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ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้โดยอาศัยอ านาจของกฎหมาย ที่บัญญัติให้
กระท าได้ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบที่ 6 ท้ายระเบียบ 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับ (ชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ) 
ว่าด้วย......................................................................... 
(ฉบับที่...............ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า 1 ฉบับ) 

พ.ศ. ......... 
---------------------------- 

 

  (ข้อความ)  ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบั งคับ และ
อ้างถึงกฎหมายที่ให้อ านาจออกข้อบังคับ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับ.....................................................พ.ศ. .........” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่.............................................................เป็นต้นไป 
............................................................................................................................. .....................................
......................................................................................... ......................................................................... 
 ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามข้อบังคับ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวด ให้น าข้อผู้รักษาการ
ไปก าหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1) ............................................................ ............................ 
............................................................................................................................. .....................................
................................................................. .................................................................................... ............. 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่.................................................. พ.ศ. ...........  
 

 (ลงชื่อ) 
 (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
 (ต าแหน่ง) 

 
 

4.3 ข้อบังคับ 
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1. ข้อบังคับ (ชื่อส่วนราชการ) 
2. ว่าด้วย 
3. ฉบับที่ 
4. พ.ศ.  
5. ข้อความ 
6. ข้อ 
7. ประกาศ ณ วันที่ 
8. ลงชื่อ 
9. ต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของ “ข้อบังคับ” 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ว่าด้วย......................................................................... 

(ฉบับที่...............) 
พ.ศ. 2560 

---------------------------- 
 

  (ข้อความ)  ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ และ
อ้างถึงกฎหมายที่ให้อ านาจออกระเบียบ (ถ้ามี) 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ........................................................พ.ศ. .........” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่..............................................................เป็นต้นไป 
............................................................................................................................. .....................................
............................................................................................................................. .....................................
....................................................................................... ............................................................. .............. 
 ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามระเบียบ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวดให้น าข้อผู้รักษาการ
ตามระเบียบไปก าหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1) ................................................... ................. 
............................................................................................................................. .....................................
............................................................................ ............................................................................. ......... 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่.................................................. พ.ศ. ...........  
 

  
 (.............................................) 
 ต าแหน่ง...................................................  

 
 
 
 

แบบหนังสือข้อบังคับ 

1.ข้อบังคับ (ชื่อส่วนราชการ) 

2.ว่าด้วย 

3.ฉบับที่ 4.พ.ศ. 

5.ข้อความ 

6.ข้อ 

7.ประกาศ ณ วันที่ 

9.ต าแหน่ง 

8.ลงชื่อ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ว่าด้วย......................................................................... 

พ.ศ. 2560 
---------------------------- 

 

(ย่อหน้า 2.5 ซม.) (ข้อความ) ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับ และ
อ้างถึงกฎหมายที่ให้อ านาจออกข้อบังคับ 
(ย่อหน้า 2.5 ซม.) ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับ.....................................................พ.ศ. .........” 
(ย่อหน้า 2.5 ซม.) ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่.............................................................เป็นต้นไป 
............................................................................................................................. .....................................
.............................................................................................. ....................................................................
............................................................................................................................. ..................................... 
...................................................................................................................................................... ............ 
(ย่อหน้า 2.5 ซม.) ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามข้อบังคับ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวด ให้น าข้อผู้รักษาการ
ไปก าหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1).................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. .....................................
.............................................................................................. ......................................................... ........... 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่.................................................. พ.ศ. ...........  
 
