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  อนุสนธิประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ

พลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขการเลื่อนเงนิเดอืนขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา เพื่อใหสภามหาวทิยาลัยใชเปนแนวทาง

วางขอบังคับในเรื่องเดียวกัน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)(๑๓) แหงพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลในมหาวทิยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครัง้ที่ 

๔/๒๕๕๕ เม่ือวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๕ และมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕       

เม่ือวันที ่ ๒๔  สงิหาคม  ๒๕๕๕  มหาวทิยาลัยจงึวางขอบังคับไวดังนี้ 

  ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรยีกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย หลักเกณฑ วธิกีาร

และเงื่อนไขการเลื่อนเงนิเดอืนขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๕” 

  ขอ ๒  กําหนดใชขอบังคับนี้ ตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

  ขอ ๓  ใหยกเลิกบรรดา  ขอบังคับ ระเบียบ  ประกาศ และมติอ่ืนใดที่กําหนดใชมากอน 

ขอบังคับนี้ซ่ึงขัดหรอืแยงกับขอบังคับนี้ และใหใชความตามขอบังคับนี้แทน 

  ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 

   “มหาวทิยาลัย”  หมายความวา  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “สภามหาวทิยาลัย” หมายความวา  สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “สวนราชการ”  หมายความวา  สวนราชการที่ตั้งตามกฎกระทรวง

จัดตัง้สวนราชการในมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และสวนงานภายใน

เทยีบเทาคณะตามประกาศมหาวทิยาลัย 

   “อธกิารบดี”  หมายความวา  อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “ก.พ.อ.”  หมายความวา  คณะกรรมการขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศกึษา 

   “ก.บ.ม.”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล   

ในมหาวทิยาลัย 

/”ผูบังคับ... 
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   “ผูบังคับบัญชา” หมายความวา  คณบดี  ผูอํานวยการ สถาบัน/

สํานัก ซ่ึงเปนหัวหนาสงูสดุของสวนราชการ และใหรวมถงึรองอธกิารบด ี ผูชวยอธกิารบด ี

   “ป”   หมายความวา  ปงบประมาณ 

   “ครึ่งปแรก”  หมายความวา  ระยะเวลาตัง้แตวันที ่๑ ตุลาคม ถงึ 

วันที่  ๓๑ มีนาคม 

   “ครึ่งปหลัง”  หมายความวา  ระยะเวลาตัง้แตวันที ่๑ เมษายน ถงึ

วันที่ ๓๐ กันยายน 

   “ครึ่งปที่แลวมา” หมายความวา  ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลัง

ที่ผานมา แลวแตกรณี 

   “คากลาง”  หมายความวา  ผลรวมของ เงิน เดือนต่ํ าสุ ดกับ

เงนิเดอืนสูงสุดที่ขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษาแตละประเภท แตละสายงาน และแตละระดับไดรับ

ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนดหารดวยสอง เพื่อใหไดตัวเลขที่จะนําไปใชคิดฐานในการคํานวณ 

   “ฐานในการคํานวณ” หมายความวา  ตัวเลขที่จะนําไปใชในการคิด

คํานวณเพื่อเลื่อนเงนิเดอืนของขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษาแตละประเภท แตละสายงาน และแต

ละระดับ โดยแบงออกเปน 

   (๑)  ฐานในการคํานวณระดับลาง ไดแก ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดตามที่ ก .พ.อ.

กําหนด กับ คากลาง หารดวยสอง 

   (๒)  ฐานในการคํานวณระดับบน  ไดแก  ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก .พ.อ.

กําหนด กับ คากลาง หารดวยสอง 

   ในกรณทีี่คํานวณตามวธิกีารดังกลาวแลว มีผลทําใหฐานในการคํานวณระดับลางของ

ระดับตําแหนงที่สูงกวา มีคํ่าต่ํากวาหรอืเทากับฐานในการคํานวณระดับบนของระดับตําแหนงที่ต่ํากวาซ่ึงอยู

ถัดลงไป ให ก.บ.ม.ปรับฐานการคํานวณตามแนวปฏิบัตทิี่ ก.พ.อ.กําหนด 

   “ชวงเงนิเดอืน”   หมายความวา  ชวงของเงินเดือนระหวางเงินเดือน

ข้ันต่ําถึงคากลาง หรือระหวางคากลางถึงเงินเดือนข้ันสูง แลวแตกรณี และชวงเงินเดือนที่ ก .พ.อ.ปรับให

สอดคลองกับฐานในการคํานวณดวย 

   สําหรับการคํานวณคากลางและฐานในการคํานวณของตําแหนงวิชาการ ใหนํา

แนวทางในการกําหนดคากลาง ฐานในการคํานวณระดับบนและฐานในการคํานวณระดับลางของตําแหนง

ประเภทวชิาการและตําแหนงประเภทอํานวยการของ ก.พ. มากําหนดเปนคากลางฐานในการคํานวณระดับบน

และฐานในการคํานวณระดับลาง เพื่อกําหนดชวงเงินเดือนและฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของ

ตําแหนงวชิาการ ทัง้นี้ เพื่อมิใหตําแหนงวิชาการซ่ึงเปนสายงานหลักในมหาวิทยาลัยมีฐานในการคํานวณต่ํา

กวาตําแหนงประเภทอ่ืนๆ 

/ขอ ๕ การเลื่อน... 
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ขอ ๕  การเลื่อนเงนิเดอืนขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษาใหอธกิารบดเีปนผู 

สั่งเลื่อนเงินเดือนตามขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชาแตละสวนราชการ เวนแตผูบังคับบัญชาเสนอแนะไม

ถูกตองตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดไวตามขอบังคับนี้ หรือเปนสวนที่ ก.บ.ม.กําหนดไวใหเปน

สวนกลางของอธกิารบด ีใหอธกิารบดสีั่งเปลี่ยนแปลงได ตามความเหมาะสม 

   การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงดํารงตําแหนง

อธกิารบดใีหนายกสภามหาวทิยาลัยเปนผูมีอํานาจสั่งเลื่อน 

   ขอ ๖  การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหนําผลการ

ประเมินผลการปฏิบัตริาชการมาเปนหลักในการพิจารณา พรอมทั้งขอมูลการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  

การรักษาวนิัย และจรรยาบรรณ การปฏิบัตตินเหมาะสมกับการเปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอ่ืนตามที่

ก.บ.ม. กําหนดมาประกอบการพิจารณา 

   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงอธิการบดีสั่งหรือนุญาตใหลาไปศึกษา

ฝกอบรม  ดูงาน หรอืปฏิบัตกิารวจิัย ในสาขาวชิาที่สอดคลองกับความตองการของประเทศโดยความเห็นชอบ

ของ ก.พ.อ. ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษา

ฝกอบรม  ดูงาน หรอืปฏิบัตกิารวจิัย แลวแตกรณี 

   การเลื่อนเงนิเดอืนขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาใหเลื่อนไดไมเกินวงเงินที่

มหาวทิยาลยั และสวนราชการไดรับการจัดสรรใหใชในการเลื่อนเงนิเดอืน 

   การเลื่อนเงนิเดอืนใหขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษาแตละคนในแตละครัง้ให

เลื่อนไดไมเกนิเงนิเดอืนสูงสุดที่ ก.พ.อ.กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตัง้ 

   การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยมิไดดําเนินการตาม

วรรคหนึ่งแตใชวธิกีารหารเฉลี่ยเพื่อใหขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษาทุกคนไดรับการเลื่อนเงินเดือน

ในอัตรารอยละที่เทากันจะกระทํามิได 

   ขอ ๗  การเลื่อนเงนิเดอืนขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาแตละคนในแตละ

ครัง้ใหเลื่อนไดในอัตราไมเกนิรอยละสี่ของฐานในการคํานวณ และใหมหาวิทยาลัยประกาศอัตรารอยละของ

ฐานในการคํานวณที่ไดใชเปนเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงนิเดอืนโดยประกาศใหทราบเปนการทั่วไปอยาง

ชาที่สุดพรอมกับการมีคําสั่งเลื่อนเงนิเดอืน 

   การคํานวณจํานวนเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปน    

สบิบาท 

   ขอ ๘  การเลื่อนเงนิเดอืนขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา ใหเลื่อนปละสอง

ครัง้ คอื วันที่ ๑ เมษายน และวันที่ ๑ ตุลาคม  
 

/ขอ ๙ ใหมหา... 
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๔ 
 

   ขอ ๙  ใหมหาวิทยาลัยใชคากลาง ฐานในการคํานวณ และชวงเงินเดือนตามประกาศ

ของ ก.พ.อ. เวนแต ก.พ.อ. ไมไดกําหนด ให ก.บ.ม. กําหนดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๔ 

   ขอ ๑๐ ผลการเลื่อนเงนิเดอืนขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษาของแตละคนใน

แตละครัง้ใหมหาวทิยาลัยแจงใหขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษาทราบเปนขอมูลเฉพาะแตละบุคคล 

   การแจงผลการเลื่อนเงนิเดอืนตามวรรคหนึ่งใหประกอบดวย อัตรารอยละที่ไดรับการ

เลื่อนฐานในการคํานวณ จํานวนเงนิที่ไดรับการเลื่อน และเงินเดือนที่พึงไดรับเม่ือไดรับการเลื่อนตามผลการ

เลื่อนเงนิเดอืนนัน้ 

   ขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษาผูใดไมไดรับการเลื่อนเงนิเดอืนใหแจงเหตุผล

