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หลกัเกณฑ์และวธีิการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ตั้งแต่วนัที ่1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป   

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่ 1 /2564 วันที ่ 4  มกราคม 2564 
 

 เพื่อใหก้ารเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นไปดว้ยความ 
เรียบร้อย ถูกตอ้งโปร่งใสและเป็นธรรม จึงใหห้น่วยงานต่าง ๆ พิจารณาเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการใน 
สังกดัโดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 1.ระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการ 
     1.1  กฎ ก.พ.อ. วา่ดว้ยการก าหนดบญัชีเงินเดือนขั้นต ่าขั้นสูงของขา้ราชการพลเรือนใน    
                                      สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560     

    1.2  กฎ ก.พ.อ. วา่ดว้ยการใหข้า้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาไดรั้บเงินเดือน      
           พ.ศ. 2554  (ฉบบัท่ี 2)( ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 และ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2560 
    1.3  กฎ ก.พ.อ. วา่ดว้ยการสั่งใหข้า้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาออกจากราชการ 
           กรณีไม่สามารถปฏิบติัราชการใหมี้ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2558 

                               1.4  ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
                                      ของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.2553  
                                      1.4.1   หนงัสือเวยีนส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(2)/ว 1 
                                                  ลงวนัท่ี 12 มกราคม 2554 เร่ือง การประเมินผลการปฏิบติัราชการและ 
           การเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ตามพ.ร.บ. 

         ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 
                               1.5  ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการเล่ือนเงินเดือน 
                                      ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2557                               
                                1.6  ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของขา้ราชการ และ                     
                                        ลูกจา้งประจ าผูไ้ดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งถึงขั้นสูงหรือใกลถึ้งขั้นสูงของอนัดบัหรือ                           
                                        ต  าแหน่ง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551  
         1.7  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ประเมินผลการปฏิบติั      
                                         ราชการของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 
         1.8  ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ือง ภาระงานขั้นต ่าของผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการ    
                                        และการเทียบเคียง  
         1.9  หลกัเกณฑม์าตรฐานภาระงานทางวชิาการของผูด้  ารงต าแหน่ง อาจารย ์                                           
                                         ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
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                                1.10  ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการ 
                                          พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา กรณีส่งผลสอบล่าชา้ ลงวนัท่ี 25 มีนาคม 2562   
                      1.11 หลกัเกณฑภ์ายในของแต่ละหน่วยงาน ท่ีก าหนดข้ึนตามความเหมาะสม 
   และประกาศใหข้า้ราชการในหน่วยงานไดท้ราบโดยทัว่กนัโดยประกาศก่อน 
                                           เร่ิมรอบการประเมิน  
 

 2. หลกัเกณฑก์ารเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
                                2.1  การประเมิน  
                                       ในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้ผูบ้งัคบับญัชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล                  
การปฏิบติังาน ของขา้ราชการในสังกดั โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบดงัน้ี 
       2.1.1  ผลสัมฤทธ์ิของงาน ร้อยละ 70 โดยพิจารณาจากความส าเร็จของงาน ไดแ้ก่  
                                            คุณภาพของงาน ปริมาณผลงาน 
        2.1.2  สมรรถนะ (พฤติกรรมการปฏิบติัราชการ) ร้อยละ 20 โดยพิจารณาจาก 
   (1)  สมรรถนะหลกั 
                (2)  สมรรถนะในการเป็นมืออาชีพ ระดบับริหาร 
   (3)  สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน 
  การก าหนดกรอบของระดบัสมรรถนะส าหรับบุคลากรของ มธ. ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์             
ท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ก าหนด 
         2.1.3  องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ร้อยละ 10 เช่น ขอ้มูลการลา การมาสาย พฤติกรรมการมาท างาน  
การรักษาวนิยัและการปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการ
ปฏิบติังาน  
      ส าหรับผลการปฏิบติังานของรอบความดีความชอบ ท่ีน ามาใชใ้นการเล่ือนเงินเดือน  
ณ วนัท่ี 1 เมษายน และวนัท่ี 1 ตุลาคม หน่วยงานสามารถก าหนดระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบติัราชการได้
โดยก าหนดรอบความดีความชอบรอบละไม่เกิน 6 เดือน ตามท่ีหน่วยงานก าหนด ทั้งน้ี โดยผา่นความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และประกาศแจง้ใหท้ราบทัว่กนั 
         