 
  
 (นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 
 

1 Enter  
 

1 Enter Before 6 pt 
 

1 Enter  
 

1 Enter Before 12 pt 
 

4 Enter  
 

การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์หนังสือข้อบังคับ 
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  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
     ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

---------------------------------------- 

 
โดยที่  ก .พ.อ.  ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรื อนใน

สถาบันอุดมศึกษาจากระบบจ าแนกต าแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ เป็นระบบจ าแนกตาม
กลุ่มลักษณะงาน จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๖๕/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้น
เงินขา้ราชการพลเรือน ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการ 

ค าอธิบายการจัดท าหนังสือข้อบังคับ 
 

ค าอธิบาย ข้อบังคับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ เช่น  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ค าอธิบาย ว่าด้วย ให้ลงชื่อเรื่องของข้อบังคับ เช่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ค าอธิบาย พ.ศ. ให้ลง พ.ศ.ที่ออกข้อบังคับ เช่น พ.ศ. ๒๕๖๐   
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อุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว ๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงออกข้อบังคับไว้ 
ดังนี้ 

 
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๐” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
 (๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 (๓) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

บรรดากฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้
ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
“ปี”  หมายความว่า ปีงบประมาณ 
“ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
“ครึง่ปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
“ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมาแล้วแต่

กรณ ี
“ค่ากลาง” หมายความว่า ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดกับเงินเดือนสูงสุดที่บุคลากรแต่

ละประเภท แต่ละสายงาน และแต่ละระดับตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดหารด้วยสอง เพ่ือให้ได้
ตัวเลขที่จะน าไปใช้คิดฐานในการค านวณ 

“ฐานในการค านวณ” หมายความว่า ตัวเลขที่จะน าไปใช้ในการค านวณเพ่ือเลื่อน
เงินเดือนของบุคลากรแต่ละประเภท แต่ละสายงาน และแต่ละระดับ 

ฐานในการค านวณของข้าราชการ แบ่งออกเป็น 

ค าอธิบาย ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับ และอ้างถึง
กฎหมายที่ให้อ านาจออกข้อบังคับ (ถ้ามี) 
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(๑) ฐานในการค านวณระดับล่าง ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดตามที่ ก.พ.อ. 
ก าหนดกับค่ากลาง หารด้วยสอง 

(๒) ฐานในการค านวณระดับบน ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ.อ. 
ก าหนดกับ ค่ากลาง หารด้วยสอง 

ฐานในการค านวณของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. 

“ช่วงเงินเดือน” หมายความว่า ช่วงเงินเดือนระหว่างเงินเดือนขั้นต่ าถึงค่ากลาง หรือ
ระหว่างค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง แล้วแต่กรณี และช่วงเงินเดือนที่ ก.พ.อ. ปรับให้สอดคล้องกับฐานใน
การค านวณด้วย 

“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่แก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลัง 

“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยจ้างให้ปฏิบัติตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และ  ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
“กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ” หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่สอนและวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อาจารย์ 

“กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร” หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๑๘ (ข) (๑) – (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ   
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

“กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและกลุ่มต าแหน่ง
ประเภททั่วไป” หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญงานพิเศษ 
ระดับช านาญงาน และระดับปฏิบัติงาน 
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“คณะกรรมการบริหารงานบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย เรียกโดยย่อว่า ก.บ.ม. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๕ การใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ให้หน่วยงานปฏิบัติตามประกาศ 
ก.พ.อง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานน าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาใช้ในการ
พิจารณา พร้อมทั้งข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง 

ข้อ ๗ ให้แบ่งกลุ่มและแยกวงเงินเลื่อนเงินเดือนอย่างน้อยสามกลุ่ม ดังนี้ 
 (๑) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
 (๒) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
 (๓) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภท

ทั่วไป 
ให้อธิการบดีเป็นผู้บริหารวงเงินส าหรับแต่ละกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งในแต่ละรอบการ

ประเมินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้มหาวิทยาลัยเลื่อนเงินเดือนบุคลากรภายในวงเงินของแต่ละกลุ่ม
ก่อน หากงบประมาณของกลุ่มใดมีเหลือสามารถเกลี่ยวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้กลุ่มอ่ืนได้ 

อธิการบดีอาจมอบอ านาจให้หัวหน้าหน่วยงานบริหารวงเงินงบประมาณเพ่ือเลื่อน
เงินเดือน ให้บุคลากรในสังกัดภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ข้อ ๘ การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรให้เลื่อนปีละสองครั้ง คือ ในวันที่ ๑ เมษายน และวันที่ ๑ 
ตุลาคม ภายในวงเงินร้อยละ ๓.๐๐ ของฐานเงินเดือนบุคลากรที่ครองอัตราอยู่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม หรือวันที่ 
๑ กันยายน แล้วแต่กรณีตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร และเป็นอ านาจของอธิการบดีในการบริหาร
วงเงิน 

การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือน ถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบ
บาท 

ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรวงเงินงบประมาณส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละ
ครั้งให้หน่วยงาน ร้อยละ ๒.๘ ของฐานเงินเดือนบุคลากรทุกกลุ่มต าแหน่งในหน่วยงานที่ครองอัตราอยู่ ณ 
วันที่ ๑ มีนาคม ในการเลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑ เมษายน และ ณ วันที่ ๑ กันยายน ในการเลื่อนเงินเดือน 
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 

ข้อ ๑๐  วงเงินเลื่อนเงินเดือนบุคลากรร้อยละ ๐.๒ ของฐานเงินเดือนบุคลากรทุกกลุ่ม
ต าแหน่งที่ครองอัตราอยู่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม หรือวันที่ ๑ กันยายน แล้วแต่กรณี และวงเงินที่เหลือจาก
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ข้อ ๙  ให้เป็นอ านาจอธิการบดีในการบริหารวงเงิน โดยน าไปพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่บุคลากรทุก
กลุ่มต าแหน่ง  ที่อยู่ในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังนี้ 

  (๑) บุคลากรที่ช่วยปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจประจ า 

  (๒) บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
  (๓) บุคลากรที่หน่วยงานมีวงเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนไม่เพียงพอ หรือ

หน่วยงานประสงค์ขอเลื่อนเงินเดือนเพิ่มให้กับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น 
ข้อ ๑๑  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์

เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากรแต่ละครั้งไดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
ข้อ ๑๒ บุคลากรผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง ในครึ่งปีที่ผ่าน

มาจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าร้อย

ละหกสิบ 
  (๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ 

หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
ความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

  (๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
  (๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  (๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย

กว่าสี่เดือน หรือหากถึงแก่กรรมต้องได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
  (๖) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย        

ในประเทศหรือต่างประเทศต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน ยกเว้นในสาขาวิชาที่อยู่ใน
แผนพัฒนาบุคลากรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

  (๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

  (๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีวันลาปุวย ลากิจ รวมกันไม่เกินเก้าครั้ง หรือ
จ านวนวันมาสายไม่เกินเก้าครั้ง 

  (๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลารวมกันไม่เกินยี่สิบ
สามวันท าการแต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (๖) (๗) และวันลาดังต่อไปนี้ 

   (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

  (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
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  (ค) ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลาย
คราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 

  (ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือ
ในขณะเดินทางไปหรือกลับจากราชการตามหน้าที ่

  (จ) ลาพักผ่อน 
  (ฉ) ลาเข้ารักการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
  (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
  (ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ตามค าสั่งหรือหนังสืออนุญาตของ

มหาวิทยาลัย 
การนับจ านวนวันลาส าหรับการลาปุวยและการลากิจส่วนตัว ให้นับเฉพาะวันท าการ 
ข้อ ๑๓  การปฏิบัติราชการในฐานะอาจารย์ผู้สอน หากอาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน

ล่าช้าเกินระยะเวลาที่ก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัยและผู้บังคับบัญชาได้มีหนังสือตักเตือนแล้ว 
ให้ถือเป็นเหตุหนึ่งในการพิจารณาไม่เลื่อนเงินเดือน 

ข้อ ๑๔ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าบุคลากรผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน แต่ผู้นั้น
จะต้อง พ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ      
ให้อธิการบดีสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้น เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่ ๓๐ 
กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 

ข้อ ๑๕ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าบุคลากรผู้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน แต่ผู้นั้น
ถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม ให้อธิการบดีสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้น
เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

