ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖
________________
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหเหมาะสม เปนระบบ เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ
อาศั ยอํา นาจตามความในขอ ๖ และขอ ๒๖ แหงขอบังคั บมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณวาดว ย
พนักงานมหาวิ ทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และโดยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริ หารงานบุค คลประจํ า
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.” หมายความว า คณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ เพชรบูรณ ซึ่ งประกอบด ว ย
อธิการบดีเปน ประธานกรรมการ รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดีและผูอํานวยการในคณะ สถาบัน
หรือสํ านัก ที่จัดตั้ งขึ้นโดยกฎกระทรวงจั ดตั้งสว นราชการในมหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบูร ณ เปน กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปนกรรมการและเลขานุการ
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย
“คากลาง” หมายความวา ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดกับเงินเดือนสู งสุดที่พนั กงานมหาวิท ยาลัยแต
ละประเภท แตละสายงาน และแตละระดับไดรับตามอัตราที่ ก.บ.ม. กําหนด โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
หารดวยสองเพื่อใหไดตัวเลขที่จะนําไปใชคิดฐานในการคํานวณ

-๒“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 มีผ ลทําใหฐ านในการคํา นวณระดับล างของระดับ ตําแหนงที่สูง
กวา มีค าต่ํา กวา หรื อเทากับฐานในการคํ านวณระดับบนของระดับ ตํา แหนง ที่ต่ํ ากวาซึ่ งอยูถั ดลงไป ก.บ.ม.
อาจปรับฐานในการคํานวณระดับ ลางของระดับตําแหนงที่สูงกวานั้ นเสียใหมใหสูงขึ้นได โดยตองนํา ภาพรวม
ของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเปนเกณฑในการพิจารณา
“ชวงเงินเดือน” หมายความวา ชวงของเงินเดือนระหวางเงินเดือนขั้นต่ําถึงคากลาง หรือระหวา งคา
กลางถึงเงินเดือนขั้นสูง แลวแตกรณี และชวงเงินเดือนที่มหาวิทยาลัยปรับใหสอดคลองกับฐานในการคํานวณดวย
“ผูบังคับบัญชา” หมายความวา ผูเปนหัวหนาสวนราชการตามกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
และใหหมายความรวมถึ งหน วยงานที่สภามหาวิท ยาลัย จัดตั้งสวนงานภายในขึ้น ที่มีฐ านะเทียบเทาหนวยงาน
ตามกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๔ ให อธิการบดีเปนผูสั่งเลื่อนเงิน เดือ นพนัก งานมหาวิทยาลัยซึ่งดํ ารงตํา แหนง รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หัวหนา
สวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบคณะ สวนการสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยในตําแหนงอื่นใหเ ปน ไปตามขอเสนอแนะของผูบังคั บบัญชา เวนแต ผูบังคับบัญชาเสนอแนะไม
ถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในระเบียบนี้ หรือตามที่ ก.บ.ม. กําหนด อธิการบดี
จะสั่งการใหถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังกลาวก็ได
การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปน ผูมี
อํานาจสั่งเลื่อน
ขอ ๕ การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยใหนําผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาด วยหลักเกณฑแ ละวิธี การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขา ราชการพลเรือ นในสถาบันอุดมศึกษา สั งกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มาเปน หลักในการพิ จารณา
พร อมทั้งข อมูล การลา พฤติกรรมการมาทํางาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน การรักษาวิ นัยและจรรยาบรรณ การ
ปฏิบัติตนเหมาะสมเปนพนักงานมหาวิทยาลัย การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน และขอควรพิจารณาอื่น
ตามที่ ก.บ.ม. กําหนด มาประกอบการพิจารณา
ขอ ๖ การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยใหเลื่อนไดภายในวงเงินไมเกินรอยละสามของเงินเดือน
ที่จายใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสิ ทธิไดเลื่ อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ มีนาคม และ ๑ กันยายน เปนตนไป
ตามลําดับ