         ทั้งน้ีแบบประเมินใหน้ าแบบประเมินของ สกอ. เป็นแบบกลาง หากหน่วยงานใดเห็นควร
ก าหนดเพิ่มเติม ก็ใหก้ระท าไดโ้ดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน โดยใหน้ าผลการ
ประเมินฯ มาเทียบค่าคะแนนตามตารางค่าคะแนนการประเมินฯ ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  
   

 2.2  การลา 
      2.2.1  การก าหนดจ านวนคร้ังของการลา วนัลา และการมาสายในแต่ละรอบท่ีจะน ามาใชใ้น
การพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงานก าหนดไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี โดยท าเป็น
หนงัสือและแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนถือปฏิบติัดว้ย 
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        2.2.2  ในกรณีท่ีลาป่วย/กิจ เกิน 23 วนัท าการ ไม่สามารถเล่ือนเงินเดือนได ้แต่ไม่รวม 
                                                วนัลาตาม ขอ้ 3.6 หรือ ขอ้ 3.7 และวนัลาดงัต่อไปน้ี 
                                               1)  ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ ประเทศ 
                                                         ซาอุดิอาระเบีย  เฉพาะวนัลาท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาตาม          
                                                         กฎหมายวา่ดว้ยการจ่ายเงินเดือน 
                                                2)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเกา้สิบวนั 
                                                3) ลาป่วยซ่ึงจ าเป็นตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานานไม่วา่คราวเดียวหรือ 
                                                          หลายคราวรวมกนัไม่เกินหกสิบวนัท าการ 
                                                4)  ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ี  
                                                          หรือ ในขณะเดินทางไปหรือกลบัจากการปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ี      
                                                 5)  ลาพกัผอ่น 
                                                 6)  ลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือการเตรียมพล 
                                                 7)  ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ     
 
       2.2.3  ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาติใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวจิยัในประเทศ    
หรือต่างประเทศ ตอ้งมีระยะเวลาในการปฏิบติังานในรอบคร่ึงปีท่ีแลว้มาไม่นอ้ยกวา่ 4 เดือน  
      2.2.4   ในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ใหน้ าขอ้มูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การรักษา
วนิยั การปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ และขอ้ควรพิจารณาอ่ืนมาประกอบการพิจารณาดว้ย ทั้งน้ีหาก
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใ้ดไม่อยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะไดรั้บการเล่ือนเงินเดือน ตามการพิจารณา
ดงักล่าว แต่ผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อ  านาจสั่งเล่ือนเงินเดือนพิจารณาแลว้เห็นวา่ มีเหตุผลพิเศษท่ีสมควรเล่ือนเงินเดือน
ใหแ้ก่ขา้ราชการผูน้ั้น ใหเ้สนออธิการบดีเพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถา้อธิการบดีเห็นชอบจึงจะสั่งเล่ือน
เงินเดือนได ้(สภามหาวทิยาลยัมอบอ านาจใหอ้ธิการบดีเป็นผูพ้ิจารณา)    
                 2.2.5  ขา้ราชการผูใ้ดถูกสั่งใหไ้ปช่วยราชการในหน่วยงานอ่ืน ใหน้ าผลการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการ และปฏิบติังานในหน่วยงานนั้น มาประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนดว้ย และใหห้น่วยงานตน้
สังกดัเป็นผูพ้ิจารณาเล่ือนเงินเดือน                                                                          
                             2.2.6  กรณียา้ยหรือโอนหากไปปฏิบติังานไม่อยูใ่นรอบความดีความชอบของหน่วยงานท่ียา้ย
หรือโอนไป ใหน้ าผลการประเมินผลการปฏิบติังาน ของหน่วยงานเดิมมาประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน
ดว้ย และหากโอนหรือยา้ยก่อนวนัท่ี 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม ใหห้น่วยงานใหม่เป็นผูพ้ิจารณาเล่ือนเงินเดือน  
                  2.2.7  อาจารยผ์ูไ้ดรั้บอนุมติัใหไ้ปปฏิบติังานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการตามระเบียบ          
ทบวงมหาวทิยาลยั วา่ดว้ยการใหข้า้ราชการไปปฏิบติังานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการ ใหร้ายงานความกา้วหนา้
ทุก 3 เดือนเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานตามโครงการดงักล่าว และส่งผลงานเม่ือส้ินสุดการลาดว้ย 
หากไม่ปฏิบติัตามระเบียบจะไม่ไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
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    2.2.8  ขา้ราชการผูใ้ดไดรั้บอนุญาตใหล้าไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ หรือถูกสั่ง 
ใหไ้ปท าการใดซ่ึงใหน้บัเวลาระหวา่งนั้นเหมือนเตม็เวลาราชการ เม่ือผูน้ั้นกลบัมาปฏิบติังานใหผู้บ้งัคบับญัชาผูมี้
อ  านาจสั่งเล่ือนเงินเดือนพิจารณาสั่งใหมี้การเล่ือนเงินเดือนยอ้นหลงัไปในแต่ละรอบท่ีควรจะไดเ้ล่ือน โดยให้
เล่ือนไดไ้ม่เกินร้อยละ 3 ทั้งน้ี ใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานตามเกณฑแ์ละวธีิการท่ีมหาวทิยาลยัประกาศ
ก าหนด   
             