ข้อ ๑๖ กรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรงดเลื่อนเงินเดือนให้กับผู้ใด ต้องแจ้งเหตุผล
ให้บุคลากรผู้นั้นทราบก่อนอธิการบดีมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้นั้นได้ชี้แจงหรือ
ขอให้มีการทบทวนแล้วแต่กรณี ตามสมควร ภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง 

ให้ผู้บังคับบัญชารายงานความเห็นพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่เห็นสมควรงดเลื่อน
เงินเดือนให้มหาวิทยาลัยพิจารณา 

ข้อ ๑๗ การเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ให้อธิการบดีเป็นผู้สั่งเลื่อนตามข้อเสนอแนะของ
ผู้บังคับบัญชาเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเสนอแนะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยหรือของทางราชการ ให้อธิการบดีออกค าสั่งใหม่ให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในประกาศหรือค าสั่งของทางมหาวิทยาลัยหรือของทางราชการนั้น 

การเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการบดีให้นายกสภามหาวิทยาลัย
เป็น     ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการและสั่งเลื่อนเงินเดือน 

ข้อ ๑๘ การเลื่อนเงินเดือนให้บุคลากรแต่ละคนในแต่ละครั้งได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดที่ 
ก.พ.อ. ก าหนดส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
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การเลื่อนเงินเดือนให้บุคลากรในแต่ละครั้งตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ใช้วิธีการหารเฉลี่ย
เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากัน 

ข้อ ๑๙ บุคลากรใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๒ แต่อธิการบดีพิจารณาเห็นสมควร
เลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้อธิการบดีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบจึงจะสั่ ง
เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละสอง 

ข้อ ๒๐ การเลื่อนเงินเดือน ให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อน
เงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละหก
ของฐานในการค านวณ และให้อธิการบดีประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์
ในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมี
ค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 

ข้อ ๒๑ ผลการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้งานบริหารทรัพยากร
บุคคลแจ้งให้บุคลากรทราบเป็นหนังสือหรือแจ้งในระบบฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย        
เป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล ประกอบด้วย 

  (๑) อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน 
  (๒) ฐานในการค านวณ 
  (๓) จ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อน 
  (๔) เงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือน 
ข้อ ๒๒ บุคลากรผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ.อ. ก าหนดส าหรับ

ต าแหน่งที่ด ารงอยู่แล้ว หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนและเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่ ากว่า
เงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นั้น ให้อธิการบดีสั่งเลื่อน
เงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้ โดยให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งหลังสุดมาใช้ใน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว โดยให้เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้น 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่เงินเดือนขั้นต่ าชั่วคราวของบุคลากรประเภทใด ระดับใด ยังมีผลใช้
บังคับอยู่ค าว่า “เงินเดือนขั้นต่ า” ตามข้อบังคับนี้ ให้หมายความถึงเงินเดือนข้ันต่ าชั่วคราว 

ข้อ ๒๔ บุคลากรเฉพาะประเภทข้าราชการเท่านั้นที่ได้รับการยกเว้นเป็นการเฉพาะ
รายให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่เดิม ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนดว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน
เป็นการเฉพาะราย โดยใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนที่ก าหนดไว้ส าหรับการเลื่อนเงินเดือน
ของต าแหน่งที่ก าหนดให้ได้รับเงินเดือน 

ข้อ ๒๕ บุคลากรผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดหรือใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของสายงานหรือ
ระดับต าแหน่งตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการ 
โดยคิดเป็นร้อยละของฐานในการค านวณที่ก าหนดไว้ตามช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับ
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ต าแหน่ง ส่วนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้
ถึงข้ันสูงของอันดับหรือต าแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๒๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจในการออก
ประกาศ ค าสั่ง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับนี้ไม่ได้ก าหนดไว้     
ให้ ก.บ.ม. เป็นผู้วินิจฉัยเว้นแต่ ก.บ.ม. เห็นควรให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของ 
ก.บ.ม. หรือสภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด 

 

  ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๕   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 
   (นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์) 
   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบาย ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามข้อบังคับ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวด ให้น าข้อผู้รักษาการไป
ก าหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1) 

