ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการและการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๕ (๒) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๔ ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล
เรื อนในสถาบัน อุดมศึก ษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติที่ประชุ มสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ ใ ห้ใ ช้บังคับตั้ งแต่รอบการเลื่อนเงินเดือนครั้ งที่ ๑ ประจํ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓) ประกาศมหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานี เรื่ อง หลักเกณฑ์ แ ละวิธีการเลื่อนเงินเดื อนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕

๒
(๔) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยอุ บลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์แ ละวิ ธีการเลื่ อนเงิ นเดื อนข้ าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“ก.บ.บ.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ส่วนราชการภายใน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์ และส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และให้หมายความรวมถึง ส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย
“ข้ า ราชการ” หมายความว่ า ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
“กลุ่มตําแหน่งวิชาการ” หมายความว่า ผู้ที่ทําหน้าที่สอนและวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์
“กลุ่มตําแหน่งประเภทผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ที่ดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก รองคณบดี รองผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง หัวหน้า
สํานักงานเลขานุการ
“กลุ่ ม ตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าชี พ เฉพาะหรื อ เชี่ ย วชาญเฉพาะและกลุ่ ม ตํ า แหน่ ง ประเภททั่ ว ไป”
หมายความว่า ผู้ที่ดํารงตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับ
ปฏิบัติการ ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญงาน และระดับปฏิบัติงาน
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
“ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
“ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมาแล้วแต่กรณี
“ค่ากลาง” หมายความว่า ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดกับเงินเดือนสูงสุดที่ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท แต่ละสายงาน และแต่ละระดับได้รับหารด้วยสอง เพื่อให้ได้ตัวเลขที่จะ
นําไปใช้คิดฐานในการคํานวณ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
“ฐานในการคํานวณ” หมายความว่า ตัวเลขที่จะนําไปใช้ในการคิดคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท แต่ละสายงาน และแต่ละระดับ ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
โดยแบ่งออกเป็น ฐานในการคํานวณระดับล่าง ฐานในการคํานวณระดับบน
“ช่วงเงินเดือน” หมายความว่า ช่วงของเงินเดือนระหว่างเงินเดือนขั้นต่ําถึงค่ากลาง หรือระหว่างค่า
กลางถึงเงินเดือนขั้นสูง แล้วแต่กรณี และช่วงเงินเดือนที่ ก.พ.อ. ปรับให้สอดคล้องกับฐานในการคํานวณด้วย

๓
ข้อ ๕ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ เป็นการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการครึ่งปีแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่
๓๑ มีนาคม โดยให้เลื่อนในวันที่ ๑ เมษายน ของปีที่ได้เลื่อน
ครั้งที่ ๒ เป็นการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการครึ่งปีหลัง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่
๓๐ กันยายน โดยให้เลื่อนในวันที่ ๑ ตุลาคม ของปีถัดไป
ข้อ ๖ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินร้อยละสามของ
เงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการ ณ วันที่ ๑ มีนาคม และวันที่ ๑ กันยายน ตามลําดับ
ข้อ ๗ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาเป็นหลักในการ
พิจารณา พร้อมทั้งข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการภายในกําหนดจํานวนวันลาและจํานวนครั้งการมาทํางานสายตามระดับผลการ
ประเมินให้เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ และประกาศให้ข้าราชการในสังกัดทราบ
ข้ อ ๘ ในกรณี ที่ มี เ หตุอั น สมควร สภามหาวิ ท ยาลั ย อาจประกาศกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละครั้งได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม
ข้อ ๙ ข้าราชการผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง ในครึ่งปีที่ผ่านมาจะต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไม่ต่ํากว่าระดับตามที่ ก.บ.บ. กําหนด
(๒) ไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์
(๓) ไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า ๒ เดือน
(๔) ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๕) ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน หรือหากถึงแก่กรรมต้องได้
ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน
(๖) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในประเทศหรือต่างประเทศ
ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๔ เดือน ยกเว้นในสาขาวิชาที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรที่ผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
(๗) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลา
ปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๔ เดือน
(๘) ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกิน ๒๓ วัน แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (๖) หรือ (๗) และวัน
ลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวัน
ลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกิน ๙๐ วัน
(ค) ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน ไม่เกิน
๖๐ วันทําการ

