บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
โทร.
1883 - 1885
ที่
วันที่ 15 มิถุนายน 2560
เรื่อง ขอให้พิจารณาและแจ้งผลการเลื่อนค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ ประเภทชัว่ คราว
สังกัดสานักงานอธิ การบดี (เดิม)
เรียน อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้อานวยการกอง/สานักงาน / ประธานโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้พนักงานเงิ นรายได้ ประเภทชัว่ คราว กลุ่ มตาแหน่ งสายงาน
เทียบเท่าตาแหน่งข้าราชการในสังกัดสานักงานอธิ การบดี (เดิม) ให้ได้รับค่าจ้างและเลื่อนค่าจ้าง โดยอิงตามอัตรา
เงินเดือนข้าราชการซึ่ งเป็ นไปตามระเบียบ มธ. ว่าด้วยการบริ หารบุคคลสาหรับพนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2552 นั้น
เนื่ องจาก ปั จจุ บนั กพอ. ได้ปรับระบบการบริ หารงานบุคคลของข้าราชการใหม่จากระดับซี เป็ นระดับจาแนก
ตาแหน่ ง ตามกลุ่ ม ลัก ษณะงาน โดยมี ก ารก าหนดอัต ราเงิ น เดื อ นขั้น ต่ า -ขั้นสู ง และได้ย กเลิ ก บัญ ชี เงิ น เดื อ น
ข้าราชการ รวมทั้งได้ปรับเปลี่ ยนระบบการเลื่ อนเงิ นเดือนจากขั้นเป็ นร้ อยละ จากกรณี ดงั กล่าว มหาวิทยาลัยจึง
เห็นควรกาหนดให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิ การบดี (เดิม) ถือปฏิบตั ิเลื่อนค่าจ้างให้กบั พนักงานเงินรายได้
ประเภทชัว่ คราว สาหรับกลุ่มตาแหน่งสายงานเทียบเท่าตาแหน่งข้าราชการ จากขั้นเป็ นร้อยละเช่นเดียวกันกับของ
ข้า ราชการและพนักงานมหาวิท ยาลัย ซึ่ ง เป็ นไปตามระเบี ย บ มธ. ว่า ด้วยการบริ หารบุ ค คลส าหรั บ พนัก งาน
เงินรายได้ พ.ศ. 2552 ข้อ 38 ที่กาหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถเลื่อนขั้นค่าจ้างเป็ นอัตราร้อยละของอัตราค่าจ้างได้
ทั้งนี้ ตามแนวทางการเลื่อนค่าจ้างพนักงานเงิ นรายได้ ประเภทชัว่ คราว สังกัดสานักงานอธิ การบดี (เดิม) ณ วันที่
1 ตุลาคม 2560 ที่แนบมาพร้อมนี้
งานบริ หารบุคคลและทะเบียนประวัติ จึงขอให้หน่วยงานของท่านดาเนินการ ดังต่อไปนี้ คือ
(1) พิจารณาการเลื่ อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ของพนักงานเงิ นรายได้ ประเภทชัว่ คราว
ซึ่ ง จ้า งจากเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยจากรายได้พิ เศษ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่ า จ้า งชั่วคราว
สังกัดสานักงานอธิ การบดี (เดิ ม) โดยเลื่ อนตามแนวทางการเลื่ อนค่าจ้างพนักงานเงิ นรายได้ ประเภทชั่วคราว
สังกัดสานักงานอธิ การบดี (เดิม) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่แนบ (ซึ่ งเป็ นแนวปฏิบตั ิเดียวกับปี ที่ผา่ นมา)
(2) แจ้ง ผลการพิ จ ารณาเลื่ อ นค่ า จ้า ง ณ วัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2560 ตามแบบบัญ ชี ก ารพิ จ ารณา
เลื่ อนค่าจ้างพนักงานเงิ นรายได้ ประเภทชัว่ คราว สังกัดสานักงานอธิ การบดี (เดิม) ที่แนบมาพร้ อมนี้ และส่ งให้
งานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เพื่องานบริ หารบุคคล
และทะเบียนประวัติ จะได้จดั ทาคาสั่งเลื่อนค่าจ้างต่อไป

-2ทั้ง นี้ สามารถ Download แบบฟอร์ มได้จากเว็บไซต์กองทรั พยากรมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb เลื อกหัวข้อ ประมวลระเบี ย บด้านบุ คคล เลื อกหัวข้อพนัก งาน (พนัก งาน
เงิ นรายได้) และเลือกหัวข้อการเลื่ อนค่าจ้าง และขอให้ ผ้ ูบังคับบัญชาสู งสุ ดของหน่ วยงานเป็ นผู้ลงนามรั บรอง
การเลือ่ นค่ าจ้ างในบัญชีฯ ดังกล่าวด้ วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการตามแนวปฏิบตั ิขา้ งต้นด้วย จักเป็ นพระคุณยิง่

