
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
   

โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามหนังสือ ที่ อว 
๐๒๒๗.๓/ว๑๐๐๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี (ก.บ.ม.) และมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ ที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จึงก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
เงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔”  

ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ก าหนดอัตราเงินประจ าต าแหน่ง

ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ  ๔  ในประกาศนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 “อธิการบดี”      หมายความว่า    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 “พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
 “เงินประจ าต าแหน่ง”  หมายความว่า  เงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาการ  เงินประจ า

ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร เงินประจ าต าแหน่งประเภททั่วไป  เงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งจ่ายให้พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือนในอัตราที่ก าหนดตามประกาศนี้ 

ข้อ  ๕  ให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ต าแหน่งวิชาการ อัตราเงินประจ าต าแหน่ง ดังนี้ 
 (๑.๑)  ศาสตราจารย์    ๑๓,๐๐๐  บาทต่อเดือน 
 (๑.๒)  รองศาสตราจารย์     ๙,๙๐๐  บาทต่อเดือน 
  (๑.๓)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์       ๕,๖๐๐  บาทต่อเดือน 

/(๒) ต าแหน่ง... 
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 (๒)  ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร อัตราเงินประจ าต าแหน่ง ดังนี้ 
 (๒.๑)  อธิการบดี ๑๕,๐๐๐  บาทต่อเดือน 
 (๒.๒)  รองอธิการบดี ๑๐,๐๐๐  บาทต่อเดือน 
 (๒.๓)  คณบดี ๑๐,๐๐๐  บาทต่อเดือน 
 (๒.๔)  หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อย่างอ่ืน 
 ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ๑๐,๐๐๐  บาทต่อเดือน 
   (๒.๕) รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงาน 
    ที่เรียกชื่อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ๕,๖๐๐  บาทต่อเดือน 
   (๒.๖) ผู้ช่วยอธิการบดี ๕,๖๐๐  บาทต่อเดือน 
   (๒.๗) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  ๑๐,๐๐๐  บาทต่อเดือน 
   (๒.๘) ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า   ๕,๖๐๐  บาทต่อเดือน 

 (๓)  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ อัตราเงินประจ าต าแหน่ง ดังนี้ 
   (๓.๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ๑๓,๐๐๐  บาทต่อเดือน 
   (๓.๒) ระดับเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐  บาทต่อเดือน 
   (๓.๓) ระดับช านาญการพิเศษ ๕,๖๐๐  บาทต่อเดือน 
   (๓.๔) ระดับช านาญการ ๓,๕๐๐  บาทต่อเดือน 

 (๔)  ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ อัตราเงินประจ าต าแหน่ง ดังนี้ 
   (๔.๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ๑๓,๐๐๐  บาทต่อเดือน 
   (๔.๒) ระดับเชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐  บาทต่อเดือน 

ข้อ  ๖  การเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งตามประกาศนี้ ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน      
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร หรืองบด าเนินการ หมวดค่าตอบแทน 
หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 

  พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้และสังกัดหน่วยงานที่จัดตั้งตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและ/หรือเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของต าแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ  ๗  การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้จ่ายตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ และงดจ่ายเมื่อพ้นจากต าแหน่ง  

  กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งไม่ได้
จัดสรรงบประมาณไว้รองรับ ให้เบิกจ่ายจากงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร 
เหลือจ่ายในปีงบประมาณนั้น (ถ้ามี) หรือขอตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายในปีถัดไป 

ข้อ  ๘  ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารตามข้อ ๕ (๒) และด ารง
ต าแหน่งวิชาการ ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ดังนี้  

  (๑)  เงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารตาม
ทะเบียนต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติ ในอัตราที่ก าหนดไว้ส าหรับต าแหน่งนั้น จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบด าเนินการ หมวดค่าตอบแทน หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 

/(๒)  เงินประจ าต าแหน่ง... 




