ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ 7/2551
เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------------เพื่อใหการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีมาตรฐาน
อาศัยอํานาจตามความในขอ 7 (2) และขอ 21 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 จึงออกประกาศไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศฉบับนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551 เปนตนไป
ขอ 2 ในประกาศนี้
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ
“หนวยงาน” หมายความวา คณะ สถาบัน สํานัก กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะหรือกอง ทั้งทีจ่ ัดตั้งหรือแบงสวนราชการตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และมติสภา
มหาวิทยาลัย
“หัวหนาหนวยงาน” หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการ
กอง หรือหัวหนาหนวยงานในสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือกอง
ขอ 3 ใหหนวยงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ปละสองครั้ง โดยกําหนดใหมีรอบระยะเวลาประเมิน ดังนี้
(1) ครั้งที่หนึง่ ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคมของปหนึ่ง ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปถัดไป
(2) ครั้งที่สอง ตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปเดียวกัน
ขอ 4 การเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเลือ่ นตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปที่ไดเลื่อน
ขอ 5 การเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเลือ่ นไดไมเกินอัตราสูงสุดในแตละประเภท
ตําแหนงทีไ่ ดรับการแตงตั้ง
ขอ 6 พนักงานมหาวิทยาลัยซึง่ จะไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําป ตองมีผลประเมิน
การปฏิบัติงานตามหนาที่ไดมาตรฐานโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันกอใหเกิดประโยชนและผลดีตอ
ทางราชการและสังคม และในรอบปที่แลวมาตองอยูใ นหลักเกณฑดังตอไปนี้
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(1) ไดปฏิบัตงิ านตามหนาทีข่ องตนดวยความสามารถ และดวยความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือ
ความกาวหนาแกราชการ ซึ่งหัวหนาหนวยงานไดพจิ ารณาประเมินแลวเห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเลื่อน
คาตอบแทน
(2) ตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยทีห่ นักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให
ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่การงาน
ของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษจนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนคาตอบแทน
ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดอยูใ นหลักเกณฑที่สมควรไดเลื่อนคาตอบแทนและไดถูก
งดเลื่อนคาตอบแทนเพราะถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในกรณีนนั้ มาแลว
ใหอธิการบดีเลื่อนคาตอบแทนประจําปตอ ไปใหผูนนั้ ตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคมของปที่จะไดเลื่อนเปนตนไป
(3) ตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสี่เดือน
(4) ตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุอันสมควร
(5) ไดรับการจางและแตงตัง้ เขาปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาแปดเดือน
(6) ถาเปนผูทไี่ ดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจยั หรือ
ดูงาน ณ ตางประเทศ ตองไดปฏิบัติงานในรอบปที่แลวมา เปนเวลาไมนอยกวาแปดเดือน
(7) ตองไมลาเกินสิบหาครั้ง และวันลาไมเกินสามสิบวัน หรือมาทํางานสายเกินสิบแปดครั้ง
(8) ตองมีเวลาปฏิบัติงานสิบสองเดือน โดยมีวันลากิจสวนตัว และลาปวยไมเกินสี่สิบหาวันทําการ
แตไมรวมถึงวันลา ดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย (เฉพาะวัน
ลาที่มีสิทธิไดรับคาจางระหวางลา)
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาพักผอน
(ง) ลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล (เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับคาจาง
ระหวางลา)
ขอ 7 การพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหหัวหนาหนวยงานนําผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการตามขอ 2 มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทน
แลวรายงานผลการพิจารณานั้นเสนออธิการบดีตอไป
ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไดรับแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงอื่นในหนวยงานเดียวกันหรือ
ตางหนวยงาน หรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาทีห่ รืองานพิเศษอืน่ ใดในรอบปที่แลวมา ใหนําผล
การปฏิบัติงานของผูนั้นทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย
ขอ 8 ในการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําป ใหอธิการบดีพิจารณารายงานผลจาก
