ประกาศ ก.บ.ม.
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๔
----------------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างของพนักงาน
มหาวิท ยาลัย เพื่ อ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิท ยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน
และเงินประจาตาแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
อาศั ย อ านาจตามข้อ บัง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย การบริ ห ารงานบุคคล
ของพนัก งานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และที่ แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. 2563 ข้อ 20 วรรคสอง
และข้อ ๒8 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจา
ตาแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ข้อ 11 โดยมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้ง ที่ 5/๒๕64 เมื่ อวันที่ 2 กั นยายน ๒๕64 และโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕64 เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕64 จึงออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้าง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕6
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2556
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒
“คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลในมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ซึ่งเรียกชื่อโดยย่อว่า ก.บ.ม.
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินเดือนซึง่ จ่ายให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“รอบปี” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
“รอบปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลารอบปีที่ผ่านมาแล้ว
“ฐานในการคานวณ” หมายความว่า ตัวเลขที่จะนาไปใช้ในการคิดคานวณเพื่อเลื่อนค่าจ้าง
ของพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละประเภทแต่ละตาแหน่งโดยคิดจากค่าเฉลี่ยของค่าจ้าง
ที่พนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละประเภทแต่ละตาแหน่งได้รบั
ข้อ 5 การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้เลื่อนปีละครั้ง คือ วันที่ ๑ ตุลาคม
โดยเป็นการเลื่อนค่าจ้างสาหรับการปฏิบัตงิ านในรอบปีที่แล้วมาและให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผูม้ ีอานาจสั่งเลื่อนค่าจ้างโดยให้จัดทาเป็นคาสั่งของมหาวิทยาลัย
ซึ่งต้องประกอบด้วยอัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการคานวณ จานวนเงินที่ได้รับการเลื่อน
และค่าจ้างที่พึงได้รบั เมื่อได้รบั การเลือ่ น
ข้อ ๗ การเลือ่ นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดไว้ใน
ประกาศนี้ โดยให้เลือ่ นได้ไม่เกินวงเงินทีม่ หาวิทยาลัยจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อนค่าจ้าง
การเลื่อนค่าจ้างให้พนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละคนในแต่ละครั้ง หากผู้นั้นได้รบั ค่าจ้างถึง
อัตราค่าจ้างขั้นสูงของประเภทและตาแหน่งหรือระดับ
ที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นดารงอยู่แล้ว ในการพิจารณาเลือ่ นค่าจ้าง ให้ผู้นั้นได้รับค่าจ้างสูงกว่า
ขั้นสูงของตาแหน่งหรือระดับที่ดารงอยู่ โดยให้ไปอาศัยรับค่าจ้างในตาแหน่งหรือระดับถัดไปอีกตาแหน่งหนึง่
หรือระดับหนึ่งของแต่ละประเภทตาแหน่ง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง
ค่าตอบแทน และเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ข้อ 6
การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละคนในแต่ละครัง้ ให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละแปด
ของฐานในการคานวณ และให้อธิการบดีประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคานวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
คานวณเพื่อเลื่อนค่าจ้าง โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ ไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีคาสัง่ เลื่อนค่าจ้าง
การคานวณจานวนเงินสาหรับการเลื่อนค่าจ้างถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเศษเป็นสิบบาท

๓
ข้อ ๘ ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ปีละสองครั้ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.บ.ม. กาหนด
การพิจารณาเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้นาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัตงิ านตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยกาหนดมาเป็นหลัก พร้อมทัง้ ให้นาข้อมูลการลา พฤติกรรมการทางาน
การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และข้อควรพิจารณาอื่น
มาประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๙ ผลการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละคนในแต่ละครั้งให้ผบู้ ังคับบัญชา
ผู้มีอานาจสัง่ เลื่อนค่าจ้าง จัดให้มกี ารแจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล
การแจ้งผลการเลื่อนค่าจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วย อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อนฐาน