-๓การเลื่อ นเงินเดือนใหพนักงานมหาวิท ยาลัย แตละคนในแตละครั้ง ใหเลื่อ นไดไ มเกินเงิ นเดือนสูงสุด
ตามที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
การเลื่อนเงินเดือนใหพนัก งานมหาวิทยาลัยโดยมิไดดํ าเนินการตามข อ ๕ แตใชวิธีการหารเฉลี่ย
เพื่อใหพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนไดรับการเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละที่เทากันจะกระทํามิได
การเลื่อนเงิน เดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแตละคนในแตละครั้ง ใหเลื่อนไดในอัตราไมเกิ นรอยละหก
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) ครั้งที่หนึ่ง เปนการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติงานในครึ่งปแรก โดยใหเลื่อนในวันที่ ๑ เมษายน
ของปที่ไดเลื่อน
(๒) ครั้งที่สอง เปนการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติงานในครึ่งปหลัง โดยใหเลื่อนในวันที่ ๑ ตุลาคม
ของปถัดไป
ขอ ๑๐ พนักงานมหาวิท ยาลัย ผูใดซึ่งผ านการประเมิน ผลการปฏิบัติ งานเพื่อตอสั ญญาจา ง ให
พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นไดรับการเลื่อนเงินเดือนตามระเบียบนี้
ขอ ๑๑ ผลการเลื่อนเงิ นเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแตละคนในแตละครั้ ง ใหผู บัง คับบัญ ชาผูมี
อํ า นาจสั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ น จั ด ให มี ก ารแจ ง พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ทราบเป น ข อ มู ล เฉพาะแต ล ะบุ ค คล
การแจงผลการเลื่อนเงิน เดือนตามวรรคหนึ่งใหประกอบดวย อัตรารอยละที่ไดรับการเลื่อน จํานวน
เงินที่ไดรับการเลื่อน ฐานเงินเดือนที่ใชในการคํา นวณ และเงินเดือนที่พึงไดรับเมื่อไดรับการเลื่อนตามผลการ
เลื่อนเงินเดือนนั้น
พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนใหแจงเหตุผลที่ไมไดเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นทราบดวย
ขอ ๑๒ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดื อนในแตละครั้งตองอยู ในเกณฑ
ดังตอไปนี้

-๔(๑) ในครึ่งปที่แลวมา มีผลการประเมินการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับพอใชโดยมีคะแนนไมต่ํากวารอยละ
หกสิบ

(๒) ในครึ่งปที่แลวมา ตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพ ากษา
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 พนักงานมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ง เลื่ อนตํา แหนง เปลี่ ยนหรือโอนย า ยตํา แหนง ไปชว ยงานใน
หนว ยงานอื่นหรือในหน ว ยงานเดี ย วกันแตต า งสัง กัด ได รับมอบหมายหรือไดรั บอนุญ าตใหไปปฏิบัติ งาน
นอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษอื่นใด ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานในครึ่งปที่แลว
มาของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดวย
ขอ ๑๔ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดซึ่งไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
ในประเทศหรือต างประเทศ อาจไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่ อนไขที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. และตองประกาศใหทราบเปนการทั่วไป

-๕ขอ ๑๕ ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงิน เดือน จะเอาเหตุที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถูกแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญา มาเปนเหตุใน
การไมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นไมได
ขอ ๑๖ ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ และถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาใหล งโทษความผิ ดที่ เกี่ ยวกับ การปฏิ บัติหนา ที่ง าน หรื อความผิ ดที่ทํ าใหเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ของตน ซึ่งมิใชความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเปนการ
ถูกลงโทษจากการกระทํ าความผิดเดียวกัน ถาถูกสั่งไมเลื่อนเงินเดือนมาแลว เพราะเหตุที่ ถูกลงโทษทางวิ นัย
หรือถูกศาลพิพ ากษาในคดีอ าญาใหลงโทษ จะสั่งไม เลื่อนเงินเดือนซ้ํา อีกครั้งหนึ่ง เพราะเหตุจ ากการกระทํ า
ความผิดเดียวกันนั้นมิได
ขอ ๑๗ ในครึ่งปที่แลวมา ถาพนั กงานมหาวิ ทยาลัยผูใดอยูในเกณฑ เลื่อนเงินเดื อน แตผูนั้ นถึง แก
ความตายกอนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ใหอธิการบดีสั่งเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้น โดยใหมีผ ล
ในวันที่ผูนั้นถึงแกความตาย
ขอ ๑๘ ในกรณี ที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุ ดแลว มีผลทําใหการเลื่อน
เงิน เดือนของพนัก งานผูใดไมเปน ไปตามหลัก เกณฑ ที่กํ าหนดไว ในระเบีย บนี้ ให ผูมีอํา นาจสั่ง เลื่ อนเงิ นเดือน
พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นเสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ ๑๙ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใด ไดรับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนสูงสุดที่กําหนดสําหรับตํา แหนง
ที่ดํารงอยูแ ลว หากผูนั้นได รับ แตงตั้งใหดํารงตํ าแหนงอื่นและเงินเดือนที่ไดรับอยูนั้นต่ํา กวาเงินเดือนสู งสุดที่
กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งใหมนั้น ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณี
พิเศษได โดยใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งหลังสุด มาใชในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกลา ว
โดยใหเลื่อนเงินเดือนตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้น
ขอ ๒๐ พนักงานมหาวิท ยาลัย ผูใดไมอยูในเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือนตามขอ ๕ และขอ
๑๒ แตผูบังคับบัญชาผูมีอํ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนให
พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํา นาจสั่งเลื่อนเงินเดือนนํา เสนอ ก.บ.ม. พรอมดวยเหตุผ ล
เพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย โดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. จึงสั่งใหเลื่อนเงินเดือนได
ขอ ๒๑ การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ของปงบประมาณ
๒๕๕๖ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ขอ ๒๒ ใหอธิการบดี รักษาการใหเปนไปตามระเบีย บนี้ และมีอํา นาจตีค วามป ญหาเกี่ ยวกับ การ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย ดร.เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี

