
       

 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 
   

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการเพ่ิมเงินเดือนพนักงาน 
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามท่ี ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยกําหนด   
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ข้อ ๕ ข้อ ๗ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับ
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงให้กําหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังน้ี 
 

 ข้อ ๑ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่รอบการเพ่ิมเงินเดือน ครั้งที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙    
เป็นต้นไป 

 ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการเพ่ิมเงินเดือน 

พนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(๒) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการเพ่ิมเงินเดือน 

พนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ข้อ ๓  ในประกาศน้ี 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“อธิการบดี”  หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“ก.บ.บ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี   ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
“ส่วนราชการภายใน”  หมายความว่า  คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศนูย์ และส่วนราชการหรือ 

หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  และให้หมายความรวมถึง ส่วนงานภายในที่จัดต้ังโดยสภา
มหาวิทยาลัย 
 
 



 ๒
 
 
 “กลุ่มตําแหน่งวิชาการ”  หมายความว่า  ผู้ที่ทําหน้าที่สอนและวิจัย  ได้แก่  ศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   อาจารย์ 
 “กลุ่มตําแหน่งประเภทผู้บริหาร”  หมายความว่า  ผู้ที่ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  รองอธิการบดี  
ผู้ช่วยอธิการบดี   คณบดี  ผู้อํานวยการสํานัก  รองคณบดี  รองผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการกอง  หัวหน้า
สํานักงานเลขานุการ 

 “กลุ่มตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะและกลุ่มตําแหน่งประเภททั่วไป”  
หมายความว่า  ผู้ที่ดํารงตําแหน่งระดับเช่ียวชาญพิเศษ  ระดับเช่ียวชาญ  ระดับชํานาญการพิเศษ  ระดับ
ปฏิบัติการ  ระดับชํานาญงานพิเศษ  ระดับชํานาญงาน  และระดับปฏิบัติงาน 

  “ปี”  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
 “ครึ่งปีแรก”  หมายความว่า  ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม 
 “ครึ่งปีหลัง”  หมายความว่า  ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน 
 “ครึ่งปีที่แล้วมา”  หมายความว่า  ระยะเวลาคร่ึงปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมาแล้วแต่กรณี 
 “ค่ากลาง”  หมายความว่า  ผลรวมของเงินเดือนตํ่าสุดกับเงินเดือนสูงสุดที่พนักงานมหาวิทยาลัย

แต่ละประเภท แต่ละสายงาน และแต่ละระดับได้รับหารด้วยสอง เพ่ือให้ได้ตัวเลขที่จะนําไปใช้คิดฐานในการ
คํานวณ  ทั้งน้ี ตามท่ี ก.บ.บ. กําหนด 

 “ฐานในการคํานวณ”  หมายความว่า  ตัวเลขที่จะนําไปใช้ในการคิดคํานวณเพ่ือเพ่ิมเงินเดือนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท แต่ละสายงาน  และแต่ละระดับ ตามที่ ก.บ.บ. กําหนด โดยแบ่งออกเป็น 
ฐานในการคํานวณระดับล่าง  ฐานในการคํานวณระดับบน   

 “ช่วงเงินเดือน”  หมายความว่า  ช่วงของเงินเดือนระหว่างเงินเดือนขั้นตํ่าถึงค่ากลาง หรือระหว่าง
ค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง แล้วแต่กรณี  และช่วงเงินเดือนที่ ก.บ.บ. ปรับให้สอดคล้องกับฐานในการคํานวณด้วย 

 ข้อ ๔ การเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยให้เพ่ิมปีละสองคร้ัง ดังน้ี 
 ครั้งที่ ๑  เป็นการเพ่ิมเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการคร่ึงปีแรกต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ 

๓๑ มีนาคม โดยให้เพ่ิมในวันที่ ๑ เมษายน ของปีที่ได้เพ่ิม 
 ครั้งที่ ๒  เป็นการเพ่ิมเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการคร่ึงปีหลังต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ 

๓๐ กันยายน โดยให้เพ่ิมในวันที่ ๑ ตุลาคม ของปีถัดไป      
 ข้อ ๕ การเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑ และคร้ังที่ ๒  ให้เพ่ิมได้ไม่เกินวงเงินร้อยละ

