ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการเพิ่ ม เงิ น เดื อ นพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๕/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แหง
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ข อ ๕ ข อ ๗ ข อ ๒๔ และข อ ๒๗ แห ง ข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
11 กันยายน ๒๕๖๑ จึงใหกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตรอบการเพิ่มเงินเดือน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป
ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่ม
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ก.บ.บ.” หมายความว า คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลตามข อบั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
“พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ” หมายความวา พนัก งานมหาวิท ยาลัย ตามขอ บัง คับ มหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
“สวนราชการภายใน” หมายความวา คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และสวนราชการหรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และใหหมายความรวมถึง สวนงานภายในที่จัดตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย
“กลุ ม ตํ า แหน ง วิ ช าการ” หมายความว า ผู ที่ทํ า หน า ที่ ส อนและวิ จั ย ได แก ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย
“กลุมตําแหนงประเภทผูบริหาร” หมายความวา ผูที่ดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก รองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หัวหนา
สํานักงานเลขานุการ

๒
“กลุ มตํ า แหน งประเภทวิ ช าชีพเฉพาะหรือเชี่ย วชาญเฉพาะและกลุมตําแหนงประเภททั่ว ไป”
หมายความวา ผูที่ดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญการ
ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญงาน และระดับปฏิบัติงาน
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ
“ผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบที่ ๑” หมายความวา ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
“ผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบที่ ๒” หมายความวา ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ระหวางวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
ขอ ๔ การเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยใหเพิ่มปละ ๑ ครั้ง คือ ณ วันที่ ๑ ตุลาคมของทุกป
ขอ ๕ การเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยใหเพิ่มไดไมเกินวงเงินรอยละ ๔ ของเงินเดือนที่จาย
ใหพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ กันยายน หากปงบประมาณใด จะเพิ่มหรือลดวงเงินจากที่กําหนดไวให
เสนอ ก.บ.บ. พิจารณา
พนั ก งานมหาวิ ทยาลั ย ที่ จ า งด ว ยเงิ น รายได ในสั ง กั ด ของส ว นราชการภายใน ให ใ ช ว งเงิ น เพิ่ ม
เงินเดือนจากเงินรายไดของตนสังกัด เวนแต ก.บ.บ.จะกําหนดเปนอยางอื่น
ขอ ๖ การเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยใหนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบที่ ๑
และรอบที่ ๒ ของปนั้นมาเปนหลักในการพิจารณา พรอมทั้งขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย
และจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ใหสวนราชการภายในกําหนดจํานวนวันลาและจํานวนครั้งการมาทํางานสายตามระดับผลการ
ประเมินใหเหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจของหนวยงานนั้นๆ และประกาศใหพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดทราบ
ลวงหนา
ขอ ๗ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ก.บ.บ. อาจประกาศกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแตละครั้งไดตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๘ การเพิ่มเงินเดือนประจําปใหคํานวณเปนรอยละของอัตราเงินเดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
แตตองไมเกินอัตราเงินเดือนสูงสุดของสายงานหรือระดับตําแหนง หากมีเศษของการคํานวณไมถึงสิบบาทใหปด
เปนสิบบาท
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไดรับเงินเดือนสูงสุดหรือใกลถึงเงินเดือนสูงสุดของสายงานหรือ
ระดับตําแหนงตามที่ ก.บ.บ.กําหนด ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ คํานวณเปนรอยละของอัตราเงินเดือน ณ วันที่ ๓๐
กันยายน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการ หากมีเศษของการคํานวณไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท
ขอ ๙ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะไดรับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนประจําป ตองอยูในหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาระดับตามที่ ก.บ.บ. กําหนด
(๒) ไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ
(๓) ไมถูกสั่งพักราชการเกินกวา ๔ เดือน
(๔) ไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(๕) ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา ๘
เดือน โดยนับแตวันบรรจุและแตงตั้งจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน หากวันที่บรรจุและแตงตั้งตรงกับวันหยุดราชการ
ใหนับวันที่เปดทําการวันแรกเปนวันเริ่มตน หรือหากถึงแกกรรมตองไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
๘ เดือน

