หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบและขึ้นเงินเดือนบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. ให้ขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ ภำยในกรอบวงเงินไม่เกินร้อยละ ๔ (ไม่รวมอัตรำว่ำง)
๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบและขึ้นเงินเดือนแก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓. ให้แต่ละส่วนงำนพิจำรณำควำมดีควำมชอบเฉพำะผู้มีสิทธิ์ขึ้นเงินเดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยให้ใช้แบบฟอร์มและให้คะแนนตำมปัจจัยกำรประเมินในแบบฟอร์มใบรวมคะแนนตำมแบบ บค. ๓๘,
บค.๔๐, บค.๔๒ หรือ บค.๔๔ ที่ กบม. กำหนด แล้วนำคะแนนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ โดยคณะกรรมกำรขึ้น
เงินเดือนฯ มำเทียบตำมหลักเกณฑ์กำรเทียบคะแนนผลกำรปฏิบัติงำนเป็นค่ำร้อยละสำหรับกำรขึ้นเงินเดือน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ของคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
๔. บุคลำกรผู้มีสิทธิขึ้นเงินเดือน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะต้องมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ขั้นต่ำที่ระบุไว้ในข้อ
๑๑ แห่งประกำศมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เรื่อง กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลำกร พ.ศ.๒๕๔๒
๕. บุคลำกรผู้มีสิทธิขึ้นเงินเดือน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ จะต้องได้ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ประจำของตน หรือ
หน้ำที่อื่นที่มหำวิทยำลัยมอบหมำยให้ปฏิบัติ หรือในควำมเห็นชอบให้ปฏิบัติ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่ำแปดเดือน
(ระหว่ำงวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒) ตำมข้อ ๕ แห่งประกำศมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย เรื่อง กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลำกร พ.ศ.๒๕๔๒
๖. บุคลำกรที่อยู่ระหว่ำงกำรทดลองปฏิบัติงำน ซึ่งยังไม่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง แต่ปฏิบัติงำนมำแล้ว ไม่น้อย
กว่ำ ๘ เดือน (ระหว่ำงวัน ที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒) ให้ได้รับกำรพิจำรณำขึ้นเงิน เดือน
ประจำปีตำมผลกำรปฏิบัตงิ ำนจริง แต่ให้ชะลอกำรจ่ำยเงินขึ้นไว้ก่อน จนกว่ำจะมีคำสั่งบรรจุและแต่งตัง้ จึงให้
จ่ำยเงินย้อนหลังไป ณ วันที่อธิกำรบดีมีคำสั่งขึ้นเงินเดือนประจำปี
๗. บุคลำกรผู้ท่ีครบอำยุเกษียณกำรปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้พิจำรณำควำมดีควำมชอบและ
ขึ้นเงินเดือนเป็นพิเศษ
๘. ให้แต่ละส่วนงำนพิจำรณำควำมดีควำมชอบของบุคลำกรในรอบปีที่ผ่ำนมำ (ระหว่ำงวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๑ –
๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒) ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี โดยบุคลำกรที่มีผลประเมินดี
เยี่ยมของแต่ละส่วนงำนต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของบุคลำกรในแต่ละส่วนงำน (ส่วนงำน หมำยถึง ส่วนงำน
ระดับ คณะ สำนั ก สถำบัน วิทยำลัย ยกเว้นสำนักงำนอธิกำรบดี ให้พิ จำรณำในระดับกอง) เว้น แต่คณะ
กรรมกำรฯ จะพิจำรณำเป็นอย่ำงอื่น
๙. บุคลำกรที่มีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนดีเยี่ยม และ/หรือระดับพอใช้ ให้หัวหน้ำงำนชี้แจงเป็นเอกสำร โดย
แนบผลกำรประเมิน ตำมแบบประเมินของมหำวิทยำลัย (บค. ๓๗, ๓๙, ๔๑ หรือ ๔๓ และแบบฟอร์มใบรวม
