
 
 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
วาดวย การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๕        
_____________ 

 
 โดยที่ ก.พ.อ. ไดยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และไดออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ สําหรับใชเปนหลักเกณฑใน

การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและเพื่อใหสภาสถาบันอุดมศึกษาออกขอบังคับ    

เรื่องดังกลาวที่เหมาะสมกับแตละสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน จึงเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับ วาดวย

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับ

ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหมดังกลาว สําหรับใชเปนแนวทางในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณตอไป   

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) 

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปน้ี 

 ขอ  ๑  ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 ขอ  ๒  ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนตนไป 

 ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการ

เลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  

 ขอ  ๔  ในขอบังคับน้ี 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   

  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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  “ก.พ.อ.” หมายความวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

  “กบ.” หมายความวา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งประกอบดวย  

อธิการบดีเปนประธานกรรมการ รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีทุกคน คณบดี ผูอํานวยการ ในคณะ 

สถาบัน และสํานักตางๆ ที่จัดต้ังข้ึนโดยกฎกระทรวง เปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี    

เปนกรรมการและเลขานุการ  

  “ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษา” หมายความว า  ข าราชการพลเรือน                

ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ     

   “ครึ่งปที่แลวมา” หมายความวา ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลังที่ผานมา แลวแตกรณี  

ตามขอ ๒ ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   

  ขอ  ๕  การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน

ขอบังคับน้ีและประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงือ่นไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมใน

ภายหนา ตลอดจนหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการที่ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ มาประกอบการพิจารณาดวย   

 ขอ  ๖  การบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนดุลยพินิจ

ของ กบ. ในการแยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกเปนกลุม และให

อธิการบดีเปนผูบริหารวงเงินสําหรับแตละกลุมผูดํารงตําแหนงในแตละรอบการประเมินตามที่ กบ. กําหนด   

 ทั้งน้ี ใหมหาวิทยาลัยเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาภายในวงเงินของแตละ

กลุมกอน หากวงเงินของกลุมใดมีเหลือสามารถเกลี่ยวงเงินเลื่อนเงินเดือนใหกลุมอื่นได 

 ขอ  ๗  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแตละครั้ง

ตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

 (๑)  ในครึ่งปที่แลวมามีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไมตํ่ากวาระดับพอใชโดยมีคะแนนไมตํ่ากวา

รอยละหกสิบ 

  (๒)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคภัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาใน

คดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของ

ตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๓)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน   

 (๔)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

 (๕)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน 
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 (๖)  ในครึ่งปที่แลวมา สําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานใน

ตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน 

 (๗)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่อธิการบดีหรือผูซึ่งอธิการบดี

มอบหมายกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปนที่ต้ังของแตละสวน

ราชการหรือหนวยงาน 

 (๘)  ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไมเกินย่ีสิบสามวัน แตไมรวมถึงวันลาตาม 

(๖) และวันลาดังตอไปน้ี 

  (ก)  ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะ

วันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 

  (ข)  ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 

  (ค)  ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไมเกิน

หกสิบวันทําการ 

  (ง)  ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทางไป

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่ 

  (จ)  ลาพักผอน 

  (ฉ)  ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 

  (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

 การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาปวยและการลากิจสวนตัว ใหนับเฉพาะวันทําการ 

 ขอ  ๘  ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาเปนหลักในการ

พิจารณา พรอมทั้งขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตน

เหมาะสมกับการเปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย ซึ่งใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ  ๙  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งโอน เลื่อนตําแหนง ยาย เปลี่ยนตําแหนง 

สับเปลี่ยนหนาที่ ไปชวยราชการในตางกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตใหไป

ปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือไปชวยงานในหนวยงานอืน่ของรัฐ ใหนําผลการประเมินผล

การปฏิบัติราชการและปฏิบัติงานในครึ่งปที่แลวมาของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู น้ัน           

ทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดวย 

 ขอ  ๑๐  ผูบัง คับบัญชาผูมีอํานาจสั่ ง เลื่อนเงินเดือนจะนําเอาเหตุที่ขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือถูกฟอง

คดีอาญา มาเปนเหตุในการไมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูน้ันไมได 

 ขอ  ๑๑  ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษ

ภาคภัณฑ และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
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ความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหโุทษ และเปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน ถาถูกสั่งไมเลื่อนเงินเดือนมาแลว

เพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ จะสั่งไมเลื่อนเงินเดือนซ้ําอีกครั้งหน่ึง

เพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันน้ันไมได 

     ขอ  ๑๒  ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแลวมีผลทําใหการเลื่อน

เงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี ให

ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ผูน้ันเสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี 

 ขอ  ๑๓  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือน

ตามขอบังคับน้ี แตผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อน

เงินเดือนใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูน้ัน ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัย พรอมดวยเหตุผลเพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย ถาสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบดวยจึงจะสั่ง

เลื่อนเงินเดือนได   

 ขอ  ๑๔  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง และแตงต้ัง

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหน่ึง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตาม

ขอบังคับน้ี   
 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัย                       

       

        ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 
        

(รองศาสตราจารย ดร.สมพร ไชยะ) 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 

 

 

 

   
   


