
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ สํานักงานอธิการบดี โทร. ๘๐๕๑        
ท่ี ศธ.๐๕๑๘.๐๑/     วันท่ี 20 มีนาคม ๒๕๕6    

เรื่อง  รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคลากรกองคลัง   

เรียน ผู้อํานวยการกองคลัง 

  ตามท่ีคณะกรรมการจัดการความรู้กองคลังได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานบุคลากรกองคลัง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร ในวันท่ี 15 มีนาคม 2556 
เวลา 9.30 – 14.00 โดยเชิญผู้บริหาร หัวหน้างาน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคลากรและ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องของกองคลัง จํานวน 30 คนเข้าร่วม เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย ลดข้อผิดพลาดของฐานข้อมูลบุคลากรแต่ละหน่วยงาน อีกท้ังยังให้มีการตรวจสอบให้มีความถูกต้อง
เป็นปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างรอบการประเมิน
ท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคลากรของกองคลัง
สามารถนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้กําหนดเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ 
เป็นผลให้การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างรอบการประเมินท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ 2556 (1 เมษายน 2556) 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถจัดทําคําสั่งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนเมษายน 2556 นั้น  

บัดนี้คณะกรรมการจัดการความรู้ กองคลังขอรายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การบริหารงานบุคลากรกองคลัง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. การคํานวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัย และอัตราการนําส่งเงินสมทบ
ในปี พ.ศ. 2556 (ร้อยละ 4) และปี พ.ศ. 2557 (ร้อยละ 5)  

 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับทราบและได้ทดลองคํานวณเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมทําให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนและสามารถนําไปปฏิบัติงานได้ 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของ
บุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 และการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนประกันสังคม  

 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับทราบและเห็นสมควรให้นําระเบียบไป
ศึกษาเพ่ิมเติมโดยละเอียดเพ่ือให้สามารถตอบข้อซักถามและให้คําปรึกษาให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ 

3. การปรับเงินเดือน/ค่าจ้างตามอัตราเงินเดือนค่าจ้างสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง (ม.ค.56) 

 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับทราบและได้ทดลองคํานวณการปรับ
เงินเดือน/ค่าจ้างตามอัตราเงินเดือนค่าจ้างสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองสําหรับวันท่ี 1 มกราคม 2556 และ 
2557 ทําให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนและสามารถนําไปปฏิบัติงานได้ 
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4. หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกผลการปฏิบัติราชการ เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของกองคลังรอบการประเมิน
ท่ี  1 (1 เมษายน 2556) 

 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับทราบและได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมี
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและได้ร่วมกันกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

4.1 สมควรเสนอมหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไข “แบบขออนุมัติบันทึกผลการประเมินเข้าสู่ระบบโดย
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างรอบการประเมินท่ี 1 ปีงบประมาณ 2556 (กรณีมี
วันลาตามนัยข้อ 10.5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการรอบการประเมินท่ี 1)” เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์แห่งประกาศมหาวิทยาลัย
รามคําแหงรามคําแหง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมินท่ี 1 ตาม
ร่างแบบฟอร์มท่ีแนบ 

4.2 สมควรปรับปรุง แก้ไขแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการมหาวิทยาลัย
รามคําแหง เพ่ือใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองคลังให้เป็นในแนวทางเดียวกันท้ังองค์กร ตามร่าง
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีแนบ ดังนี้ 

4.2.1 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
(ป.ม.ร.1) เห็นสมควรกําหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 3 จํานวน 10 คะแนน 
(องค์ประกอบอ่ืนๆ) ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และกิจกรรมรอบการประเมิน ดังนี้ 

- พฤติกรรมการมาทํางาน       2 คะแนน 
- การรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ  2 คะแนน 
- ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน    2 คะแนน 
- การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย     2 คะแนน 

กําหนดให้พิจารณาเฉพาะการเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนธ.ค.๕๕ 

- การเข้าร่วมกิจกรรมของกองคลัง      2 คะแนน 
กําหนดเลือกประเมิน 1 กรณีจาก 
• กรณีเป็น/ช่วยเหลืองานคณะกรรมการฯ (ให้ได้รับไม่เกิน ๒ คะแนน) 

(ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน/ขออนุมัติต่อ ผอ.) 
• กรณีไม่เป็นคณะกรรมการฯ แต่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกองคลัง  

(ให้ได้รับไม่เกิน 1.5 คะแนน) พิจารณาจากการร้อยละในการเข้าร่วมกิจกรรม
ดังนี้ 
o เข้าร่วมร้อยละ ๒๕ ข้ึนไป ให้ได้รับ ๐.๕ คะแนน 
o เข้าร่วมร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป ให้ได้รับ 1.0 คะแนน 
o เข้าร่วมร้อยละ ๗๕ ข้ึนไป ให้ได้รับ ๑.๕ คะแนน 
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4.2.2 แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  (องค์ประกอบท่ี ๑) เห็นสมควรปรับปรุง แก้ไขกิจกรรม/โครงการ/งานและตัวชี้วัดผลงาน ท่ีขอรับการ
ประเมิน ข้อ 1 เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานในรอบการประเมินและเป็นไปตามนโยบายของ
ผู้อํานวยการกองคลังดังนี้ 

- กิจกรรม/โครงการ/งาน 
เดิม งานสร้างสรรค์หรือพัฒนางานประจําและงานอ่ืนๆ 
แก้ไขเป็น จัดทําคู่มือหลักเกณฑ์ ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน โดยกําหนดตัวชี้วัด
ผลงาน ดังนี้ 
ข้ันท่ี ๑ มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน   ให้ได้รับ 1 คะแนน 
ข้ันท่ี ๒ คู่มือท่ีจัดทํามีการกําหนด หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ให้ได้รับ 2 คะแนน 

ในการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายไว้ 
ข้ันท่ี ๓ คู่มือท่ีจัดทํามีการกําหนดกระบวนการปฏิบัติงาน ให้ได้รับ 3 คะแนน 

หรือข้ันตอน/เทคนิคการปฏิบัติงานไว้ 
ข้ันท่ี ๔ คู่มือท่ีจัดทํามีการกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ให้ได้รับ 4 คะแนน 

ยึดระเบียบ/ข้อบังคับ/มติต่างๆ รวมท้ังแนวปฏิบัติ 
ท่ีเก่ียวข้องไว้ 

ข้ันท่ี ๕ ผู้ใช้งาน/ศึกษาคู่มือสามารถใช้/ปฏิบัติงานตาม ให้ได้รับ 5 คะแนน 
คู่มือท่ีได้จัดทําข้ึนได้ 

และกําหนดค่าน้ําหนักความสําคัญ/ยากง่ายของงานไว้ร้อยละ 5 

4.2.3 เพ่ือลดข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากร
ของมหาวิทยาลัย เห็นสมควรยกเลิกแบบ ป.กค.1 ซ่ึงได้จัดทําเพ่ือใช้เฉพาะภายในกองคลัง เนื่องจากแบบฟอร์ม ป.
มร.3 ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดสามารถใช้ประกอบการประเมินได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

4.3 สมควรกําหนดให้แต่ละงานประเมินผลการปฏิบัติราชการและจัดส่งให้กับผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
บันทึกผลการประเมินเข้าสู่ระบบภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2556 เพ่ือให้สามารถบันทึกผลการประเมินเข้าสู่
เว็บไซต์กองคลังจัดส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากร ให้งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าท่ี
ได้ภายในวันท่ี 3 เมษายน 2556 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากร และกําหนดการ
บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของกองคลังในรอบการประเมินท่ี 1 ปีงบประมาณ 2556 (1 เมษายน 2556)  
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

 

  
                        (นางลดาภรณ์ สงแก้ว) 
                                รักษาการในตําแหน่ง หัวหน้าโครงการฯ 3 มิติ 

         ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ กองคลัง 