สามของเงินเดือนที่จ่ายให้พนักงานมหาวิทยาลัย  ณ  วันที่ ๑ มีนาคม และวันที่ ๑ กันยายน ตามลําดับ 
 พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ในสังกัดของส่วนราชการภายใน ให้ใช้วงเงินเพ่ิม

เงินเดือนจากเงินรายได้ของต้นสังกัด เว้นแต่ ก.บ.บ.จะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 ข้อ ๖ การเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาเป็น

หลักในการพิจารณา พร้อมทั้งข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   

 ทั้งน้ี ให้ส่วนราชการภายในกําหนดจํานวนวันลาและจํานวนครั้งการมาทํางานสายตามระดับผลการ
ประเมินให้เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจของหน่วยงานน้ันๆ และประกาศให้พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดทราบ   

 ข้อ ๗ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ก.บ.บ. อาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ
พิจารณาเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละคร้ังได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

 
 
 



 ๓
 
 
 ข้อ ๘ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนในแต่ละคร้ัง  ในครึ่งปีที่ผ่านมา

จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปน้ี  
 (๑)  มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไม่ตํ่ากว่าระดับตามที่ ก.บ.บ. กําหนด 
 (๒)  ไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์   
 (๓)  ไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า ๒ เดือน   
 (๔)  ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 (๕)  ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๔ เดือน  

หรือหากถึงแก่กรรมต้องได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 
 (๖)  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในประเทศหรือต่างประเทศ 

ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๔ เดือน  ยกเว้นในสาขาวิชาที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรที่ผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย   

 (๗)  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมี
เวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 

 (๘)  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกิน ๒๓ วัน แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (๖) หรือ (๗) และ
วันลาดังต่อไปน้ี 

   (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะ
วันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

   (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกิน ๙๐ วัน 
   (ค) ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน  ไม่เกิน 

๖๐ วันทําการ 
   (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่  หรือในขณะเดินทางไป

หรือกลับจากราชการตามหน้าที่ 
   (จ) ลาพักผ่อน  
   (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
   (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
   (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  ครั้งหน่ึงติดต่อกันได้ไม่เกิน  ๑๕  วันทําการ 
   (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ตามคําสั่งหรือหนังสืออนุญาตของมหาวิทยาลัย 

 การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาป่วย การลากิจส่วนตัว การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
และลาพักผ่อนให้นับเฉพาะวันทําการ 

 ข้อ ๙ กรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรไม่เพ่ิมเงินเดือนให้กับผู้ใด ต้องแจ้งเหตุผลให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยผู้น้ันทราบก่อนมีคําสั่งเพ่ิมเงินเดือน  เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันได้ช้ีแจงหรือขอให้มี
การทบทวนแล้วแต่กรณี ตามสมควร ภายใน ๗ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง  

 ให้ผู้บังคับบัญชารายงานความเห็นพร้อมข้อมูลเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เห็นสมควรไม่เพ่ิม
เงินเดือนให้ ก.บ.บ. พิจารณา 

 ข้อ ๑๐  ให้ ก.บ.บ. มีอํานาจในการบริหารวงเงินงบประมาณเพ่ือเพ่ิมเงินเดือน และจัดสรรวงเงินที่
กันไว้เพ่ือการบริหารในแต่ละรอบการประเมิน   

 
 
 



 ๔
 
 
 การบริหารวงเงินงบประมาณเพ่ือเพ่ิมเงินเดือนตามวรรคหน่ึง ให้แยกออกเป็น  ๓  กลุม่  ดังน้ี 
  (๑) กลุ่มตําแหน่งวิชาการ  
  (๒) กลุ่มตําแหน่งประเภทผู้บริหาร   
  (๓) กลุ่มตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะและกลุ่มตําแหน่งประเภทท่ัวไป 

การจัดสรรวงเงินที่กันไว้เพ่ือบริหารตามวรรคหน่ึงต้องไม่เกินร้อยละ ๐.๐๗๕ ของเงินเดือนที่จ่ายให้ 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  และวันที่  ๑  กันยายน  แล้วแต่กรณี ให้กระทําได้เฉพาะกรณี ดังน้ี 