ค าอธิบาย ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงวันที่ออกข้อบังคับ เช่น ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐  

ค าอธิบาย ลงชื่อ  ให้ลงชื่อผู้ออกข้อบังคับ และต าแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกข้อบังคับ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
---------------------------------------- 

 

โดยที่  ก .พ.อ.  ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษาจากระบบจ าแนกต าแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ เป็นระบบจ าแนกตาม
กลุ่มลักษณะงาน จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๖๕/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้น
เงินข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว ๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในคราวประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
 (๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ตัวอย่าง “หนังสือข้อบงัคับ” 
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 (๓) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

บรรดากฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้
ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
“ปี”  หมายความว่า ปีงบประมาณ 
“ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
“ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
“ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมาแล้วแต่

กรณ ี
“ค่ากลาง” หมายความว่า ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดกับเงินเดือนสูงสุดที่บุคลากร   

แต่ละประเภท แต่ละสายงาน และแต่ละระดับตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดหารด้วยสอง เพ่ือให้ได้
ตัวเลขที่จะน าไปใช้คิดฐานในการค านวณ 

“ฐานในการค านวณ” หมายความว่า ตัวเลขที่จะน าไปใช้ในการค านวณเพ่ือเลื่อน
เงินเดือนของบุคลากรแต่ละประเภท แต่ละสายงาน และแต่ละระดับ 

ฐานในการค านวณของข้าราชการ แบ่งออกเป็น 
(๑) ฐานในการค านวณระดับล่าง ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดตามที่ ก.พ.อ. 

ก าหนดกับค่ากลาง หารด้วยสอง 
(๒) ฐานในการค านวณระดับบน ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ.อ. 

ก าหนดกับ ค่ากลาง หารด้วยสอง 
ฐานในการค านวณของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. 
“ช่วงเงินเดือน” หมายความว่า ช่วงเงินเดือนระหว่างเงินเดือนขั้นต่ าถึงค่ากลาง หรือ

ระหว่างค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง แล้วแต่กรณี และช่วงเงินเดือนที่ ก.พ.อ. ปรับให้สอดคล้องกับฐานใน
การค านวณด้วย 

“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่แก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลัง 

“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 
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“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยจ้างให้ปฏิบัติตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และ  ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
“กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ” หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่สอนและวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อาจารย์ 

“กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร” หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๑๘ (ข) (๑) – (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

“กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและกลุ่มต าแหน่ง
ประเภททั่วไป” หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญงานพิเศษ 
ระดับช านาญงาน และระดับปฏิบัติงาน 

“คณะกรรมการบริหารงานบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย เรียกโดยย่อว่า ก.บ.ม. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๕ การใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ให้หน่วยงานปฏิบัติตามประกาศ 
ก.พ.อง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานน าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาใช้ในการ
พิจารณา พร้อมทั้งข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง 

ข้อ ๗ ให้แบ่งกลุ่มและแยกวงเงินเลื่อนเงินเดือนอย่างน้อยสามกลุ่ม ดังนี้ 
 (๑) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
 (๒) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
 (๓) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภท

ทั่วไป 
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ให้อธิการบดีเป็นผู้บริหารวงเงินส าหรับแต่ละกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งในแต่ละรอบการ
ประเมินตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้มหาวิทยาลัยเลื่อนเงินเดือนบุคลากรภายในวงเงินของแต่ละกลุ่ม
ก่อน หากงบประมาณของกลุ่มใดมีเหลือสามารถเกลี่ยวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้กลุ่มอ่ืนได้ 

อธิการบดีอาจมอบอ านาจให้หัวหน้าหน่วยงานบริหารวงเงินงบประมาณเพ่ือเลื่อน
เงินเดือน ให้บุคลากรในสังกัดภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ข้อ ๘ การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรให้เลื่อนปีละสองครั้ง คือ ในวันที่ ๑ เมษายน และวันที่ ๑ 
ตุลาคม ภายในวงเงินร้อยละ ๓.๐๐ ของฐานเงินเดือนบุคลากรที่ครองอัตราอยู่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม หรือวันที่ 
๑ กันยายน แล้วแต่กรณีตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร และเป็นอ านาจของอธิการบดีในการบริหาร
วงเงิน 

การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือน ถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบ
บาท 

ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรวงเงินงบประมาณส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละ
ครั้งให้หน่วยงาน ร้อยละ ๒.๘ ของฐานเงินเดือนบุคลากรทุกกลุ่มต าแหน่งในหน่วยงานที่ครองอัตราอยู่ ณ 
วันที่ ๑ มีนาคม ในการเลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑ เมษายน และ ณ วันที่ ๑ กันยายน ในการเลื่อนเงินเดือน 
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 

ข้อ ๑๐  วงเงินเลื่อนเงินเดือนบุคลากรร้อยละ ๐.๒ ของฐานเงินเดือนบุคลากรทุกกลุ่ม
ต าแหน่งที่ครองอัตราอยู่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม หรือวันที่ ๑ กันยายน แล้วแต่กรณี และวงเงินที่เหลือจาก
ข้อ ๙  ให้เป็นอ านาจอธิการบดีในการบริหารวงเงิน โดยน าไปพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่บุคลากรทุก
กลุ่มต าแหน่ง  ที่อยู่ในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังนี้ 

  (๑) บุคลากรที่ช่วยปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจประจ า 

  (๒) บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
  (๓) บุคลากรที่หน่วยงานมีวงเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนไม่เพียงพอ หรือ

หน่วยงานประสงค์ขอเลื่อนเงินเดือนเพิ่มให้กับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น 
ข้อ ๑๑  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์

เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากรแต่ละครั้งไดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
ข้อ ๑๒ บุคลากรผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง ในครึ่งปีที่ผ่าน

มาจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าร้อย

ละหกสิบ 
  (๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ 

หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
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ความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

  (๓) ในครึง่ปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
  (๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  (๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย

กว่าสี่เดือน หรือหากถึงแก่กรรมต้องได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
  (๖) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย        

ในประเทศหรือต่างประเทศต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน ยกเว้นในสาขาวิชาที่อยู่ใน
แผนพัฒนาบุคลากรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

  (๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

  (๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีวันลาปุวย ลากิจ รวมกันไม่เกินเก้าครั้ง หรือ
จ านวนวันมาสายไม่เกินเก้าครั้ง 

  (๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลารวมกันไม่เกินยี่สิบ
สามวันท าการแต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (๖) (๗) และวันลาดังต่อไปนี้ 

   (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

  (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
  (ค) ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลาย

คราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
  (ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือ

ในขณะเดินทางไปหรือกลับจากราชการตามหน้าที่ 
  (จ) ลาพักผ่อน 
  (ฉ) ลาเข้ารักการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
  (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
  (ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ตามค าสั่งหรือหนังสืออนุญาตของ

มหาวิทยาลัย 
การนับจ านวนวันลาส าหรับการลาปุวยและการลากิจส่วนตัว ให้นับเฉพาะวันท าการ 
ข้อ ๑๓  การปฏิบัติราชการในฐานะอาจารย์ผู้สอน หากอาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน

ล่าช้าเกินระยะเวลาที่ก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัยและผู้บังคับบัญชาได้มีหนังสือตักเตือนแล้ว 
ให้ถือเป็นเหตุหนึ่งในการพิจารณาไม่เลื่อนเงินเดือน 

ข้อ ๑๔ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าบุคลากรผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน แต่ผู้นั้น
จะต้อง พ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ      
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ให้อธิการบดีสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้น เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่ ๓๐ 
กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 

ข้อ ๑๕ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าบุคลากรผู้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน แต่ผู้นั้น
ถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม ให้อธิการบดีสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้น
เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