๔
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือในขณะเดินทางไปหรือ
กลับจากราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ
(ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ตามคําสั่งหรือหนังสืออนุญาตของมหาวิทยาลัย
การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาป่วย การลากิจส่วนตัว การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร และ
ลาพักผ่อนให้นับเฉพาะวันทําการ
ข้อ ๑๐ กรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรงดเลื่อนเงินเดือนให้กับผู้ใด ต้องแจ้งเหตุผลให้ข้าราชการผู้นั้น
ทราบก่อนมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้นั้นได้ชี้แจงหรือขอให้มีการทบทวนแล้วแต่
กรณี ตามสมควร ภายใน ๗ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชารายงานความเห็นพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการที่เห็นสมควรงดเลื่อนเงินเดือนให้
ก.บ.บ. พิจารณา
ข้อ ๑๑ ให้ ก.บ.บ. มีอํานาจในการบริหารวงเงินงบประมาณเพื่อเลื่อนเงินเดือน และจัดสรรวงเงินที่
กันไว้เพื่อการบริหารในแต่ละรอบการประเมิน
การบริหารวงเงินงบประมาณเพื่อเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ให้แยกออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
(๑) กลุ่มตําแหน่งวิชาการ
(๒) กลุ่มตําแหน่งประเภทผู้บริหาร
(๓) กลุ่มตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและกลุ่มตําแหน่งประเภททั่วไป
การจัดสรรวงเงินที่กันไว้เพื่อบริหารตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ ๐.๐๗๕ ของเงินเดือนที่จ่ายให้
ข้าราชการ ณ วันที่ ๑ มีนาคม และวันที่ ๑ กันยายน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยโดยคําเสนอแนะ
ของ ก.บ.บ. ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร ก่อนออกคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือน
ข้อ ๑๒ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้อธิการบดีเป็นผู้บริหารวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการแต่ละกลุ่ม และวงเงินที่กันไว้ตามข้อ ๑๑
อธิการบดีอาจมอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการภายในบริหารวงเงินงบประมาณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการในสังกัดภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
ข้อ ๑๓ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ให้อธิการบดีเป็นผู้สั่งเลื่อนตามข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชา
เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเสนอแนะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในประกาศหรือคําสั่ง
ของมหาวิทยาลัยหรือของทางราชการ ให้อธิการบดีออกคําสั่งใหม่ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในประกาศหรือคําสั่งของทางมหาวิทยาลัยหรือของทางราชการนั้น
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในแต่ละส่วนราชการภายใน ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง (๑) (๒) ระดับ
รองคณบดี และระดับหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ กับ (๓) ให้หัวหน้าส่วนราชการภายในที่เป็นผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้เสนอแนะต่ออธิการบดี

