
                        
                                          
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
                                                             -------------------------------------------- 
  โดยที่เหน็สมควรวางหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาเลือ่นขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือน            
ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหผูบังคับบัญชานําไปใชประกอบการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเกดิความเปนธรรม     
ไดมาตรฐานและเปนสิ่งจูงใจใหขาราชการรักษาวินยั ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ และเกิดความ
กระตือรือรนที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลดียิ่งขึ้น   
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) (๑๓)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศ ก.พ.อ.  เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดอืนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร         
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒” 
  ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป 
  ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 
  “ป”  หมายความวา  ปงบประมาณ 
  “คร่ึงปแรก”  หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ของปหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๑ มนีาคม ของ     
ปถัดไป 
  “คร่ึงปหลัง”  หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ถึงวนัที่ ๓๐ กันยายน ของปเดียวกัน 
  “คร่ึงปที่แลวมา”  หมายความวา ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือคร่ึงปหลัง ที่ผานมา แลวแตกรณี  
          “หนวยงาน”  หมายความวา  สํานักงานอธิการบดี คณะ  สถาบัน  สํานัก  กอง  หรือสวนราชการ    
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทยีบเทาคณะหรอืกอง ทั้งที่จัดตั้งตามกฎกระทรวง  ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ และ 
มติสภามหาวทิยาลัย 
  “หัวหนาหนวยงาน”  หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน 
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทยีบเทาคณะหรือกอง 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 



  

                                                                                -  ๒  - 
   
  “ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
  “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  ขอ ๔  ใหหัวหนาหนวยงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ   
ปละสองครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัย      
  ขอ ๕  การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ  ใหเล่ือนปละ ๒ คร้ัง  ดังนี้ 
  (๑)  ครั้งที่หนึง่ครึ่งปแรก  เล่ือนวันที่ ๑ เมษายน ของปทีไ่ดเล่ือน  
  (๒)  คร้ังที่สองครึ่งปหลัง  เล่ือนวันที่ ๑ ตุลาคม ของปถัดไป 
  ขอ ๖  การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ซ่ึงไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับตําแหนงในแตละ
ประเภทตําแหนงอยูกอนรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหไดรับคาตอบแทนพเิศษตามอัตราของผลการ
ประเมิน ดังนี ้
  (๑)  ขาราชการซึ่งไดรับการประเมินใหเล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ     
ในอัตรารอยละ ๒ ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ 

(๒) ขาราชการซึ่งไดรับการประเมินใหเล่ือนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ   
ในอัตรารอยละ ๔ ของเงินเดอืนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ 
  (๓) ขาราชการซึ่งไดรับการประเมินใหเล่ือนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นครึ่ง ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ
ในอัตรารอยละ ๖ ของเงินเดอืนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ 

ขอ ๗  การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการซึ่งมีขั้นเงินเดือนใกลถึงขั้นสูงของอันดับ และไดรับการ
ประเมินใหเล่ือนเงินเดือนเกนิกวาขัน้เงินเดือนที่เหลืออยูในอนัดับนัน้ ใหเล่ือนขั้นเงนิเดือนที่ไดรับการประเมิน
จนถึงขั้นสูงของอันดับกอน และนําจํานวนขั้นที่เหลือจากการเลื่อนขั้นดงักลาวมาเบิกจายเปนคาตอบแทนพิเศษ    
ในอัตรารอยละ ๒ กรณีเหลือครึ่งขั้น หรือรอยละ ๔ กรณีเหลือหนึ่งขัน้ 

ขอ ๘  ผูไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนพิเศษตามขอบังคับนี้ ไดแก 
(๑) ขาราชการซึ่งไมไดรับการประเมินใหเล่ือนขั้นเงินเดอืน 
(๒) ขาราชการซึ่งพนจากราชการเพราะเหตเุกษียณอายุราชการ 
ขอ ๙  ขาราชการซึ่งไดรับคาตอบแทนพิเศษอยูแลวตามขอ ๖ หรือขอ ๗  หากภายหลังไดรับคําส่ัง

