แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านเพื่อใช้ ในการเบิกจ่ าย
ค่ าตอบแทนเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพสาหรับบุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี
เพื่อให้ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการจ่ายเงินเพิ่มประสิทธิภาพ

บุคลากร พ.ศ. 2554 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการจ่ายเงินเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 จึงขอซักซ้ อมหลักการและแนวปฏิบัติในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อ
ขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อการเพิ่มประสิทธิ ภาพบุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี ดังนี ้
1. ผู้ที่ ห น่วยงานขอเบิ ก จ่ายเงิ น เพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพจะต้ องเป็ นผู้ที่ ห น่วยงานได้ มอบหมาย
ภารกิ จ ให้ รับ ผิ ดชอบอย่างชัดเจน และต้ องมีผ ลการประเมิน ประสิท ธิ ภ าพการปฏิ บัติงานในระดับ ดีทัง้ ด้ าน
คุณ ภาพและปริ มาณงาน โดยให้ มีการประเมินปี ละ 2 ครัง้ ตามรอบการประเมินความดีความชอบเพื่อ เลื่อนขัน้
เงินเดือนประจาปี
2. การขอเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนฯ ต้ องพิ จ ารณาตามผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบตั ิงานตามแบบ มง.1 โดยพิจารณาประกอบกับผลการพิจารณาความดีความชอบหรื อการพิจารณาเลื่อน
ขัน้ เงิ น เดื อนประจ าปี บุคลากรที่ จ ะได้ รั บ เงิ น ค่าตอบแทนฯ ต้ องเป็ นผู้ป ฏิ บัติง านประจ าในหน่ วยงานสังกัด
ส านัก งานอธิ ก ารบดี ซึ่ง พ้ น จากการทดลองปฏิ บัติร าชการแล้ ว และจะต้ อ งมี ผ ลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบตั ิงานไม่น้อยกว่า มาตรฐาน และมีผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน/ค่าจ้ าง อยู่ในข่าย
ได้ รับการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนไม่ต่ากว่าครึ่ งขัน้ สาหรับรอบการประเมิน 6 เดือน หรื อมีผลการประเมินอยู่ใน
ข่ายได้ รับการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน/ค่าจ้ าง ไม่ต่ากว่า 1 ขันส
้ าหรับรอบการประเมิน 1 ปี
อย่างไรก็ตาม การได้ รั บการพิ จารณาความดีความชอบประจาปี โดยการได้ รับ การเลื่อนขัน้
เงิ นเดือน/ค่าจ้ างดังกล่าว จะไม่เป็ นเหตุให้ บุคลากรต้ องได้ รับเงินค่าตอบแทนฯ ตามไปด้ วย ทัง้ นี ้ การจะได้ รับ
ค่าตอบแทนดังกล่าวให้ เป็ นไปตามผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รับมอบหมายเป็ นหลัก
3. ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยหรื อลูกจ้ างงบ มธ. ผู้ใดเริ่ มเข้ าปฏิบตั ิงานในหน่วยงานสังกัด
สานักงานอธิการบดี หลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ และมีเวลาปฏิบตั ิงานจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม ในปี เดียวกันไม่ครบ
8 เดือน ซึง่ ไม่อยู่ในข่ายได้ รับการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน/ค่าจ้ างประจาปี ในรอบวันที่ 1 ตุลาคม ให้ ถือว่ายังไม่
มีสิทธิ์ได้ รับเงินค่าตอบแทนการเพิ่มประสิทธิภาพ รอบวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ปี ถัดไป แต่ให้ มีสิทธิ
ได้ รับการพิจารณาให้ ได้ รับเงินค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวในรอบการพิจารณาความดีความชอบต่อไป คือรอบวันที่
1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ในปี เดียวกัน ทัง้ นี ้ ในแต่ละรอบระยะเวลาดังระบุข้ างต้ น ต้ องมีร ะยะเวลา
ในการปฏิ บ ัติง านนับ แต่ว ัน แรกของการปฏิ บ ัติง านจนถึง วัน เริ่ ม ต้ น การจ่า ยเงิ น ค่า ตอบแทนแต่ล ะรอบ (1
ตุลาคม และ 1 เมษายน) ไม่น้อยกว่า 8 เดือน จึงจะมีสิทธิ์ได้ รับเงินค่าตอบแทนฯ นี ้ ถึงแม้ วา่ บุคคลดังกล่าวจะมี
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในรอบการประเมินไม่ครบ 6 เดือนก็ตาม ให้ ถือว่ามีสิทธิได้ รับเงินค่าตอบแทนนี ้เช่นกัน
4. กรณี พนักงานมหาวิทยาลัย ซึง่ เคยเป็ นลูกจ้ างงบ มธ. สังกัดสานักงานอธิ การบดีมาก่อน
และมีเวลาปฏิบตั ิงานในสานักงานอธิการบดี ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 8 เดือน ในขณะที่เป็ นลูกจ้ างงบมธ. ก่อนได้ รับ
การจ้ างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย

-25. กรณีข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้ างงบพิเศษ ลูกจ้ างประจา ที่มีคาสัง่ ให้ โอน, ย้ าย,
สับเปลี่ยนตาแหน่งมาปฏิบตั ิงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี จะต้ องมีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในสังกัดสานักงาน
อธิ การบดีไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับถึงรอบการเบิกจ่ายแต่ละรอบ และให้ ถือว่ามีสิทธิ์ ได้ รับค่าตอบแทนนี ้ ถึงแม้ ว่า
บุคคลดังกล่าวจะมีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในรอบการประเมินไม่ครบ 6 เดือนก็ตาม
6. กรณีลกู จ้ างงบโครงการเบิกจ่ายค่าจ้ างจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ พิเศษ มธ. หมวด
เงินอุดหนุน นัน้ ไม่เข้ าข่ายรับเงินค่าตอบแทนตามระเบียบนี ้
หากบุคลากรดังกล่าวได้ รับ คาสั่งให้ โอน, ย้ าย, สับเปลี่ ยนตาแหน่ งมาเป็ นบุคลากรสังกัด
สานักงานอธิการบดี โดยมีคาสัง่ จ้ างและมีการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนขัน้ ค่าจ้ างประจาปี และเป็ นผู้ปฏิบตั ิงาน
ในสังกัดสานักงานอธิ การบดีไม่น้อยกว่า 8 เดือน (นับตัง้ แต่วันที่ มีคาสั่งให้ โอน, ย้ าย, สับเปลี่ยน จนถึงรอบการ
เบิกจ่ายแต่ละรอบ) จึงจะมีสิทธิ์ได้ รับค่าตอบแทนนี ้
7. กรณี ข้ า ราชการและลูก จ้ างประจ าซึ่งมีอัต ราเงิ น เดือ นเต็มขัน้ และไม่ไ ด้ รั บ การเลื่ อนขัน้
เงินเดือน/ค่าจ้ าง แต่มีผลการพิ จารณาประเมินประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานตามที่ ได้ รับมอบหมายอยู่ในระดับ
มาตรฐานหรื อเกณฑ์ที่สงู กว่ามาตรฐาน ให้ มีสิทธิได้ รับเงินตอบแทนฯ นี ้
****************************