              3.  การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
   3.1  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มามีผลการประเมินการปฏิบติัราชการไม่ต ่ากวา่ระดบัตามท่ี 
สภาสถาบนัอุดมศึกษาก าหนด 
   3.2  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ถูกสั่งลงโทษทางวนิยัท่ีหนกักวา่โทษภาคทณัฑ ์หรือไม่ถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาใหล้งโทษในความผดิท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ หรือ ความผดิท่ีท าใหเ้ส่ือมเสีย
เกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตน ซ่ึงมิใช่ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
                                         3.3  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ถูกสั่งพกัราชการเกินกวา่สองเดือน 
                                         3.4  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
                                         3.5  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ส่ีเดือน 
                                                หรือไดป้ฏิบติัราชการมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ส่ีเดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
                                         3.6  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มา ส าหรับผูไ้ดรั้บอนุญาตใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ 
                                                วจิยัในประเทศหรือต่างประเทศ ตอ้งมีเวลาปฏิบติัราชการไม่นอ้ยกวา่ส่ีเดือน 
                                        3.7  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มา ส าหรับผูไ้ดรั้บอนุญาตใหล้าติดตามคู่สมรสไปปฏิบติัราชการ                                                
                                               หรือปฏิบติังานในต่างประเทศ ตอ้งมีเวลาปฏิบติัราชการไม่นอ้ยกวา่ส่ีเดือน 
                                        3.8  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนคร้ังท่ีผูบ้งัคบับญัชาผูมี้                        
                                                อ  านาจสั่งเล่ือนเงินเดือนหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายก าหนดเป็นหนงัสือไวก่้อนแลว้     
                                                โดยค านึงถึงลกัษณะงานและสภาพทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือ     
                                                 หน่วยงาน 
 

