อ ๒๑ กรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นตาม ข้อ ๒๐ ให้ก าหนดจ านวนเป็นสัดส่วน
เทียบกับจ านวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยดังนี้ 

(๑) ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ให้มีจ านวนกรอบได้ทุกต าแหน่ง ส่วนระดับช านาญ
งานพิเศษ ให้มีจ านวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของประเภทต าแหน่งทีม่ีในส่วนราชการ  

(๒) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการให้มีจ านวนกรอบได้ทุก
ต าแหน่ง ส่วนระดับช านาญการพิเศษ ให้มีจ านวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของประเภทต าแหน่งที่มีในส่วน
ราชการ  

ส่วนการก าหนดกรอบระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส่วนราชการท าการประเมินค่างาน
ตามข้อ ๒๐ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง เพ่ือ
ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป  

(๓) ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้มีจ านวนกรอบได้ตามจ านวนส่วนงานภายในของส่วนราชการ
ระดับกอง หรือส านักงานเลขานุการหรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสถานะเทียบเท่ากองหรือส านักงาน
เลขานุการ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๒๒ งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกรอบอัตราก าลังระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิมพิเศษ หรือเงินอ่ืนใด (ถ้ามี) ให้เบิกจ่าย ดังนี้  

(๑) ข้าราชการให้ใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินตามระเบียบทางราชการ  
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน ให้ใช้งบประมาณแผ่นดินตามระเบียบ

ทางราชการ เว้นแต่ ค่าใช้จ่ายบางรายการที่ไม่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน อาจจ่ายจากงบประมาณเงิน
รายได้ของส่วนราชการที่สังกัด 

(๓) พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้ ให้ใช้งบประมาณเงินรายได้ของส่วน
ราชการที่สังกัด 

 



๖ 

หมวดที่ ๔ 
การบริหารกรอบอัตราก าลัง 

 
ข้อ ๒๓ การบริหารกรอบอัตราก าลังให้เป็นอ านาจหน้าที่ของอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ข้อ ๒๔ กรณีส่วนราชการมีเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขอก าหนดอัตราใหม่ ให้ส่วนราชการเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาและ
ด าเนินการตามข้อ ๒๗  

ข้อ ๒๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย  

(๑) อธิการบดี       เป็นประธาน 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     
     และหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน   เป็นกรรมการ  

  (๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวนหนึ่งคน   เป็นกรรมการ 
(๔) หัวหน้าส่วนราชการจ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 
(๕) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวนหนึ่งคน   เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานุการ 
กรรมการตาม (๒) ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ พิจารณาคัดเลือก และกรรมการตาม (๔)                   

ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้เสนอชื่อ 
ให้กรรมการตาม (๒) และ (๔) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้ง

ใหม่อีกได ้
ในกรณีที่กรรมการตาม (๒) หรือ (๔) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง     

ผู้ด ารงต าแหน่งแทน และให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนนั้น มีวาระเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
ในกรณีกรรมการตาม (๒) หรือ (๔) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระไม่ เกิน เก้าสิบวัน                   

สภามหาวิทยาลัยจะไม่แต่งตั้งกรรมการขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 

ข้อ ๒๖ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการจะพ้นจากต าแหน่ง
เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดหรือกระท าการอันมีลักษณะต้องห้าม

ของการเป็นประธานกรรมการและกรรมการประเภทนั้นๆ  

ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองค าขอก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพ่ือ
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ดังนี้ 

(๑) กรอบอัตราก าลังของระดับที่สูงขึ้นต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
และเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับต าแหน่งเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ 

(๒) กรอบอัตราก าลังอัตราใหม่เพ่ิมเติมในแต่ละรอบปีงบประมาณ 
(๓) ปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกรอบสองปี ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ

การด าเนินงานและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 



๗ 

 ข้อ ๒๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่อง
ที่คณะกรรมการการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่ประชุมพิจารณาว่า
กรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมและหรือมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานทีป่ระชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 
ให้ไว้ ณ วันที่    ๑๖    ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

       
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 

          นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 


