
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

......................................... 
 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขขอ้บังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ให้สอดคล้องกับประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๔  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๒) และมาตรา ๗๘ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๗  และมาตรา ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐  ประกอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีการและ
เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่   ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 
  

 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 

 ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหใ้ช้ข้อบังคับ
ฉบับนี้แทน 
 

 ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
 “ข้าราชการ”  หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา สงักัดมหาวิทยาลัยบูรพา 
 “ผู้บังคับบัญชา”  หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้หมายความรวมถึง รองอธิการบดีผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลกอง ใน
สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
 “ปี” หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
 “ครึ่งปีแรก”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม  
 “ครึ่งปีหลัง”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 

 
 

(สําเนา) 



-๒- 
 “ครึ่งปีที่แล้วมา”  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรอืครึ่งปีหลังที่ผา่นมา แล้วแต่กรณี 
 “ครั้งที่ ๑”  หมายความว่า  การเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อนใน
วันที่ ๑ เมษายน  
 “ครั้งที่ ๒”  หมายความว่า  การเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อนใน
วันที่ ๑ ตุลาคม  
 “ค่ากลาง”  หมายความว่า  ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดกับเงินเดือนสูงสุดที่ข้าราชการแต่ละประเภท  
แต่ละสายงาน  และแต่ละระดับได้รับตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด หารด้วยสอง เพื่อให้ได้ตัวเลขที่จะ
นําไปใช้คิดฐานในการคํานวณ 
 “ฐานในการคาํนวณ”  หมายความว่า  ตัวเลขที่จะนําไปใช้ในการคิดคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการแต่ละประเภท  แต่ละสายงาน  และแต่ละระดบั โดยแบ่งออกเป็น 
 (๑)  ฐานในการคํานวณระดับล่าง ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนต่ําสดุตามท่ี ก.พ.อ. กําหนดกับค่ากลาง  
หารด้วยสอง 
 (๒)  ฐานในการคํานวณระดับบน ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามท่ี ก.พ.อ. กําหนดกับค่ากลาง  
หารด้วยสอง 
 

 ข้อ ๕  การเลือ่นเงินเดือนข้าราชการ ให้อธิการบดีเป็นผู้สั่งเลื่อนเงินเดือนตามข้อเสนอแนะของ
ผู้บังคับบัญชา เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเสนอแนะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
อธิการบดีจะสั่งการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าวก็ได้ 
 

 ข้อ ๖  การเลือ่นเงินเดือนข้าราชการให้เลื่อนปีละสองครั้ง  ดังนี้ 
 ครั้งที่ ๑  เป็นการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อนในวนัที่ ๑ เมษายน 
ของปีที่ได้เลื่อน 
 ครั้งที่ ๒  เป็นการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อนในวนัที่ ๑ ตุลาคม  
ของปีถัดไป 
 

 ข้อ ๗  การเลือ่นเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ ๑  และครั้งที่ ๒  ให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินร้อยละ ๓  ของ
เงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการ ณ วันที่ ๑ มีนาคม  และวันที่ ๑ กันยายน  ตามลําดับ 
 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง  ให้เลือ่นได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ.อ.  
กําหนดสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง 
 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในแต่ละครั้ง  ไม่ใหใ้ช้วิธีการหารเฉลี่ยเพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้รับการ
เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากัน 
 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง  ให้เลือ่นได้ในอัตราไม่เกินร้อยละหกของฐานใน
การคํานวณ  และให้อธิการบดีประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเพื่อ
เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 
 การคํานวณจํานวนเงนิสําหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึง ๑๐ บาท (สิบบาท) ให้ปัดเป็น 
 ๑๐ บาท (สิบบาท) 

 



-๓- 
 

 ข้อ ๘  การพิจารณาเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ให้นําผลการประเมินผลการปฏบัิติราชการ มา
เป็นหลักในการพิจารณา 
 ข้าราชการซึ่งจะได้รับการพิจารณาเพื่อเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑว่์าในครึ่งปีที่
แล้วมามีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ไม่ตํ่ากว่าระดับพอใช้ โดยมีคะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  
  

 ข้อ ๙  การพิจารณาเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ให้นําข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การ
รักษาวินัยและจรรยาบรรณของข้าราชการ  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และ 
ข้อควรพิจารณาอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 

ข้อ ๑๐  ผลการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ มี ๔ ระดับ คือ พอใช้ ดี ดีมาก และดเีด่น 
 

ข้อ ๑๑  ข้าราชการที่จะได้รับผลการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระดับพอใช้  
ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑)  ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและด้วยความอุตสาหะ  
หรือความก้าวหน้าแก่ส่วนงาน  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๘ และขอ้ ๙  
แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนเงินเดือน 
 (๒)  ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษา
ในคดีอาญาใหล้งโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทําให ้
เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่งมิใช่ความผิดทีไ่ด้กระทําโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ                

(๓)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
(๔)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๕)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

สี่เดือน หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
(๖)  ในครึ่งปีที่แล้วมาสําหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝกึอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 

ในประเทศหรอืต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
(๗)  ในครึ่งปีที่แล้วมา  สําหรบัผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานใน

ต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
(๘)  ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ลาหรือมาทํางานสายเกิน ๕ ครั้ง  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่

รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 
(ก)  ลาอุปสมบท หรือสตรีลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมที่สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย   เฉพาะวัน
ลาที่มีสทิธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน  

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน หรือกรณีข้าราชการมีความประสงค์ลาไปช่วยเหลือภริยาโดย
ชอบด้วยกฎหมายเพื่อคลอดบุตร 

 



-๔- 
(ค) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือ

กลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
(ง) ลาพักผ่อน 
(จ) ลาเข้ารับการตรวจเลือก  หรอืเข้ารับการเตรียมพล 
(ฉ) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(ช) ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน

หกสิบวันทําการ  
การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาป่วยและการลากิจส่วนตัวให้นับเฉพาะวันทําการ 

            ไมใ่ห้นํา (๖) มาใช้บังคับกับข้าราชการซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน  
หรือปฏิบัติงานวิจัย  ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศโดยความเห็นชอบของ ก.พ.อ.  
 

 ข้อ ๑๒  ข้าราชการที่จะได้รับผลการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระดับดี ต้องอยู่ 
ในหลักเกณฑต์ามข้อ ๑๑ (๒) ถึง (๗) และหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังนี้ 

(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและด้วยความอุตสาหะ
จนเกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ส่วนงาน  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๘ และขอ้ ๙  แล้ว
เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนเงินเดือน 

(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทํางานสายเกิน ๔ ครั้ง โดยมีวันลาไม่เกินสิบแปดวัน แต่ไม่
รวมถึงวันลาตามข้อ ๑๑ (๘) ต้ังแต่ (ก) ถึง (ฉ) 

(๓) ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน 
สี่สิบห้าวันทําการ 
 การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาป่วยและการลากจิส่วนตัวให้นับเฉพาะวันทําการ 

 

 ข้อ ๑๓  ข้าราชการที่จะได้รับผลการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระดับดีมาก  
ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๑ (๒) ถึง (๗) และหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังนี้ 
          (๑)  ในครึ่งปีที่แล้วมา  ได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและด้วยความอุตสาหะ
จนเกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ส่วนงานมากกว่าข้อ ๑๒ (๑)  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๘ 
และข้อ ๙  แลว้เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนเงินเดือน 
 (๒)  ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ลาหรือมาทํางานสายเกิน ๓ ครั้ง โดยมีวันลาไม่เกินสิบสามวัน 

(๓)  ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินสามสิบวันทําการ 
      การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาป่วยและการลากจิส่วนตัวให้นับเฉพาะวันทําการ 
(๔)  มผีลงานในลักษณะดังนี้ 

  (ก)  เป็นตัวอย่างที่ดีของการปฏิบัติหน้าที่ และ 
  (ข)  ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ได้ผลดีมาก โดยได้ตรากตรําและใช้ความอุตสาหะเป็นพิเศษและเป็นอาจิณ 

 
 



-๕- 
 ข้อ ๑๔  ข้าราชการที่จะได้รับผลการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระดับดีเด่น  
ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๑ (๒) ถึง (๗) และหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังนี้ 
          (๑)  ในครึ่งปีที่แล้วมา  ได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและด้วยความอุตสาหะ
จนเกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ส่วนงานมากกว่าข้อ ๑๓ (๑)  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๘ 
และข้อ ๙  แลว้เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนเงินเดือน 

(๒)  ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ลาหรือมาทํางานสายเกิน ๒ ครั้ง  และต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ 
ไม่น้อยกว่าห้าเดือน  โดยมีวันลาไม่เกินแปดวัน 
          (๓)  ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน 
สิบห้าวันทําการ 
                การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาป่วยและการลากิจส่วนตัวให้นับเฉพาะวันทําการ 

(๔)  มผีลงานในลักษณะดังนี้ 
(ก)  มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในเกณฑ์ดีเด่น และปฏิบัติราชการเกินกว่าหน้าที่ใน

ตําแหน่งของตนเอง จนเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นพิเศษอีกด้วย หรือ    
(ข)  มีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือได้ค้นคว้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัยเป็นพิเศษ  และมหาวิทยาลัยหรือรัฐบาลหรอืส่วนราชการได้ดําเนินการตามความคิดริเริ่มนั้น 
หรือได้รับรองสิ่งค้นคว้า หรอืสิ่งประดิษฐ์นั้น 
 

 ข้อ ๑๕  ข้าราชการผู้ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือถูกสั่ง 
ให้ทําการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ เมื่อข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการ ให้
อธิการบดีพิจารณาสั่งการใหม้ีการคํานวณหาอัตราเงินเดือนที่จะได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ ๓ ของฐาน
เงินเดือนข้าราชการผู้นั้นในแต่ละรอบประเมินสําหรับช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานหรือช่วงเวลา
ที่ถูกสั่งให้ไปทาํการนั้น 
 

 ข้อ ๑๖  ผู้บังคบับัญชาจะนําเอาเหตุที่ข้าราชการผู้ใดถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวน ในกรณี 
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้
ข้าราชการผู้นั้นไม่ได้ 
 

 ข้อ ๑๗  ในกรณีที่ข้าราชการผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือถูกศาลพิพากษาใน
คดีอาญาให้ลงโทษในความผดิที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกยีรติศักด์ิของตําแหน่งของตน 
ซึ่งมิใช่ความผดิที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษและเป็นการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน  
ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ  จะสั่งไม่เลื่อน
เงินเดือนซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 
 

 ข้อ ๑๘  ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้ว มผีลทาํให้ 
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดี 
พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนผู้นั้นเสียใหมใ่ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
 



-๖- 
 ข้อ ๑๙  ในครึง่ปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน  แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจาก
ราชการเพราะเหตุเกษียณอายุราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  ให้อธิการบดีสั่งเลื่อน
เงินเดือนให้ผู้นั้น  เพื่อประโยชน์ในการคํานวณค่าบําเหน็จบํานาญในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่จะพ้นจากราชการ 
 

   ข้อ ๒๐  ในครึง่ปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน  แต่ผู้นั้นถึงแก่ความ
ตายก่อนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม ใหอ้ธิการบดีสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้น เพื่อประโยชน์ใน
การคํานวณบําเหน็จบํานาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแกค่วามตาย 
 

 ข้อ ๒๑  ข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับตําแหน่ง 
ที่ดํารงอยู่แล้ว  หากผู้นั้นได้รบัแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอื่นและเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นตํ่ากว่าเงินเดือนสูงสุด 
ตามท่ี ก.พ.อ.กําหนด สําหรบัตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังใหม่นั้น  ให้อธิการบดีสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณี
พิเศษได้  โดยให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ดังกล่าว  โดยให้เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนั้น 
 

 ข้อ ๒๒  วงเงินที่มหาวิทยาลยัจะพิจารณาจัดสรรใหแ้ต่ละส่วนงานใช้เลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง 
ของรอบการประเมิน ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีประกาศกําหนด 
 

 ข้อ ๒๓  วงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งการประเมิน  ใหแ้ยกวงเงินออกเป็น ๒ กลุ่ม  ดังนี้ 
(๑) กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
(๒) กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป 
ให้อธิการบดีเป็นผู้บริหารวงเงินตามวรรคหนึ่งและให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการภายในวงเงินของ 

แต่ละกลุ่มก่อน หากวงเงินงบประมาณของกลุ่มใดมีเหลอื สามารถเกลีย่วงเงินเลื่อนเงินเดอืนให้กลุ่มอ่ืนได้ 
  

 ข้อ ๒๔  การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง  ให้อธิการบดีแจ้งให้
ข้าราชการทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล  ซึ่งประกอบด้วย 

(๑)  อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน 
(๒)  ฐานในการคํานวณ 
(๓)  จํานวนเงินที่ได้รับการเลื่อน 
(๔)  เงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือน   
กรณีข้าราชการที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน  ให้ระบุเหตุผลที่ไมไ่ด้เลื่อนเงินเดือนด้วย   

  

 ข้อ ๒๕  ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ  หรือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยับูรพากลั่นกรอง และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยช้ีขาด 
 

 ข้อ ๒๖  ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ หากข้าราชการผู้ใดไม่อยู่
ในหลักเกณฑท์ี่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามข้อ ๑๑ ขอ้ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ แต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
แล้วเห็นว่า มีเหตุผลพิเศษทีส่มควรเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

 



-๗- 
 

 ข้อ ๒๗  ใหม้หาวิทยาลัยออกประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อบังคับนี้ 
 

 ข้อ ๒๘  การดําเนินการอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้  ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 ข้อ ๒๙  การใดที่ได้ดําเนินการไปก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้นําหลกัเกณฑ์เดิมที่ใช้อยู่บังคับ
ใช้ได้โดยอนุโลม 
 

 ข้อ ๓๐  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 
 ประกาศ  ณ วันที่    ๒๓   มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
              
             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกต้อง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 


