
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

พ.ศ.  ๒๕๕๖
________________

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหเหมาะสม เปนระบบ เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๖  และขอ  ๒๖  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวย
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  จึงออก
ระเบียบไว  ดังตอไปนี้

ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๖”

ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  เปนตนไป
ขอ  ๓  ในระเบียบนี้

 “ป” หมายความวา  ปงบประมาณ
 “ครึ่งปแรก” หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม

“ครึ่งปหลัง” หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันที่  ๑  เมษายน  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน
 “ครึ่งปที่แลวมา” หมายความวา  ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลังที่ผานมา  แลวแตกรณี

“ก.บ.ม.” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
“กบ.”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ซึ่งประกอบดวย

อธิการบดีเปนประธานกรรมการ  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดีและผูอํานวยการในคณะ  สถาบัน  
หรือสํานัก  ที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เปนกรรมการ  
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปนกรรมการและเลขานุการ      
 “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย
  “คากลาง”  หมายความวา  ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดกับเงินเดือนสูงสุดที่พนักงานมหาวิทยาลัยแต
ละประเภท  แตละสายงาน  และแตละระดับไดรับตามอัตราที่  ก.บ.ม. กําหนด  โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
หารดวยสองเพื่อใหไดตัวเลขที่จะนําไปใชคิดฐานในการคํานวณ
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 “ฐานในการคํานวณ” หมายความวา  ตัวเลขที่จะนําไปใชในการคิดคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยแตละประเภท  แตละสายงาน  และแตละระดับ  โดยแบงออกเปน
 (๑) ฐานในการคํานวณระดับลาง  ไดแก  ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดตามอัตราที่  ก.บ.ม. กําหนด  โดย
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  กับคากลางหารดวยสอง
 (๒)  ฐานในการคํานวณระดับบน  ไดแก  ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามอัตราที่ ก.บ.ม. กําหนด  โดยความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  กับคากลางหารดวยสอง                                                                                      
  ในกรณีที่คํานวณตามวิธีดังกลาวแลว  มีผลทําใหฐานในการคํานวณระดับลางของระดับตําแหนงที่สูง
กวา  มีคาต่ํากวาหรือเทากับฐานในการคํานวณระดับบนของระดับตําแหนงที่ต่ํากวาซึ่งอยูถัดลงไป  ก.บ.ม. 
อาจปรับฐานในการคํานวณระดับลางของระดับตําแหนงที่สูงกวานั้นเสียใหมใหสูงขึ้นได  โดยตองนําภาพรวม
ของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเปนเกณฑในการพิจารณา
  “ชวงเงินเดือน” หมายความวา  ชวงของเงินเดือนระหวางเงินเดือนขั้นต่ําถึงคากลาง  หรือระหวางคา
กลางถึงเงินเดือนขั้นสูง  แลวแตกรณี  และชวงเงินเดือนที่มหาวิทยาลัยปรับใหสอดคลองกับฐานในการคํานวณดวย                                                           
 “ผูบังคับบัญชา” หมายความวา  ผูเปนหัวหนาสวนราชการตามกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้งสวนงานภายในขึ้นที่มีฐานะเทียบเทาหนวยงาน
ตามกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ  ๔  ใหอธิการบดีเปนผูสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  
ผูชวยอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  หัวหนา
สวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบคณะ  สวนการสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยในตําแหนงอื่นใหเปนไปตามขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชา  เวนแตผูบังคับบัญชาเสนอแนะไม
ถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวในระเบียบนี้  หรือตามที่  ก.บ.ม. กําหนด  อธิการบดี
จะสั่งการใหถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขดังกลาวก็ได

การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหนงอธิการบดี  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูมี
อํานาจสั่งเลื่อน

ขอ  ๕  การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยใหนําผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มาเปนหลักในการพิจารณา  
พรอมทั้งขอมูลการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  ผลสัมฤทธิ์ของงาน  การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ  การ
ปฏิบัติตนเหมาะสมเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน  และขอควรพิจารณาอื่น
ตามที่  ก.บ.ม. กําหนด  มาประกอบการพิจารณา