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เกษโกวิท)
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์

แนวทางการเลือ่ นค่ าจ้ างพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว สั งกัดสานักงานอธิการบดี (เดิม)
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
1. ให้ผบู ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัด เป็ นผูป้ ระเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานเงินรายได้ ประเภทชัว่ คราวในสังกัด ตามรอบความดี ณ 1 มิ.ย. – 31 พ.ค. ของปี ถัดไป โดยประเมิน
ปี ละ 2 ครั้ง ตามรอบความดี ดังนี้
(1) รอบที่หนึ่ง ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน
(2) รอบที่สอง ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม – 31 พฤษภาคม ของปี ถัดไป
2. การเลื่อนค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ ประเภทชัว่ คราว ให้เลื่อนปี ละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม
3. การเลื่อนค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ ประเภทชัว่ คราว ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสู งสุ ดของอัตราค่าจ้างตาม
บัญชีการปรับอัตราค่าจ้างที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. พนักงานเงินรายได้ ประเภทชัว่ คราว ที่จะได้รับการเลื่ อนค่าจ้างต้องอยูใ่ นหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้าง
โดยอนุโลมตามที่ใช้กบั พนักงานมหาวิทยาลัย
5. การพิจารณาการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานเงินรายได้ ประเภทชัว่ คราว ให้เลื่อนค่าจ้างโดยแยกตามกลุ่ม
ตาแหน่ง ดังนี้
(1) กลุ่มตาแหน่งสายงานเทียบเท่าตาแหน่งข้าราชการ ให้พิจารณาเลื่อนค่าจ้างเป็ นร้อยละ โดยให้
เลื่ อ นร้ อ ยละ 2 และร้ อ ยละ 4 จากอัต ราค่ า จ้า งที่ ไ ด้รั บ อยู่ใ นปี งบประมาณ 2560 (กรณี ที่ มี ผ ลประเมิ น ตาม
หลักเกณฑ์เลื่อนค่าจ้าง เทียบเท่ากับ 0.5 ขั้น และ 1 ขั้น ตามการเลื่อนขั้นค่าจ้างเดิมที่ใช้อยูใ่ นปี งบประมาณ 2560)
(2) กลุ่มตาแหน่ งสายงานลูกจ้างประจา ให้พิจารณาเลื่ อนค่าจ้างเป็ นขั้นตามบัญชี อตั ราค่าจ้างที่
กระทรวงการคลังกาหนดตามเดิม

บัญชีการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กลุ่มตาแหน่งสายงานเทียบเท่าตาแหน่งข้าราชการ )
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
หน่วยงาน .......................................................................................
ชื่อ - สกุล
ลาดับที่ พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว
ที่ได้รับการพิจารณาเพิ่ม / ไม่เพิ่มค่าจ้าง

ตาแหน่ง

อัตรา
เลขที่

อัตราค่าจ้าง
ให้จ้างต่อ
ให้จ้างต่อโดยไม่เพิ่ม
วันเริ่มจ้าง ปัจจุบนั / บาท โดยเพิ่มค่าจ้างให้ได้รับ จานวนเงิน
ค่าจ้างให้ได้รับอัตรา
ในอัตราร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้น/บาท ค่าจ้างเดือนละ / บาท

ลงนาม ..........................................................................
( ......................................................................)
รองอธิการบดี ........................................................................

หมายเหตุ : ผู้ลงนามจะต้องเป็นผู้บงั คับบัญชาสุงสุดของหน่วยงานเท่านัน้

หมายเหตุ

บัญชีการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กลุ่มตาแหน่งสายงานเทียบเท่าตาแหน่งลูกจ้างประจา)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
หน่วยงาน .......................................................................................
ชื่อ - สกุล
ลาดับที่ พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว
ที่ได้รับการพิจารณาเพิ่ม / ไม่เพิ่มค่าจ้าง

ตาแหน่ง

อัตรา
เลขที่

อัตราค่าจ้าง
ให้จ้างต่อ
วันเริ่มจ้าง ปัจจุบนั / บาท โดยเพิ่มค่าจ้างให้ได้รับ จานวนขั้น
ในอัตราเดือนละ
ที่เพิ่มขึ้น

ลงนาม ..........................................................................
( .........................................................................)
รองอธิการบดี ...........................................................................

หมายเหตุ : ผู้ลงนามจะต้องเป็นผู้บงั คับบัญชาสุงสุดของหน่วยงานเท่านัน้

ให้จ้างต่อโดยไม่เพิ่ม
ค่าจ้างให้ได้รับอัตรา
ค่าจ้างเดือนละ / บาท

หมายเหตุ