ใหไปดํารงตําแหนงอ่ืนไมวาประเภทใดหรือระดับใด ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ ดงันี้ 
(๑)  หากในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว ไดรับเงนิเดือนเพิ่มขึ้น ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ

ถึงกอนวันที่ระบุในคําส่ังแตงตั้ง 
(๒)  หากในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว ไมไดรับเงนิเดือนเพิ่มขึ้นใหไดรับคาตอบแทน

พิเศษตอไปตามเดิม 
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ขอ ๑๐  ขาราชการซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนครึ่งขั้นในแตละครั้งตองอยูใน
หลักเกณฑดังตอไปนี ้

(๑)  ในครึ่งปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถ และดวยความอุตสาหะ
จนเกดิผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ ซ่ึงหัวหนาหนวยงานหรืออธิการบดีไดพิจารณาประเมนิตามขอ 4 แลว
เห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเล่ือนขัน้เงินเดือนครึ่งขัน้ 

(๒)  ในครึ่งปที่แลวมาจนถึงวันออกคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดอืนตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยทีห่นกั
กวาโทษภาคทณัฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศกัดิข์องตําแหนงหนาที่ราชการของตนซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ในกรณีที่ขาราชการผูใดอยูในหลักเกณฑทีส่มควรไดเล่ือนขั้นเงินเดือนและไดถูกงดเลื่อนขั้น
เงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินยัหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในกรณีนัน้มาแลว ใหอธิการบดี
เล่ือนขั้นเงินเดอืนประจําครึ่งปตอไปใหผูนัน้ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคมของครั้งที่จะไดเล่ือนเปน  
ตนไป 

(๓) ในครึ่งปทีแ่ลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน 
(๔) ในครึ่งปทีแ่ลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในครึ่งปที่แลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศกึษาในประเทศ หรือไปศึกษา ฝกอบรม      

หรือดูงาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ        
ตองไดปฏิบัติหนาที่ราชการในครึ่งปที่แลวมาเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดอืน 

(๖) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลาปวย ลากิจ รวมกันเกินแปดครั้ง  หรือมาทํางานสายเกนิเกาครั้ง  
(๗)  ในครึ่งปที่แลวมาตองมเีวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวนัลาไมเกินยี่สิบสามวัน แตไม

รวมถึงวันลาดงัตอไปนี ้
 (ก)  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย  ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

เฉพาะวันลาทีม่ีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
 (ข)  ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
 (ค)  ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดยีวหรือหลายคราวรวมกนั   

ไมเกินหกสิบวันทําการ 
 (ง)  ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาที ่
 (จ)  ลาพักผอน 
 (ฉ)  ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
 (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
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 การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสาํหรับวันลากจิสวนตัวและวนัลาปวยที่ไมใช        

วันลาปวยตาม (๗) (ง) ใหนบัเฉพาะวันทําการ 
ขอ ๑๑  ขาราชการซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนหนึ่งขั้นในแตละครั้ง ตองเปนผูอยูใน

หลักเกณฑที่จะไดรับการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขัน้ตามขอ ๑๐  และอยูในหลกัเกณฑประการใดประการ
หนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย 

(๑)  ปฏิบัติงานตามหนาทีไ่ดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกดิประโยชนและ
ผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางทีด่ีได 

(๒)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควาหรือประดิษฐส่ิงใดสิ่งหนึ่ง
ซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนนิการตามความคิดริเร่ิมหรือไดรับรองใหใชการ
คนควาหรือส่ิงประดิษฐนั้น 

(๓)  ปฏิบัติงานตามหนาที่ทีม่ีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการตอสูที่เสี่ยงตอ
ความปลอดภยัของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 

(๔)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกดิประโยชนตอทางราชการเปน
พิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดดีวย 

(๕)  ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเปนพเิศษ และ   
งานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 

(๖)  ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทาํกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดียิ่งแก   
ประเทศชาต ิ

