(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ.2554
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ.2522 โดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 329 (2/2554) เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2554
จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“หน่วยงาน”
หมายความว่า สํานักงานอธิการบดี สํานักงานวิทยาเขต
เขตการศึกษา คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน สํานัก และศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชือ่ อย่างอื่นและ
หมายความรวมถึงหน่วยงานภายใน ที่จดั ตัง้ ขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย
“พนักงานเงินรายได้” หมายความว่า บุคคลที่หน่วยงานจ้างโดยใช้เงินรายได้
และแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งและหน้าที่โดยได้รบั ค่าจ้างเป็นรายเดือน
“คณะกรรมการพนักงานเงินรายได้” หมายความว่า คณะกรรมการพนักงานเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“คณะกรรมการพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน” หมายความว่า คณะกรรมการ
พนักงานเงินรายได้ของแต่ละหน่วยงาน
“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า อธิการบดี หรือรองอธิการบดีทไี่ ด้รับ
มอบหมายให้กาํ กับดูแลการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ของสํานักงานอธิการบดี สํานักงานวิทยาเขต
หรือเขตการศึกษา คณบดี ผูอ้ ํานวยการวิทยาลัย ศูนย์ สถาบัน สํานัก หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานที่
เรียกชือ่ อย่างอืน่ และหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
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คณะกรรมการ
ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการพนักงานเงินรายได้ โดยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการพนักงานเงินรายได้
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการพนักงานเงินรายได้มีอํานาจและหน้าที่ดังนี้
(1) กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ ที่เกี่ยวกับชื่อตําแหน่ง
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง สัญญาจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาพนักงาน สวัสดิการ
จรรยาบรรณ วินัย การรักษาวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และเรือ่ งอื่นๆที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหาร
บุคคลพนักงานเงินรายได้ เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะได้กาํ หนดเรื่องใดเฉพาะไว้เป็นอย่างอื่น
(2) เสนอแนะให้คําปรึกษา และรายงานผลการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้
(3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้
(4) ประมวลข้อมูลและจัดทําระบบฐานข้อมูลกลางของพนักงานเงินรายได้
(5) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น เนือ่ งจากการใช้ระเบียบนี้ และให้ถือเป็นทีส่ ุด
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รบั มอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน โดยให้คณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน
กรณีที่หน่วยงานใดยังไม่มีคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
ให้คณะกรรมการพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานกรรมการ และ
กรรมการอื่นทีป่ ระธานกรรมการแต่งตั้งจากบุคลากรในหน่วยงานจํานวนไม่น้อยกว่าสีค่ นเป็นกรรมการ กรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งมีวาระคราวละสองปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อกี ได้ โดยให้ออกเป็นประกาศของหน่วยงาน การประชุม
กรรมการต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่จึงจะเป็นองค์ประชุม
สําหรับวิทยาเขตทีม่ ีการบริหารแบบรวมศูนย์ คณะกรรมการพนักงานเงินรายได้หน่วยงานให้
เป็นไปตามอํานาจที่กําหนดในข้อบังคับการบริหารของวิทยาเขตนั้น
ข้อ 8 คณะกรรมการพนักงานเงินรายได้หน่วยงานมีอํานาจและหน้าทีด่ ังนี้
(1) กําหนดและดําเนินการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ที่เกี่ยวกับการจ้าง
เงื่อนไขการจ้าง จํานวนอัตรา การปรับวุฒิ การเปลี่ยนตําแหน่ง การออกจากงาน และเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้
(2) กําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน การเพิ่มค่าจ้าง ทั้งนี้การกําหนดอัตราค่าจ้าง
ค่าตอบแทน และการเพิ่มค่าจ้างไม่ควรเกินร้อยละ 50 ของงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน
(3) กําหนดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ ของพนักงานเงินรายได้ของ
หน่วยงานเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่คณะกรรมการพนักงานเงินรายได้กําหนด
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการพนักงานเงินรายได้
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พนักงานเงินรายได้
ข้อ 9 ผู้ที่ได้รบั การจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ตอ้ งมีคณ
ุ สมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัตทิ ั่วไป
(1) มีอายุไม่ตา่ํ กว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟัน่ เฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือน
ไร้ความสามารถหรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการพนักงานเงินรายได้
กําหนด
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสัง่ พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้กอ่ นตามระเบียบฉบับนี้ หรือกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ สําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม
ระเบียบ หรือกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
หมวด 3
การจ้าง ระยะเวลาการจ้าง และการทําสัญญาจ้าง
ข้อ 10 การจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ตอ้ งผ่านกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเกณฑ์การตัดสิน ทีค่ ณะกรรมการพนักงานเงินรายได้กําหนด
ข้อ 11 ระยะเวลาการจ้างพนักงานเงินรายได้ให้จ้างได้คราวละไม่เกิน 5 ปี งบประมาณ
พนักงานเงินรายได้ ซึ่งได้รับการจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หน่วยงานอาจพิจารณาให้จ้าง
จนครบเกษียณอายุก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานเงินรายได้กําหนด

-4ข้อ 12 ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายเป็นผู้ที่มีอํานาจสั่งจ้าง
ลงนามในสัญญาจ้าง และอนุญาตการออกจากงาน
ข้อ 13 การจ้างพนักงานเงินรายได้ให้มีการทําสัญญาจ้างตามแบบทีค่ ณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพนักงานเงินรายได้กําหนด
การทําสัญญาจ้างให้หน่วยงานกําหนดข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงานที่จะมอบหมายให้พนักงาน
เงินรายได้ปฏิบัติให้ชดั เจนและให้ถอื ว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย
ข้อ 14 ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานเงินรายได้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้
หมวด 4
การเพิ่มค่าจ้าง และสวัสดิการ
ข้อ 15 ผู้ได้รบั การจ้างในปีงบประมาณนั้น มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 8 เดือนให้ได้รับการเพิม่ ค่าจ้าง
ประจําปี
การเพิ่มค่าจ้างประจําปีให้เพิม่ ค่าจ้างปีงบประมาณละ 1 ครั้ง
ข้อ 16 ให้พนักงานเงินรายได้ได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม
ข้อ 17 พนักงานเงินรายได้ตายระหว่างรับราชการให้หน่วยงานจ่ายเงินช่วยพิเศษเป็นจํานวน 3
เท่า ของอัตราค่าจ้างปกติเดือนสุดท้ายโดยให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันโดยอนุโลม
หมวด 5
การบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้อนื่ ๆ
ข้อ 18 การประเมินผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน การลา การพัฒนาพนักงาน การออกจาก
งาน จรรยาบรรณ วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และร้องทุกข์และเรือ่ งอืน่ ๆ ที่
เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ที่คณะกรรมการการพนักงานเงินรายได้ยังไม่ได้กําหนด ให้นํา
หลักเกณฑ์ เกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัยมาบังคับใช้โดยอนุโลมยกเว้นเรื่องทีเ่ กี่ยวกับ
อัตราค่าจ้าง สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)

4 พฤษภาคม พ.ศ.2554

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