                     4.  วงเงินงบประมาณโดยรวมของมหาวทิยาลยัส าหรับการเล่ือนเงินเดือน ใหอ้ยูภ่ายในวงเงิน
ร้อยละ 3 ของเงินเดือนท่ีจ่ายใหข้า้ราชการในแต่ละคร้ัง ดงัน้ี 
       4.1   คร้ังท่ี 1  ค  านวณวงเงิน 3% ของเงินเดือนขา้ราชการท่ีมีคนครอง ณ วนัท่ี 
                1 มีนาคม ของปีท่ีมีการเล่ือน ส าหรับเล่ือนเงินเดือน ณ วนัท่ี 1 เมษายน  
                                                        ของปีนั้น 
       4.2   คร้ังท่ี 2  ค  านวณวงเงิน 3% ของเงินเดือนขา้ราชการท่ีมีคนครอง ณ วนัท่ี 
                1 กนัยายน ของปีท่ีมีการเล่ือน ส าหรับเล่ือนเงินเดือน ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม  
                                                       ของปีนั้น 
       ทั้งน้ี ไม่ใหน้ าวงเงินท่ีเหลือของคร้ังท่ี 1 (1 เม.ย.) มาใชใ้นคร้ังท่ี 2 (1 ต.ค.) 
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 5.  การแบ่งวงเงินส าหรับการเล่ือนเงินเดือน 
      5.1  ใหแ้บ่งวงเงินการเล่ือนเงินเดือนออกเป็น 3 กลุ่ม     
  1)  กลุ่มต าแหน่งวชิาการ 
  2)  กลุ่มต าแหน่งบริหาร โดยใหร้วมถึงผูบ้ริหารระดบัผูอ้  านวยการกองหรือ 
       เทียบเท่า และเลขานุการคณะ/ส านกั/สถาบนั ในหน่วยงานท่ีจดัตั้ง 
       โดยสภามหาวทิยาลยัดว้ย 
  3)  กลุ่มต าแหน่งวชิาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ รวมกบักลุ่มต าแหน่งทัว่ไป 
                                  5.2  ใหเ้ล่ือนเงินเดือนขา้ราชการภายในวงเงินของแต่ละกลุ่มก่อน หากวงเงิน 
                  งบประมาณของกลุ่มใดมีเหลือสามารถเกล่ียวงเงินเล่ือนเงินเดือนใหก้ลุ่มอ่ืนได ้ 
 

 6.  การจดัสรรวงเงินงบประมาณเพื่อเล่ือนเงินเดือนส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ มหาวทิยาลยั 
จดัสรรวงเงินใหห้น่วยงานร้อยละ 2.82 ของเงินเดือนท่ีจ่ายใหข้า้ราชการ ณ วนัท่ี 1 มีนาคม ของปีท่ีมีการเล่ือน  
เพื่อใชใ้นการเล่ือนเงินเดือน ณ วนัท่ี 1 เมษายน ของปีนั้น  และ ณ วนัท่ี 1 กนัยายน ของปีท่ีมีการเล่ือน  เพื่อใชใ้น
การเล่ือนเงินเดือน ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม ของปีนั้น ส าหรับวงเงินท่ีเหลือใหม้หาวทิยาลยัเป็นผูบ้ริหารวงเงิน 
 

   7.  ใหจ่้ายเงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับผูไ้ดรั้บเงินเดือนสูงกวา่ขั้นสูงของต าแหน่งหรือระดบั 
ท่ีด ารงอยูจ่นถึงอตัราเงินเดือนสูงสุดของต าแหน่งหรือระดบัถดัไป ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัตามขอ้ 1.6 ของหลกัเกณฑฯ์ น้ี ทั้งน้ี ในการคิดค านวณเงินเดือนเพิ่มส าหรับการเล่ือนเงินเดือน
นั้น ใหคิ้ดจากฐานในการค านวณส าหรับการเล่ือนเงินเดือนของประเภทและต าแหน่งหรือระดบัท่ีผูน้ั้นด ารงอยู ่
 

 8.  ใหน้ าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบติัราชการ มาจดักลุ่มตามผลคะแนน 
โดยแบ่งกลุ่มคะแนนตามผลการประเมินเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
       

 

  
  9.  ส าหรับการก าหนดร้อยละของการเล่ือนเงินเดือนตามผลการประเมินในแต่ละระดบั                
ตามขอ้ 9 ใหส่้วนงานสามารถก าหนดไดเ้องตามความเหมาะสม โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า 
ส่วนงาน และประกาศแจง้ให้ทราบทัว่กนั โดยร้อยละท่ีเล่ือนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัช่วงคะแนนท่ีมหาวทิยาลยั
ก าหนด ทั้งน้ีการเล่ือนเงินเดือนในแต่ละราย ใหเ้ล่ือนไดใ้นอตัราไม่เกินร้อยละหา้ของฐานในการค านวณและ              

ระดับการประเมิน คะแนน ร้อยละ 

ดีเด่น 90 – 100 หน่วยงานสามารถก าหนด 
ได้เองตามความเหมาะสม 
ทั้งนี ้เล่ือนได้ไม่เกนิร้อยละ 5 
 

