ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง การก่าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------โดยที่ เ ห็ น เป็ น การสมควรปรับ ปรุ ง บั ญชีเ งิน เดื อนขั้ นต่่ าขั้ นสู งของพนัก งานมหาวิ ทยาลั ย
เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
อาศัย อ่า นาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ มหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ข้อ ๕ และข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่
๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก่าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่่าขั้นสูง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ด่ารงต่าแหน่งใด ประเภทใด จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็น ไป
ตามที่ก่าหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายประกาศนี้
กรณีพนักงานมหาวิทยาลั ย ผู้ใดได้รับเงินเดือนในอัตราที่สู งกว่าขั้นสูงตามประเภทต่าแหน่ง
สายงาน และระดับ ที่ค ณะกรรมการก่า หนด ให้ ผู้ นั้ นได้รั บเงิน เดือนในอั ตราที่ ได้รับ อยู่เดิ มจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงประเภทต่าแหน่ง สายงาน หรือระดับต่าแหน่ง
ข้อ ๔ ในวาระเริ่มแรก ให้ปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราใน
บัญชีท้ายประกาศนี้
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ด่ารงต่าแหน่งวิชาการต่าแหน่งอาจารย์ ผู้ด่ารงต่าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับปฏิบัติการและระดับช่านาญการ ผู้ด่ารงต่าแหน่งทั่วไประดับปฏิบัติงาน
และระดับช่านาญงานได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ได้รับอยู่เดิมตามบัญชีท้ายประกาศนี้อีกร้อยละสี่ของ
เงินเดือนที่ได้รับอยู่ ในกรณีที่การปรับเงินเดือนดังกล่าวท่าให้มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนดังกล่าว
เพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาให้อธิการบดีเสนอ ก.บ.บ. วินิจฉัย
ชี้ขาด และการวินิจฉัยของ ก.บ.บ. ให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

๒๓

มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-๒บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงำนมหำวิทยำลัย
ณ วันที ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗
๑. ต่ำแหน่งประเภทวิชำกำร
ต่ำแหน่ง
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

ขั้นต่ำ
๑๒,๘๐๐
-

ขั้นสูง
๖๑,๐๔๐
๘๓,๓๐๐
๙๘,๕๑๐
๑๐๔,๐๕๐
๑๐๗,๕๒๐

๒. ต่ำแหน่งประเภทบริหำร
ต่ำแหน่ง
ผอ.กองหรือเทียบเท่า
ผอ.ส่านักงานอธิการบดี
หรือเทียบเท่า

ขั้นต่ำชัวครำว
๒๕,๘๒๐
๓๑,๗๒๐

ขั้นต่ำ
๓๔,๖๖๐
๔๒,๗๑๐

๓. ต่ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชียวชำญเฉพำะ
ต่ำแหน่ง
ขั้นต่ำชัวครำว
ขั้นต่ำ
ปฏิบัติการ
๑๑,๘๙๐
ช่านาญการ
๑๗,๑๑๐
๑๙,๕๗๐
ช่านาญการพิเศษ
๒๕,๘๒๐
๒๘,๗๙๐
เชี่ยวชาญ
๓๑,๗๒๐
๔๐,๘๒๐
เชี่ยวชาญพิเศษ
๓๘,๙๘๐
๕๖,๙๖๐

ขั้นสูง
๗๗,๓๕๐
๙๑,๔๗๐

ขั้นสูง
๓๔,๙๗๐
๕๖,๖๘๐
๗๕,๙๑๐
๘๙,๗๖๐
๙๖,๖๒๐

๔. ต่ำแหน่งประเภททัวไป
ต่ำแหน่ง
ปฏิบัติงาน
ช่านาญงาน
ช่านาญงานพิเศษ

ขั้นต่ำ
๘,๓๔๐
๑๓,๒๕๐
๒๐,๐๔๐

ขั้นสูง
๒๗,๓๒๐
๕๐,๓๘๐
๗๑,๒๗๐

-๓หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรปรับเงินเดือนพนักงำนมหำวิทยำลัยเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนแนบท้ำย
ประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรือง กำรก่ำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงำนมหำวิทยำลัย
ฉบับลงวันที ๒๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
-------------------------------ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อนุมัติในหลักการให้สถาบันอุดมศึกษา
ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยใช้เงินงบประมาณ
แผ่นดินในแนวทางเดียวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ ด้วยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการค่าใช้จ่ายการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากร
ภาครัฐ เพิ่มในอัตราร้อยละ ๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี และสอดคล้ อ งกั บ แนวทางการปรั บ เงิ น เดื อ นของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล จึงก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ให้ปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่อัตราเงินเดือนในบัญชีแนบท้ายประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก่าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่
. มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนใน
อัตราที่ได้รับอยู่เดิมตามประเภทต่าแหน่ง และระดับต่าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ในกรณี ที่ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ใ ดได้ รั บ เงิ น เดื อ นถึ ง ขั้ น สู ง (เงิ น เดื อ นตั น ) และได้ รั บ
ค่าตอบแทนพิเศษ ให้น่าค่าตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ใช้ใน
การเพิ่มเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มารวมเป็นเงินเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในกรณีที่อัตรา
ค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวรวมกับเงินเดือนแล้วท่าให้มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนดังกล่าวเพิ่มขึ้น
เป็นสิบบาท
๒. ให้ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ที่ ด่ า รงต่ า แหน่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ ได้ รั บ เงิ น เดื อ นในอั ต ราที่ สู ง
กว่าอัตราที่ได้รับอยู่เดิม (ตามข้อ ๑) อีกร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่
๒.๑ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ด่ารงต่าแหน่งวิชาการต่าแหน่งอาจารย์
๒.๒ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ด่ารงต่าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการและระดับช่านาญการ
๒.๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ด่ารงต่าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับช่านาญงาน
ในกรณี ที่ ก ารปรั บ เงิ น เดื อ นดัง กล่ าวท่ า ให้ มี เศษไม่ถึ ง สิ บบาทให้ ป รั บตั ว เลขเงิ นเดื อ น
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท

