
 
 

 

 
ประกาศ ก.บ.ม.   

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
และเงินประจ าต าแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564  

อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563 ข้อ 20 วรรคสอง 
และข้อ ๒8 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจ า
ต าแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ข้อ 11 โดยมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕64 เมื่อวันที่ 2 กันยายน ๒๕64 และโดยความเห็นชอบ 
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕64 เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕64 จึงออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้าง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตัง้แตวั่นที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕6 
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2556 

ข้อ ๔  ในประกาศนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
“อธิการบด”ี  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 
 



๒ 
 

 

“คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า คณะกรรมการบรหิาร 
งานบุคคลในมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ซึ่งเรียกช่ือโดยย่อว่า ก.บ.ม. 

“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า พนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

“ค่าจ้าง”  หมายความว่า เงินเดือนซึง่จ่ายให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
“ป”ี  หมายความว่า ปีงบประมาณ  
“รอบปี”  หมายความว่า ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
“รอบปีที่แล้วมา”  หมายความว่า ระยะเวลารอบปทีี่ผ่านมาแล้ว 
“ฐานในการค านวณ”  หมายความว่า ตัวเลขที่จะน าไปใช้ในการคิดค านวณเพื่อเลื่อนค่าจ้าง 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละประเภทแต่ละต าแหน่งโดยคิดจากค่าเฉลี่ยของค่าจ้าง 

ที่พนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละประเภทแต่ละต าแหน่งได้รบั 
ข้อ 5  การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยใหเ้ลื่อนปลีะครั้ง คือ วันที่ ๑ ตุลาคม  

โดยเป็นการเลื่อนค่าจ้างส าหรบัการปฏิบัตงิานในรอบปีที่แลว้มาและให้ด าเนินการให้แล้วเสรจ็  
ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม 

 ข้อ ๖  ให้อธิการบดีเป็นผูม้ีอ านาจสั่งเลื่อนค่าจ้างโดยให้จัดท าเป็นค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งต้องประกอบด้วยอัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการค านวณ จ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อน  
และค่าจ้างที่พึงได้รบัเมื่อได้รบัการเลือ่น 

 ข้อ ๗  การเลือ่นค่าจ้างพนกังานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดไว้ใน
ประกาศนี้ โดยใหเ้ลือ่นได้ไม่เกินวงเงินทีม่หาวิทยาลัยจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อนค่าจ้าง 

การเลื่อนค่าจ้างให้พนกังานมหาวิทยาลัยแตล่ะคนในแต่ละครั้ง หากผู้นั้นได้รบัค่าจ้างถึง 
อัตราค่าจ้างขั้นสูงของประเภทและต าแหนง่หรือระดับ 

ที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นด ารงอยู่แล้ว ในการพิจารณาเลือ่นค่าจ้าง ให้ผู้นั้นไดร้ับค่าจ้างสงูกว่า 
ข้ันสูงของต าแหน่งหรือระดับที่ด ารงอยู่ โดยให้ไปอาศัยรับค่าจ้างในต าแหน่งหรอืระดบัถัดไปอีกต าแหน่งหนึง่
หรือระดับหนึ่งของแต่ละประเภทต าแหนง่ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน และเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ข้อ 6 

การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละคนในแตล่ะครัง้ ให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละแปด
ของฐานในการค านวณ และให้อธิการบดปีระกาศอัตรารอ้ยละของฐานในการค านวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณเพื่อเลื่อนค่าจ้าง โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกบัการมีค าสัง่เลื่อนค่าจ้าง 

การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนค่าจ้างถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทใหป้ัดเศษเป็นสบิบาท 
 
 
 



๓ 
 

 

ข้อ ๘  ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนกังานมหาวิทยาลัย
ปีละสองครั้ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.บ.ม. ก าหนด 

การพิจารณาเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้น าผลการประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัตงิานตามทีส่ภามหาวิทยาลัยก าหนดมาเป็นหลัก พร้อมทัง้ให้น าข้อมูลการลา พฤติกรรมการท างาน  
การรกัษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกบัการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และข้อควรพจิารณาอื่น
มาประกอบการพจิารณาด้วย 

ข้อ ๙  ผลการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละคนในแต่ละครั้งให้ผูบ้ังคับบัญชา 
ผู้มีอ านาจสัง่เลื่อนค่าจ้าง จัดให้มกีารแจง้ให้พนกังานมหาวิทยาลัยทราบเป็นข้อมลูเฉพาะแตล่ะบุคคล 

การแจง้ผลการเลื่อนค่าจ้างตามวรรคหนึ่ง ใหป้ระกอบด้วย อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อนฐาน 
ในการค านวณ จ านวนเงินที่ได้รบัการเลือ่น และค่าจ้างที่พึงได้รับเมื่อได้รบัการเลือ่นตามผลการเลื่อนค่าจ้างนั้น 

พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ได้รับการเลื่อนค่าจ้างให้แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้เลือ่นค่าจ้างให้ผู้นั้นทราบด้วย 
ข้อ ๑๐  พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจะได้รับการพจิารณาเลื่อนค่าจ้างในแต่ละครัง้ ต้องอยู่ในหลกัเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี ้
(๑) ในรอบปีที่แล้วมามผีลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิานไม่ต่ ากว่าระดบัพอใช้ 

หรือร้อยละหกสบิ 
(๒) ในรอบปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยทีห่นักกว่าโทษภาคทัณฑ์ 
(๓) ในรอบปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักงานเกินกว่าสีเ่ดือน 
(๔) ในรอบปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในรอบปีที่แล้วมาต้องได้รบัการบรรจุเข้าท างานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าแปดเดือน 

หรือได้ปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าแปดเดอืน 
(๖) ในรอบปีที่แลว้มา ส าหรับผู้ได้รบัอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 

ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน 
(๗) ในรอบปีที่แล้วมาต้องไมล่า หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่อธิการบดีก าหนดเป็นหนงัสอืไว้ก่อนแล้ว 
(๘) ในรอบปีที่แลว้มาต้องมีเวลาปฏิบัติงาน โดยมีวันลาไม่เกนิสี่สบิห้าวันแต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (๖)  

และวันลาดังต่อไปนี ้
  (ก) ลาอปุสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดอิาระเบีย 

เฉพาะวันลาทีม่ีสทิธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาตามประกาศ ก.บ.ม. ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้าง 
 (ข) ลาคลอดบุตรไมเ่กินเก้าสบิวัน 
 (ค) ลาเพือ่ดูแลบุตร หรือดูแลภรรยาหลังคลอดไม่เกินสามสบิวัน 
 (ง) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดยีวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสบิวันท าการ 
 (จ) ลาป่วยเพราะประสบภัยอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่ หรอืในขณะเดินทางไปหรือกลับ 

จากการปฏิบัติงานตามหน้าที ่
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 (ฉ) ลาพักผ่อน 
 (ช) ลาเข้ารบัการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
การนับจ านวนวันลาส าหรบัการลาป่วยและการลากจิส่วนตัว ให้นับเฉพาะวันท าการ 
ข้อ ๑๑  พนกังานมหาวิทยาลัยซึ่งโอน เลื่อนต าแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ ได้รบัมอบหมาย 

หรือได้รบัอนญุาตจากมหาวิทยาลัยให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนอืหน้าทีห่รืองานพิเศษอื่นใด หรือไปช่วยงาน 
ในหน่วยงานอื่น ให้น าผลการประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิานในรอบปีที่แล้วมา 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นทุกต าแหนง่และทุกแหง่มาประกอบการพิจารณาเลือ่นค่าจ้างด้วย 

ข้อ ๑๒  อธิการบดีซึ่งเป็นผูม้ีอ านาจสั่งเลือ่นค่าจ้างจะน าเอาเหตุที่พนกังานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟอ้งคดีอาญา มาเป็นเหตุในการ 
ไม่พิจารณาเลื่อนค่าจ้างใหพ้นักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๓  ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรอืโทษทางอาญาที่ถึงทีสุ่ดแล้วมผีลท าใหก้ารเลื่อนค่าจ้าง
ของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.บ.ม. นี้ ให้อธิการบดีพจิารณา 
สั่งเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.บ.ม. นี้ 

ข้อ ๑๔  ในรอบปีที่แล้วมาถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ทีจ่ะได้เลื่อนค่าจ้าง แต่ผูน้ั้นจะต้องพ้น
จากงานไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕60 ข้อ 50 (2) ให้อธิการบดีสัง่เลื่อนค่าจ้างใหผู้้นั้นเพือ่ประโยชน์ในการค านวณ
เงินต่าง ๆ ตามสิทธิที่จะพึงม ี

ข้อ ๑๕  ในรอบปีที่แล้วมาถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ทีจ่ะได้เลื่อนค่าจ้าง  
แต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ ๑ ตุลาคม ให้อธิการบดสีั่งเลื่อนค่าจ้างใหผู้้นั้นเพื่อประโยชน ์
ในการค านวณเงินต่าง ๆ ตามสทิธิที่จะพึงม ี
ข้อ ๑๖  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไดร้ับค่าจ้างถึงระดับอัตราค่าจ้างขั้นสูงของต าแหน่งนั้น หากผู้นั้น

ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่นและค่าจ้างที่ได้รบัอยู่นั้นต่ ากว่าค่าจ้างขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแตง่ตั้งใหม่นั้น 
ให้อธิการบดีสั่งเลื่อนค่าจ้างให้ผู้นั้นเป็นกรณีพเิศษได้โดยให้น าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัตงิานครั้งหลังสุดมาใช้ในการพจิารณาเลื่อนค่าจ้างดังกล่าว โดยให้เลื่อนค่าจ้างตั้งแต่วันที่ได้รบัแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งนั้น 

ข้อ 17  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้มหาวิทยาลัยน าเสนอ ก.บ.ม. 
พิจารณาวินิจฉัย และให้ค าวินิจฉัยของ ก.บ.ม. เป็นทีสุ่ด 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

      ชาตรี  มณีโกศล 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล) 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
ประธาน ก.บ.ม. 