๓
(๖) ผูที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในประเทศหรือตางประเทศ
ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวา ๘ เดือน ยกเวนในสาขาวิชาที่อยูในแผนพัฒนาบุคลากรที่ผานความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย
(๗) ตองมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไมเกิน ๔๕ วัน แตไมรวมถึงวันลาตาม (๖) และวันลา
ดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะ
วันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกิน ๙๐ วัน
(ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไมเกิน
๑๒๐ วันทําการ
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากราชการตามหนาที่
(จ) ลาพักผอน
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(ซ) ลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ครั้งหนึ่งติดตอกันไดไมเกิน ๑๕ วันทําการ
การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาปวย การลากิจสวนตัว การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
และลาพักผอนใหนับเฉพาะวันทําการ
ขอ ๑๐ กรณีที่ผู บังคับบัญชาเห็น สมควรไมเพิ่มเงินเดือนใหกับผู ใด ตองแจงเหตุผลใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูนั้นทราบกอนมีคําสั่งเพิ่มเงินเดือน เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นไดชี้แจงหรือขอใหมี
การทบทวนแลวแตกรณี ตามสมควร ภายใน ๗ วันนับจากวันที่ไดรับแจง
ใหผูบังคับบัญชารายงานความเห็นพรอมขอมูลเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เห็นสมควรไมเพิ่ม
เงินเดือนให ก.บ.บ. พิจารณา
ขอ ๑๑ ให ก.บ.บ. มีอํานาจในการบริหารวงเงินงบประมาณเพื่อเพิ่มเงินเดือน และจัดสรรวงเงินที่
กันไวเพื่อการบริหารในการเพิ่มเงินเดือนแตละครั้ง
การบริหารวงเงินงบประมาณเพื่อเพิ่มเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ใหแยกออกเปน ๓ กลุม ดังนี้
(๑) กลุมตําแหนงวิชาการ
(๒) กลุมตําแหนงประเภทผูบริหาร
(๓) กลุมตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและกลุมตําแหนงประเภททั่วไป
การจัดสรรวงเงินที่กันไวเพื่อบริหารตามวรรคหนึ่งตองไมเกินรอยละ ๐.๐๕ ของเงินเดือนที่จายให
พนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ กันยายน ใหกระทําไดเฉพาะกรณี ดังนี้
(๑) เงินงบประมาณแผนดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการคาใชจายบุคลากรของทุกสวนราชการภายใน
(๒) เงินรายไดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จัดสรรเปนคาใชจายบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี
ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยโดยคําเสนอแนะของ ก.บ.บ. ประกาศกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการ
บริหารวงเงินที่กันไวเพื่อการบริหาร กอนออกคําสั่งเพิ่มเงินเดือน
ขอ ๑๒ ในแตการเพิ่มเงินเดือนประจําป ใหอธิการบดีเปนผูบริหารวงเงินสําหรับการเพิ่มเงินเดือน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยแตละกลุม และวงเงินที่กันไวตามขอ ๑๑
อธิการบดีอาจมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการภายในบริหารวงเงินงบประมาณเพื่อเพิ่มเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดภายในวงเงินที่ไดรับจัดสรร