(๑) เงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรของทุกส่วนราชการภายใน 
(๒) เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี  

 ทั้งน้ี  ให้มหาวิทยาลัยโดยคําเสนอแนะของ ก.บ.บ. ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
บริหารวงเงินที่กันไว้เพ่ือการบริหาร ก่อนออกคําสั่งเพ่ิมเงินเดือน   

 ข้อ ๑๑ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้อธิการบดีเป็นผู้บริหารวงเงินสําหรับการเพิ่มเงินเดือนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่ม และวงเงินที่กันไว้ตามข้อ ๑๐   

 อธิการบดีอาจมอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการภายในบริหารวงเงินงบประมาณเพ่ือเพ่ิมเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

 ข้อ ๑๒ การเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีเป็นผู้สั่งเพ่ิมตามข้อเสนอแนะของ
ผู้บังคับบัญชา  เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเสนอแนะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในประกาศ
หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยหรือของทางราชการ  ให้อธิการบดีออกคําสั่งใหม่ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขในประกาศหรือคําสั่งของทางมหาวิทยาลัยหรือของทางราชการน้ัน  

 การเพ่ิมเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละส่วนราชการภายใน ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง (๑)  
(๒) ระดับรองคณบดี และระดับหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ กับ (๓)  ให้หัวหน้าส่วนราชการภายในท่ีเป็น
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้เสนอแนะต่ออธิการบดี 

 การเพ่ิมเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง (๒) 
ระดับผู้อํานวยการกอง และตามข้อ ๑๐ วรรคสอง (๓)  ให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่เป็นผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้เสนอแนะต่ออธิการบดี เว้นแต่ อธิการบดีจะมอบหมายเป็นอย่างอ่ืน  

 การเพ่ิมเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง (๒) ระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก ให้อธิการบดีเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการและสั่งเพ่ิมเงินเดือน 

 การเพ่ิมเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง (๒) ระดับอธิการบดีให้นายก
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการและสั่งเพ่ิมเงินเดือน 

 ข้อ ๑๓ การเพ่ิมเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เพ่ิมได้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรรให้ใช้
ในการเพ่ิมเงินเดือน 

 การเพ่ิมเงินเดือนให้เพ่ิมเงินเดือนภายในวงเงินของแต่ละกลุ่มก่อน  หากวงเงินงบประมาณของกลุ่ม
ใดมีเหลือ  อาจเกล่ียวงเงินที่เหลือเพ่ือเพ่ิมเงินเดือนให้กลุ่มอ่ืนต่อไป ทั้งน้ี ให้แยกวงเงินเพ่ิมเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและเงินรายได้ออกจากกัน 

 ข้อ ๑๔ การเพ่ิมเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เพ่ิมได้ไม่เกินเงินเดือน
สูงสุดที่ ก.บ.บ. กําหนดสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง 

 การเพ่ิมเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละครั้งตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ใช้วิธีการหารเฉลี่ย
วงเงินเพ่ือให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนได้รับการเพ่ิมเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากัน  

 
 



 ๕
 
 
 ข้อ ๑๕ การเพ่ิมเงินเดือน ให้ใช้ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการเพ่ิมเงินเดือนใน   

แต่ละประเภทและระดับตําแหน่งตามที่ ก.บ.บ. กําหนด 
 การเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เพ่ิมได้ในอัตราร้อยละของฐานใน

การคํานวณเพ่ือเพ่ิมเงินเดือนในแต่ละรอบตามระดับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  ดังน้ี 
 

ระดับผลการประเมิน คะแนน (ร้อยละ) ได้รับการเพิ่มเงินเดือน (%) 
          ดีเด่น ๙๐ – ๑๐๐ ไม่เกินร้อยละ ๖ 

ดีมาก ๘๐ – ๘๙ ไม่เกินร้อยละ ๕ 
ดี ๗๐ – ๗๙ ไม่เกินร้อยละ ๔ 
พอใช้ ๖๐ – ๖๙ ไม่เกินร้อยละ ๓ 
ต้องปรับปรุง ตํ่ากว่า ๖๐ ไม่ได้เพ่ิม 

  

 การคํานวณจํานวนเงินสําหรับการเพ่ิมเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
 ข้อ ๑๖ ผลการเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละคนในแต่ละคร้ัง  ให้กองการเจ้าหน้าที่แจ้ง

ให้พนักงานมหาวิทยาลัยทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล  ประกอบด้วย 
(๑) อัตราร้อยละที่ได้รับการเพ่ิม 
(๒) ฐานในการคํานวณ 
(๓) จํานวนเงินที่ได้รับการเพ่ิม 
(๔) เงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเพ่ิมตามผลการเพ่ิมเงินเดือน 

 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ได้รับการเพิ่มเงินเดือน ให้กองการเจ้าหน้าที่แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้เพ่ิม
เงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันทราบด้วย  

 การแจ้งผลการเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยให้แจ้งเป็นหนังสือหรือแจ้งในระบบฐานข้อมูล
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๗ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนสูงสุดที่ ก.บ.บ. กําหนดสําหรับ
ตําแหน่งที่ดํารงอยู่แล้ว  หากผู้น้ันได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอ่ืนและเงินเดือนที่ได้รับอยู่น้ันตํ่ากว่าเงินเดือนสูงสุด
ตามท่ี ก.บ.บ. กําหนดสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังใหม่น้ัน  ให้อธิการบดีสั่งเพ่ิมเงินเดือนให้ผู้น้ันเป็นกรณีพิเศษได้  
โดยให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการคร้ังหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนดังกล่าว  โดยให้เพ่ิม
เงินเดือนต้ังแต่วันที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งน้ัน 

 ข้อ ๑๘ ในกรณีที่เงินเดือนขั้นตํ่าช่ัวคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทใด ระดับใด ยังมีผลใช้
บังคับอยู่ คําว่า “เงินเดือนขั้นตํ่า” ตามประกาศน้ี  ให้หมายความถึงเงินเดือนขั้นตํ่าช่ัวคราว 

 ข้อ ๒๐ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดหรือใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของสายงานหรือ
ระดับตําแหน่งตามที่ ก.บ.บ.กําหนด ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการ โดยคิดเป็น
ร้อยละของฐานในการคํานวณที่กําหนดไว้ตามช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตําแหน่ง ส่วนการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษน้ีให้อนุโลมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

 
 
 



 ๖
 
 
 ข้อ ๒๑ การใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ในประกาศฉบับน้ี  ให้อนุโลมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

 ข้อ ๒๒ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศน้ี และมีอํานาจออกหลักเกณฑ์ คําสั่งหรือแนวปฏิบัติ 
ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศน้ี 

 ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด เว้นแต่
อธิการบดีเห็นว่า ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ีควรนําสู่การพิจารณาของ ก.บ.บ. ให้นําเสนอ ก.บ.บ. 
เพ่ือวินิจฉัยช้ีขาด และคําวินิจฉัยช้ีขาดของอธิการบดีหรือ ก.บ.บ. แล้วแต่กรณีให้ถือเป็นที่สุด  
 

บทเฉพาะกาล 
  
 ข้อ ๒๓  ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยบางตําแหน่งยังไม่ได้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งให้สอดคล้องกับ
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ตามข้อ ๘ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กําหนดช่ือตําแหน่งและ
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กําหนดให้คงตําแหน่งเดิมต่อไปได้ โดยมี
เง่ือนไขในการเปลี่ยนช่ือตําแหน่งให้เป็นไปตามท่ีกําหนดโดยเร็ว  ให้จัดกลุ่มสําหรับการบริหารวงเงินเพ่ือเพ่ิม
เงินเดือนไปพลางก่อน ดังน้ี 

(๑) ตําแหน่งที่บรรจุและแต่งต้ังด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี  ให้จัดอยู่ในกลุ่มตําแหน่งประเภทวิชาชีพ 
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ   

(๒) ตําแหน่งที่บรรจุและแต่งต้ังด้วยคุณวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรี  ให้จัดอยู่ในกลุม่ตําแหน่งประเภท 
ทั่วไป   
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๑    มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
      

                          
      (รองศาสตราจารย์นงนิตย์   ธีระวัฒนสุข) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


