ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
วาดวย การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
_____________
โดยที่ ก.พ.อ. ไดยกเลิก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีก ารและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และไดออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ สําหรับใชเปนหลักเกณฑใน
การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและเพื่อใหสภาสถาบันอุดมศึก ษาออกขอบังคับ
เรื่องดังกลาวที่เ หมาะสมกับ แตล ะสถาบันอุดมศึก ษา ดัง นั้น จึง เปนการสมควรปรับ ปรุง ขอบัง คับ วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับ
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับ ใหม ดัง กลา ว สํา หรับ ใชเ ป นแนวทางในการเลื่ อ นเงินเดื อนข าราชการพลเรื อนใน
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 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูร ณ ในการประชุม ครั้ง ที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวัน ที่ ๒๒
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัง คับ นี้เ รียกวา “ขอบั งคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูร ณ วาดวย การเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการ
เลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

-๒“ก.พ.อ.” หมายความวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“กบ.” หมายความวา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งประกอบดวย
อธิก ารบดีเ ปนประธานกรรมการ รองอธิก ารบดี และผูชวยอธิการบดี ทุก คน คณบดี ผูอํานวยการ ในคณะ
สถาบัน และสํานักตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวง เปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เปนกรรมการและเลขานุการ
“ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ” หมายความว า ข า ราชการพลเรื อ น
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
ขอบังคับนี้และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงือ่ นไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน
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
ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาภายในวงเงินของแตละ
กลุมกอน หากวงเงินของกลุมใดมีเหลือสามารถเกลี่ยวงเงินเลื่อนเงินเดือนใหกลุมอื่นได
ขอ ๗ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแตละครั้ง
ตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ในครึ่งปที่แลวมามีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาระดับพอใชโดยมีคะแนนไมต่ํากวา
รอยละหกสิบ
(๒) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคภัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาใน
คดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน
(๔) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(๕) ในครึ่งปที่แลวมาตองไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน

-๓(๖) ในครึ่งปที่แลวมา สําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานใน
ตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน
(๗) ในครึ่ง ปที่แลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่อธิการบดีหรือผูซึ่ง อธิก ารบดี
มอบหมายกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปนที่ตั้งของแตละสวน
ราชการหรือหนวยงาน
(๘) ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน แตไมรวมถึงวันลาตาม
(๖) และวันลาดังตอไปนี้
(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
พิจ ารณา พรอมทั้งขอมูล การลา พฤติก รรมการมาทํางาน การรัก ษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอื่นมาประกอบการพิจ ารณาดวย ซึ่ง ใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ ข า ราชการพลเรือ นในสถาบั น อุด มศึก ษาซึ่ ง โอน เลื่ อ นตํ า แหน ง ย าย เปลี่ ยนตํ าแหน ง
สับ เปลี่ยนหนาที่ ไปชวยราชการในตางกระทรวง ทบวง กรม ซึ่ง ไดรับ มอบหมายหรือไดรับ อนุญ าตใหไป
ปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือไปชวยงานในหนวยงานอืน่ ของรัฐ ใหนําผลการประเมินผล
การปฏิบั ติ ร าชการและปฏิ บั ติ ง านในครึ่ ง ป ที่ แ ลว มาของข า ราชการพลเรือ นในสถาบั นอุ ด มศึ ก ษาผู นั้ น
ทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดวย
ข อ ๑๐ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาผู มี อํ า นาจสั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ นจะนํ า เอาเหตุ ที่ ข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึก ษาผูใดถูกแตงตั้ง คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวา กระทําผิดวินัยหรือถูกฟอง
คดีอาญา มาเปนเหตุในการไมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูนั้นไมได
ขอ ๑๑ ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษ
ภาคภัณฑ และถู กศาลพิพากษาในคดีอาญาใหล งโทษในความผิดที่เ กี่ยวกับ การปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ

-๔ความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ และเปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน ถาถูกสั่งไมเลื่อนเงินเดือนมาแลว
เพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ จะสั่งไมเลื่อนเงินเดือนซ้ําอีกครั้งหนึ่ง
เพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันนั้นไมได
ขอ ๑๒ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแลวมีผลทําใหก ารเลื่อน
เงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ ให
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ผูนั้นเสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
ขอ ๑๓ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือน
ตามขอบังคับนี้ แตผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อน
เงินเดือนใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูนั้น ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย พรอมดวยเหตุผลเพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย ถาสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบดวยจึงจะสั่ง
เลื่อนเงินเดือนได
ขอ ๑๔ ใหอธิ ก ารบดีรัก ษาการตามขอบัง คับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง และแตง ตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจ ารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตาม
ขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย ดร.สมพร ไชยะ)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