คะแนนตำมแบบ กมบ.๖๐.๓๘, กมบ.๖๐.๔๐, กมบ.๖๐.๔๒ หรือ กมบ.๖๐.๔๔ แล้วแต่กรณี) พร้อมทั้ง
ควำมเห็นของหัวหน้ำส่วนงำนให้ชัดเจน ในกรณีของวิทยำเขต หรือวิทยำลัยที่ตั้งอยู่นอกวิทยำเขต ให้แนบมติ
ของอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมำด้วย
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~๒~
๑๐. บุคลำกรที่อยู่ระหว่ำงกำรถูกสอบสวนทำงวินัย หรืออยู่ระหว่ำงกำรถูกฟ้องคดีอำญำ หรือต้องหำว่ำกระทำ
ควำมผิดอำญำ ให้ผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรผู้นั้นตำมหลักเกณฑ์ปกติ แต่ให้ชะลอ
กำรขึ้นเงินเดือนของบุคลกำรผู้นั้นไว้ก่อน จนกว่ำกำรสอบสวนหรือกำรพิจำรณำคดีจะสิ้นสุด จึงให้ผู้มีอำนำจ
สั่งให้ขึ้นเงินเดือน หรืองดกำรขึ้นเงินเดือน ตำมควำมในข้อ ๑๕ แห่งประกำศมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย เรื่อง กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลำกร พ.ศ.๒๕๔๒
๑๑. ผูเ้ ป็นลูกหนี้เงินยืมของมหำวิทยำลัยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ยังมิได้คืนเงินยืม (ยกเว้นกรณียืมเงินทด
รองจ่ำยที่ยืมในเดือนสุดท้ำยของปีงบประมำณ) จะมิได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขึ้นเงินเดือน ตำมควำมในข้อ
๑๕/๑ แห่งประกำศมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เรื่อง กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลำกร (ฉบับที่
๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบควำมในข้อ ๑๑ แห่งประกำศมหำวิทยำลัยมหำจุฬ ำลงกรณรำชวิทยำลัย เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยเงินยืมทดรองจ่ำย พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๒. กรณีบุคลำกรที่ลำศึกษำต่อ ให้พิจำรณำควำมดีควำมชอบ ดังนี้
๑๒.๑ ผู้ที่ลำศึกษำต่อในประเทศเต็มเวลำ/ผู้ที่ลำศึกษำต่อต่ำงประเทศ จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำขึ้นเงินเดือน
๑๒.๒ ผู้ที่ลำศึกษำต่อในประเทศแบบไม่เต็มเวลำ โดยจะปฏิบัติงำนในวันที่ไม่ได้ไปเรียน และปฏิบัติงำน
ชดเชยเพื่อสิทธิในกำรขึ้นเงินเดือนประจำปี ให้ได้รับกำรพิจำรณำขึ้นเงินเดือนไม่เกินร้อยละ ๒.๕ และให้มี
เอกสำรหลักฐำนรับรองจำกผู้บังคับบัญชำ แสดงกำรทำงำนชดเชยเพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วย ผู้ที่ลำ
ศึกษำต่อในประเทศแบบไม่เต็มเวลำ ที่ศึกษำจบรำยวิชำ (course work) และได้มีหนังสือขอกลับเข้ำทำงำน
ต่อมหำวิทยำลัยแล้ว ไม่น้อยกว่ำ ๖ เดือนภำยในรอบระยะเวลำของกำรปฏิบัติงำนเพื่อพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบ ให้ได้รับกำรพิจำรณำขึ้นเงินเดือนไม่เกินร้อยละ ๓
๑๓. ให้ ปรับปรุงตำรำงหลักเกณฑ์กำรเทียบคะแนนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นค่ำร้อยละ สำหรับกำรขึ้นเงินเดื อน
บุคลำกร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ได้ทั้งตำแหน่งประเภทวิชำกำร /ตำแหน่งปฏิบัติกำร
วิชำชีพและบริหำรทั่วไป/และปะเภทบริหำรวิชำกำร
๑๔. กำรปรับ เศษ ให้ ป รั บ เศษของหลั ก หน่ วยเป็ น ๐ (ศู น ย์ ) กรณี ที่ ต่ ำกว่ำ ๕.๐๐ ให้ ป รับ ลดลง กรณี ตั้ งแต่
๕.๐๐ ขึ้นไป ให้ปรับขึ้น
๑๕. กรอบวงเงินที่เหลือจำกกำรพิจำรณำขึ้นเงินเดือน ให้เป็นอำนำจในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ควำมดีควำมชอบขึ้นเงินเดือนบุคลำกรของมหำวิทยำลัย หรือเป็นอำนำจของอธิกำรบดี
๑๖. กำรดำเนินกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบฯ ไห้แล้วเสร็จภำยในเดือนกันยำยน พ.ศ.๒๕๖๒
รับรองตำมนี้
(พระเมธีธรรมาจารย์ รศ.ดร.)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล

