คณะสาธารณสุขศาสตร (8 กันยายน 2551): เปลี่ยนสถานภาพปแรก: หลังปแรก แตกตางกันหรือไม?

การเปลี่ยนสถานภาพ
ถาม: มีอายุราชการเหลืออีก 2 ปจะเกษียณ ควรจะรับราชการตอหรือเปนพนักงานมหาวิทยาลัยดี?
ตอบ: ขอใหเปนดุลยพินิจที่จะตัดสินใจดวยตนเอง โดยศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของและพิจารณาถึงผลดี-ผลเสียให
รอบคอบ เพราะเหตุผลความจําเปนปจจัยแวดลอมของแตละบุคคลยอมแตกตางกัน อยางไรก็ดีสําหรับผูที่
ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น ถาเปลี่ยนสถานภาพก็จะไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น
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โครงสรางตําแหนงและความกาวหนาในอาชีพ
ถาม:

ตําแหนงนักวิชาการชางทันตกรรมอยูในสายสนับสนุน กลุมงานใด (วุฒิปริญญาตรี) จัดเปนตําแหนง
วิชาชีพเฉพาะหรือไม ถาไมเปนมีวิธีดําเนินการอยางไรใหสามารถเปนได?
ตอบ: ตําแหนงนักวิชาการชางทันตกรรมเปนตําแหนงประเภทสนับสนุน กลุมสนับสนุนวิชาการ ไมจัดเปน
ตําแหนงในกลุมวิชาชีพเฉพาะ เนื่องจากตําแหนงในกลุมวิชาชีพเฉพาะ หมายถึง
(1) ตําแหนงในกลุมวิชาชีพเฉพาะตามพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผู
ดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 หรือ
(2) ตําแหนงในสาขาที่พระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ ซึ่งตองมีใบประกอบวิชาชีพ สวนวิธีการดําเนินการใหเปนตําแหนงกลุมวิชาชีพ
เฉพาะจะตองเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งขางตน เชน มีสมาคมวิชาชีพมารองรับและกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ

ถาม:

เปนพนักงานมหาวิทยาลัยแลวจะมีโอกาสความกาวหนาหรือไม กรณีมีวุฒิปริญญาตรีจะสามารถเปลี่ยน
ตําแหนงไดหรือไม? และมีแนวทางปฏิบัติอยางไร?
ตอบ: ความก า วหน า ในสายอาชี พ ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย นอกจากกรณี มี คุ ณ วุ ฒิ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง สามารถ
ปรับเปลี่ยนตําแหนงใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติและคุณวุฒิที่ไดรับเพิ่มขึ้นแลว พนักงานมหาวิทยาลัยยัง
มีโ อกาสกา วหน า ในตํ าแหนง โดยสามารถที่ จะก าวเขา สู ตําแหน ง ระดั บชํ านาญการ ผู เ ชี่ย วชาญ หรื อ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ หากมีผลงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลงานวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ถาม:

พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนเดิมจะมีความกาวหนาในการเลื่อน P รอบที่สองหรือไม? เนื่องจากมี
พนักงานเงินอุดหนุนบางราย ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานไมครบ 3 ป โดยขาดไปเพียง 10-15 วัน?
ตอบ: พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนไดปรับสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตาม พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 นับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใชซึ่งก็คือ
วันที่ 17 ตุลาคม 2550 ดังนั้นระบบความกาวหนาเกี่ยวกับการเลื่อน P ซึ่งเปนไปตามโครงสรางตําแหนง
และบัญชีเงินเดือนเดิม จึงถูกยกเลิกไปตามผลแหงการที่พระราชบัญญัติฯ ฉบับใหมไดประกาศใช ซึ่งตาม
โครงสรางตําแหนงและบัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2550 ตําแหนงตางๆ จะไมมี P กํากับและบัญชีเงินเดือนมีลักษณะเปน Board Banding และโอกาสกาวหนา
ในตําแหนงจะมีเฉพาะการกาวเขาสูตําแหนงระดับผูชํานาญงาน ผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญหรือผูเชี่ยวชาญ
พิเศษ ดังนั้นการเลื่อน P รอบสองจึงมีอีกไมได
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สวัสดิการและสิทธิประโยชน
ถาม:

ถ า เปลี่ ย นสถานภาพไปเป น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย แล ว จะได รั บ เงิ น บํ า นาญคู ข นานไปกั บ
เงินเดือนของพนักงานหรือไม?
ตอบ: ไดรับ

ถาม: ถาเปลี่ยนสถานภาพหลังปแรกยังคงไดรับบํานาญคูขนานกับเงินเดือนของพนักงานหรือไม?
ตอบ: ไดรับ
ถาม:

ถาไดรับบํานาญ 3,000 บาท มหาวิทยาลัยใหเพิ่ม 2,100 บาท เมื่อเกษียณอายุงานแลว จะได
บํานาญเทาไร?
ตอบ: จะยังคงไดรับบํานาญ 3,000 บาท พรอมเงินชวยพิเศษคาครองชีพจากทางราชการ 2,100 บาท
รวม 5,100 บาท (อาจไดเพิ่มขึ้น หากมีการปรับบัญชีเงินบํานาญหรือเงินชวยพิเศษฯ)

ถาม:

กรณีเปลี่ยนสถานภาพหลังปแรก (ตั้งแต 17 ต.ค.51 เปนตนไป) สิทธิบํานาญ เงินชดเชย ยัง
เหมือนเดิมหรือไม?
ตอบ: เหมือนเดิม (ไดรับบําเหน็จหรือบํานาญเหตุทดแทน)
ถาม:

ปจจุบันอายุราชการ 9 ป 6 เดือน หากเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีขอรับเงิน
บํานาญ สวัสดิการของตัวเองและบิดา- มารดาเปนอยางไร? และจะไดรับบํานาญตลอดชีวิต
หรือไม?
ตอบ: พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปนผูรับบํานาญ พนักงานฯ และบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู
สมรสและบุตร) ใชสวัสดิการฐานะผูรับบํานาญจากทางราชการและจะไดรับเงินบํานาญและ
สวัสดิการจนกวาผูรับบํานาญจะถึงแกกรรม
ถาม:

อายุราชการ 15 ป ถาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสวัสดิการรักษาพยาบาลของ
บิดา-มารดา จะเปนอยางไร มีการยืนยันเปนลายลักษณอักษรหรือไม?
ตอบ: หากเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและเลือกขอรับบํานาญ จะใชสิทธิบุคคลในครอบครัวของผูรับ
บํานาญจากทางราชการ (สวัสดิการเบิกไดเหมือนขาราชการ) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550

ถาม:

ขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จะใชสวัสดิการรักษาพยาบาลใน
ระบบ “การจายตรง” ตอไดหรือไม?
ตอบ: ไดในกรณีที่เปลี่ยนสถานภาพและเลือกรับบํานาญ
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ถาม:

ขาราชการที่มีสิทธิรับบํานาญ เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และเลือกรับ
บํานาญจะใชสิทธิจากขาราชการ บํานาญใชหรือไม หรือตองใชสิทธิประกันสังคมกอน
ตอบ: ใชสิทธิของผูรับบํานาญจากทางราชการ
ถาม:

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุนที่บรรจุมาแลว 5 ป และตอสัญญาจาง ในกรณีที่ครบสัญญาแลว
จะไดรับบําเหน็จเหมือนขาราชการหรือไม?
ตอบ: ไมได
ถาม:

ขอใหอธิบาย สวัสดิการสิทธิประโยชนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น วาใครมี
สิทธิใชสวัสดิการนี้บาง? และจะตองสมัครอยางไร?
ตอบ: กองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจะจัดตั้งขึ้น ขณะนี้อยูในขั้นตอนการการดําเนินการจัดทํา
ระเบียบที่เกี่ยวของ ตามรางขอบังคับ ผูที่จะเปนสมาชิกของกองทุนฯ คือพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 (ตามความสมัครใจ) ในสวน ของหลักเกณฑและ
วิธีการสมัครเขาเปนสมาชิก รวมทั้งอัตราการจายเงินสะสมและสมทบกองทุนยังอยูในระหวาง
การพิจารณา

ถาม:

