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ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองสืบเน่ือง 
 

 1.1  แผนงบประมาณ และแผนยุทธศาสตรคณะ ประจําปงบประมาณ 2554 
 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงที่ประชุมเพ่ือทราบรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร
คณะ ประจําปงบประมาณ 2554  และเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงบประมาณคณะ 
ประจําปงบประมาณ 2554  ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2554  
ฝายวางแผนและพัฒนา ไดปรับปรุงเอกสารรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตรคณะ โดยได

ระบุชื่อผูรับผิดชอบโครงการตางๆ ตามที่กรรมการประจําคณะไดใหขอเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ผานมา
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เรียบรอยแลว  ทั้งนี้ โครงการยอย/กิจกรรม อาจมีการเพิ่ม ลด หรือปรับเปล่ียนไดอีกในขั้นตอนการจัดทําแบบ
เสนอโครงการ  

แผนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2554  
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา ไดพิจารณาปรับลดงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตรคณะ 

ลงรอยละ 25 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 13/2553 แลว นอกจากนี้ ไดปรับปรงุ
งบประมาณรายจายในงานประจํา 2 รายการ  ไดแก 

1)  ปรับเพ่ิมวงเงิน คาจางชั่วคราวและเงินประกันสังคม สําหรับบรรจุอาจารยพิเศษเปนลูกจาง
ชั่วคราว ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 3 อัตรา เปนเวลา 10 เดือน เพ่ือแกไข
ขอจํากัดในการปฏิบัติงานของอาจารยพิเศษในระหวางรอการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากตาม
ระเบียบแลวไมอาจใหอาจารยพิเศษเปนอาจารยประจําวิชาได รวมท้ังขอจํากัดอื่น เชน การเขาประชุมหรือ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในฐานะอาจารยประจํา  และสิทธิในการเบกิคาลงทะเบียนฝกอบรมและคาใชจายเดินทางไป
ราชการ เปนตน  

2) ปรับลดวงเงิน ที่จะจัดสรรใหแกสํานักงานคณบดี จากเดิม 3.5 ลานบาท เปน 3.4 ลานบาท 
เนื่องจากเลขานุการคณะไดตรวจพบวา โครงการเชิงพัฒนาซึ่งจะใชจายจากรายจายประจําของสํานักงานคณบดี 
ไดรับการจัดไวในโครงการตามยุทธศาสตรคณะแลว  

ทั้งนี้ งบประมาณรายจายประจําในปนี้จะใกลเคียงกับปที่แลว จึงไมนาจะมีปญหาความไม
คลองตัวในการปฏิบัติงาน และหลังจากปรับเพ่ิม/ลดงบประมาณดังกลาวขางตนแลว จะทําใหคณะมีงบสํารอง
ความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นดวย   

 

ที่ประชุมรับทราบ และกรรมการประจําคณะบางทาน ไดแจงขอมูลหรือใหขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
เพ่ิมเติม เชน  

1)  เสนอแนะใหระบุในเอกสารรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตรดวยวา โครงการใดเปน
โครงการที่เกิดขึ้นใหม หรือเปนโครงการตอเนื่องจากปที่แลว  

2)  แจงขอมูลการงดจัดงานสถาปนิกอีสาน 54 ในปนี้  ทางคณะจึงอาจนํางบประมาณในรายการ
ที่ 11 (การแสดงผลงานวิชาการของนักศึกษาและหลักสูตร) ซึ่งวางแผนไวสําหรับการจัดแสดงผลงานในงาน
สถาปนิกอีสาน 54 ไปใชในรายการอื่นแทนได เชน ทัศนศึกษา เปนตน   

