
 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 
   

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการเพ่ิมเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ใหเหมาะสมและชัดเจนยิ่งข้ึน   
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๕/๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ขอ ๕ ขอ ๗ ขอ ๒๔ และขอ ๒๗ แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไข
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งท่ี  12/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี 
11  กันยายน  ๒๕๖๑ จึงใหกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
 

 ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตรอบการเพ่ิมเงินเดือน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒  ณ วันท่ี ๑ 

ตุลาคม  ๒๕๖๒ เปนตนไป 

 ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการเพ่ิม

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๙ 

 ขอ ๓  ในประกาศนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“อธิการบดี”  หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“ก.บ.บ.”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี   วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
“สวนราชการภายใน”  หมายความวา  คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และสวนราชการหรือ

หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  และใหหมายความรวมถึง สวนงานภายในท่ีจัดตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย 
 “กลุมตําแหนงวิชาการ”  หมายความวา  ผู ท่ีทําหนาท่ีสอนและวิจัย  ไดแก  ศาสตราจารย   
รองศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารย   อาจารย 
 “กลุมตําแหนงประเภทผูบริหาร”  หมายความวา  ผูท่ีดํารงตําแหนงอธิการบดี  รองอธิการบดี  
ผูชวยอธิการบดี   คณบดี  ผูอํานวยการสํานัก  รองคณบดี  รองผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง  หัวหนา
สํานักงานเลขานุการ 
 



 ๒ 

 
 

 “กลุมตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและกลุมตําแหนงประเภทท่ัวไป”  
หมายความวา  ผูท่ีดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ระดับเชี่ยวชาญ  ระดับชํานาญการพิเศษ  ระดับชํานาญการ  
ระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญงานพิเศษ  ระดับชํานาญงาน  และระดับปฏิบัติงาน 

  “ป”  หมายความวา  ปงบประมาณ 
 “ผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบท่ี ๑”  หมายความวา  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม  
 “ผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบท่ี ๒”  หมายความวา  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

ระหวางวันท่ี ๑ เมษายน ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
 ขอ ๔ การเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยใหเพ่ิมปละ ๑ ครั้ง  คือ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคมของทุกป 
 ขอ ๕ การเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยใหเพ่ิมไดไมเกินวงเงินรอยละ ๔  ของเงินเดือนท่ีจาย

ใหพนักงานมหาวิทยาลัย  ณ  วันท่ี ๑ กันยายน  หากปงบประมาณใด จะเพ่ิมหรือลดวงเงินจากท่ีกําหนดไวให
เสนอ ก.บ.บ. พิจารณา  

 พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจางดวยเงินรายไดในสังกัดของสวนราชการภายใน ใหใชวงเงินเพ่ิม
เงินเดือนจากเงินรายไดของตนสังกัด เวนแต ก.บ.บ.จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

 ขอ ๖ การเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยใหนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบท่ี ๑ 
และรอบท่ี ๒ ของปนั้นมาเปนหลักในการพิจารณา พรอมท้ังขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย
และจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   

 ท้ังนี้ ใหสวนราชการภายในกําหนดจํานวนวันลาและจํานวนครั้งการมาทํางานสายตามระดับผลการ
ประเมินใหเหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจของหนวยงานนั้นๆ และประกาศใหพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดทราบ
ลวงหนา   

 ขอ ๗ ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ก.บ.บ. อาจประกาศกําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ
พิจารณาเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแตละครั้งไดตามความจําเปนและเหมาะสม 

 ขอ ๘  การเพ่ิมเงินเดือนประจําปใหคํานวณเปนรอยละของอัตราเงินเดือน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน  
แตตองไมเกินอัตราเงินเดือนสูงสุดของสายงานหรือระดับตําแหนง  หากมีเศษของการคํานวณไมถึงสิบบาทใหปด
เปนสิบบาท  

 กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไดรับเงินเดือนสูงสุดหรือใกลถึงเงินเดือนสูงสุดของสายงานหรือ
ระดับตําแหนงตามท่ี ก.บ.บ.กําหนด ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ คํานวณเปนรอยละของอัตราเงินเดือน ณ วันท่ี ๓๐ 
กันยายน  โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการ  หากมีเศษของการคํานวณไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท 

 ขอ ๙ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะไดรับการพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนประจําป ตองอยูในหลักเกณฑ  
ดังตอไปนี้  

 (๑)  มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาระดับตามท่ี ก.บ.บ. กําหนด 
 (๒)  ไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑ   
 (๓)  ไมถูกสั่งพักราชการเกินกวา ๔ เดือน   
 (๔)  ไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 (๕)  ไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา  ๘ 

เดือน  โดยนับแตวันบรรจุและแตงตั้งจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน  หากวันท่ีบรรจุและแตงตั้งตรงกับวันหยุดราชการ
ใหนับวันท่ีเปดทําการวันแรกเปนวันเริ่มตน  หรือหากถึงแกกรรมตองไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 
๘ เดือน 