หนวยงานตามขอ 6 ประกอบการพิจารณาสั่งเลื่อนคาตอบแทน
ขอ 9 การไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําป
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(1) พนักงานมหาวิทยาลัย ทีไ่ ดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยในรอบปอยูในระดับตอง
ปรับปรุง ซึ่งผลการปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐานมาก และยังไมเปนทีพ่ อใจ โดยคะแนนประเมินต่ํากวารอยละ 60
จะไมไดรับการเลื่อนคาตอบแทน
(2) พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยในรอบปอยูในระดับ
ควรปรับปรุง ซึ่งผลการปฏิบัติงานยังมีขอบกพรองแตพอจะปรับปรุงได โดยคะแนนประเมินอยูในระหวาง
รอยละ 60 – 69 ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําปในอัตรารอยละสองของอัตราคาตอบแทน
ที่ไดรับกอนการเลื่อนคาตอบแทนในปนนั้
(3) พนักงานมหาวิทยาลัย ทีไ่ ดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยในรอบปอยูในระดับปกติ
ซึ่งผลการปฏิบัติงานเปนทีพ่ อใจตามมาตรฐาน โดยคะแนนประเมินอยูในระหวางรอยละ 70 – 79 ใหไดรับการ
พิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําปในอัตรารอยละสามของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับกอนการเลื่อนคาตอบแทน
ในปนั้น
(4) พนักงานมหาวิทยาลัย ทีไ่ ดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยในรอบปอยูในระดับดี
ซึ่งผลการปฏิบัติงานเปนทีพ่ อใจ และดีตามมาตรฐาน แตคอนขางใกลเคียงกับระดับดีเดน โดยคะแนนประเมินอยูใน
ระหวางรอยละ 80 – 89 ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําปในอัตรารอยละสี่ของอัตราคาตอบแทนที่
ไดรับกอนการเลื่อนคาตอบแทนในปนนั้
(5) พนักงานมหาวิทยาลัย ทีไ่ ดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยในรอบปอยูในระดับดีเดน
ซึ่งผลการปฏิบัติงานเปนทีพ่ อใจอยางยิ่ง โดยคะแนนประเมินอยูใ นระหวางรอยละ 90 - 100 ใหไดรับการพิจารณา
เลื่อนคาตอบแทนประจําปในอัตรารอยละหาของอัตราคาตอบแทนทีไ่ ดรบั กอนการเลื่อนคาตอบแทนในปนั้น
จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการเลื่อนคาตอบแทนประจําปตามขอ 8 (4) และ (5)
รวมกันตองไมเกินรอยละสิบหาของจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ครองอัตราอยู ณ วันที่ 1 กันยายนของปนั้น
ในการคํานวณเพื่อเลื่อนคาตอบแทน หากคํานวณแลวมีเศษไมถึงสิบบาท ใหปรับเพิม่ ขึน้ เปนสิบบาท
ขอ 10 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมอยูใ นหลักเกณฑที่จะไดเลื่อนคาตอบแทนตามขอ 6 เนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน การลา หรือการมาทํางานสายตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ใหอธิการบดีพิจารณาสั่งเลือ่ นคาตอบแทนเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายไดรอยละสองของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับ
กอนการเลื่อนคาตอบแทนในปนั้น ในกรณีดังตอไปนี้
(1) พนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ ดรับการจางและแตงตั้งเขาปฏิบัติงานหรือไดกลับมาปฏิบัติหนาที่
ราชการจากการไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศหรือไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ
ตางประเทศ ในวันเปดทําการวันแรกของเดือนกุมภาพันธ
(2) พนักงานมหาวิทยาลัยซึง่ มีเวลาปฏิบัติหนาที่ในรอบปที่แลวมานอยกวาแปดเดือน แตเกินกวา
เจ็ดเดือน และเปนผูไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีหรือดีเดน
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ขอ 11 ในกรณีที่อธิการบดีพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนคาตอบแทนใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูใด
แตพนักงานมหาวิทยาลัยผูนนั้ ไดตายในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม ของปที่ไดเลื่อน หรือออกจากราชการไมวาดวย
เหตุใด ๆ หลังวันที่ 1 ตุลาคม แตกอนทีจ่ ะมีคําสั่งเลื่อนคาตอบแทนประจําปตามปกติ ใหอธิการบดีสั่งเลื่อน
คาตอบแทนใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนนั้ ยอนหลังไปถึงวันที่ 1 ตุลาคมของปที่จะไดเลื่อนนั้น
ขอ 12 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดที่มีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยในรอบปอยูในระดับ
ตองปรับปรุงสองครั้งติดตอกัน ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยสั่งเลิกจางตอไป
ขอ 13 กอนวันประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2551 ใหนําผลการปฏิบัติงาน ขอมูลเกี่ยวกับการลา พฤติกรรมการมา
ทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และขอควรพิจารณาอื่น ๆ ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551 มาประกอบการพิจารณาประเมิน
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประธานกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