ขอ  ๖  การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยใหเลื่อนไดภายในวงเงินไมเกินรอยละสามของเงินเดือน
ที่จายใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิไดเลื่อนเงินเดือน  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  และ  ๑  กันยายน เปนตนไป
ตามลําดับ
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การเลื่อนเงินเดือนใหพนักงานมหาวิทยาลัยแตละคนในแตละครั้ง  ใหเลื่อนไดไมเกินเงินเดือนสูงสุด
ตามที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง

การเลื่อนเงินเดือนใหพนักงานมหาวิทยาลัยโดยมิไดดําเนินการตามขอ  ๕  แตใชวิธีการหารเฉลี่ย
เพื่อใหพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนไดรับการเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละที่เทากันจะกระทํามิได

การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแตละคนในแตละครั้ง  ใหเลื่อนไดในอัตราไมเกินรอยละหก
ของฐานในการคํานวณ  และใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประกาศอัตรารอยละของฐานในการคํานวณที่ไดใช
เปนเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน  โดยตองประกาศใหทราบเปนการทั่วไปกอนมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
หนึ่งเดือน

การคํานวณจํานวนเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท
ขอ  ๗  การบริหารวงเงินใหเปนดุลยพินิจของ  กบ. ในการแยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน

มหาวิทยาลัยออกเปนกลุม  โดยหลักเกณฑการแบงกลุมใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  และใหอธิการบดีเปน
ผูบริหารวงเงินสําหรับแตละกลุมผูดํารงตําแหนงในแตละรอบการประเมินตามที่  กบ. กําหนด

ใหมหาวิทยาลัยเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยภายในวงเงินของแตละกลุมกอน  หากวงเงินของ
กลุมใดมีเหลือสามารถเกลี่ยวงเงินเลื่อนเงินเดือนใหกลุมอื่นได

ขอ  ๘  ใหมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ  ก.บ.ม. ประกาศกําหนดชวงเงินเดือน  คากลาง  และฐาน
ในการคํานวณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนในแตละประเภท  สายงาน  และระดับตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย

การเลื่อนเงินเดือนตามระเบียบนี้ใหใชฐานการคํานวณ  และชวงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนใน
แตละประเภท  สายงาน  และระดับตําแหนงตามที่ ก.บ.ม. กําหนด

ขอ  ๙  การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยใหเลื่อนปละสองครั้ง  ดังนี้
(๑)  ครั้งท่ีหนึ่ง  เปนการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติงานในครึ่งปแรก  โดยใหเลื่อนในวันที่  ๑  เมษายน

ของปที่ไดเลื่อน
(๒) ครั้งที่สอง  เปนการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติงานในครึ่งปหลัง  โดยใหเลื่อนในวันที่  ๑  ตุลาคม

ของปถัดไป
ขอ  ๑๐  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดซึ่งผานการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง  ให

พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นไดรับการเลื่อนเงินเดือนตามระเบียบนี้
ขอ  ๑๑  ผลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแตละคนในแตละครั้ง  ใหผูบังคับบัญชาผูมี

อํานาจสั่ งเลื่อนเงินเดือน  จัดใหมีการแจงพนักงานมหาวิทยาลัยทราบเปนขอมูลเฉพาะแตละบุคคล
การแจงผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งใหประกอบดวย  อัตรารอยละที่ไดรับการเลื่อน  จํานวน

เงินที่ไดรับการเลื่อน  ฐานเงินเดือนที่ใชในการคํานวณ  และเงินเดือนที่พึงไดรับเมื่อไดรับการเลื่อนตามผลการ
เลื่อนเงินเดือนนั้น

พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนใหแจงเหตุผลที่ไมไดเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นทราบดวย
ขอ  ๑๒  พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแตละครั้งตองอยูในเกณฑ

ดังตอไปนี้



- ๔ -

(๑) ในครึ่งปที่แลวมา  มีผลการประเมินการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับพอใชโดยมีคะแนนไมต่ํากวารอยละ
หกสิบ

(๒) ในครึ่งปที่แลวมา  ตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ  หรือไมถูกศาลพิพากษา
ในคดีอาญาใหลงโทษสถานใดสถานหนึ่งในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่  หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ของตน  ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ

(๓) ในครึ่งปที่แลวมา  ตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน
(๔) ในครึ่งปที่แลวมา  ตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(๕) ในครึ่งปที่แลวมา  ตองผานการทดลองปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือนหรือไดปฏิบัติงาน

มาแลวไมนอยกวาสี่เดือนกอนถึงแกความตาย
(๖) ในครึ่งปที่แลวมา  สําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติงานวิจัยในประเทศ

หรือตางประเทศ  ตองมีเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวาสี่เดือน
(๗) ในครึ่งปที่แลวมา  ตองไมลา  หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๘) ในครึ่งปที่แลวมา  ตองมีเวลาปฏิบัติงานโดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน  แตไมรวมถึงวันลาตาม  (๖)  

และวันลาดังตอไปนี้
  (ก) ลาอุปสมบท  ลาบวชชีพราหมณ  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียเฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา

(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรและภรรยาหลังคลอด

  (ง)  ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไมเกิน
หกสิบวันทําการ
  (จ)  ลาพักผอนประจําป
  (ฉ)  ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
  (ช)  ลาเพื่อทําหมัน
  (ซ)  ลาไปเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ

การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาปวยและการลากิจสวนตัวใหนับเฉพาะวันทําการ
ขอ  ๑๓  พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเลื่อนตําแหนง  เปลี่ยนหรือโอนยายตําแหนง  ไปชวยงานใน

หนวยงานอื่นหรือในหนวยงานเดียวกันแตตางสังกัด  ไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน
นอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษอื่นใด  ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานในครึ่งปที่แลว
มาของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดวย

ขอ  ๑๔  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดซึ่งไดรับอนุญาตใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติงานวิจัย
ในประเทศหรือตางประเทศ  อาจไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของ  ก.บ.ม.  และตองประกาศใหทราบเปนการทั่วไป
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ขอ  ๑๕  ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน  จะเอาเหตุที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถูกแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญา  มาเปนเหตุใน
การไมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นไมได

ขอ  ๑๖  ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ  และถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่งาน  หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ของตน  ซึ่งมิใชความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  และเปนการ
ถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน  ถาถูกสั่งไมเลื่อนเงินเดือนมาแลวเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัย
หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ  จะสั่งไมเลื่อนเงินเดือนซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทํา
ความผิดเดียวกันนั้นมิได

ขอ  ๑๗  ในครึ่งปที่แลวมา  ถาพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดอยูในเกณฑเลื่อนเงินเดือน  แตผูนั้นถึงแก
ความตายกอนหรือในวันที่  ๑  เมษายน  หรือ  ๑  ตุลาคม  ใหอธิการบดีสั่งเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้น  โดยใหมีผล
ในวันที่ผูนั้นถึงแกความตาย

ขอ  ๑๘  ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแลวมีผลทําใหการเลื่อน
เงินเดือนของพนักงานผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้  ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นเสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้

ขอ  ๑๙  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใด  ไดรับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนสูงสุดที่กําหนดสําหรับตําแหนง
ที่ดํารงอยูแลว  หากผูนั้นไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นและเงินเดือนที่ไดรับอยูนั้นต่ํากวาเงินเดือนสูงสุดที่
กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งใหมนั้น  ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณี
พิเศษได  โดยใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งหลังสุด  มาใชในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกลาว  
โดยใหเลื่อนเงินเดือนตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้น

ขอ  ๒๐  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมอยูในเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือนตามขอ  ๕  และขอ  
๑๒  แตผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา  มีเหตุพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนให
พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ  ก.บ.ม.  พรอมดวยเหตุผล
เพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย  โดยไดรับความเห็นชอบจาก  ก.บ.ม.  จึงสั่งใหเลื่อนเงินเดือนได

ขอ  ๒๑  การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ของปงบประมาณ  
๒๕๕๖  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ

ขอ  ๒๒  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความปญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖

       
                                        (รองศาสตราจารย ดร.เปรื่อง  จันดา)
                                                        อธิการบดี