ขอ ๑๒  การพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนขาราชการตามขอ ๑๐ และขอ ๑๑ ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน
หรือผูที่ไดรับมอบหมายนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการตามขอ ๔   
มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา 
พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวนิัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอื่น ๆ 
ของผูนั้น แลวรายงานผลการพิจารณาพรอมดวยขอมูลและใหความเหน็ประกอบ เสนอตามลําดับตอหัวหนา
หนวยงานจนถึงอธิการบดี 

ขอ ๑๓  การพจิารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหนับชวงเวลาการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบตัิงานในองคการระหวางประเทศตามขอ ๑๐ (๗) (ช) ในครึ่งปที่แลวมาเปนเกณฑ เวนแตผูอยูใน
หลักเกณฑตามขอ ๑๐ (๕) ใหนับชวงเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือนเปนเกณฑพิจารณา 

ในกรณีที่ขาราชการผูใดโอน เล่ือนตําแหนง ยาย สับเปลีย่นหนาที่ ไปชวยราชการในตางกระทรวง  
ทบวง  กรม  ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือลาไปปฏิบัตงิานในองคการ
ระหวางประเทศตามขอ ๑๐ (๗) (ช) ในครึง่ปที่แลวมา ใหนําผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผูนั้นทกุ
ตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพจิารณาดวย 

 
 



  

                                                     -  ๕  -    
 
ขอ ๑๔  ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง ใหอธิการบดีพิจารณารายงานผลจาก

ผูบังคับบัญชาตามขอ ๑๒ ถาเห็นวาขาราชการผูใดอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน         
คร่ึงขั้นตามขอ ๑๐ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการใหเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นครึง่ขั้น                  
ถาเห็นวาขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในหลักเกณฑตามขอ ๑๑ ใหเล่ือนขัน้เงินเดือนใหแกผูนั้น            
หนึ่งขั้น 

ในกรณีที่ขาราชการผูใดไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปแรกไมถึงหนึ่งขั้น ถาในการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดอืนครึ่งปหลัง  อธิการบดีไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปแรกกับครึง่ปหลังรวมกนัแลวเห็นวา       
มีมาตรฐานสูงกวาการทีจ่ะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นสําหรับปนั้น อธิการบดีอาจมีคําส่ังใหเล่ือนขั้น
เงินเดือนรวมทั้งปของขาราชการผูนั้นเปนจํานวนหนึ่งขัน้ครึ่งได แตผลการปฏิบัติงานทั้งปของขาราชการผูนั้น
จะตองอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย 

(๑)  ปฏิบัติงานตามหนาทีไ่ดผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิดประโยชนและ
ผลดีตอทางราชการและสังคม 

(๒)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควา หรือประดิษฐส่ิงใดสิ่งหนึ่ง
ซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการ 

(๓)  ปฏิบัติงานตามหนาที่ทีม่ีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตราย หรือมีการตอสูที่เสี่ยงตอความ
ปลอดภัยของชีวิต 

(๔)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกดิประโยชนตอทางราชการและ
ปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย 

(๕)  ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากและงานนั้นได  
ผลดีเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 

(๖)  ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทาํกิจการอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดีแก
ประเทศชาต ิ

ในกรณีที่ขาราชการผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑทีค่วรจะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน     
คร่ึงปแรกหนึง่ขั้น แตไมอาจส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขัน้ใหได เพราะมีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงนิที่จะใชเล่ือน  
ขั้นเงินเดือนของหนวยงานนั้น ถาในการเลื่อนขั้นเงินเดอืนครึ่งปหลัง ขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูใน
เกณฑไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขัน้อีก และไมมขีอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงนิที่จะใชเล่ือนขัน้เงินเดือนใน  
คราวนั้น อธิการบดีอาจมีคําส่ังใหเล่ือนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปของขาราชการผูนั้นเปนจํานวนสองขั้นได 

ขอ ๑๕  การพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนครึ่งปใหแกขาราชการซึ่งในครึ่งปที่แลวมาไดรับอนุญาต   
ใหลาไปปฏิบตัิงานในองคการระหวางประเทศตามขอ ๑๐ (๗) (ช)  ใหอธิการบดีพิจารณาสั่งเลื่อนไดคร้ังละไมเกนิ
คร่ึงขั้นเมื่อผูนั้นกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการโดยใหส่ังเลือ่นยอนหลังไปในแตละครั้งที่ควรจะไดเล่ือน ทั้งนี้ ใหมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลยักําหนด 

