
รายละเอียด
1 วิธีการสํารวจ

2 ระยะเวลาการประเมิน
3 การบริหารวงเงินการเล่ือนเงินเดือน 3.1 ผู้บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน (ร้อยละ 2.9)

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย สําหรับอธิการบดี
(2) อธิการบดี สําหรับกลุ่มตําแหน่งประเภทบริหารท่ีมีวาระการดํารงตําแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก รองคณบดี รองผู้อํานวยการสถาบัน รอง
ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการวิทยาลัย หรือเทียบเท่า

(3) อธิการบดี สําหรับกลุ่มตําแหน่งประเภทบริหารท่ีไม่มีวาระการดํารงตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผู้อํานวยการกอง หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน หัวหน้า
สํานักงานผู้อํานวยการสํานัก หัวหน้าสํานักงานคณบดี หรือเทียบเท่า

(4) คณะกรรมการบริหารวงเงินการเล่ือนเงินเดือนกลุ่มตําแหน่งประเภทวิชาการ สําหรับกลุ่มตําแหน่งประเภท
วิชาการ
(5) คณะกรรมการบริหารวงเงินการเล่ือนเงินเดือนกลุ่มตําแหน่งกลุ่มตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ และประเภทท่ัวไป สําหรับกลุ่มตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ และ
ประเภทท่ัวไป

(6) อธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย สําหรับผู้ท่ีอยู่ระหว่างลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
โดยให้ได้รับเงินเดือนในระหว่างลาไม่เกินส่ีปี นับแต่วันไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย จนถึงวัน
ก่อนวันมารายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติราชการ ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจอนุญาตการลา เห็นสมควรให้
ข้าราชการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยเกินส่ีปี ก็ให้ได้รับเงินเดือนในระหว่างลาได้ แต่ท้ังน้ี
เม่ือรวมท้ังส้ินจะต้องไม่เกินหกปี

3.2 ให้ผู้บริหารวงเงินการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ 3.1 บริหารวงเงินการ
เล่ือนเงินเดือน ภายในวงเงินร้อยละ 2.90 ของเงินเดือนท่ีจ่ายให้ข้าราชการทุกตําแหน่ง ท่ีมีผู้ครองตําแหน่งอยู่ 
ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2566 แล้วนําเสนออธิการบดีพิจารณา

3.3 การบริหารวงเงินการเล่ือนเงินเดือน (ร้อยละ 0.1) อธิการบดีเป็นผู้บริหารวงเงินการเล่ือนเงินเดือนภายในวงเงิน
ร้อยละ 0.1 ของเงินเดือนท่ีจ่ายให้ข้าราชการทุกตําแหน่ง ท่ีมีผู้ครองตําแหน่งอยู่ ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2566 โดย
พิจารณาให้กับผู้ท่ีมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ ดังน้ี
(1) ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งบริหารท้ังส่วนกลางและส่วนวิทยาเขต
(2) ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้างาน
(3) คณะทํางานหรือผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ท่ีปฏิบัติงานสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
(4) ผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากภาระงานประจํา
(5) ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าระดับชํานาญการพิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
(6) อื่น ๆ ตามท่ีอธิการบดีเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

4 การคํานวณจํานวนเงินที่ใช้เล่ือนเงินเดือน ถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท
5 กฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ 5.1 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ อุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2553
5.2 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(2)/ว 1 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2554 เร่ือง การประเมิน

ผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551

5.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2554

5.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2557

เม่ือดําเนินการตามวรรคแรกแล้ว หากวงเงินของกลุ่มใดมีเหลือให้อธิการบดีสามารถเกลี่ยวงเงินให้กลุ่มอื่นได้

คําแนะนําในการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ วันที่ 1 เมษายน 2566

กรณี
สํารวจข้าราชการในสังกัดท่ีปฏิบัติงานอยู่ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565
และหรือปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน ท่ีมีตัว ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2566
รอบท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 (ต้องประเมินทุกกรณีไม่มียกเว้น)
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คําแนะนําในการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ วันที่ 1 เมษายน 2566

กรณี
5 กฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ 5.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เร่ือง การกําหนดความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ต่อ) ท่ีจําเป็นสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ลงวันท่ี 29 กันยายน 2554

5.6 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เร่ือง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี 29 กันยายน 2554

5.7 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี 29 กันยายน 2554

5.8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2560

5.9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562

6 กฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ 6.1 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
การเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2553

6.2 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2554

6.3 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2556

6.4 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2557

6.5 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(2)/ว 1 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2554 เร่ือง การประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551

6.6 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5)/ว 2 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง การให้ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตําแหน่งหรือระดับท่ีดํารงอยู่และการเล่ือนเงินเดือน

6.7 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
6.8 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560
6.9 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2554
6.10 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558
6.11 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558
6.12 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560
6.13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเล่ือนเงินเดือน

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2554
6.14 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเล่ือนเงินเดือน

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558
6.15 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เร่ือง การแบ่งกลุ่มวงเงิน และการบริหารวงเงินท่ีจะใช้เล่ือน

เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563
6.16 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารวงเงินท่ีจะใช้

เล่ือนเงินเดือนร้อยละ 0.1 สําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2559
7 เกณฑ์การลา 7.1 ในคร่ึงปีท่ีแล้วมา ต้องไม่ลาป่วย ลากิจ รวมกันเกินแปดครั้ง หรือทํางานสายเกินเก้าคร้ัง