ขาราชการที่เปนสมาชิก กบข. เมื่อเปลี่ยนสถานภาพไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และขอรับ
บํานาญและเงิน กบข. จะตองจายเงินคา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือไม ในอัตราเทาไร?
ตอบ: ตาม (ราง) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การเขาเปนสมาชิกเปนไปตามความสมัครใจ (จะเปนหรือไม
เปนก็ได) ตามรางฯ จะเทากับอัตรา ของ กบข. คือสะสมและสมทบในอัตรารอยละ 3 ของอัตรา
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
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เงินเดือนและคาตอบแทน
ถาม: ภายหลังจากเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จะไดรับเงินเดือนใหมเมื่อใด?
ตอบ: ไมสามารถระบุไดชัดเจนขึ้นอยูกับสํานักงบประมาณวาจะโอนเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให
มหาวิทยาลัยเมื่อใด ซึ่งเรื่องนี้กองคลังไดมีบันทึกเวียนแจงทุกสวนงานใหเบิกจายเงินเดือนของผูเปลี่ยน
สถานภาพในอัตราเดิมกอนเปลี่ยนสถานภาพไประยะหนึ่ง เมื่อมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณแลว กองคลังจะแจงใหแตละสวนงานทราบเพื่อดําเนินการเบิกเงินสวนที่เพิ่มตอไป
ถาม : พนักงานมหาวิทยาลัยยังคงไดเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) หรือไม?
ตอบ: พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ หากเคยไดรับเงิน พ.ต.ส. ยังคงไดรับตอไป
เนื่ อ งจากเป น สิ ท ธิ ป ระโยชน ที่ ไ ด รั บ อยู เ ดิ ม จากเงิ น งบประมาณ ส ว นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ป รั บ
สถานภาพจากเงินอุดหนุน (เดิม) พนักงานที่บรรจุใหมและพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายไดจะไดรับ
เงินหรือไมนั้นขึ้นอยูกับตนสังกัดเพราะตองใชเงินรายไดของแตละสวนงาน
ถาม:

มหาวิทยาลัยจะมีนโยบายใหเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกผูที่ไดรับเงินเดือนสูงกวา 11,000 - 25,000
บาทบางหรือไม? เนื่องจากทํางานนานเกิน 20 ป ในขณะที่คนบรรจุใหมไดรับเงิน พ.ช.ค. เดือนละ 1,500
บาท
ตอบ: การจายเงิน พ.ช.ค. ของระบบราชการในปจจุบันเปนไปตามระเบียบของกระทรวง การคลังฯ ซึ่งเปน
การเพิ่มเงินใหแกผูมีรายไดนอยใหสามารถดํารงชีพอยูไดในสภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ โดยมหาวิทยาลัยใช
อัตราตามที่กระทรวงการคลังฯ กําหนดใหแกบุคลากรทุกประเภทและตองใชเงินเปนจํานวนมาก
ถาม: ขาราชการขึ้นเงินเดือนแบบใด? และใชระบบ Broad Banding เหมือนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม?
ตอบ: ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 นี้ขาราชการยังเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนแบบเดิมคือ จํานวน 0.5 ,1, 1.5 ขั้นตาม
บัญชีเงินเดือนที่ปรับใหมเมื่อ 1 ตุลาคม 2550 แตตอไปขาราชการพลเรือน (สังกัด ก.พ.) จะปรับเขาสูระบบ
แทงตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2550 ดังนั้น คาดวาการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเลื่อนเงินเดือนประจําปจะปรับรูปแบบใหมโดยใชบัญชีเงินเดือนเปนแบบแทง Broad Banding และ
เลื่อนเงินเดือนเปนเปอรเซ็นตของเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน
สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสังกัด ก.พ.อ. (มิใช ก.พ.)ขณะนี้ยังไมมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ

ถาม: หากการบริหารงานของคณะไมมีผลกําไร พนักงานมหาวิทยาลัยมีโอกาสไมไดขึ้นเงินเดือนหรือไม?
ตอบ: ปจจุบันการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยมิไดพิจารณาจากผลกําไรเพราะเพิ่งเปลี่ยนสถานภาพเมื่อ
17 ต.ค. 2550 การเลื่อนเงินเดือนไดกําหนดวงเงินในการเลื่อนจากจํานวนเปอรเซ็นตของอัตราที่มีคนครอง

คณะสาธารณสุขศาสตร (8 กันยายน 2551): เปลี่ยนสถานภาพปแรก: หลังปแรก แตกตางกันหรือไม?

ในแตละคณะซึ่งจะมากหรือนอยแตกตางกันตามจํานวนคนและจํานวนเงินเดือนรวมของทุกคนในคณะ
นั้นๆ แตในอนาคตมหาวิทยาลัยมีแนวโนมที่จะประเมินผลงานของแตละคณะและอาจจะกําหนดวงเงินที่
ใชในการเลื่อนเงินเดือนแตกตางกันตามความสามารถในการบริหารจัดการ ดําเนินการตามขอตกลงการ
ปฏิบัติงานระหวางหัวหนาสวนงานกับอธิการบดี อยางไรก็ตามคนที่มีผลงานก็ควรไดรับผลตอบแทนตาม
ความสามารถที่เปนธรรมและเหมาะสม
ถาม:

