ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒
-------------------------------------------โดยที่เห็นสมควรวางหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหผูบังคับบัญชานําไปใชประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเกิดความเปนธรรม
ไดมาตรฐานและเปนสิ่งจูงใจใหขาราชการรักษาวินยั ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ และเกิดความ
กระตือรือรนที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) (๑๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ
“ครึ่งปแรก” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ของปหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ของ
ปถัดไป
“ครึ่งปหลัง” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปเดียวกัน
“ครึ่งปที่แลวมา” หมายความวา ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลัง ที่ผานมา แลวแตกรณี
“หนวยงาน” หมายความวา สํานักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน สํานัก กอง หรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือกอง ทั้งที่จัดตั้งตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ
มติสภามหาวิทยาลัย
“หัวหนาหนวยงาน” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือกอง
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

-๒“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอ ๔ ใหหัวหนาหนวยงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ
ปละสองครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ใหเลื่อนปละ ๒ ครั้ง ดังนี้
(๑) ครั้งที่หนึง่ ครึ่งปแรก เลื่อนวันที่ ๑ เมษายน ของปทไี่ ดเลื่อน
(๒) ครั้งที่สองครึ่งปหลัง เลื่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ของปถัดไป
ขอ ๖ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ซึ่งไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับตําแหนงในแตละ
ประเภทตําแหนงอยูกอนรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษตามอัตราของผลการ
ประเมิน ดังนี้
(๑) ขาราชการซึ่งไดรับการประเมินใหเลือ่ นขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ
ในอัตรารอยละ ๒ ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ
(๒) ขาราชการซึ่งไดรับการประเมินใหเลือ่ นขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ
ในอัตรารอยละ ๔ ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ
(๓) ขาราชการซึ่งไดรับการประเมินใหเลือ่ นขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นครึ่ง ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ
ในอัตรารอยละ ๖ ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ
ขอ ๗ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการซึ่งมีขั้นเงินเดือนใกลถึงขั้นสูงของอันดับ และไดรับการ
ประเมินใหเลือ่ นเงินเดือนเกินกวาขัน้ เงินเดือนที่เหลืออยูในอันดับนัน้ ใหเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไดรบั การประเมิน
จนถึงขั้นสูงของอันดับกอน และนําจํานวนขั้นที่เหลือจากการเลื่อนขั้นดังกลาวมาเบิกจายเปนคาตอบแทนพิเศษ
ในอัตรารอยละ ๒ กรณีเหลือครึ่งขั้น หรือรอยละ ๔ กรณีเหลือหนึ่งขัน้
ขอ ๘ ผูไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนพิเศษตามขอบังคับนี้ ไดแก
(๑) ขาราชการซึ่งไมไดรับการประเมินใหเลื่อนขั้นเงินเดือน
(๒) ขาราชการซึ่งพนจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุราชการ
ขอ ๙ ขาราชการซึ่งไดรับคาตอบแทนพิเศษอยูแลวตามขอ ๖ หรือขอ ๗ หากภายหลังไดรับคําสั่ง
ใหไปดํารงตําแหนงอืน่ ไมวา ประเภทใดหรือระดับใด ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ ดังนี้
(๑) หากในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว ไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ
ถึงกอนวันที่ระบุในคําสั่งแตงตั้ง
(๒) หากในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว ไมไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นใหไดรับคาตอบแทน
พิเศษตอไปตามเดิม

- ๓ขอ ๑๐ ขาราชการซึ่งจะไดรบั การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแตละครั้งตองอยูใน
หลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ในครึ่งปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถ และดวยความอุตสาหะ
จนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ ซึง่ หัวหนาหนวยงานหรืออธิการบดีไดพิจารณาประเมินตามขอ 4 แลว
เห็นวาอยูใ นเกณฑที่สมควรจะไดเลื่อนขัน้ เงินเดือนครึ่งขัน้
(๒) ในครึ่งปที่แลวมาจนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยทีห่ นัก
กวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถกู ศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศกั ดิข์ องตําแหนงหนาที่ราชการของตนซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่ขาราชการผูใดอยูใ นหลักเกณฑทสี่ มควรไดเลื่อนขั้นเงินเดือนและไดถูกงดเลื่อนขั้น
เงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินยั หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในกรณีนนั้ มาแลว ใหอธิการบดี
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําครึ่งปตอไปใหผูนนั้ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคมของครั้งที่จะไดเลื่อนเปน
ตนไป
(๓) ในครึ่งปทแี่ ลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน
(๔) ในครึ่งปทแี่ ลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(๕) ในครึ่งปที่แลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา ฝกอบรม
หรือดูงาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ
ตองไดปฏิบัติหนาที่ราชการในครึ่งปที่แลวมาเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน
(๖) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลาปวย ลากิจ รวมกันเกินแปดครั้ง หรือมาทํางานสายเกินเกาครั้ง
(๗) ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวนั ลาไมเกินยี่สิบสามวัน แตไม
รวมถึงวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธฮี ัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาทีม่ ีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไมเกินหกสิบวันทําการ
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาที่
(จ) ลาพักผอน
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ

-๔การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวยที่ไมใช
วันลาปวยตาม (๗) (ง) ใหนบั เฉพาะวันทําการ
ขอ ๑๑ ขาราชการซึ่งจะไดรบั การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแตละครั้ง ตองเปนผูอยูใน
หลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขัน้ ตามขอ ๑๐ และอยูใ นหลักเกณฑประการใดประการ
หนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดว ย
(๑) ปฏิบัติงานตามหนาทีไ่ ดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิดประโยชนและ
ผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางทีด่ ีได
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควาหรือประดิษฐสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือไดรับรองใหใชการ
คนควาหรือสิง่ ประดิษฐนั้น
(๓) ปฏิบัติงานตามหนาที่ทมี่ ีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการตอสูที่เสี่ยงตอ
ความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ
(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการเปน
พิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย
(๕) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดว ยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเปนพิเศษ และ
งานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม
(๖) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดียิ่งแก
ประเทศชาติ
ขอ ๑๒ การพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนขาราชการตามขอ ๑๐ และขอ ๑๑ ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน
หรือผูที่ไดรับมอบหมายนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการตามขอ ๔
มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา
พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอื่น ๆ
ของผูนั้น แลวรายงานผลการพิจารณาพรอมดวยขอมูลและใหความเห็นประกอบ เสนอตามลําดับตอหัวหนา
หนวยงานจนถึงอธิการบดี
ขอ ๑๓ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหนับชวงเวลาการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบตั ิงานในองคการระหวางประเทศตามขอ ๑๐ (๗) (ช) ในครึ่งปที่แลวมาเปนเกณฑ เวนแตผูอยูใ น
หลักเกณฑตามขอ ๑๐ (๕) ใหนับชวงเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือนเปนเกณฑพิจารณา
ในกรณีที่ขาราชการผูใดโอน เลื่อนตําแหนง ยาย สับเปลีย่ นหนาที่ ไปชวยราชการในตางกระทรวง
ทบวง กรม ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือลาไปปฏิบัตงิ านในองคการ
ระหวางประเทศตามขอ ๑๐ (๗) (ช) ในครึง่ ปที่แลวมา ใหนําผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผูนั้นทุก
ตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย

-๕ขอ ๑๔ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง ใหอธิการบดีพิจารณารายงานผลจาก
ผูบังคับบัญชาตามขอ ๑๒ ถาเห็นวาขาราชการผูใดอยูใ นหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครึ่งขั้นตามขอ ๑๐ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการใหเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นครึง่ ขั้น
ถาเห็นวาขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในหลักเกณฑตามขอ ๑๑ ใหเลื่อนขัน้ เงินเดือนใหแกผูนั้น
หนึ่งขั้น
ในกรณีที่ขาราชการผูใดไดรบั การเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปแรกไมถึงหนึ่งขั้น ถาในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลัง อธิการบดีไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปแรกกับครึง่ ปหลังรวมกันแลวเห็นวา
มีมาตรฐานสูงกวาการทีจ่ ะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นสําหรับปนั้น อธิการบดีอาจมีคําสั่งใหเลื่อนขั้น
เงินเดือนรวมทั้งปของขาราชการผูนั้นเปนจํานวนหนึ่งขัน้ ครึ่งได แตผลการปฏิบัติงานทั้งปของขาราชการผูนั้น
จะตองอยูใ นหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดว ย
(๑) ปฏิบัติงานตามหนาทีไ่ ดผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิดประโยชนและ
ผลดีตอทางราชการและสังคม
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควา หรือประดิษฐสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการ
(๓) ปฏิบัติงานตามหนาที่ทมี่ ีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตราย หรือมีการตอสูที่เสี่ยงตอความ
ปลอดภัยของชีวิต
(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการและ
ปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย
(๕) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดว ยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากและงานนั้นได
ผลดีเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม
(๖) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดีแก
ประเทศชาติ
ในกรณีที่ขาราชการผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑทคี่ วรจะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครึ่งปแรกหนึง่ ขั้น แตไมอาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขัน้ ใหได เพราะมีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใชเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของหนวยงานนั้น ถาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลัง ขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูใน
เกณฑไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขัน้ อีก และไมมขี อจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใชเลื่อนขัน้ เงินเดือนใน
คราวนั้น อธิการบดีอาจมีคําสั่งใหเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปของขาราชการผูนั้นเปนจํานวนสองขั้นได
ขอ ๑๕ การพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนครึ่งปใหแกขาราชการซึ่งในครึ่งปที่แลวมาไดรับอนุญาต
ใหลาไปปฏิบตั ิงานในองคการระหวางประเทศตามขอ ๑๐ (๗) (ช) ใหอธิการบดีพิจารณาสั่งเลื่อนไดครั้งละไมเกิน
ครึ่งขั้นเมื่อผูนั้นกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการโดยใหสั่งเลือ่ นยอนหลังไปในแตละครั้งที่ควรจะไดเลือ่ น ทั้งนี้ ใหมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด

-๖ขอ ๑๖ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง ถาอธิการบดีเห็นสมควรใหขาราชการ
ผูใดไดเลื่อนขัน้ เงินเดือน แตปรากฏวาไดมคี ําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขาราชการผูนั้นวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรงกอนมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการดําเนินการใดให
กระทบตอสิทธิของผูถูกสอบสวนไมได เวนแตอธิการบดีจะสั่งพักราชการ หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน
ขอ ๑๗ ในกรณีที่อธิการบดีพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหขาราชการผูใด แตผูนั้น
จะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมาย วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ใหอธิการบดี
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหผูนั้นในวันที่ 30 กันยายนของครึ่งปสุดทาย
กอนที่จะพนจากราชการ
ขอ ๑๘ ในกรณีที่อธิการบดีพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหขาราชการผูใด แตผูนั้น
ไดตายในหรือหลังวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม หรือออกจากราชการไมวาดวยเหตุใด ๆ หลังวันที่ ๑
เมษายนหรือวันที่ ๑ ตุลาคม แตกอนทีจ่ ะมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในแตละครั้ง อธิการบดีจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให
ผูนั้นยอนหลังไปถึงวันที่ ๑ เมษายนหรือ วันที่ ๑ ตุลาคมของครึ่งปที่จะไดเลื่อนนั้นก็ได แตถาผูนั้นไดพนจาก
ราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการไปกอนที่จะมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ อธิการบดีจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนนั้ ยอนหลังไปถึงวันที่ ๓๐
กันยายนของครึ่งปสุดทายที่จะไดเลื่อนขัน้ ก็ได
ขอ ๑๙ ขาราชการผูใดไมอยูใ นหลักเกณฑที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนไดครึ่งขั้นตามขอ ๑๐
เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามที่กําหนดในขอบังคับฉบับนี้ แตอธิการบดี
พิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหโดยมีเหตุผลเปนกรณีพเิ ศษ ใหอธิการบดีพจิ ารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
เปนกรณีพิเศษเฉพาะรายไดไมเกินครึ่งขั้นในกรณีดงั ตอไปนี้
(๑) กรณีผูที่กลับจากราชการทหาร ซึ่งไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการเปนขาราชการ ตาม
มาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ในครึ่งปที่แลวมามี
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการนอยกวา ๔ เดือน ถาหากผูนนั้ มีเวลารับราชการทหารรวมกับเวลาปฏิบตั ิหนาที่ราชการ
เปนขาราชการครบ ๔ เดือน โดยผูนั้นจะตองไดรับประโยชนไมมากกวาผูที่มิไดออกจากราชการไปรับราชการ
ทหาร
(๒) กรณีผูไดรับอนุญาตใหไปและกลับจากศึกษาในประเทศหรือไปและกลับจากศึกษา ฝกอบรม
หรือดูงาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมและดูงาน ณ ตางประเทศ ซึ่งอยู
ในหลักเกณฑดังตอไปนี้
(ก) กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในครึ่งปทแี่ ลวมาเปนเวลา
ไมนอยกวา ๔ เดือน หรือ