๕
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่สังกั ดสํานั กงานอธิการบดี ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง (๒) ระดับ
ผู้อํานวยการกอง และตามข้อ ๑๑ วรรคสอง (๓) ให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่เป็นผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้เสนอแนะต่ออธิการบดี เว้นแต่ อธิการบดีจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง (๒) ระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก ให้อธิการบดีเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการและสั่งเลื่อนเงินเดือน
การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นของข้ า ราชการ ตามข้ อ ๑๑ วรรคสอง (๒) ระดั บ อธิ ก ารบดี ใ ห้ น ายกสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการและสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้อ ๑๔ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อน
เงินเดือน
การเลื่อนเงินเดือนให้เลื่อนเงินเดือนภายในวงเงินของแต่ละกลุ่มก่อน หากวงเงินงบประมาณของกลุ่ม
ใดมีเหลือ อาจเกลี่ยวงเงินที่เหลือเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้กลุ่มอื่นต่อไป
ข้อ ๑๕ การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดที่
ก.พ.อ. กําหนดสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการในแต่ละครั้งตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ใช้วิธีการหารเฉลี่ยวงเงินเพื่อให้
ข้าราชการทุกคนได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากัน
ข้อ ๑๖ การเลื่อนเงินเดือน ให้ใช้ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนใน
แต่ละประเภทและระดับตําแหน่งตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ในอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณ
เพื่อเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบตามระดับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ดังนี้
ระดับผลการประเมิน
คะแนน (ร้อยละ)
ได้รับการเลื่อนเงินเดือน (%)
ดีเด่น
๙๐ – ๑๐๐
ไม่เกินร้อยละ ๖
ดีมาก
๘๐ – ๘๙
ไม่เกินร้อยละ ๕
ดี
๗๐ – ๗๙
ไม่เกินร้อยละ ๔
พอใช้
๖๐ – ๖๙
ไม่เกินร้อยละ ๓
ต้องปรับปรุง
ต่ํากว่า ๖๐
ไม่ได้เลื่อน
การคํานวณจํานวนเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปดั เป็นสิบบาท
ข้อ ๑๗ ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้กองการเจ้าหน้าที่แจ้งให้ข้าราชการ
ทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล ประกอบด้วย
(๑) อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน
(๒) ฐานในการคํานวณ
(๓) จํานวนเงินที่ได้รับการเลื่อน
(๔) เงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือน

๖
ข้าราชการผู้ใดไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ให้กองการเจ้าหน้าที่แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนให้
ข้าราชการผู้นั้นทราบด้วย
การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการให้แจ้งเป็นหนังสือหรือแจ้งในระบบฐานข้อมูลบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๘ ข้าราชการผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุ
เกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ให้อธิการบดีสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้น เพื่อ
ประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ
ข้อ ๑๙ ข้าราชการผู้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน แต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่
๑ เมษายน หรือ วันที่ ๑ ตุลาคม ให้อธิการบดีสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแต่ความตาย
ข้อ ๒๐ ข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับตําแหน่งที่ดํารง
อยู่แล้ว หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่นและเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่ํากว่าเงินเดือนสูงสุดตามที่
ก.พ.อ. กําหนดสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นั้น ให้อธิการบดีสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้
โดยให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว โดยให้
เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนั้น
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่เงินเดือนขั้นต่ําชั่วคราวของข้าราชการประเภทใด ระดับใด ยังมีผลใช้บังคับอยู่ คําว่า
“เงินเดือนขั้นต่ํา” ตามข้อบังคับนี้ ให้หมายความถึงเงินเดือนขั้นต่ําชั่วคราว
ข้อ ๒๒ ข้าราชการผู้ที่ได้รับการยกเว้นเป็นการเฉพาะรายให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของ
ตํ า แหน่ ง ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง อยู่ เ ดิ ม ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กํ า หนดว่ า ด้ ว ยการให้ ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย โดยใช้ฐานในการคํานวณและ
ช่วงเงินเดือนที่กําหนดไว้สําหรับการเลื่อนเงินเดือนของตําแหน่งที่กําหนดให้ได้รับเงินเดือน
ข้อ ๒๓ ข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดหรือใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของสายงานหรือระดับตําแหน่ง
ตามที่ ก.พ.อ.กําหนด ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการ โดยคิดเป็นร้อยละ
ของฐานในการคํานวณที่กําหนดไว้ตามช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตําแหน่ง ส่วนการเบิกจ่าย
ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษนี้ ใ ห้ เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ว ยการเบิ กจ่ า ยค่ า ตอบแทนพิ เ ศษของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๒๔ การใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้

๗
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับนี้ไม่ได้กําหนดไว้ ให้ ก.บ.บ.เป็นผู้วินิจฉัย
เว้นแต่ ก.บ.บ. เห็นควรให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของ ก.บ.บ. หรือสภามหาวิทยาลัยให้
ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

