ระเบียบที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
ว่าด้วย การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. พ.ศ. ๒๕๕๘
------------------------------------โดยเห็น เป็น การสมควรปรับ ปรุง ระเบีย บที่ป ระชุม สภาข้า ราชการ พนัก งานและลูก จ้า ง
มหาวิท ยาลัย แห่ง ประเทศไทย (ปขมท.) ว่า ด้ว ยการคัด เลือ กบุค ลากรสายสนับ สนุน ผู ้มีผ ลงานดีเ ด่น
แห่ง ชาติ ปขมท. พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีค วามเหมาะสมกับ สภาพการณ์ปัจ จุบัน และเพื่อ ยกย่อ งเชิด ชู
เกีย รติบุคลากรสายสนับ สนุน ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถและมีผ ลงานดีเด่นเป็น
ที ่ป ระจัก ษ์ โดยได้อ ุท ิศ ตนปฏิบ ัต ิง านและสร้า งสรรค์ผ ลงานในด้า นต่า งๆ อัน เป็น ประโยชน์ต ่อ
สถาบัน อุด มศึก ษา สัง คมและประเทศชาติ และเป็น ตัว อย่า งอัน ดีแ ก่บ ุค ลากรสายสนับ สนุน ของ
สถาบัน อุด มศึก ษาของรัฐ ที่ป ระชุม สภาข้า ราชการพนัก งานและลูก จ้า งมหาวิท ยาลัย แห่ง ประเทศไทย
(ปขมท.) ในการประชุม สมัย สามัญ ครั้ง ที่ ๗๕ (๔/๒๕๕๘) เมื่อ วัน ที่ ๓๐ ตุล าคม ๒๕๕๘ จึง ให้ว าง
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบีย บนี ้เ รีย กว่า “ระเบีย บที ่ป ระชุม สภาข้า ราชการ พนัก งานและลูก จ้า ง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ว่าด้วย การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น แห่งชาติ
ปขมท. พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบที่ประชุมสภาข้าราชการพนัก งานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย (ปขมท.) ว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ปขมท.” หมายความว่าที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย
“มหาวิทยาลัย”หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก ปขมท.
“บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ” หมายความว่า ผู้ ด ารงต าแหน่ งและปฏิ บั ติ งานสายสนั บ สนุ น
วิชาการในมหาวิทยาลัย และให้รวมถึงลูกจ้างที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยด้วย
“คณะกรรมการคัดเลือก” หมายความว่า คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มี
ผลงานดีเด่นประจาแต่ละปี
ข้อ ๕ ให้ประธาน ปขมท. รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้
กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือต้องตีความตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร ปขมท.
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ให้ถือเป็นที่สุด
/หมวด ๑

๒
หมวด ๑
คุณสมบัติของบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น
ข้อ ๖ ผู ้ที่จ ะได้รับ การคัด เลือ กเป็น บุค ลากรสายสนับ สนุน ผู ้มีผ ลงานดีเด่น และลู กจ้างผู้ มี
ผลงานดีเด่น ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสูงและมีผลงานดีเด่น
(๒) เป็นผู้ที่ยังไม่เกษียณอายุราชการในวันที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก
(๓) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งใน ปขมท. หรือเป็นคณะกรรมการบริหาร ปขมท. หรือเป็น
คณะกรรมการคัดเลือกหรือคณะอนุกรรมการคัดเลือกตามระเบียบนี้
ข้อ ๗ นอกเหนือจากคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แล้ว ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นและลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่นตามระเบียบนี้ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและ
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการ ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคัดเลือกกาหนด
หมวด ๒
วิธีดาเนินการ
ข้อ ๘ ให้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น บุคลากรสาย
สนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นในแต่ละด้าน เป็นประจาทุกปี ด้านละ ๑ คน ดังต่อไปนี้
(๑) บริการดีเด่น
(๒) บริหารดีเด่น
(๓) วิชาชีพดีเด่น
(๔) สร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น
และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ หรือที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้วุฒิต่ากว่าระดับปริญญาตรี และ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี หากมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สมควรยกย่องเชิด
ชูเกียรติ ให้มีการพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ได้จานวน ๑ คน