3)  สอบถามถึงสาเหตุที่โครงการทัศนศึกษาของหลักสูตรตางๆ ไดรับจัดสรรวงเงินงบประมาณ
ไมเทากัน ซึ่งในเรื่องนี้รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาไดชี้แจงวา วงเงินดังกลาวไดรับการเสนอจากแตละ
หลักสูตรและไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการแลว  โดยไดปรับลดวงเงินจาก 800,000 บาท 
ลดลงเหลือ 525,000 บาท เนื่องจากหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง แจงวาไมประสงคใชงบประมาณใน
สวนนี้ เพราะไมไดเปดรับนกัศึกษาใหม และไดจัดใหนักศึกษาชั้นปอ่ืนไปทัศนศึกษาแลว ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ประจําคณะอาจพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินในภาพรวม (525,000 บาท) ไปกอน สวนการแบงสัดสวน
งบประมาณสําหรับแตละหลักสูตรนั้น อาจมอบหมายใหคณะกรรมการวิชาการไปพิจารณา ภายในวงเงิน 
525,000 บาท  ซึ่งกรรมการประจําคณะสวนใหญเห็นดวย และเสนอแนะใหแจงคณะกรรมการวิชาการ
พิจารณาประเด็นอื่นที่เกี่ยวของเพิ่มเติมดวย เชน ประเด็นดานคุณภาพ เกี่ยวกับเปาหมายและผลลัพธที่จะ
ไดรับจากการไปทัศนศึกษา  การจัดเตรียมการทัศนศึกษา การตอบสนองตอยุทธศาสตรคณะ และการมีสวน
รวมรับผิดชอบคาใชจายบางสวนของนักศึกษา เปนตน 

4) แจงวาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ไดรับคําถามจากนักศึกษาอยูเนือง ๆ 
เกี่ยวกับคาวัสดุในการเรียนที่นักศึกษาตองออกคาใชจายเอง ซึ่งเดิมทางคณะเคยออกคาใชจายให  จึงขอเสนอ
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ใหทางคณะแจงนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เปนลายลักษณอักษร เพ่ือทางหลักสูตรใชอธิบายทําความเขาใจแก
นักศึกษาตอไป ซึ่งในเรื่องนี้ประธานไดชี้แจงวา เดิมทางคณะเคยสนับสนุนงบประมาณเปนคาวัสดุใหแก
นักศึกษา แตตอมาเนื่องจากทางคณะมีเงินรายไดลดลง จึงจําเปนตองปรับวิธีการบริหารจัดการงบประมาณ 
และไมอาจสนับสนุนคาวัสดุใหแกนักศึกษาไดทั้งหมด โดยเห็นวาคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไดรบัจากนักศึกษา
สาขาวิชาตางๆ ในลักษณะเหมาจายในอัตราที่เทากัน นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาที่มีคาใชจายตอหัวสูงกวา
สาขาวิชาอื่น จึงควรรับผิดชอบคาใชจายบางสวนดวย   

5) แจงวาโดยลักษณะการเรียนการสอนของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม วัสดุรายวิชามี
ความสําคัญมาก และจําเปนตองจัดซื้อคราวละจํานวนมากเพื่อใชในการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน เชน ไม ปูน 
ฯลฯ  จึงควรมีงบประมาณสนับสนุนคาวัสดุรายวิชาที่เพ่ิมขึ้นดวย  ซึ่งในเรื่องนี้รองคณบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา รับที่จะไปศึกษาขอมูลยอนหลังวามีลักษณะการใชจายอยางไร    แลวนําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา
ของที่ประชุมในการประชุมครั้งตอไป  

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการตามกรอบแผนงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ 2554 ตามที่รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาเสนอ โดยขอใหรองคณบดีฝายวางแผนและ
พัฒนารับขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปดําเนินการรวมกับผูที่เกี่ยวของตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

2.1  การขออนุมัติเปลี่ยนคุณสมบัติ และขอบรรจุพนักงานสายวิชาการ เปนกรณีพิเศษ 
รองคณบดีฝายบริหาร แจงวา ตามที่คณะไดเสนอรายชื่อบุคคลภายนอก ผูซึ่งมีคุณวุฒิทางดาน

ศิลปกรรมศาสตร และกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ จํานวน 1 ราย และ
สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 2 ราย ตอทางมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง 1703, 1704 และ 1702 คือ นางสาวฐิติพร 
ฌานวังศะ, นายณัฎฐพงศ พรหมพงศธร และ นายขาม จาตุรงคกุล แตที่ประชุมคณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 มีมติไมอนุมัติการบรรจุบุคคลทั้ง 3 ราย ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

1) ขอใหทางคณะฯ วิเคราะหสัดสวนอาจารยปจจุบันที่มีคุณสมบัติดานสถาปตยกรรมศาสตร
โดยตรง และที่ไมมีคุณสมบัติดานสถาปตยกรรมศาสตรโดยตรง วามีสัดสวนเทาใดจึงจะเหมาะสม 