-๗ (ข) กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการในวันที่ ๒ หรือวันเปดทําการวันแรกของเดือนธันวาคม
หรือเดือนมิถนุ ายน เนื่องจากวันที่ ๑ หรือวันถัดไปของเดือนธันวาคม และเดือนมิถุนายนตรงกับวันหยุดราชการ
หรือ
(ค) มีเวลาปฏิบัติหนาที่ราชการในครึ่งปทแี่ ลวมานอยกวา ๔ เดือน แตเกินกวา ๓ เดือน
๑๕ วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) และอธิการบดีไดพิจารณาเห็นวาเปนผูอยูในหลักเกณฑสมควรไดเลื่อนขั้น
เงินเดือนเกินกวาครึ่งขั้น
(๓) กรณีผูไดลาออกจากราชการไปสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง และบรรจุ
กลับมามีเวลาปฏิบัติราชการ ซึ่งอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้
(ก) กลับมามีเวลาปฏิบัติหนาที่ราชการในวันที่ ๒ หรือวันเปดทําการวันแรกของเดือน
ธันวาคม หรือเดือนมิถุนายน เนื่องจากวันที่ ๑ หรือวันที่ ๑ และวันถัดไปของเดือนธันวาคม และเดือนมิถุนายน
ตรงกับวันหยุดราชการ
(ข) มีเวลาปฏิบัติหนาที่ราชการในครึ่งปทแี่ ลวมานอยกวา ๔ เดือน แตเกินกวา ๓ เดือน
๑๕ วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) และอธิการบดีไดพิจารณาเห็นวาเปนผูอยูในหลักเกณฑสมควรไดเลื่อนขั้น
เงินเดือนเกินกวาครึ่งขั้น
(๔) กรณีในครึ่งปที่แลวมาไดลาปวยจําเปน ตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือ
หลายคราว ตามใบรับรองแพทยหรือหนังสือแสดงความเห็นของแพทยผูรักษาใหหยุดพักรักษาตัวรวมกันไมเกิน
เจ็ดสิบหาวันทําการ และอธิการบดีไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนผูอยูในหลักเกณฑสมควรไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เกินกวาครึ่งขัน้
ขอ ๒๐ ขาราชการผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อนขัน้ เงินเดือนไดครึ่งขั้นตามขอ ๑๐ เนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับการลา หรือการมาทํางานสายตามทีก่ ําหนดในขอบังคับฉบับนี้ แตอธิการบดีไดพิจารณาแลว
เห็นวาเปนผูอยูในหลักเกณฑสมควรไดรบั การเลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกวาครึ่งขั้น ใหอธิการบดีเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติใหสงั่ เลื่อนขั้นเงินเดือนเปนการเฉพาะรายได
ขอ ๒๑ ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรโควตาและวงเงินที่ใชในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี้
(ก) การคํานวณโควตาผูไดเลื่อนหนึ่งขั้นใหไดไมเกินรอยละ ๑๕ ของจํานวนขาราชการ
ทั้งหมด ที่ครองอัตราอยู ณ วันที่ ๑ มีนาคม
(ข) การคํานวณวงเงินเลื่อนขั้นทั้งปไมเกินรอยละ ๖ จากอัตราเงินเดือนที่มีผูครองอยู
ณ วันที่ ๑ กันยายน
ขอ ๒๒ ใหมคี ณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินของหัวหนา
หนวยงานใหเกิดมาตรฐานและความเปนธรรมในการใชดุลยพินจิ กอนที่จะเสนอผลการประเมินตออธิการบดี
โดยมีองคประกอบตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

-๘ขอ ๒๓ ใหนาํ หลักเกณฑ วิธีการประเมิน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ขาราชการครูเดิม) และแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ขาราชการพลเรือนสามัญเดิม) ที่ใชอยูก อนขอบังคับนี้ใชบังคับ
มาใชประเมินขาราชการสําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
ขอ ๒๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติใหเปน
ไปตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงชื่อ พล.อ. พิจิตร กุลละวณิชย
(พิจิตร กุลละวณิชย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