 



 ๓ 

 
 
 (๖)  ผูท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในประเทศหรือตางประเทศ 

ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวา ๘ เดือน  ยกเวนในสาขาวิชาท่ีอยูในแผนพัฒนาบุคลากรท่ีผานความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย     

 (๗)  ตองมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไมเกิน ๔๕ วัน แตไมรวมถึงวันลาตาม (๖) และวันลา
ดังตอไปนี้ 

   (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะ
วันลาท่ีมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 

   (ข) ลาคลอดบุตรไมเกิน ๙๐ วัน 
   (ค) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไมเกิน 

๑๒๐ วันทําการ 
   (ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ี  หรือในขณะเดินทางไป

หรือกลับจากราชการตามหนาท่ี 
   (จ) ลาพักผอน  
   (ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
   (ซ) ลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร  ครั้งหนึ่งติดตอกันไดไมเกิน  ๑๕  วันทําการ  

 การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาปวย การลากิจสวนตัว การลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
และลาพักผอนใหนับเฉพาะวันทําการ 

 ขอ ๑๐ กรณีท่ีผูบังคับบัญชาเห็นสมควรไมเพ่ิมเงินเดือนใหกับผูใด ตองแจงเหตุผลใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูนั้นทราบกอนมีคําสั่งเพ่ิมเงินเดือน  เพ่ือเปดโอกาสใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นไดชี้แจงหรือขอใหมี
การทบทวนแลวแตกรณี ตามสมควร ภายใน ๗ วันนับจากวันท่ีไดรับแจง  

 ใหผูบังคับบัญชารายงานความเห็นพรอมขอมูลเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเห็นสมควรไมเพ่ิม
เงินเดือนให ก.บ.บ. พิจารณา 

 ขอ ๑๑  ให ก.บ.บ. มีอํานาจในการบริหารวงเงินงบประมาณเพ่ือเพ่ิมเงินเดือน และจัดสรรวงเงินท่ี
กันไวเพ่ือการบริหารในการเพ่ิมเงินเดือนแตละครั้ง   

 การบริหารวงเงินงบประมาณเพ่ือเพ่ิมเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ใหแยกออกเปน  ๓  กลุม  ดังนี้ 
  (๑) กลุมตําแหนงวิชาการ  
  (๒) กลุมตําแหนงประเภทผูบริหาร   
  (๓) กลุมตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและกลุมตําแหนงประเภทท่ัวไป 

 การจัดสรรวงเงินท่ีกันไวเพ่ือบริหารตามวรรคหนึ่งตองไมเกินรอยละ ๐.๐๕ ของเงินเดือนท่ีจายให 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ณ  วันท่ี  ๑  กันยายน  ใหกระทําไดเฉพาะกรณี ดังนี้ 

(๑) เงินงบประมาณแผนดินหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการคาใชจายบุคลากรของทุกสวนราชการภายใน 
(๒) เงินรายไดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีจัดสรรเปนคาใชจายบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี  

 ท้ังนี้  ใหมหาวิทยาลัยโดยคําเสนอแนะของ ก.บ.บ. ประกาศกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการ
บริหารวงเงินท่ีกันไวเพ่ือการบริหาร กอนออกคําสั่งเพ่ิมเงินเดือน  

 ขอ ๑๒ ในแตการเพ่ิมเงินเดือนประจําป ใหอธิการบดีเปนผูบริหารวงเงินสําหรับการเพ่ิมเงินเดือน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยแตละกลุม และวงเงินท่ีกันไวตามขอ ๑๑   

 อธิการบดีอาจมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการภายในบริหารวงเงินงบประมาณเพ่ือเพ่ิมเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดภายในวงเงินท่ีไดรับจัดสรร 

 



 ๔ 

 
 
 ขอ ๑๓ การเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีเปนผูสั่งเพ่ิมตามขอเสนอแนะของ

ผูบังคับบัญชา  เวนแตผูบังคับบัญชาเสนอแนะไมถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในประกาศ
หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยหรือของทางราชการ  ใหอธิการบดีออกคําสั่งใหมใหถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขในประกาศหรือคําสั่งของทางมหาวิทยาลัยหรือของทางราชการนั้น  

 การเพ่ิมเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยในแตละสวนราชการภายใน ตามขอ ๑๑ วรรคสอง (๑)  
(๒) ระดับรองคณบดี และระดับหัวหนาสํานักงานเลขานุการ กับ (๓)  ใหหัวหนาสวนราชการภายในท่ีเปน
ผูบังคับบัญชาเปนผูเสนอแนะตออธิการบดี 

 การเพ่ิมเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีสังกัดสํานักงานอธิการบดี ตามขอ ๑๑ วรรคสอง (๒) 
ระดับผูอํานวยการกอง และ (๓)  ใหรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีท่ีเปนผูบังคับบัญชาเปนผูเสนอแนะตอ
อธิการบดี เวนแต อธิการบดีจะมอบหมายเปนอยางอ่ืน  

 การเพ่ิมเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ วรรคสอง (๒) ระดับรองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก ใหอธิการบดีเปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการและสั่งเพ่ิมเงินเดือน 

 การเพ่ิมเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ วรรคสอง (๒) ระดับอธิการบดีใหนายก
สภามหาวิทยาลัยเปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการและสั่งเพ่ิมเงินเดือน 

 ขอ ๑๔ การเพ่ิมเงินเดือนใหเพ่ิมไดไมเกินวงเงินท่ีไดรับการจัดสรรใหใชในการเพ่ิมเงินเดือน 
 การเพ่ิมเงินเดือนใหเพ่ิมเงินเดือนภายในวงเงินของแตละกลุมกอน  หากวงเงินงบประมาณของกลุม

ใดมีเหลือ  อาจเกลี่ยวงเงินท่ีเหลือเพ่ือเพ่ิมเงินเดือนใหกลุมอ่ืนตอไป ท้ังนี้ ใหแยกวงเงินเพ่ิมเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีจางดวยเงินงบประมาณและเงินรายไดออกจากกัน 

 การเพ่ิมเงินเดือนใหพนักงานมหาวิทยาลัย หามมิใหใชวิธีการหารเฉลี่ยวงเงินเพ่ือใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยทุกคนไดรับการเพ่ิมเงินเดือนในอัตรารอยละท่ีเทากัน  

 ขอ ๑๕  การเพ่ิมเงินเดือนประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัยแตละคนใหเพ่ิมไดในอัตรารอยละ
ของอัตราเงินเดือน ณ วันท่ี  ๓๐ กันยายน   ตามระดับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 

 

ระดับผลการประเมิน คะแนน (รอยละ) ไดรับการเพ่ิมเงินเดือน (%) 

          ดีเดน ๙๐ – ๑๐๐ ไมเกินรอยละ ๖ 

ดีมาก ๘๐ – ๘๙ ไมเกินรอยละ ๕ 

ด ี ๗๐ – ๗๙ ไมเกินรอยละ ๔ 

พอใช ๖๐ – ๖๙ ไมเกินรอยละ ๓ 

ตองปรับปรุง ต่ํากวา ๖๐ ไมไดเพ่ิม 
  

 ขอ ๑๖ ผลการเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแตละคนในแตละป  ใหกองการเจาหนาท่ีแจงให
พนักงานมหาวิทยาลัยทราบเปนขอมูลเฉพาะแตละบุคคล  ประกอบดวย 

(๑) อัตรารอยละท่ีไดรับการเพ่ิม 
(๒) จํานวนเงินท่ีไดรับการเพ่ิม 
(๓) เงินเดือนท่ีพึงไดรับเม่ือไดรับการเพ่ิมตามผลการเพ่ิมเงินเดือน 

 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมไดรับการเพ่ิมเงินเดือน ใหกองการเจาหนาท่ีแจงเหตุผลท่ีไมไดเพ่ิม
เงินเดือนใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นทราบดวย  

 การแจงผลการเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยใหแจงเปนหนังสือหรือแจงในระบบฐานขอมูล
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 



 ๕ 

 
 
 ขอ 17  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไดรับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนสูงสุดท่ี ก.บ.บ. กําหนด
สําหรับตําแหนงท่ีดํารงอยูแลว  หากผูนั้นไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนและเงินเดือนท่ีไดรับอยูนั้นต่ํากวา
เงินเดือนสูงสุดตามท่ี ก.บ.บ. กําหนดสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งใหมนั้น  ใหอธิการบดีสั่งเพ่ิมเงินเดือนใหผูนั้น
เปนกรณีพิเศษได  โดยใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งหลังสุดมาใชในการพิจารณาเพ่ิมเงินเดือน
ดังกลาว  โดยใหเพ่ิมเงินเดือนตั้งแตวันท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้น  
 ขอ 18  ในกรณีท่ีเงินเดือนข้ันต่ําชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทใด ระดับใด ยังมีผล
ใชบังคับอยู คําวา “เงินเดือนข้ันต่ํา” ตามประกาศนี้  ใหหมายความถึงเงินเดือนข้ันต่ําชั่วคราว 

 ขอ ๑๙ ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และมีอํานาจออกหลักเกณฑ คําสั่งหรือแนวปฏิบัติ 
ซ่ึงไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้ 

 ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด เวนแต
อธิการบดีเห็นวา ปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ควรนําสูการพิจารณาของ ก.บ.บ. ใหนําเสนอ ก.บ.บ. 
เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด และคําวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีหรือ ก.บ.บ. แลวแตกรณีใหถือเปนท่ีสุด  
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๕    มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๒     

                                                                                                       

      (รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 