2) ขอใหทางคณะฯ กําหนดสัดสวนอาจารยสาขาวิชาดานศิลปกรรมศาสตรเทาที่จําเปน และ
หากมีความจําเปนใหเพ่ิมไดอีกเพียงจํานวน 1 อัตรา 
 

และรองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ ไดใหคําอธิบายเพ่ิมเติมจากการแจงมติขางตนใน
ภายหลังวา เนื่องจากทางคณะฯ ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ดังนั้น อัตราที่จะบรรจุเปน
อาจารย จึงควรกําหนดคุณสมบัติผูสมัครที่เนนทางดานสถาปตยกรรมศาสตรโดยตรงตามกรอบที่ไดรับอนุมัติ 
มากกวาทางดานศิลปกรรมศาสตร ซึ่งทับซอนกับกรอบอัตราของคณะศิลปกรรมศาสตร   

จากปญหาดังกลาว รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา หัวหนาสายวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จึงไดเขา
หารือกับรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ ซึ่งไดใหคําแนะนําใหทางคณะฯ เสนอที่ประชุม ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือพิจารณา โดยชี้ใหเห็นวาภายใตหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตของคณะฯ 
มีการแบงการจัดการเรียนการสอนเปน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปตยกรรม และสาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม ซึ่งดวยความแตกตางของสาขาวิชา จึงจําเปนตองมีอาจารยที่มีคุณวุฒิในสาขาที่แตกตางกัน
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ดวย โดยสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมตองการอาจารยที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของซึ่งมีความ
หลากหลาย ซึ่งรวมถึงดานศิลปกรรมศาสตรดวย  

ทั้งนี้ จากผลการหารือดังกลาว จึงแจงที่ประชุมเพ่ือทราบ และเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
การดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 

1)  ใหกําหนดคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในอัตราที่คณะไดรับจัดสรร
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ใหสามารถบรรจุผูมีคุณวุฒิทางดานสถาปตยกรรม
ศาสตร, การออกแบบอุตสาหกรรม, ครุศาสตรอุตสาหกรรม, ศิลปกรรมศาสตร, ศิลปศาสตร หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ ได 

2)  ใหบรรจุบุคคลภายนอก เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหนง อาจารย เปน
กรณีพิเศษ จํานวน 2 ใน 3 ราย จากที่ทางคณะเคยเสนอชื่อไวเดิม ไดแก รายนายณัฏฐพงศ พรหมพงศธร 
และนายขาม จาตุรงคกุล (สําหรับราย นางสาวฐิติพร ฌานวังศะ ไดรับการบรรจุที่หนวยงานอื่นแลว) 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
 

2.2  การเสนอชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
ประธานแจงวา ผูชวยศาสตราจารยอนัตต เจาสกุล ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร จะครบวาระ

การดํารงตําแหนงในวันที่ 7 มีนาคม 2554 ทางมหาวิทยาลัยจึงขอใหคณะฯ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณาใหดาํรงตําแหนงผูอํานวยการศูนย
คอมพิวเตอร จาํนวนไมเกิน 2 ชื่อ เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหา
ผูอํานวยการสํานักที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 โดยพิจารณาจากผูมีคุณสมบัติตามรายละเอียดใน
เอกสารประกอบวาระการประชุม สรุปไดดังนี้ 

1. มีคุณสมบัติตามมาตรา 25 วรรคสอง, มาตรา 31 วรรคสอง และมาตรา 22 วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541  

2. มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน และพึงมีคุณสมบัติอ่ืน ตามประกาศคณะกรรมการ
สรรหาผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร ฉบับที่ 4/2553 เรื่อง คุณสมบัติผูสมควรไดรับการ
พิจารณาใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเสนอชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณาใหดํารงตาํแหนงผูอํานวยการ
ศูนยคอมพิวเตอร จํานวน 2 ชื่อ โดยวิธีลับ ทั้งนี้ ผูไดรับการเสนอชื่อในอันดับแรก ซึ่งสังกัดคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร นั้น ใหฝายเลขานุการที่ประชุมรับไปทาบทามความสมัครใจของเจาตัวกอนเสนอรายชื่อ
ตอทางมหาวิทยาลัย 

 

2.3  เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
ประธานแจงวา นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนชุดปจจุบัน จะครบวาระการดํารงตําแหนง 2  ป ในวันที่ 12 มีนาคม 2554  และทาง
มหาวิทยาลัยฯ ไดขอใหคณะฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาดําเนินการเพื่อให
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ดังนี้ 

1. เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย จํานวนไมเกิน 2 ชื่อ และ 
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2. เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน   
12 ชื่อ พรอมขอมูลตําแหนงหนาที่ของผูถูกเสนอชื่อโดยสังเขป  

โดยใหสรรหาจากบุคคลผูมีคุณสมบัติและคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. เปนผูทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรมเปนที่ยอมรับในสังคม 
2. เปนผูที่สามารถอุทิศตนและเวลาใหแกงานของมหาวิทยาลัยตามสมควรแกหนาที่ 
3. ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแลว มมีติเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
จํานวน 2 ชื่อ และผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 ชื่อ โดยวิธีลับ 
 

ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
3.1  สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณบดี 

ประธานแจงวา ในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553  มี
วาระแจงเพ่ือทราบเกี่ยวกับการดําเนินการทางพัสดุ จํานวน 2 เรื่อง ซึ่งเห็นสมควรแจงที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อทราบดวย  โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

 

1.   อนุมัติใหแตงตั้งลูกจางประจําเปนกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุได 
ตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 กําหนดใหการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ แตงตั้งจาก
ขาราชการ, พนักงานราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยใหคํานึงถึงลักษณะหนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ นั้น   

เนื่องจากคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) ไดพิจารณาแลวเห็นวา ปจจุบันมีสวน
ราชการหลายแหงมีปญหาขาดแคลนอัตรากําลังขาราชการ, พนักงานราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
พนักงานของรัฐ ที่จะแตงตั้งใหเขารวมเปนกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ และเห็นวาลูกจางประจํา
ของสวนราชการถอืเปนบุคลากรของรัฐประเภทหนึ่ง ที่นับวามีความมั่นคงในหนาที่ราชการเชนเดยีวกับขาราชการ 
ประกอบกับขณะนี้ไดมีการพัฒนาระบบตําแหนงลูกจางประจําขึ้นใหม โดยกําหนดตําแหนงตามลักษณะงาน
เพ่ือใหสอดคลองกับระบบการจําแนกตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญที่เปล่ียนจากการกําหนดตามระดับ
ตางๆ มาเปนกําหนดตามกลุมลักษณะงาน และยังสอดคลองกับระบบพนักงานราชการซึ่งมีการแบงลักษณะ
การจางตามลักษณะเชนเดียวกัน  ดังนั้น เพ่ือใหการปฏบัิติงานของทางราชการเปนไปดวยความสะดวกและ
คลองตัว  กวพ. จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ขอ 12 (2) อนุมัติใหสวนราชการสามารถแตงตั้งลูกจางประจําของสวนราชการเปนกรรมการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ได  โดยการแตงตั้งจะตองคํานึงถึงความรู ความสามารถ ลักษณะงาน 
หนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญดวย  (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 417 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553) 
 

2.   หลักเกณฑการจางเอกชนดําเนินงานตามระเบียบพัสดุฯ 
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ ใหสวนราชการยุบตําแหนงขาราชการที่เกษียณอายุ