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 พนักงานมหาวิทยาลัยจะปรับเงินเดือนเปนเปอรเซ็นต (%) ตองการถามวามีเกณฑ
หรือไมวาเปอรเซ็นตที่จะปรับปรุงต่ําสุด กี่เปอรเซ็นต สูงสุด กี่เปอรเซ็นต?
ตอบ: มิไดกําหนดเปนกี่เปอรเซ็นต ในการเลื่อนเงินเดือนไวทั้งอัตราต่ําสุดหรือสูงสุด แตจํานวนที่เลื่อนให
พนักงานตองอยูภายในวงเงินของสวนงาน
หากดํารงตําแหนงพยาบาลที่เปนหัวหนาหอผูปวยใกลจะเกษียณอายุราชการแลว ถาเปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยแลวเงินตางๆ จะยังไดรับอยูหรือไม?
ตอบ: พนักงานมหาวิทยาลัย ที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการจะไดรับเงินเดือน คาตอบแทนไมนอยกวาที่ไดรับ
อยูเดิมซึ่งเปนไปตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ตําแหนงพยาบาล(หัวหนาหอผูปวย) จะไดรับ
เชน (ตามระเบียบราชการเดิม) ดังนี้
 เงินเดือน (เงินเดือนเดิม x 1.2 เทา)
 เงินประจําตําแหนง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ (กรณีระดับ 7 ไดรับ 3,500 บาท / เดือน)
 เงินประจําตําแหนง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ (กรณีระดับ 8 ไดรับ 5,600 บาท / เดือน)
 เงินคาตอบแทน กรณีไดรับเงินประจําตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ ระดับ 8 (5,600 บาท / เดือน)
 เงิน พ.ต.ส. ในอัตราที่ไดรับอยูเดิม หากไมเปลี่ยนลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ถาม:

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (3 ตุลาคม 2551) : 1 ป กับการออกนอกระบบ คําถามที่ตองการคําตอบ

การเปลี่ยนสถานภาพ
ถาม: หากเปลี่ยนทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย จะแนใจไดอยางไรวาสิทธิและสวัสดิการตางๆ จะเปนอยางที่พูด?
ตอบ: ระบบการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยและรายละเอียดในเรื่องตางๆ ไดผานการพิจารณาและ
กลั่นกรองจากคณะทํางาน / คณะกรรมการชุดตางๆ หลายชุด จึงมั่นใจไดวา แมมีการเปลี่ยนผูบริหารระบบ
ตางๆ ก็จะยังคงอยูและเปนไปอยางที่กลาวไวแนนอน
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โครงสรางตําแหนงและความกาวหนาในอาชีพ
ถาม:

ปจจุบันตําแหนงนักวิทยาศาสตร ระดับ 7 (ผูชํานาญการ) ตองใหไดระดับ 8 กอนแลวออกไปเปนพนักงาน
จึงจะไดคาตอบแทน 3,500 บาท ใชหรือไม
ตอบ: ไมใช เพราะระบบความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ไดกําหนดใหไดรับเงินประจํา
ตําแหนงประเภทผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ หรือผูเชี่ยวชาญพิเศษ ในอัตราที่ ก.บ.ค. กําหนด(ยังไมผานที่
ประชุม) โดยอัตราที่จะไดรับจะแตกตางกันตามกลุมตําแหนง โดยตําแหนงในกลุมวิชาชีพเฉพาะ กลุม
สนับสนุนวิชาการ กลุมสนับสนุนทั่วไป จะไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราที่ไมเทากัน(ไมนอยกวา
3,500 บาท) ดังนั้นหากดํารงตําแหนงนักวิทยาศาสตร ระดับ 7 และเปนผูชํานาญการ ก็จะไดรับเงินประจํา
ตําแหนงประเภทผูชํานาญการ ในอัตราที่ ก.บ.ค. กําหนดโดยไมตองรอใหเปนระดับ 8 ก็ได

ถาม:
ถาม:

แนวโนมที่ตําแหนงนักวิทยาศาสตร จะถูกจัดอยูในกลุมวิชาชีพเฉพาะ และไดรับเงินประจําตําแหนง
วิชาชีพเฉพาะจะเปนไปไดมากนอยแคไหน?
จากโครงสรางตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนไมวาจะอยูในกลุมตําแหนงใด จะไมมี
เงินประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะอีกแลว แตตําแหนงที่อยูในกลุมตางๆ จะไดรับเงินประจํ า
ตําแหนงประเภทผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ หรือผูเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อดํารงตําแหนงที่จะถูกจัดอยูในกลุม
วิชาชีพเฉพาะจะตองเปนวิชาชีพ หรือเปนตําแหนงที่ระบบราชการจัดอยูในกลุมวิชาชีพเฉพาะไวแตเดิม

