ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 625/2564)
เรื่อง หลักเกณฑ แนวปฏิบตั ิ และอัตราการจายเงินชวยเหลือกรณีบุคลากรติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19)
......................................................

ตามที่ ส ภาวการณ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ ใ หม 2019 (COVID-19)
ได แ พรก ระจายในพื้ นที่ต า ง ๆ อยางกว า งขวางทั้งภายในและตางประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข ไดมี
ประกาศใหเปนโรคติดต ออันตราย และมีการพบผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจํานวนมาก ในสภาวการณ
ดังกลาว มหาวิทยาลัยขอนแกนตระหนักและมีความหวงใยตอบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางมาก ดังนั้น เพื่อ
เปนชองทางการชวยเหลือ และเยียวยาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่พบการติดเชื้อ หรือกรณีเสียชีวิต
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ดังกลาว และเพื่อสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรและ
ใหความเชื่อมั่นวามหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาทีม่ จี ิตสํานึก มีความรับผิดชอบตอบุคลากร นักศึกษา และ
ตอชุมชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 (1) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2558 และความในขอ 9.4(1) และขอ 30 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ
การเงิน การพัสดุ ทรัพยสินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการ
คลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 จึงเห็น
ควรใหออกประกาศหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และอัตราการจายเงินชวยเหลือกรณีบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ไว ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรีย กว า “ประกาศมหาวิทยาลัย ขอนแก น (ฉบับที่ 625 /2564) เรื่อง
หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และอัตราการจายเงินชวยเหลือกรณีบุคลากรเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019
(COVID-19)”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

-2ขอ 3 ขอความในประกาศใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน
“บุคลากร”

หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการ ลูกจางของ
ส ว นราชการ ลู ก จ า งของมหาวิ ท ยาลั ย พนั ก งาน
วิ ส าหกิ จ ของส ว นงาน พนั ก งานคณะนิ ติ ศ าสตร
พนั ก งานวิ ท ยาลั ย การปกครองท อ งถิ่ น พนั ก งาน
วิทยาลัยนานาชาติ พนักงานวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจั ด การ (MBA) พนัก งานสถาบัน ภาษา รวมถึง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เปนบุคคลภายนอก

“เงินชวยเหลือ” หมายความวา เงินที่มหาวิทยาลัยมอบใหบุคคลากรณีที่ติดเชื้อ หรือ
มอบใหทายาทกรณีที่เสียชีวิตอันเนื่องจากเชื้อไวรัส
“เชื้อไวรัส”

หมายความวา เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19)

ขอ 5 ผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ
5.1 บุคลากรที่ไดรับการตรวจพิสูจนทางหองปฏิบัติการและพบการติดเชื้อไวรัสหรือมี
ใบรั บ รองแพทย จ ากโรงพยาบาลของรัฐ หรื อ หนวยงานของรัฐ ที่ เชื่ อ ถื อ ได ว า ติ ดเชื้อ ไวรั สมีสิ ทธิ ไ ด รั บ เงิน
ชวยเหลือเปนคารักษาพยาบาลตามที่จายจริงจํานวนไมเกิน 50,000.-บาท (หาหมื่นบาทถวน)
5.2 บุคลากรเจ็บปวยดวยภาวะโคมา หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทลมเหลว
หรือ การเจ็บปวยระยะสุดทายซึ่งเปนการเจ็บปวยรุนแรงที่แพทยลงความเห็นวาไมมีวิธีการรักษาใหห ายได
หรือเปนสาเหตุทําใหเสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัส ใหทายาทมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือจํานวน
500,000.- บาท (หาแสนบาทถวน) ซึ่งทายาทดังกลาวจะตองเปนทายาทโดยชอบตามที่กฎหมายกําหนด
ทั้งนี้ การติดเชื้อไวรัสตาม 5.1 และ 5.2 จะตองไมเกิดจากความจงใจโดยกระทําการใหตน
ไดรับเชื้อ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนเหตุใหตนตองติดเชื้อไวรัส เชน ฝาฝนการ
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันการติดเชื้อของหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัส หรือฝาฝนหลัก เกณฑตามประกาศของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกั บมาตรการด า นการ
ปองกันเชื้อไวรัส

-3ขอ 6 การขอรับเงินชวยเหลือ
6.1 ในกรณี ที่ บุ ค ลากรติ ด เชื้ อ ไวรั ส ให ท ายาทผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น ช ว ยเหลื อ หรื อ
ผูไดรับมอบอํานาจ หรือหัวหนาสวนงานที่บุคลากรผูนั้นสังกัด หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนงาน ยื่น
คําขอรับเงินชวยเหลือตามแบบคําขอทายประกาศนี้ พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวที่มหาวิทยาลัยออกให
ของผูติดเชื้อไวรัส หลักฐานแสดงผลการตรวจพบเชื้อไวรัส และสําเนาใบเสร็จคารักษาพยาบาลที่ระบุคาใชจาย
อั นเนื่องมาจากการรักษา โดยใหดําเนินการภายใน 90 วัน นับแตวัน ที่ตรวจพบการติดเชื้อไวรัส หากพน
กําหนดระยะเวลาดังกลาวถือวาไมประสงคจะขอรับเงินชวยเหลือ
6.2 ในกรณีที่บุคลากรเสียชีวิต ใหทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ หรือผูได รับมอบ
อํ านาจ ยื่นคําขอรับเงินชวยเหลือตามแบบคําขอทายประกาศนี้ พรอมแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูยื่นคําขอ สําเนาบัตรประจําตัวที่มหาวิทยาลัยออกใหบุคลากรผูเสียชีวิต หลักฐานแสดงผลการ
ตรวจพบเชื้อไวรัส และสําเนาใบมรณบัตร ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เสียชี วิต หากไมดําเนิน การภายใน
กําหนดดังกลาวถือวาไมประสงคจะขอรับเงินชวยเหลือ
ขอ 7 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลการขอรับเงินชวยเหลือประกอบดวย
รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธาน ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองกฎหมาย ผูแทนจากคณะที่บุคลากรสังกัด 1 คน เปนกรรมการ ขาราชการหรือพนักงานกอง
ทรัพยากรบุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน และเปนผูชวยเลขานุการ อีกจํานวน 2 คน โดยมี
หนาที่ตรวจสอบขอมูลและความถูกตองของเอกสารเพื่อเสนอตออธิการบดีพิจารณา
ขอ 8 ในกรณี สว นงานใดที่มี บุคลากรซึ่งมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ ไวรัส มีความประสงค จะ
กําหนดอัตราเงินชวยเหลือมากกวาที่กําหนดไวในประกาศนี้ สวนงานสามารถกําหนดเพิ่มเติมไดโดยใชเงิน
รายไดของสวนงานจายเพิ่มเติมจากอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศฉบับนี้ โดยใหเสนอเรื่องต อ
คณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ
ขอ 9 หลักฐานประกอบการเบิกจาย
9.1 กรณีจายเงินชวยเหลือตามขอ 5.1 ใหใชใบเสร็จรับเงินตามที่จายจริง
9.2 กรณีจายเงินชวยเหลือตามขอ 5.2 ให ใชใบสําคัญ รับเงินของทายาทโดยชอบตามที่
กฎหมายกําหนด
ขอ 10 ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนผูอนุมัติสั่งจายเงินชวยเหลือตาม
อัตราที่กําหนด

-4ขอ 11 กรณีบุคคลที่ไมมีกําหนดในประกาศนี้ ใหเสนออธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติโดยผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอ 12 ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และกรณีที่มีปญหาในทางปฏิบัติหรือการตีความ
ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารยชาญชัย พานทองวิริยะกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