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบริห าร ปขมท. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก มีจานวนตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการคัดเลือกอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยดาเนินการกลั่นกรอง ตรวจสอบ
สั มภาษณ์ หาและรวบรวมข้อ มูล หรื อดาเนิ น การอื่น ใด ตามที่ คณะกรรมการคั ดเลื อกมอบหมาย โดยให้
ประธานคณะอนุกรรมการต้องมาจากผู้ที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือก
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการคัดเลือก พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดาเนินการ
คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ปขมท. เพื่อให้ความเห็นชอบ
และออกประกาศให้ทราบทั่วกันล่วงหน้าก่อนการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มี
ผลงานดีเด่น ตาม ข้อ ๘ จากรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอจากมหาวิทยาลัย โดยให้แต่ละมหาวิทยาลัยเสนอ
ชื่อผู้มีผลงานดีเด่นในแต่ละด้านได้ด้านละไม่เกิน ๑ คน และลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่นได้ไม่เกิน ๑ คน ทั้งนี้ ในการ
เสนอชื่อต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทั้งประวัติและผลงาน
/ข้อ ๑๒

๓
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการคัดเลื อก พิจารณาคัดเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมที่
สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น และลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น ด้วย
วิธีการที่โปร่งใส ยุติธรรม อาศัยหลักข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยา และสามารถตรวจสอบได้ แล้วให้เสนอชื่อผู้ ที่ได้รับ
การคัดเลือกในแต่ละด้าน และลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น ตามจานวนที่กาหนดไว้ในข้อ ๘ พร้อมด้วยประวัติและ
ผลงาน รวมทั้งข้อมูลเชิงวิเคราะห์ และความเห็นประกอบที่เกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหาร ปขมท. เพื่อให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการบริหาร ปขมท. รายงานผลการคัดเลือกตามข้อ ๑๒ ต่อ ปขมท. เพื่อ
ทราบ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้แล้วเสร็จก่อนการจัดประชุมวิชาการประจาปีของ ปขมท.
หมวด ๓
การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น
ข้อ ๑๔ กรณีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานใกล้เคียงกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากร
สายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแต่ละด้าน หรือผลงานนั้นสามารถหรือมีโอกาสนาไปพัฒนาหรือต่อยอดหรือสร้าง
คุณค่าให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้ ให้ คณะอนุกรรมการในด้านนั้นๆ เสนอต่อคณะกรรมการคัด เลือกเพื่อ
พิจารณามอบรางวัลเกียรติยศและให้นาเสนอคณะกรรมการบริหาร ปขมท.เพื่อให้ความเห็นชอบและดาเนินการตาม
ข้อ ๑๓ โดยอนุโลมต่อไป
ข้ อ ๑๕ ผู้ ที่ ได้ รั บ การคั ดเลื อกเป็ นบุ คลากรสายสนั บสนุ นผู้ มี ผ ลงานดี เด่ นหรื อได้ รั บรางวั ล
เกียรติยศ และลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น ให้ ปขมท. แจ้งผลการคัดเลือกให้มหาวิทยาลัยทราบ และเผยแพร่รายชื่อให้
เป็นที่รับทราบโดยทั่วกันอย่างกว้างขวาง
ข้อ ๑๖ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นในแต่ละด้าน และลูกจ้าง
ผู้มีผลงานดีเด่น จะได้รับรางวัลเข็ม ปขมท. ทองคา พร้อมทั้งเกียรติบัตร และผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ จะได้รับ
โล่ พร้อมเกียรติบัตร จาก ปขมท. ทั้งนี้ให้มีการมอบรางวัลดังกล่าวในการประชุมวิชาการประจาปีของ ปขมท.
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น แห่งชาติ ปขมท.
ประจาปี ๒๕๕๘ ซึง่ แต่งตัง้ อยูก่ อ่ นวันทีร่ ะเบียบนีใ้ ช้บงั คับ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกตามระเบียบนี้
การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การคั ด เลื อ กบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ผู้ มี ผ ลงานดี เด่ น ในส่ ว นที่
คณะกรรมการบริหาร ปขมท. และคณะกรรมการคัดเลือกได้ดาเนินการไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้
ถือว่าเป็นอันสมบูรณ์ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายคนอง วรรณศรี)
ประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ชุดที่ ๑๘)