ดีมาก 80 – 89.99 

ดี 70 – 79.99 

พอใช้ 60 – 69.99 

ต้องปรับปรุง ต ่ากว่า 60 ไม่ได้เล่ือน 
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ร้อยละของการเล่ือนใหมี้จุดทศนิยมเพียงหน่ึงต าแหน่งเท่านั้น ในกรณีท่ีมีเศษทศนิยมสอง ต าแหน่งและหลกัสิบ 
มีค่าตั้งแต่ 0.05 ข้ึนไป ใหปั้ดข้ึน และเศษต ่ากวา่ 0.05 ใหปั้ดลง 

 10.  การบริหารวงเงินส าหรับการเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการ ตอ้งบริหารภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บ 
จดัสรรเท่านั้น และหา้มหารเฉล่ีย เพื่อใหทุ้กคนไดเ้ล่ือนเงินเดือนในอตัราร้อยละท่ีเท่ากนั   
 

 11.  การเล่ือนเงินเดือนใหใ้ชฐ้านในการค านวณช่วงเงินเดือนส าหรับการเล่ือนเงินเดือน 
แต่ละประเภทและระดบัต าแหน่ง (Mid point) ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 

 12.  การประกาศและแจง้ผลการเล่ือนเงินเดือน 
        12.1  การประกาศอตัราการเล่ือนเงินเดือนในแต่ละระดบัผลการประเมินควรท าหลงัจาก              
                                            ทราบผลการประเมินทั้งหมดแลว้ เพื่อจกัไดไ้ม่เกินวงเงินเล่ือนเงินเดือนท่ีหน่วยงานมี 
        12.2  ใหห้น่วยงานปิดประกาศผลการประเมินของขา้ราชการในสังกดัเฉพาะผลการประเมิน                 
                                            ระดบัดีเด่นและดีมากเท่านั้น 
         12.3  ใหห้น่วยงานแจง้ผลการประเมินใหข้า้ราชการทราบเป็นขอ้มูลเฉพาะแต่ละบุคคล 
                                            (แจง้เฉพาะคะแนนเท่านั้น)                                                                     
        12.4  เม่ือหน่วยงานไดรั้บค าสั่งเล่ือนเงินเดือนแลว้ให้หน่วยงานแจง้ผลการพิจารณา    
                                            เล่ือนเงินเดือนใหข้า้ราชการทราบเป็นขอ้มูลเฉพาะแต่ละบุคคล (แจง้ร้อยละ)  
                                   12.5  การเล่ือนเงินเดือน หรือกรณีไม่เล่ือนเงินเดือนให้แก่ขา้ราชการผูใ้ด ถือเป็น 
                                             ความรับผดิชอบของ รองอธิการบดี/คณบดี/ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั/กอง 
      ในฐานะผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดัท่ีจะตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานของ   
                                             ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและน าผลการประเมินนั้นมาใชใ้นการเล่ือนเงินเดือนดงักล่าว 
                                             อยา่งจริงจงั ส่วนวธีิการนั้นข้ึนอยูก่บัแนวทางการปฏิบติัและหลกัเกณฑภ์ายใน 
                                             ของหน่วยงานนั้น ซ่ึงไดป้ระกาศใช ้
   

                                  ส าหรับกรณีท่ีหน่วยงานเห็นสมควรงดการเล่ือนเงินเดือนใหก้บัขา้ราชการผูใ้ดถือเป็นเร่ือง
ส าคญัท่ีหน่วยงานตน้สังกดัตอ้งแจง้เหตุผลใหผู้น้ั้นทราบดว้ย โดยด าเนินการก่อนมีค าสั่งเล่ือนเงินเดือน เพื่อเปิด
โอกาสใหผู้ถู้กประเมินไดเ้ขา้พบเพื่อฟังค าช้ีแจงจากผูบ้งัคบับญัชา จากนั้นให้รายงานผลการพิจารณานั้นพร้อม
ดว้ยขอ้มูลเพื่อประกอบการพิจารณาของอธิการบดีต่อไป  
 

   ส าหรับขา้ราชการท่ีจะเกษียณอายรุาชการ เน่ืองจากมหาวิทยาลยัตอ้งด าเนินการออกค าสั่งเล่ือน
เงินเดือนให้แก่ผูท่ี้จะเกษียณอายรุาชการเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ จึงขอใหห้น่วยงานพิจารณา
ความดีความชอบของผูท่ี้จะเกษียณอายรุาชการ ดว้ย                