ในการคานวณ จานวนเงินที่ได้รบั การเลือ่ น และค่าจ้างที่พึงได้รับเมื่อได้รบั การเลือ่ นตามผลการเลื่อนค่าจ้างนั้น
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ได้รับการเลื่อนค่าจ้างให้แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้เลือ่ นค่าจ้างให้ผู้นั้นทราบด้วย
ข้อ ๑๐ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างในแต่ละครัง้ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ในรอบปีที่แล้วมามีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านไม่ต่ากว่าระดับพอใช้
หรือร้อยละหกสิบ
(๒) ในรอบปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยทีห่ นักกว่าโทษภาคทัณฑ์
(๓) ในรอบปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักงานเกินกว่าสีเ่ ดือน
(๔) ในรอบปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๕) ในรอบปีที่แล้วมาต้องได้รบั การบรรจุเข้าทางานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าแปดเดือน
หรือได้ปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าแปดเดือน
(๖) ในรอบปีที่แล้วมา สาหรับผู้ได้รบั อนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน
(๗) ในรอบปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่อธิการบดีกาหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว
(๘) ในรอบปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติงาน โดยมีวันลาไม่เกินสี่สบิ ห้าวันแต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (๖)
และวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย
เฉพาะวันลาทีม่ ีสทิ ธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาตามประกาศ ก.บ.ม. ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้าง
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาเพือ่ ดูแลบุตร หรือดูแลภรรยาหลังคลอดไม่เกินสามสิบวัน
(ง) ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันทาการ
(จ) ลาป่วยเพราะประสบภัยอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่ หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับ
จากการปฏิบัติงานตามหน้าที่

๔
(ฉ) ลาพักผ่อน
(ช) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
การนับจานวนวันลาสาหรับการลาป่วยและการลากิจส่วนตัว ให้นับเฉพาะวันทาการ
ข้อ ๑๑ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งโอน เลื่อนตาแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ ได้รบั มอบหมาย
หรือได้รบั อนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าทีห่ รืองานพิเศษอื่นใด หรือไปช่วยงาน
ในหน่วยงานอื่น ให้นาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านในรอบปีที่แล้วมา
ของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นทุกตาแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาเลือ่ นค่าจ้างด้วย
ข้อ ๑๒ อธิการบดีซึ่งเป็นผูม้ ีอานาจสั่งเลือ่ นค่าจ้างจะนาเอาเหตุที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา มาเป็นเหตุในการ
ไม่พิจารณาเลื่อนค่าจ้างให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นไม่ได้
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงทีส่ ุดแล้วมีผลทาให้การเลื่อนค่าจ้าง
ของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ ก.บ.ม. นี้ ให้อธิการบดีพจิ ารณา
สั่งเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ ก.บ.ม. นี้
ข้อ ๑๔ ในรอบปีที่แล้วมาถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ทจี่ ะได้เลื่อนค่าจ้าง แต่ผนู้ ั้นจะต้องพ้น
จากงานไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕60 ข้อ 50 (2) ให้อธิการบดีสงั่ เลื่อนค่าจ้างให้ผู้นั้นเพือ่ ประโยชน์ในการคานวณ
เงินต่าง ๆ ตามสิทธิที่จะพึงมี
ข้อ ๑๕ ในรอบปีที่แล้วมาถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ทจี่ ะได้เลื่อนค่าจ้าง
แต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ ๑ ตุลาคม ให้อธิการบดีสั่งเลื่อนค่าจ้างให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์
ในการคานวณเงินต่าง ๆ ตามสิทธิที่จะพึงมี
ข้อ ๑๖ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดได้รับค่าจ้างถึงระดับอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งนั้น หากผู้นั้น
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นและค่าจ้างที่ได้รบั อยู่นั้นต่ากว่าค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นั้น
ให้อธิการบดีสั่งเลื่อนค่าจ้างให้ผู้นั้นเป็นกรณีพเิ ศษได้โดยให้นาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัตงิ านครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างดังกล่าว โดยให้เลื่อนค่าจ้างตั้งแต่วันที่ได้รบั แต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งนั้น
ข้อ 17 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้มหาวิทยาลัยนาเสนอ ก.บ.ม.
พิจารณาวินิจฉัย และให้คาวินิจฉัยของ ก.บ.ม. เป็นทีส่ ุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ชาตรี มณีโกศล
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธาน ก.บ.ม.