7.2 ในคร่ึงปีท่ีแล้วมา ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการส่ีเดือน
7.3 หากผู้ใดมีจํานวนวันลาเกินเกณฑ์ท่ีกําหนด แต่หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษท่ีสมควร

เล่ือนเงินเดือนให้ผู้น้ัน ให้หน่วยงานนําเสนออธิการบดีพร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย
และให้อธิการบดีนําเสนอ ก.บ.ม. ถ้า ก.บ.ม. เห็นชอบจึงจะเล่ือนเงินเดือนได้

หมายเหตุ ครึ่งปีท่ีแล้วมา หมายถึง ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565



รายละเอียด

คําแนะนําในการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ วันที่ 1 เมษายน 2566

กรณี
8 การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการฯ 8.1 ให้นําผลการปฏิบัติงาน  และข้อมูลเกี่ยวกับการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม

กับการเป็นข้าราชการฯ และข้อควรพิจารณาอ่ืนท่ี ก.บ.ม. กําหนดเพิ่มเติมมาประกอบการพิจารณาด้วย 
8.2 ข้าราชการฯ โอนหรือย้ายไปดํารงตําแหน่งต่างส่วนราชการ

(1) หากมีผลหลังวันท่ี 1 มีนาคม เงินเดือนของข้าราชการฯ ดังกล่าวจะถูกใช้เป็นฐานในการคํานวณวงเงิน
งบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในส่วนราชการที่ดํารงตําแหน่งอยู่เดิมในรอบการประเมินนั้น ๆ
(2) หากมีผลก่อนหรือในวันท่ี 1 มีนาคม เงินเดือนของข้าราชการฯ ดังกล่าวจะถูกใช้เป็นฐานในการคํานวณวงเงิน
งบประมาณสําหรับการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการในส่วนราชการท่ีดํารงตําแหน่งใหม่ ในรอบการประเมินน้ัน ๆ

8.3 การบริหารวงเงินงบประมาณเพ่ือเล่ือนเงินเดือนให้ข้าราชการตามข้อ 8.2 ในวันท่ี 1 เมษายน 2566 ให้ใช้วงเงิน
งบประมาณสําหรับการเล่ือนเงินเดือนของส่วนราชการท่ีข้าราชการผู้น้ันสังกัดอยู่ในวันท่ี 1 เมษายน 2566
(รวมถึงข้าราชการท่ีอยู่ในสังกัดท่ีได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่างส่วนราชการด้วย)

9 การประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้ได้รับ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน ท่ีผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
มอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการประเมินของผู้มีอํานาจหน้าท่ีประเมิน
หน้าท่ีราชการในส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอื่น

10 การกําหนดแบบประเมิน และหรือ 10.1 ในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หากผู้รับการประเมินและหรือผู้ประเมินรายใดมีการเปล่ียนแปลง
มิติผู้ประเมิน สถานะท่ีมีผลต่อการกําหนดแบบประเมินและหรือมิติผู้ประเมิน ให้นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในช่วงรอบ

การประเมิน หากปฏิบัติงานในตําแหน่งใดเป็นระยะเวลาเกินกึ่งหน่ึงของรอบการประเมินน้ัน ให้ใช้ตําแหน่งน้ัน
มาเป็นหลักในการกําหนดแบบประเมินและหรือมิติผู้ประเมิน ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าว

10.2 หากมีกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดให้นําเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา โดยขอให้กําหนดระยะเวลาการดําเนินการ
มิให้กระทบกับขั้นตอนอื่น ๆ ด้วย

11 กําหนดการจัดส่งเอกสารและหลักฐาน 11.1 สรุปข้อมูลการลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย ต้ังแต่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565
ท่ีเกี่ยวข้องให้กองบริหารงานบุคคล (พร้อมแนบรายละเอียดการลาของทุกคน) ขอให้นําส่งอย่างช้าภายในวันท่ี 30 มกราคม 2566

11.2 บัญชีรายช่ือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานน้ีท่ีมีตัว ณ 1 มีนาคม 2566
(แบบหมายเลข 1) ขอให้นําส่งอย่างช้าภายในวันท่ี 30 มกราคม 2566

11.3 บัญชีรายละเอียดการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา วันท่ี 1 เมษายน 2566
(แบบหมายเลข 2) ขอให้นําส่งอย่างช้าภายในวันท่ี 30 มกราคม 2566

11.4 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของทุกคน ขอให้นําส่งอย่างช้าภายในวันท่ี 30 มกราคม 2566
11.5 ผู้มีจํานวนวันลาเกินเกณฑ์ท่ีกําหนด แต่หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษท่ีสมควรเล่ือนเงินเดือน

ให้ผู้น้ัน ให้หน่วยงานนําเสนออธิการบดีผ่านผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือพิจารณา
เป็นการเฉพาะราย ภายในวันท่ี 30 มกราคม 2566 โดยขอให้พิจารณาเพ่ือมิให้กระทบกับขั้นตอนอื่น ๆ

หมายเหตุ ขอให้นําส่งเอกสารตามข้อ 11.1-11.5 ท่ีคณบดี/ผู้อํานวยการลงนามแล้ว ในรูปแบบไฟล์ excel และ pdf
ผ่านระบบ e-Manage RMUTTO ท่ีกล่องรับเอกสาร : แผนกบําเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย งานทะเบียนประวัติ
กองบริหารงานบุคคล