ถาม: ตําแหนงพยาบาล (ผูชํานาญการ ระดับ 8) และดํารงตําแหนงหัวหนาหอผูปวย เปนตําแหนงในกลุมใด?
ตอบ: ตําแหนงพยาบาล จัดอยูในกลุมตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ หากดํารงตําแหนงระดับชํานาญการดวยก็ยังจัดอยู
ในกลุมวิชาชีพเฉพาะ แตเปนตําแหนงระดับผูชํานาญการ แตทั้งนี้ หากดํารงตําแหนงหัวหนาหอผูปวย ซึ่ง
จัดเปนตําแหนงประเภทผูบริหาร (ระดับหัวหนาหนวยในโรงพยาบาล) ก็จะถือวาผูนั้นดํารงตําแหนง
ประเภทผูบริหาร (ระดับหัวหนาหนวยงานในโรงพยาบาล) และจะใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราที่
สูงที่สุดเพียงอัตราเดียว
ถาม:

ปจจุบันดํารงตําแหนงนักวิชาการการศึกษา แตปฏิบัติงานในหนาที่นักจิตวิทยา ถาเปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยจะถูกประเมินอยางไร?
ตอบ: ข อ แนะนํ า คื อ ควรเปลี่ ย นตํ า แหน ง ให ต รงกั บ ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู จ ริ ง ซึ่ ง เป น งานที่ ต รงตาม Job
Description และปญหาเกี่ยวกับการประเมินผลก็จะหมดไป

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (3 ตุลาคม 2551) : 1 ป กับการออกนอกระบบ คําถามที่ตองการคําตอบ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน
ถาม: เงินบํานาญขั้นต่ําจะไดเงิน 5,100 บาท/เดือน จริงหรือไม
ตอบ: ตาม พ.ร.ก.(ฉบับที่ 10) กรณีเงินบํานาญนอยกวา 5,100 บาท/เดือน ใหไดรับเงินชวยคาครองชีพสมทบ
เปน 5,100 บาท/เดือน
ถาม: ถาเปลี่ยนสถานภาพหลังวันที่ 17 ตุลาคม 2551 สามารถลาออกจาก กบข. ไดหรือไม
ตอบ: ได
ถายื่นแสดงเจตนาวันที่ 6 ตุลาคม 2551 วันที่อนุมัติคือวันที่เทาไหร เงินเดือนพนักงานฯ เงินบํานาญ และ
เงิน กบข. จะไดรับเมื่อไหร
ตอบ: - ถาไมไดกําหนดวันที่เริ่มสัญญา จะถือวาวันแสดงเจตนาเปนวันอนุมัติ
- เงินเดือนพนักงาน กองคลังไดมีบันทึกเวียนแจงทุกสวนงานใหเบิกจายเงินเดือนของผูเปลี่ยนสถานภาพ
ในอัตราเดิมกอนเปลี่ยนสถานภาพไประยะหนึ่ง เมื่อมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานัก
งบประมาณแล ว กองคลั ง จะแจ ง ให แ ต ล ะส ว นงานทราบเพื่ อ ดํ า เนิ น การเบิ ก เงิ น ส ว นที่ เ พิ่ ม ต อ ไป
- เงินบํานาญ และเงิน กบข. จะไดหลังจากมหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหออกประมาณ 1 เดือน
ถาม:

ถาม:

ถ า เปลี่ ย นสถานภาพเป น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ต อ งใช สิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คมใช ห รื อ ไม และสิ ท ธิ เ พี ย ง
200,000 บาท ใชหรือไม
ตอบ: - กรณีเปลี่ยนสถานภาพแลวเปนผูรับบํานาญใชสิทธิผูรับบํานาญจากทางราชการ
- กรณีไมเปนผูรับบํานาญ ตัวพนักงานฯ ใชสิทธิประกันสังคม บุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คูสมรส
และบุตร) สามารถใชสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลเทียบเทาขาราชการ โดยเบิกจากกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ไมจํากัดวงเงิน)
ถาม:

หากเปลี่ ย นสถานภาพเป น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย แล ว กรณี เ จ็ บ ป ว ยต อ งรั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาลที่
ตางจังหวัด โดยไมไดสมัครเบิกจายตรงมากอน หากสมัครภายหลัง จะสมัครเบิกจายตรงโรงพยาบาลนั้น
ไดหรือไม
ตอบ: ได ใช สิ ท ธิ เ บิ ก จ า ยตรงกรณี ข องผู รั บ บํ า นาญ แต ร ะยะเวลาของการใช สิ ท ธิ ต อ งเป น ไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ถาม:

ขาราชการถาเปลี่ยนสถานภาพไปเปนพนักงานแลวแตงงานสามีและบุตรจะไดสิทธิขาราชการบํานาญ
หรือไม
ตอบ: ได ถาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและเปนผูรับบํานาญ
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ถาม:

กรณีที่ไปทํางานโรงพยาบาลเอกชนและขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนกองทุนประกันสังคม ถาเปลี่ยน
สถานภาพไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและเปนขาราชการบํานาญ จะไดรับการยกเวนไมตองใชสิทธิ
ประกันสังคม และขอใชสิทธิขาราชการบํานาญไดหรือไม
ตอบ: ไมไดเนื่องจากกรมบัญชีกลางจะตรวจสอบจากเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักตามที่ไดขึ้นทะเบียน
ผูประกันตนไว

ถาม: ถาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย อายุราชการเหลืออีก 1- 2 ป จะไดรับเงินชดเชยหรือไม
ตอบ: ได หากออกจากงาน กรณีปฏิบัติงานครบสัญญา ถูกใหออกกอนครบสัญญา หรือเกษียณอายุงาน
ถาม: เงินชดเชยการพนสภาพฯ เหมือนกับเงินบําเหน็จหรือเงินบํานาญหรือไม
ตอบ: ไมเหมือน เนื่องจากเปนเงินที่จายใหเฉพาะกรณีที่ถูกใหออก ครบสัญญาจาง หรือเกษียณอายุงานเทานั้น
ถาม:

อายุราชการเหลือ 9 ปจะเกษียณ หากทําสัญญาครั้งแรก 5 ป และตอสัญญาอีก 4 ป จะไดรับเงินชดเชย
หรือไมอยางไร
ตอบ: ไดรับหากปฏิบัติงานจนครบสัญญาแลวออกจากงานเนื่องจากครบสัญญา หรือปฏิบัติงานจนเกษียณฯ
(กรณีปฏิบัติงานครบหกปแตไมครบสิบปจะไดรับเงินชดเชยแปดเทาของเงินเดือนสุดทาย)
ถาม: การทําสัญญา2 ครั้ง ครั้งละ 5 ป หรือทําสัญญาครั้งเดียว 10 ป จะมีความแตกตางทางเงินชดเชยหรือไม
ตอบ: ไมแตกตาง หากปฏิบัติงานจนครบสัญญาแลวออกจากงาน

ถาม: พนักงานมหาวิทยาลัย ทํางานครบสัญญา 10 ปแลวลาออก จะไดรับเงินชดเชย เปน 6 เทา หรือ 10 เทา
ตอบ: ไดรบั เงินชดเชย 10 เทาของอัตราเงินเดือนเดือนสุดทายหากออกจากงาน กรณีปฏิบัติงานครบสัญญา
ถาม: ถาทําสัญญา 10 ป และประเมินไมผาน ตองออกกอน จะไดรับเงินชดเชยหรือไม
ตอบ: ได
ถาม:

หากเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย วันลาพักผอนสะสมที่เหลืออยูจะถูกตัดทิ้งและเริ่มนับ
ใหมใชหรือไม
ตอบ: ไมใช วันลาตาง ๆ จะนับตอเนื่องจากเดิม
ถาม:

ข า ราชการที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพไปเป น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เดิ ม ใช สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารข า ราชการเงิ น กู
เคหะสงเคราะห จะใชสิทธิ ตอไปไดหรือไม
ตอบ: ใชสิทธิตอไปได

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (3 ตุลาคม 2551) : 1 ป กับการออกนอกระบบ คําถามที่ตองการคําตอบ

เงินเดือนและคาตอบแทน
ถาม: ระบบการประเมินขั้นเงินเดือน ของพนักงานและขาราชการใชระบบเดียวกันหรือคนละระบบ?
ตอบ: การเลื่อนเงินเดือนประจําปของขาราชการเปนไปตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2544 ซึ่ง
เลื่อนเปนขั้นเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขาราชการ สวนของพนักงานเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ลง
วันที่ 10 กันยายน 2551 ซึ่งเลื่อนเปนเปอรเซ็นตของเงินเดือน