ที่ไมไดเลื่อนเงนิเดอืนใหผูนัน้ทราบดวย 

   ขอ ๑๑ ในครึ่งปที่แลวมาถาขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดอยูในเกณฑ

ที่จะไดเลื่อนเงนิเดอืน แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ

บํานาญขาราชการใหอธกิารบดีสั่งเลื่อนเงนิเดอืนใหผูนัน้ เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญในวันที่ 

๓๐ กันยายนของปที่จะพนจากราชการ 

   ขอ ๑๒ ในครึ่งปที่แลวมาถาขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดอยูในเกณฑ 

ที่จะไดเลื่อนเงินเดือน แตผูนั้นถึงแกความตายกอนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ใหอธิการบด ี     

สั่งเลื่อนเงนิเดอืนใหผูนัน้เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ โดยใหมีผลในวันที่ผูนัน้ถงึแกความตาย 

   ขอ ๑๓ ขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษาผูใดไดรับเงนิเดอืนถงึระดับเงินเดือน

สูงสุดที่ ก.พ.อ.กําหนดสําหรับตําแหนงที่ดํารงอยูแลว หากผูนัน้ไดรับแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงอ่ืนและเงนิเดอืนที่

ไดรับอยูนัน้ต่ํากวาเงนิเดอืนสูงสุดตามที่ ก.พ.อ.กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตัง้ใหมนัน้ ใหอธิการบดีสั่ง

เลื่อนเงนิเดอืนใหผูนัน้ เปนกรณพิีเศษได โดยใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งหลังสุดมาใชใน

การพิจารณาเลื่อนเงนิเดอืนดังกลาว โดยใหเลื่อนเงนิเดอืนตัง้แตวันที่ไดรับแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงนัน้ 

   ขอ ๑๔ ในกรณทีี่เงนิเดอืนข้ันต่ําช่ัวคราวของขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา

ประเภทใด ระดับใด ยังมีผลใชบังคับอยู คําวา “เงินเดือนข้ันต่ํา” ตามประกาศ ก.พ.อ. นี้ ใหหมายความถึง

เงนิเดอืนข้ันต่ําช่ัวคราว 

   ขอ ๑๕ ผูที่ไดรับการยกเวนเปนการเฉพาะรายใหไดรับเงนิเดอืนสูงกวาเงนิเดอืนข้ันสูง

ของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งอยูเดิม ตามหลักเกณฑที่ ก .พ.อ. กําหนดวาดวยการใหขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศกึษาไดรับเงนิเดอืนใหไดรับการเลื่อนเงนิเดอืนเปนการเฉพาะราย โดยใชฐานในการคํานวณและ

ชวงเงนิเดอืนที่กําหนดไวสําหรับการเลื่อนเงนิเดอืนของตําแหนงที่กําหนดใหไดรับเงนิเดอืน 

   ขอ ๑๖ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับเงินเดือนสูงสุดหรือใกลถึง

เงินเดือนสูงสุดของสายงานหรือระดับตําแหนงตามที่ ก .พ.อ.กําหนด ใหไดรับเปนคาตอบแทนพิเศษ ซ่ึง

พิจารณาจากผลการปฏิบัตริาชการ โดยคิดเปนรอยละของฐานในการคํานวณที่กําหนดไวตามชวงเงนิเดอืนใน 

/แตละประเภท... 



 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วาดวย  หลักเกณฑ วิธกีารและเงื่อนไขการเลื่อนเงนิเดอืนขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๕ 
 

แตประเภท และระดับตําแหนง สวนการเบกิจายคาตอบแทนพิเศษนี้ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการเบกิจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูง

หรอืใกลถงึข้ันสูงของอันดับหรอืตําแหนง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   ขอ ๑๗ การเลื่อนเงนิเดอืนตามขอบังคับนี้ ใหใชฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือน

สําหรับการเลื่อนเงินเดอืนในแตละประเภทและระดับตําแหนงตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

   ขอ ๑๘ ให ก.บ.ม. จัดทําประกาศหลักเกณฑ และเงื่อนไขวิธีประเมินผล การปฏิบัติ

ราชการ ตามที่กําหนดไวใน ขอ ๖ และหลักเกณฑวธิีการเลื่อนเงนิเดอืน แจงใหขาราชการในสถาบันอุดมศกึษา

ที่จะไดรับการประเมินเลื่อนเงนิเดอืน ทราบ 

   ขอ ๑๙ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และสามารถออกประกาศ

เพ่ิมเตมิในเรื่องที่เกี่ยวของไดตามมตขิอง ก.บ.ม. 
 

   ประกาศ ณ  วันที่  ๒๔  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

 

      (ศาสตราจารยศุภมาศ  พนชิศักดิ์พัฒนา) 

                                                                   นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 