 
 



  

                                                        -๖- 
 
ขอ ๑๖  ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง ถาอธิการบดีเห็นสมควรใหขาราชการ        

ผูใดไดเล่ือนขัน้เงินเดือน แตปรากฏวาไดมคีําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขาราชการผูนั้นวากระทําผิดวนิัย
อยางรายแรงกอนมีคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือน จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการดําเนนิการใดให
กระทบตอสิทธิของผูถูกสอบสวนไมได เวนแตอธิการบดีจะสั่งพกัราชการ  หรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน    
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ ๑๗  ในกรณีที่อธิการบดพีิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหขาราชการผูใด แตผูนั้น
จะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษยีณอายุตามกฎหมาย วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ใหอธิการบดี          
ส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหผูนั้นในวันที่ 30 กันยายนของครึ่งปสุดทาย
กอนที่จะพนจากราชการ 

ขอ ๑๘  ในกรณีที่อธิการบดพีิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหขาราชการผูใด แตผูนั้น       
ไดตายในหรือหลังวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม หรือออกจากราชการไมวาดวยเหตใุด ๆ หลังวันที่ ๑ 
เมษายนหรือวนัที่ ๑ ตุลาคม แตกอนทีจ่ะมคีําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนในแตละครั้ง อธิการบดีจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให
ผูนั้นยอนหลังไปถึงวันที่ ๑ เมษายนหรือ  วนัที่ ๑ ตุลาคมของครึ่งปที่จะไดเล่ือนนั้นก็ได แตถาผูนั้นไดพนจาก
ราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหนจ็บํานาญขาราชการไปกอนที่จะมีคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือน
เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ อธิการบดีจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนัน้ยอนหลังไปถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายนของครึ่งปสุดทายที่จะไดเล่ือนขัน้กไ็ด 

ขอ ๑๙  ขาราชการผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนไดคร่ึงขั้นตามขอ ๑๐         
เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามที่กําหนดในขอบังคบัฉบับนี้  แตอธิการบดี  
พิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหโดยมีเหตุผลเปนกรณีพเิศษ ใหอธิการบดีพจิารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
เปนกรณพีิเศษเฉพาะรายไดไมเกินครึ่งขั้นในกรณีดงัตอไปนี้ 

(๑)  กรณีผูที่กลับจากราชการทหาร ซ่ึงไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการเปนขาราชการ ตาม
มาตรา ๓๔ แหงพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ในครึ่งปที่แลวมามี
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการนอยกวา ๔ เดอืน ถาหากผูนัน้มีเวลารับราชการทหารรวมกับเวลาปฏิบตัิหนาที่ราชการ
เปนขาราชการครบ ๔ เดือน โดยผูนั้นจะตองไดรับประโยชนไมมากกวาผูที่มิไดออกจากราชการไปรับราชการ
ทหาร 

(๒)  กรณีผูไดรับอนุญาตใหไปและกลับจากศึกษาในประเทศหรือไปและกลับจากศกึษา ฝกอบรม 
หรือดูงาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมและดูงาน ณ ตางประเทศ ซ่ึงอยู
ในหลักเกณฑดังตอไปนี ้

 (ก)  กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในครึ่งปทีแ่ลวมาเปนเวลา    
ไมนอยกวา ๔ เดือน หรือ 

 
 
 



  

                                                       - ๗  - 
 
 (ข)  กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการในวันที่ ๒ หรือวนัเปดทําการวันแรกของเดือนธันวาคม 

หรือเดือนมิถุนายน เนื่องจากวันที่ ๑ หรือวันถัดไปของเดือนธันวาคม และเดือนมิถุนายนตรงกับวันหยุดราชการ 
หรือ  