ข้อ ๑๖ กรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรงดเลื่อนเงินเดือนให้กับผู้ใด ต้องแจ้งเหตุผล
ให้บุคลากรผู้นั้นทราบก่อนอธิการบดีมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้นั้นได้ชี้แจงหรือ
ขอให้มีการทบทวนแล้วแต่กรณี ตามสมควร ภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง 

ให้ผู้บังคับบัญชารายงานความเห็นพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่เห็นสมควรงดเลื่อน
เงินเดือนให้มหาวิทยาลัยพิจารณา 

ข้อ ๑๗ การเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ให้อธิการบดีเป็นผู้สั่งเลื่อนตามข้อเสนอแนะของ
ผู้บังคับบัญชาเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเสนอแนะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยหรือของทางราชการ ให้อธิการบดีออกค าสั่งใหม่ให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในประกาศหรือค าสั่งของทางมหาวิทยาลัยหรือของทางราชการนั้น 

การเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการบดีให้นายกสภามหาวิทยาลัย
เป็น     ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการและสั่งเลื่อนเงินเดือน 

ข้อ ๑๘ การเลื่อนเงินเดือนให้บุคลากรแต่ละคนในแต่ละครั้งได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดที่ 
ก.พ.อ. ก าหนดส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 

การเลื่อนเงินเดือนให้บุคลากรในแต่ละครั้งตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ใช้วิธีการหารเฉลี่ย
เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากัน 

ข้อ ๑๙ บุคลากรใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๒ แต่อธิการบดีพิจารณาเห็นสมควร
เลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้อธิการบดีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบจึงจะสั่ง
เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละสอง 

ข้อ ๒๐ การเลื่อนเงินเดือน ให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อน
เงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละหก
ของฐานในการค านวณ และให้อธิการบดีประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์
ในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมี
ค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 

ข้อ ๒๑ ผลการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้งานบริหารทรัพยากร
บุคคลแจ้งให้บุคลากรทราบเป็นหนังสือหรือแจ้งในระบบฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย        
เป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล ประกอบด้วย 

  (๑) อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน 
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  (๒) ฐานในการค านวณ 
  (๓) จ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อน 
  (๔) เงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือน 
ข้อ ๒๒ บุคลากรผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ.อ. ก าหนดส าหรับ

ต าแหน่งที่ด ารงอยู่แล้ว หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนและเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่ ากว่า
เงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดส าหรับต าแหน่งที่ ได้รับแต่งตั้งใหม่นั้น ให้อธิการบดีสั่งเลื่อน
เงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้ โดยให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งหลังสุดมาใช้ใน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว โดยให้เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้น 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่เงินเดือนขั้นต่ าชั่วคราวของบุคลากรประเภทใด ระดับใด ยังมีผลใช้
บังคับอยู่ค าว่า “เงินเดือนขั้นต่ า” ตามข้อบังคับนี้ ให้หมายความถึงเงินเดือนข้ันต่ าชั่วคราว 

ข้อ ๒๔ บุคลากรเฉพาะประเภทข้าราชการเท่านั้นที่ได้รับการยกเว้นเป็นการเฉพาะ
รายให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่เดิม ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนดว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน
เป็นการเฉพาะราย โดยใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนที่ก าหนดไว้ส าหรับการเลื่อนเงินเดือน
ของต าแหน่งที่ก าหนดให้ได้รับเงินเดือน 

ข้อ ๒๕ บุคลากรผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดหรือใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของสายงานหรือ
ระดับต าแหน่งตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการ 
โดยคิดเป็นร้อยละของฐานในการค านวณที่ก าหนดไว้ตามช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับ
ต าแหน่ง ส่วนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้
ถึงข้ันสูงของอันดับหรือต าแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๒๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจในการออก
ประกาศ ค าสั่ง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับนี้ไม่ได้ก าหนดไว้ ให้ 
ก.บ.ม. เป็นผู้วินิจฉัยเว้นแต่ ก.บ.ม. เห็นควรให้ เสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของ 
ก.บ.ม. หรือสภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด 

 

  ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๕   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐   
 
 
 
 
 

(นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์) 
    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 


