
 

 

แนวปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ มหาวิทยาลยันเรศวร 

(ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) 

………………………………. 

 ระเบียบ หลักเกณฑ ที่เกี่ยวของ 
  ประกาศ คพร. เร่ือง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ 

               ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  

               http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/File/gem_eval%281%29.pdf   

  ประกาศ คพร. เร่ือง คาตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

               (ขอ ๗ หลักเกณฑการเล่ือนคาตอบแทนประจําป) 

    http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/File/gem_comp%281%29.pdf  

  มติ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

 หลักเกณฑการพิจารณา 
 ๑. การเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการ ใหอยูภายในวงเงินรอยละ ๔ ของอัตราคาตอบแทนพนักงานราชการ 

ในคณะ/หนวยงาน ท่ีมีคนครองอยู ณ วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๐ 

 ๒. พนักงานราชการจะไดรับการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนจะตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมาแลว 

ไมนอยกวา ๘ เดือน 

 ๓. การเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการตองมีผลการประเมินการปฏิบัติงานท้ัง ๒ ครั้ง รอบการประเมิน 

คร้ังท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) และรอบการประเมิน คร้ังท่ี ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

โดยนําผลการประเมินการปฏิบัติงานเฉล่ียท้ัง ๒ คร้ัง มาคิดเปนระดับการประเมิน ชวงคะแนน และรอยละการเล่ือน

คาตอบแทน ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดกําหนดไว ๕ ระดับ ดังน้ี 

                ๑)  พนักงานราชการ (เงินงบประมาณแผนดิน) 

ระดับการประเมิน ชวงคะแนน รอยละการเลื่อน 

   ดีเดน  ๙๕ – ๑๐๐  ไมเกินรอยละ ๕ 

ดีมาก  ๘๕ – ๙๔  ไมเกินรอยละ ๔ 

 ดี  ๗๕ – ๘๔  ไมเกินรอยละ ๓ 

พอใช  ๖๕ – ๗๔  เลิกจาง 

ตองปรับปรุง  ตํ่ากวา ๖๕  เลิกจาง 
 

                ๒)  พนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได) 

ระดับการประเมิน ชวงคะแนน รอยละการเลื่อน 

   ดีเดน  ๙๕ – ๑๐๐  ไมเกินรอยละ ๕ 

ดีมาก  ๘๕ – ๙๔  ไมเกินรอยละ ๔ 

 ดี  ๗๕ – ๘๔  ไมเกินรอยละ ๓ 

พอใช  ๖๕ – ๗๔  ไมเกินรอยละ ๒ 

ตองปรับปรุง  ตํ่ากวา ๖๕  เลิกจาง 
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 ๔. พนักงานราชการ (เงินงบประมาณแผนดิน) ท่ีมีผลการปฏิบัติงานเฉล่ียท้ัง ๒ คร้ัง และระดับการประเมิน

อยูในระดับดี จะไดรับการเล่ือนคาตอบแทน สวนพนักงานราชการ (เงินงบประมาณแผนดิน) ผูใดท่ีไดรับระดับ      

การประเมินตํ่ากวาระดับดี จะไมไดรับการเล่ือนคาตอบแทน และถูกเลิกจาง 

 ๕. พนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได) ท่ีมีผลการปฏิบัติงานเฉล่ียท้ัง ๒ คร้ัง และระดับการประเมินอยู

ในระดับพอใช จะไดรับการเล่ือนคาตอบแทน สวนพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได) ผูใดท่ีไดรับระดับการประเมิน

ตํ่ากวาระดับพอใช จะไมไดรับการเล่ือนคาตอบแทน และถูกเลิกจาง 

๖. การบริหารวงเงินสําหรับการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการตองบริหารวงเงินภายในภายวงเงินท่ีไดรับ

จัดสรรเทาน้ัน 

๗.  การคํานวณเงินสําหรับเล่ือนคาตอบแทน หากคํานวณแลวมีเศษไมถึงสิบบาท ใหปรับเพ่ิมเปนสิบบาท  เชน  

