คําแนะนําการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
กรณี
1. วิธีการสํารวจ

รายละเอียด
สํารวจจํานวนลูกจ้างประจําที่ครองอัตรา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560

2. ระยะเวลาการประเมิน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

3. หลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2544
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา
ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน กําหนดสัดส่วนผลงาน
และคุณลักษณะการปฏิบัติงานเป็น 70 : 30 ทั้ง 4 กลุ่มงาน)
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 97 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง การเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม
4. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลงวันที่ 14 กันยายน 2554
5. บัญชีกําหนดคุณสมบัติและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ที่ กค 0420/ว 337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
6. บัญชีกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา – ขั้นสูง ของลูกจ้างประจํา ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2558

4. เกณฑ์การลาบ่อยครั้ง และการมาทํางานสาย

ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ลาป่วย ลากิจ รวมกันเกินแปดครั้ง หรือมาทํางานสายเกินเก้าครั้ง

5. ผลการประเมินเพื่อพิจารณาเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้าง

ผลการประเมินมี 3 ระดับ ดังนี้
5.1 ผลการประเมินดีเด่น (90 -100%) = หนึ่งขั้น
5.2 ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ (60 – 89%) = ครึ่งขั้น
5.3 ผลการประเมินต้องปรับปรุง (ต่ํากว่า 60%) = งดเลื่อน
ผู้ ที่ ไ ด้ เลื่ อ นหนึ่ ง ขั้น จะต้อ งไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 15 ของจํ า นวนลูก จ้า งประจํ า ที่ มีตั ว ณ วั น ที่ 1
มีนาคม 2560 รวมผู้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 ของค่าจ้างด้วย (ถ้ามี) การคํานวณโควตา
ผู้ได้เลื่อนหนึ่งขั้นไม่เกินร้อยละ 15 ให้เสนอขอเลื่อนได้ตามจํานวนเต็ม เศษของจํานวนเต็มให้ปัด
ทิ้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนําไปพิจารณาให้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม

6. ลูกจ้างประจําที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้นหรือใกล้เต็มขั้น กรณีได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ในอันดับหรือตําแหน่งนั้น ให้เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ตามที่ได้รับการประเมินจนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่งก่อน แล้วนําจํานวนขั้นที่เหลือจาก
การเลื่อนขั้นดังกล่าวมาเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2 (กรณีได้เลื่อนหนึ่งขั้น)
7. ลูกจ้างประจําที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน โดยจ่ายควบคู่กับค่าจ้างเป็นระยะเวลา 6
หรือตําแหน่ง
เดือน ดังนี้
7.1 กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้น ครึ่งขั้น ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ 2 ของค่าจ้าง
7.2 กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้น หนึ่งขั้น ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 ของค่าจ้าง
8. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําในวันที่ 1
เมษายน 2560

8.1 ให้นําผลการปฏิบัติงานและข้อมูลเกี่ยวกับการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจํา และข้อควรพิจารณาอื่น ๆ มาประกอบการ
พิจารณาด้วย (ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560)
8.2 ให้นําส่งแบบประเมินลูกจ้างประจําที่ถูกงดเลื่อนขั้นค่าจ้างพร้อมทั้งระบุเหตุผลที่งดเลื่อน
ให้ชัดเจนถึงกองบริหารงานบุคคลด้วย อย่างช้าภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

คําแนะนําการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
กรณี
9. ลูกจ้างทีไ่ ม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นค่าจ้างได้
ครึ่งขั้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อน
ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2544
ข้อ 8 เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ การลา หรือ การมาทํางานสาย

รายละเอียด
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0202/7302 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2555
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับการลาหรือการมาทํางานสายเกินเกณฑ์ หากหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาเห็นสมควรเสนอ
ขอเลื่อนขั้นค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายไม่เกินครึ่งขั้น ให้ดําเนินการดังนี้
1. ผู้นั้นต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์สมควรได้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าครึ่งขั้น (มีผลการประเมิน
90– 100%)
2. แนบแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แจ้งคะแนนประเมินที่ได้ พร้อมหนังสือรับรองเหตุผล
และความจําเป็นในการเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้าง หากไม่แนบเอกสารดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่
นําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
3. ให้ใส่รายชื่อลูกจ้างประจําดังกล่าว ในบัญชีขอเลื่อนขั้นค่าจ้างครึ่งขั้น และระบุในช่องหมาย
เหตุว่า “ขอเลื่อนกรณีพิเศษ”

10. กําหนดการนําส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ 10.1 สรุปข้อมูลการลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่
กองบริหารงานบุคคล
31 มีนาคม 2560 ขอให้นําส่งอย่างช้าภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
10.2 บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานนี้ ที่มีตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560
(แบบหมายเลข 1) ขอให้นําส่งอย่างช้าภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
10.3 บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครั้งที 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
(แบบหมายเลข 2) ขอให้นําส่งอย่างช้าภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
10.4 บั ญ ชี ส รุ ป วงเงิ น การเลื่ อ นขั้ น ค่ า จ้ า งลู ก จ้ า งประจํ า ณ วั น ที่ 1 เมษายน 2560 (แบบ
หมายเลข 3) ขอให้นําส่งอย่างช้าภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
หมายเหตุ หากไม่มีหนังสือนําส่งเอกสารตามข้อ 10.1 - 10.4 จากผู้มีอํานาจกองบริหารงาน
บุคคลขออนุญาตไม่รับเอกสาร