ราชการ และตําแหนงลูกจางประจําหมวดแรงงานที่วางลง โดยใหสามารถถายโอนงานใหเอกชนรับไป
ดําเนินการแทนได เชน งานขับรถยนต งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ งานทําความสะอาด งาน
ดูแลรักษาตนไมสนามหญาและสวนหยอม งานผลิตและพิมพเอกสาร เปนตน นั้น  แตเนื่องจาก
กระทรวงการคลังเห็นวา ปจจุบันสวนราชการหลายแหงไดดําเนินการจางเอกชนซึ่งเปนบุคคลธรรมดา เพ่ือ
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ปฏิบัติงานในลักษณะเชนเดียวกับการจางแรงงาน และมีประเด็นเกี่ยวกับขอเรียกรองของผูรับจางในเรื่องสิทธิ
ประโยชนตางๆ ดังนั้น เพ่ือใหสวนราชการดําเนินการจางเอกชนไดอยางถูกตอง เปนไปตามเจตนารมณของ
มติคณะรัฐมนตรี และลดปญหาขอโตแยง  กระทรวงการคลังจึงมีหนังสือเวียน (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0406.4/ว 67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553) แจงสวนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ
การจางเอกชนดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1) การจางเอกชนดําเนินงาน มีลักษณะมุงผลสําเร็จของงานที่วาจางภายในระยะเวลาที่
กําหนด  เพ่ือดําเนินงานเฉพาะโครงการ หรือเฉพาะครั้งคราวที่มีความจําเปนเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใน
หนาที่ปกติของสวนราชการเทานั้น  โดยไมจําเปนตองจางเต็มปงบประมาณ ลักษณะงานที่จางควรเปนงานที่
สวนราชการซื้อบริการจากผูรบัจางเปนรายชิ้น  โดยบุคคลดังกลาวมีฐานะเปนเพียงผูรับจางทําของตามสัญญา
จาง  ไมถือเปนการจางลูกจางของสวนราชการที่จะมีนิติสัมพันธกันในฐานะนายจางและลูกจาง สวนราชการผู
วาจางไมมีอํานาจควบคุมบังคับบัญชาหรือส่ังการในการทํางาน แตมีอํานาจตรวจตรางานและสั่งใหปรับปรุง
แกไขเมื่องานผิดพลาดบกพรอง เอกชนผูรับจางไมตองอยูภายใตระเบียบขอบังคับที่ลูกจางของสวนราชการ
โดยทั่วไปตองถือปฏิบัติ และไมถือเปนบุคลากรของรัฐที่จะมีสิทธิประโยชน สวัสดิการ ที่พึงไดรับจากทาง
ราชการ 

2)  อัตราการจาง ไมจําเปนตองจายตามวุฒิการศึกษา แตใหพิจารณาจากความรู
ประสบการณที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่จาง หรืออัตราตลาด โดยใหคํานึงถึงอัตราคาจางขั้นต่ําและคาใชจาย
อ่ืนๆ ดวย 

3) หามมิใหสวนราชการจางเอกชนดําเนินงานที่เกี่ยวของกับความลับของทางราชการ 
หรืองานซึ่งหากมีการเผยแพรขอมูลจะเกิดความเสียหายตอทางราชการ หรืองานที่มีลักษณะของการบังคับใช
กฎหมายที่มีผลกระทบกับประชาชน 

4)  การจาง ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

5)  สวนราชการใดมีความจําเปนตองจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานเปนการประจําใน
ลักษณะเดียวกับขาราชการ, ลูกจางของสวนราชการ หรือพนักงานราชการ  ใหดําเนินการจางในลักษณะการ
จางลูกจางชั่วคราว 

 

อนึ่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม (ตามหนังสือที่ 
ศธ 0514.1.9/ว 162 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553) เกี่ยวกับลักษณะงานที่ไมควรจางเอกชนดําเนินงานตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ไดแก 

1)  ลักษณะงานที่เปนความลับของทางราชการ 
2)   ลักษณะงานที่เกี่ยวของกับการเงินของทางราชการ เชน พนักงานเก็บเงินตางๆ เปนตน 
3)  ลักษณะงานที่มีผลกระทบสูงตอทางราชการ เชน พนักงานขับรถยนต ที่อาจเกิด

อุบัติเหตุที่สงผลใหสวนราชการตองรับผิดชอบทั้งทางแพงหรืออาญา หรือเปนความผิดที่ไมสามารถจะให
กฎหมายที่วาดวยความรับผิดทางละเมิดมาประกอบการดําเนินการได เนื่องจากการรับผิดทางละเมิดนั้น สวน
ราชการจะสามารถคุมครองไดหากเกิดกรณีเสียหายตอบุคคลอื่น โดยผูกระทําผิดนั้นตองเปนบุคลากรของ
ภาครัฐเทานั้น 

4)  ลักษณะงานที่ใหบริการตอบุคคลภายนอก ซึ่งผลของการปฏิบัติงานอาจทําให
คณะ/หนวยงาน หรือมหาวิทยาลัย ตองรับผิดชอบตอผูรบับริการ ดวยเหตุผลคลายกับขอ 3 

จึงแจงที่ประชุมเพ่ือทราบ 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 14/2553  เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 
ฉบับผานการรับรองแลว 
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มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   15.45 น. 

             
 (นางอโนชา  นนทคุปต) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
นางอโนชา  นนทคุปต 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
  ผูจดบันทึกการประชุม 