๔
ขอ ๑๓ การเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีเปนผูสั่งเพิ่มตามขอเสนอแนะของ
ผูบังคับบัญชา เวนแตผูบังคับบัญชาเสนอแนะไมถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศ
หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยหรือของทางราชการ ใหอธิการบดีออกคําสั่งใหมใหถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขในประกาศหรือคําสั่งของทางมหาวิทยาลัยหรือของทางราชการนั้น
การเพิ่มเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยในแตละสวนราชการภายใน ตามขอ ๑๑ วรรคสอง (๑)
(๒) ระดั บ รองคณบดี และระดั บ หั ว หน า สํ านัก งานเลขานุ การ กับ (๓) ใหหัว หนาส ว นราชการภายในที่เป น
ผูบังคับบัญชาเปนผูเสนอแนะตออธิการบดี
การเพิ่มเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี ตามขอ ๑๑ วรรคสอง (๒)
ระดับผูอํานวยการกอง และ (๓) ใหรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีที่เปนผูบังคับบัญชาเปนผูเสนอแนะตอ
อธิการบดี เวนแต อธิการบดีจะมอบหมายเปนอยางอื่น
การเพิ่มเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ วรรคสอง (๒) ระดับรองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก ใหอธิการบดีเปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการและสั่งเพิ่มเงินเดือน
การเพิ่มเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ วรรคสอง (๒) ระดับอธิการบดีใหนายก
สภามหาวิทยาลัยเปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการและสั่งเพิ่มเงินเดือน
ขอ ๑๔ การเพิ่มเงินเดือนใหเพิ่มไดไมเกินวงเงินที่ไดรับการจัดสรรใหใชในการเพิ่มเงินเดือน
การเพิ่มเงินเดือนใหเพิ่มเงินเดือนภายในวงเงินของแตละกลุมกอน หากวงเงินงบประมาณของกลุม
ใดมีเหลือ อาจเกลี่ยวงเงินที่เหลือเพื่อเพิ่มเงินเดือนใหกลุมอื่นตอไป ทั้งนี้ ใหแยกวงเงินเพิ่มเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จางดวยเงินงบประมาณและเงินรายไดออกจากกัน
การเพิ่ มเงิ นเดื อนให พนักงานมหาวิทยาลัย หามมิใหใชวิธีการหารเฉลี่ย วงเงิน เพื่อใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยทุกคนไดรับการเพิ่มเงินเดือนในอัตรารอยละที่เทากัน
ขอ ๑๕ การเพิ่มเงินเดือนประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัยแตละคนใหเพิ่มไดในอัตรารอยละ
ของอัตราเงินเดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ตามระดับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ดังนี้
ระดับผลการประเมิน
ดีเดน
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง

คะแนน (รอยละ)
๙๐ – ๑๐๐
๘๐ – ๘๙
๗๐ – ๗๙
๖๐ – ๖๙
ต่ํากวา ๖๐

ไดรับการเพิ่มเงินเดือน (%)
ไมเกินรอยละ ๖
ไมเกินรอยละ ๕
ไมเกินรอยละ ๔
ไมเกินรอยละ ๓
ไมไดเพิ่ม

ขอ ๑๖ ผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแตละคนในแตละป ใหกองการเจาหนาที่แจงให
พนักงานมหาวิทยาลัยทราบเปนขอมูลเฉพาะแตละบุคคล ประกอบดวย
(๑) อัตรารอยละที่ไดรับการเพิ่ม
(๒) จํานวนเงินที่ไดรับการเพิ่ม
(๓) เงินเดือนที่พึงไดรับเมื่อไดรับการเพิ่มตามผลการเพิ่มเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมไดรับการเพิ่มเงินเดือน ใหกองการเจาหนาที่แจงเหตุผลที่ไมไดเพิ่ม
เงินเดือนใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นทราบดวย
การแจงผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยใหแจงเปนหนังสือหรือแจงในระบบฐานขอมูล
บุคลากรของมหาวิทยาลัย

๕
ขอ 17 พนั กงานมหาวิทยาลัย ผูใดได รับ เงิ นเดือนถึงระดับ เงินเดื อนสูงสุดที่ ก.บ.บ. กําหนด
สํา หรั บ ตํา แหน งที่ดํา รงอยูแล ว หากผู นั้ นไดรับ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นและเงินเดือนที่ไดรับอยูนั้น ต่ํากวา
เงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.บ.บ. กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งใหมนั้น ใหอธิการบดีสั่งเพิ่มเงินเดือนใหผูนั้น
เปนกรณีพิเศษได โดยใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งหลังสุดมาใชในการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน
ดังกลาว โดยใหเพิ่มเงินเดือนตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้น
ขอ 18 ในกรณีที่เงินเดือนขั้นต่ําชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทใด ระดับใด ยังมีผล
ใชบังคับอยู คําวา “เงินเดือนขั้นต่ํา” ตามประกาศนี้ ใหหมายความถึงเงินเดือนขั้นต่ําชั่วคราว
ขอ ๑๙ ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และมีอํานาจออกหลักเกณฑ คําสั่งหรือแนวปฏิบัติ
ซึ่งไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ในกรณี ที่มีป ญ หาเกี่ย วกับ การปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจ ฉัยชี้ขาด เว น แต
อธิการบดีเห็นวา ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ควรนําสูการพิจารณาของ ก.บ.บ. ใหนําเสนอ ก.บ.บ.
เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด และคําวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีหรือ ก.บ.บ. แลวแตกรณีใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