๖๕๑ บาท ใหปรับเพ่ิมเปน ๖๖๐ บาท หรือ ๓๐๐.๐๖ ใหปรับเพ่ิมเปน ๓๑๐ เปนตน 

 ๘.  มิใหนําวงเงินมาหารเฉล่ียเพ่ือใหทุกคนไดเล่ือนคาตอบแทนในอัตรารอยละท่ีเทากัน 

 ๙.  กรณีผูท่ีไปปฏิบัติราชการตางหนวยงาน ใหหนวยงานท่ีไปปฏิบัติราชการเปนผูพิจารณาเล่ือนคาตอบแทน

ตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ท้ังน้ี โดยใหนําอัตราคาตอบแทน (เงินเดือน) ไปคํานวณวงเงินสําหรับการเล่ือน

คาตอบแทนในหนวยงานท่ีไปฏิบัติราชการ 

 

********************************** 

 

  การดําเนินการ : download แบบฟอรมไดที่ http://www.personnel.nu.ac.th   
๑.  ใหคณะ/หนวยงาน ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัด  

    รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) และ 

    รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ตามแบบฟอรม 

     ๑)  แบบขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานของพนักงานราชการท่ัวไป : แบบ ปพร.๑ 

      ๒)  แบบขอตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป : แบบ ปพร.๒     

      ๓)  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ : แบบ สพร.๑   

๒. ใหคณะ/หนวยงาน กรอกแบบสรุปการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการ ตามแบบ สลค. 

๓. สําหรับพนักงานราชการ ซ่ึงไมไดเล่ือนคาตอบแทน ใหใส 0 พรอมระบุเหตุผลทุกราย ในชองหมายเหตุ

ของโปรแกรม เพ่ือจะไดเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

๔. ใหคณะ/หนวยงาน กรอกแบบแสดงรายละเอียดการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการ           

ของพนักงานราชการทุกคนในสังกัด ตามแบบ ลค. และสงกลับไปยัง งานบริหารงานบุคคล (หนวยสังคมศาสตร) 

กองการบริหารงานบุคคล โดยใหแยกแบบฟอรมพนักงานราชการ (เงินแผนดิน) และพนักงานราชการ (เงินรายได) พรอม

ท้ังสงไฟลขอมูลเปน Excel ไปยัง E-mail : kay_pc@hotmail.com  ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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      เอกสารที่คณะ/หนวยงาน ตองสงกลับไปยัง งานบริหารงานบุคคล (หนวยสังคมศาสตร) 

กองการบริหารงานบุคคล มีดังนี้ 

๑) แบบสรุปการประเมินผลการปฏบัิติงานของพนักงานราชการรอบการประเมิน (สําเนา) คร้ังท่ี ๑  

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ของพนักงานราชการในสังกัด (ทุกราย) : แบบ สพร.๑  

๒) แบบสรุปการประเมินผลการปฏบัิติงานของพนักงานราชการรอบการประเมิน (สําเนา) คร้ังท่ี ๒ 

(๑ เมษายน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ของพนักงานราชการในสังกัด (ทุกราย) : แบบ สพร.๑ 

๓) แบบแสดงรายละเอียดการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการ (เงินแผนดิน) ๑ ชุด  

และพนักงานราชการ (เงินรายได) ๑ ชุด : แบบ ลค. 

๔) แบบสรุปการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการ (เงินแผนดิน) ๑ ชุด และ 

พนักงานราชการ (เงินรายได) ๑ ชุด : แบบ สลค. 

 

………………………………………………………….. 

Call Center : งานบริหารงานบุคคล (หนวยสังคมศาสตร)  โทร. ๑๑๑๓ 
 นางสาวพวงทอง  พูลสระค ู เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป E-mail : kay_pc@hotmail.com 

 นางเฉลิมขวัญ  พยอมหอม  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

     

********************************** 

 


