
 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 
วาดวย  การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   
 

  เพื่อใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
ผูปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล  ในระดบัอันเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย  ไดรับบําเหน็จ
ความชอบโดยการเลื่อนขั้นเงนิเดือน  ไดดําเนินการใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒)   แหงพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  
๒๕๔๗   ประกอบประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง   หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนขัน้เงินเดือนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา    ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎรธานี  ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๒  เมื่อวนัที่   ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๒   จึงเห็นสมควรใหออก
ขอบังคับไวดังตอไปนี ้

ขอ ๑  ขอบังคับนี้ เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี  วาดวยการเลื่อนขั้น 
เงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  พ.ศ. ๒๕๕๒ ”  
  ขอ ๒   ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

  ขอ ๓   ในขอบังคับนี้ 
  “ ป ” หมายถึง  ปงบประมาณ 
  “ อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

“ หนวยงาน ”  หมายถึง  คณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มฐีานะเทียบเทาคณะและ 
สํานักงานอธิการบด ี
  “ มหาวิทยาลัย ”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
  “ สภามหาวิทยาลัย ”  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 ขอ  ๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจในการออกระเบียบ  ประกาศ   
คําสั่งหรือแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตาม  ขอบังคับนี ้
  กรณีมีปญหาจากการใชขอบังคับนี้  ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย 
 
 
 

๒/ขอ ๕ ... 



 - ๒ - 

 
ขอ  ๕ ใหผูบังคับบัญชาและผูที่ไดรับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ 

ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและภาระงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปละสองครั้ง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกีย่วกับหนาที่ความรับผิดชอบและภาระงานที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๖  การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 
ใหเล่ือนไดตามหลักเกณฑของขาราชการพลเรือนสามัญ 
  ขอ ๗ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ใหเล่ือนปละสองครั้ง 
ดังนี ้

(๑)   คร้ังที่หนึง่ครึ่งปแรก  เล่ือนวันที่  ๑  เมษายนของปทีไ่ดเล่ือน 
(๒)  คร้ังที่สองครึ่งปหลัง  เล่ือนวันที่  ๑  ตุลาคมของปถัดไป         
ขอ  ๘  การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ใหเล่ือนได 

ไมเกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตาํแหนงทีไ่ดรับแตงตั้ง  เวนแต 
(๑)  ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับต่ํากวาเดมิโดยไดรับเงนิเดือนในอันดับ 

และขั้นที่ไดรับอยูเดิม  ใหเล่ือนไดไมเกนิขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดมิ 
  (๒)   ผูที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับและไดรับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นอีกหนึ่ง
อันดับ  ใหเล่ือนไดไมเกินขัน้สูงของอันดบัเงินเดือนนั้น 
  ขอ  ๙  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน
คร่ึงขั้นในแตละครั้ง  ตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี ้
  (๑)   ในครึ่งปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถและดวยความ
อุตสาหะ  จนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ   ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ  ๕  แลว
เห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเล่ือนขัน้เงินเดือนครึ่งขัน้ 
  (๒)   ในครึ่งปที่แลวมาจนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืนตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่
หนักกวาโทษภาคทัณฑ  หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดทีเ่กี่ยวกับการปฏบิัติหนาที่
ราชการ  หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกยีรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน  ซ่ึงมิใชความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดอยูในหลักเกณฑที่สมควรเลื่อนขั้น
เงินเดือน และไดถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินยัหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให
ลงโทษในกรณีนั้นมาแลว   ใหผูบังคับบัญชาเลื่อนขั้นเงนิเดือนประจําครึ่งปตอไปใหผูนั้นตั้งแตวนัที่  ๑  
เมษายน หรือวันที่  ๑  ตุลาคม ของครั้งที่จะไดเล่ือนเปนตนไป 
 
 

๓/(๓) ในครึ่งป... 
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(๓)   ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน 
  (๔)   ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
  (๕)   ในครึ่งปที่แลวมาไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 
  (๖)   ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลาหรือมาทํางานสายเกนิจํานวนครั้งที่มหาวิทยาลัยกําหนดเปน
หนังสือไวกอนแลวโดยคํานงึถึงลักษณะงานของแตละหนวยงาน 
  (๗)   ในครึ่งปที่แลวมาตองมเีวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวนัลาไมเกินยี่สิบสามวัน 
แตไมรวมถึงวนัลา  ดังตอไปนี้ 
           (ก)   ลาอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจย  ณ เมอืงเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาทีม่ีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
           (ข)   ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
           (ค)   ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว  
รวมกันไมเกินหกสิบวนัทําการ 
           (ง)   ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรอืกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที ่
           (จ)   ลาพักผอน 
           (ฉ)   ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
           (ช)   ลาไปปฏิบัติราชการในองคการระหวางประเทศ 
  การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสาํหรับวันลากจิสวนตัวและวนัลาปวยที่ไมใชวันลา
ปวยตาม (๗) (ง)  ใหนับเฉพาะวนัทําการ 
  ขอ  ๑๐  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนหนึ่ง
ขั้นในแตละครั้ง   ตองเปนผูอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ  ๙  และตอง
เปนผูอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดงัตอไปนี้ดวย 
  (๑)   ปฏิบัตงิานตามหนาทีไ่ดผลดีเดน มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล อันกอใหเกดิประโยชน 
และผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางที่ดีได 
  (๒)   ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไดคนควาหรือประดิษฐส่ิงใด 
ส่ิงหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษและทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเร่ิมหรือได
รับรองใหใชการคนควาหรือส่ิงประดิษฐนัน้ 
  (๓)  ปฏิบัติงานตามหนาที่ทีม่ีสถานการณตรากตรํา  เสี่ยงอันตรายหรือมีการตอสูที่เสี่ยง 
ตอความปลอดภัยของชวีิตเปนกรณีพเิศษ 
  (๔)   ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกดิประโยชนตอราชการ 
เปนพิเศษและปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย 
 
 

๔/(๕) ปฏิบัติงาน... 
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  (๕)   ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย  ยากลําบากเปนพเิศษ 
และงานนัน้ไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 
  (๖)   ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทาํกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดียิ่ง
แกมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 
  ขอ  ๑๑  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยสงหรืออนุญาตให 
ไปศึกษาฝกอบรมหรือวิจัยตามความจําเปนหรือความตองการของหนวยงานเพื่อประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพการศกึษาหรือวิชาชพีหรือคุณวุฒขิาดแคลน  ถือเปนการปฏิบัตหินาที่ราชการและมีสิทธิไดรับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางไปศกึษา  ฝกอบรมหรือวิจยั  แลวแตกรณี   โดยตองอยูในหลักเกณฑ
ดังตอไปนี ้
  (๑)   คร้ังที่ไดเล่ือนขั้นเงินเดอืนตองเปนระยะเวลาศึกษา  ฝกอบรมหรือวิจัยภายในระยะเวลา
ที่ไดรับอนุญาตและตามระยะเวลาของหลกัสูตรที่สถาบันการศึกษาหรอืมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวโดยไมใช
ชวงการขยายระยะเวลา 
  (๒)   มีความอตุสาหะ  ขยนัหมั่นเพยีรในการศึกษา  ฝกอบรมหรือวิจัย  โดยพิจารณาจาก 
ผลการเรียน  ผลการฝกอบรมหรือวิจยั  แลวแตกรณี  ดังตอไปนี ้
         (ก)  ระดบับัณฑิตศึกษา  มีผลการศึกษาในระดับด ี
         (ข)  การฝกอบรมหรือวจิัย  มีผลการฝกอบรมหรือมีความกาวหนาในการวิจัยทีม่ี
คุณภาพสูง 
  (๓)   มีการใชความรูเกี่ยวกบัหลักวิชาที่ไดศึกษา  ฝกอบรมหรือวิจัย  เพื่อเปนประโยชน 
ตอการพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน  โดยจัดทําเปนรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนา
คุณภาพการจดัการเรียนการสอน  เสนอตอผูบังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  ขอ  ๑๒  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามขอ ๙  
ขอ  ๑๐    และขอ  ๑๑  ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนหรือผูที่ไดรับมอบหมายนําผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามขอ  ๕  มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง 
โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา   พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวนิัย  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับ
การเปนขาราชการ  คณุธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพและขอควรพิจารณาอื่น ๆ ของผูนัน้  แลวรายงาน
ผลการพิจารณานั้น   พรอมดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนอืขึ้นไปตามลําดับจนถึงอธิการบดีผูมี
อํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  ในการพจิารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือแตละระดับที่ไดรับรายงาน
เสนอความเหน็เพื่อประกอบการพิจารณาของอธิการบดีผูมีอํานาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดอืนดวย 
  ขอ ๑๓  การพจิารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ใหนับชวงเวลาการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ ๙(๗) (ช) ในครึ่งปที่แลวมาเปนเกณฑ เวนแต 
ผูอยูในหลักเกณฑตามขอ  ๙ (๕)  ใหนับชวงเวลาปฏิบัตริาชการไมนอยกวาสี่เดือนเปนเกณฑพิจารณา 
 

๕/ในกรณี... 
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  ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดโอน   เล่ือนตําแหนง  ยาย  สับเปลี่ยน
หนาที่ไปชวยราชการในตางกระทรวง  ทบวง  กรม  ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองาน
พิเศษอื่นใดหรอืลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ตามขอ ๙(๗) (ช)  ในครึง่ปที่แลวมา  ใหนําผล
การปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผูนั้นทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย 
  ขอ  ๑๔  ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง  ใหอธิการบดีพิจารณารายงานผลจาก
ผูบังคับบัญชาตามขอ ๑๒  ถาเห็นวาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดอยูในหลักเกณฑทีจ่ะไดรับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนครึ่งขั้นตามขอ  ๙  และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการใหเล่ือนขั้น
เงินเดือนใหแกผูนั้นครึ่งขั้น  ถาเห็นวาขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในหลักเกณฑตามขอ  ๑๐ ใหเล่ือนขั้น
เงินเดือนใหแกผูนั้นหนึ่งขั้น 
  ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปแรก
ไมถึงหนึ่งขั้น  ถาในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลัง  อธิการบดีไดพจิารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งป
แรกกับครึ่งปหลังรวมกันแลวเห็นวามีมาตรฐานสูงกวาการที่จะไดรับการเลื่อนขั้นเงนิเดือนหนึ่งขัน้สําหรับป
นั้น  อธิการบดีอาจมีคําสั่งใหเล่ือนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปของขาราชการผูนั้นเปนจํานวนหนึ่งขั้นครึง่ได   แตผล
การปฏิบัติงานทั้งปของขาราชการผูนั้นจะตองอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ
ดังตอไปนี้ดวย 
  (๑)   ปฏิบัติงานตามหนาทีไ่ดผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันกอใหเกิดประโยชน
และผลดีตอทางราชการและสังคม 
  (๒)   ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไดคนควาหรือประดิษฐส่ิงใด 
ส่ิงหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการ 
  (๓)   ปฏิบัติงานตามหนาที่ทีม่ีสถานการณตรากตรํา  เสี่ยงอันตรายหรือมีการตอสูที่เสี่ยง 
ตอความปลอดภัยของชวีิต 
  (๔)   ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกดิประโยชนตอทางราชการ
และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย 
  (๕)   ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย  ยากลําบากและงานนั้น  
ไดผลดีเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 
  (๖)   ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทาํกิจการอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดีแก
ประเทศชาต ิ
  ในกรณีที่ขาราชการพลเร ือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดมผีลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ควร
จะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปแรกหนึ่งขั้น  แตไมอาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขัน้ใหได  เพราะมีขอจํากัด
เกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใชเล่ือนขั้นเงินเดอืน   ถาในการเลื่อนขั้นเงินเดอืนครึ่งปหลัง  ขาราชการผูนั้นมีผลการ
ปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเลื่อนขั้นเงนิเดือนหนึ่งขัน้อีก   และไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงนิที่จะใช
เล่ือนขั้นเงินเดอืนในคราวนัน้  อธิการบดีอาจมีคําสั่งใหเล่ือนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปของขาราชการผูนั้นเปน
จํานวนสองขั้นได 

๖/ขอ ๑๕ .... 
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  ขอ  ๑๕   การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปใหแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  
ซ่ึงในครึ่งปทีแ่ลวมาไดรับอนญุาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ ๙(๗) (ช)  ใหอธิการบดี
พิจารณาสั่งเลือ่นไดคร้ังละไมเกินครึ่งขั้นเมื่อผูนั้นกลับมาปฏิบัติหนาทีร่าชการ   โดยใหส่ังเล่ือนยอนหลังไป
ในแตละครั้งที่ควรจะไดเล่ือน   ทั้งนี้  ใหมกีารประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกาํหนด 
  ขอ  ๑๖  ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง    ถาอธิการบดีเหน็สมควรใหขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไดเล่ือนขั้นเงินเดือน  แตปรากฏวาไดมีคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวน
ขาราชการผูนัน้วากระทาํผิดวินยัอยางรายแรงกอนมีคําสั่งเลื่อนขัน้เงนิเดอืน  ใหรอการเลื่อนขั้นเงินเดอืนไวกอน   
และใหกันเงินสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไวดวย   เมื่อการสอบสวนและการพิจารณาแลวเสร็จ  ใหอธิการบดี
พิจารณา  ดังนี ้
  (๑)   ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมมีความผดิหรือจะตองถูกลงโทษภาคทัณฑ 
ใหส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวได   ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้งใหส่ังเลื่อนขั้น
เงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงนิเดือนไว   แมวาผูนั้นจะไดออกจากราชการไปแลว 
ก็ตาม   
  (๒)  ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดอืนหรือลดขั้น
เงินเดือน  ใหงดเล่ือนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว   ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกนิหนึ่งครั้งใหงดเลื่อน
ขั้นเงินเดือนทีร่อการเลื่อนไวในครั้งที่จะถกูลงโทษ   ถาผูนั้นไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอ่ืนที่มิใช
เพราะเหตุเกษยีณอายุตามกฎหมายวาดวยบาํเหน็จบํานาญขาราชการ   ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครัง้ที่จะได
เล่ือนขั้นเงินเดอืนครั้งสุดทาย   แตถาเปนผูพนจากราชการไปเพราะเหตเุกษยีณอายุราชการตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ   ใหงดเลื่อนขัน้เงินเดือนทีไ่ดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวในวันที่  ๓๐ กนัยายน   
ของครึ่งปสุดทายกอนที่ผูนัน้จะพนจากราชการ   สวนในครั้งอื่นใหส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละ
คร้ังที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว 
  (๓)   ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออกจาก
ราชการหรือจะตองถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง   ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้ง 
ที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว 
  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนตาม   (๑)  (๒)  และ (๓)  สําหรับผูที่ถูกแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวากระทําผิดวินยัอยางรายแรงหลายกรณี   ใหแยกพจิารณาเปนกรณี ๆ ไป 
  ขอ  ๑๗  ในการพิจารณาเลือ่นขั้นเงินเดือนแตละครั้ง  ถาอธิการบดีเหน็สมควรใหขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอดุมศกึษาผูใดไดเล่ือนขัน้เงนิเดือน   แตปรากฏวาผูนัน้ถูกฟองคดีอาญาในความผิดที่เกีย่วกบั
การปฏิบัติหนาที่ราชการหรือความผดิที่ทําใหเสื่อมเสียเกยีรติศกัดิ์ของตาํแหนงหนาที่ราชการของตน  ซ่ึงมิใช
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่พนกังานอัยการรับเปนทนายแกตางให   
และศาลไดประทับฟองคดีนัน้แลวกอนมีคาํสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนใหรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวกอน 
 

๗/และใหกนั... 
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และใหกันเงินสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไวดวย  เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาแลว  ใหอธิการบดีพิจารณา ดังนี ้
  (๑)   ถาศาลพพิากษาวาผูนั้นไมมีความผิด    ใหส่ังเล่ือนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไวได   
ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้ง   ใหส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งทีไ่ดรอ 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือนไว   แมวาผูนั้นจะไดออกจากราชการไปแลวก็ตาม 

(๒)  ถาศาลพิพากษาใหลงโทษเบากวาโทษจําคุก  ใหงดเล่ือนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว   
ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้ง   ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวในครั้งที่ศาลพิจารณา
ใหลงโทษ   ถาผูนั้นไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตอ่ืุนที่มิใชเพราะเหตเุกษยีณอายุตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ   ใหงดเลื่อนขัน้เงินเดือนในครั้งที่จะไดเล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งสุดทาย  แตถาเปนผู
พนจากราชการไปเพราะเหตเุกษยีณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหนจ็บํานาญขาราชการใหงดเลื่อนขัน้เงินเดือน
ที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวในวันที่  ๓๐  กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่ผูนัน้จะพนจากราชการ   สวน
ในครั้งอื่นใหส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละคร้ังที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว 

(๓)  ถาศาลพิพากษาใหลงโทษจาํคุกหรือโทษหนักกวาจําคุก  ใหงดเลื่อนขัน้เงินเดือนทุกครั้ง   
ที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว  

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนตาม (๑) (๒) และ (๓)  สําหรับผูที่ถูกฟองคดีอาญาหลายคดี   
ใหแยกพิจารณาเปนคดี ๆ ไป 
  ขอ  ๑๘   ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนไดรอการเลื่อนขั้นเงนิเดือนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไวเพราะเหตุถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ  ๑๖  และเหตุถูกฟอง
คดีอาญาตามขอ ๑๗  ใหผูมีอํานาจดังกลาวรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนผูนัน้ไวจนกวาการสอบสวนและการ
พิจารณาทางวนิัยแลวเสร็จและจนกวาศาลมีคําพิพากษาแลวจึงใหผูมีอํานาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนตามขอ ๑๖ (๑) (๒)  หรือ (๓)   หรือตามขอ ๑๗ (๑) (๒) หรือ (๓)  แลวแตกรณี    ทั้งนี้  โดยถือ
เกณฑจํานวนครั้งที่จะตองงดเลื่อนขั้นเงินเดอืนที่มากกวาเปนหลักในการพิจารณา  เวนแตผูนัน้ไดพนจากราชการ
ไปแลวตามผลของการถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๖  หรือตามผลของการถูกฟองคดอีาญา 
ตามขอ ๑๗  กรณีใดกรณีหนึง่  จึงจะพิจารณาการเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไวไดตามผลของกรณีนัน้
โดยไมตองรอผลของอีกกรณีหนึ่ง 
  ขอ  ๑๙  ในกรณีที่อธิการบดพีิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาผูใด   แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษยีณอายุตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ  ใหอธิการบดส่ัีงเล่ือนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
ใหผูนั้นในวันที่  ๓๐   กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนทีจ่ะพนจากราชการ 
  ขอ  ๒๐ ในกรณีที่อธิการบดพีิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาผูใด   แตผูนั้นไดตายในหรือหลังวันที่  ๑  เมษายนหรือวันที่  ๑ ตุลาคมหรือออกจาก
ราชการไมวาดวยเหตใุดๆ  หลังวันที่  ๑  เมษายนหรือวนัที่  ๑  ตุลาคม   แตกอนทีจ่ะมีคําสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน
ในแตละครั้ง   อธิการบดีจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนัน้ยอนหลังไปถึงวันที่ ๑  เมษายนหรือวันที่  ๑  ตุลาคม      
 

๘/ของครึ่งป... 
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