 (ค)  มีเวลาปฏบิัติหนาที่ราชการในครึ่งปทีแ่ลวมานอยกวา ๔ เดือน แตเกินกวา ๓ เดือน     
๑๕ วัน (นับรวมวนัหยุดราชการ) และอธิการบดีไดพิจารณาเหน็วาเปนผูอยูในหลกัเกณฑสมควรไดเล่ือนขั้น
เงินเดือนเกินกวาครึ่งขั้น 

(๓)  กรณีผูไดลาออกจากราชการไปสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง และบรรจุ
กลับมามีเวลาปฏิบัติราชการ ซ่ึงอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 (ก)  กลับมามีเวลาปฏิบัติหนาที่ราชการในวันที่ ๒  หรือวันเปดทาํการวันแรกของเดอืน
ธันวาคม หรือเดือนมิถุนายน เนื่องจากวันที่ ๑ หรือวันที่ ๑ และวนัถัดไปของเดือนธันวาคม และเดือนมิถุนายน     
ตรงกับวันหยดุราชการ 

 (ข)  มีเวลาปฏบิัติหนาที่ราชการในครึ่งปทีแ่ลวมานอยกวา ๔ เดือน แตเกินกวา ๓ เดือน    
๑๕ วัน (นับรวมวนัหยุดราชการ) และอธิการบดีไดพิจารณาเหน็วาเปนผูอยูในหลกัเกณฑสมควรไดเล่ือนขั้น
เงินเดือนเกินกวาครึ่งขั้น 

(๔)  กรณีในครึ่งปที่แลวมาไดลาปวยจําเปน ตองรักษาตวัเปนเวลานานไมวาคราวเดยีวหรือ     
หลายคราว ตามใบรับรองแพทยหรือหนังสือแสดงความเห็นของแพทยผูรักษาใหหยดุพักรักษาตวัรวมกันไมเกิน  
เจ็ดสิบหาวันทาํการ และอธิการบดีไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนผูอยูในหลักเกณฑสมควรไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เกินกวาครึ่งขัน้ 

ขอ ๒๐  ขาราชการผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อนขัน้เงินเดือนไดคร่ึงขั้นตามขอ ๑๐ เนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับการลา หรือการมาทํางานสายตามทีก่ําหนดในขอบังคับฉบับนี้ แตอธิการบดีไดพิจารณาแลว
เห็นวาเปนผูอยูในหลักเกณฑสมควรไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกวาครึ่งขั้น ใหอธิการบดีเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาอนุมัติใหส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนการเฉพาะรายได 

ขอ ๒๑  ใหมหาวิทยาลัยจดัสรรโควตาและวงเงนิที่ใชในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี ้
 (ก)  การคํานวณโควตาผูไดเล่ือนหนึ่งขั้นใหไดไมเกินรอยละ ๑๕ ของจาํนวนขาราชการ    

ทั้งหมด ที่ครองอัตราอยู  ณ วันที่ ๑ มนีาคม 
 (ข)  การคํานวณวงเงนิเล่ือนขั้นทั้งปไมเกนิรอยละ ๖ จากอัตราเงินเดือนที่มีผูครองอยู      

ณ วนัที่ ๑ กนัยายน  
ขอ ๒๒  ใหมคีณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณากลั่นกรองผลการประเมินของหัวหนา

หนวยงานใหเกิดมาตรฐานและความเปนธรรมในการใชดุลยพินจิกอนที่จะเสนอผลการประเมินตออธิการบดี     
โดยมีองคประกอบตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร  

 
 
 



  

                                                      - ๘ - 
 
ขอ ๒๓  ใหนาํหลักเกณฑ วธีิการประเมิน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ขาราชการครูเดิม) และแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ขาราชการพลเรือนสามัญเดิม) ที่ใชอยูกอนขอบังคับนี้ใชบังคับ       
มาใชประเมินขาราชการสําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

ขอ ๒๔  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติใหเปน          
ไปตามขอบังคับนี้ 

   ประกาศ  ณ  วนัที่    ๑๑  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
                                                                           ลงชื่อ     พล.อ. พิจิตร  กลุละวณิชย 
                                                                                             (พิจิตร  กุลละวณิชย)           
                                                                      นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


