
 
 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตำบลไชยคราม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินผลการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

อาศัยอำนาจตามความ  หมวด  10  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2546  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 39)  พ.ศ. 2562 ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ
เลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  พ.ศ. 2558  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  และหนังสือสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว117  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2540  เรื่อง ระบบเปิดในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ จึงประกาศหลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 พนักงานส่วนตำบลผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมตำแหน่งหน้าที่และปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการถือว่าผู้นั้นมีความชอบจะได้รับบำเหน็จ
บำนาญความชอบ  ซึ่งอาจเป็นคำชมเชย  เครื่องเชิดชูเกียรติ  รางวัล หรือการให้เลื่อนขั้นเงินเดือนตามควรแก่
กรณ ี
  ข้อ 2  การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล คำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมี
คุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินัย   และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบล  
  ข้อ 3 การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2564 เลื่อนสองครั้ง ดังนี้ 
       (1) ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก  เลื่อนวันที่ 1 เมษายน  2564 
       (2) ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง  เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคม  2564 
  ข้อ 4 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับหรือระดับ
เงินเดือนสำหรับประเภทตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น 
  ข้อ 5 พนักงานส่วนตำบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้ง  ต้อง
อยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วย
ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินแล้วเห็นว่าอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น  

   
 
         /(2) ในครึ่งปีที่แล้ว... 
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  (2) ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย

ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
 (4) ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาต้องไมข่าดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 (5) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
 (6) ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน หรือ

ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน  
 (7) ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ 

หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
 (8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพ
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

  (9) ในครึ่งปีที่แล้วต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน 
แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังต่อไปนี้ 
           (ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
           (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
           (ค) ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลาย
คราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันทำการ 
           (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือ
ในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
           (จ) ลาพักผ่อน 
           (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
           (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
    (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรเฉพาะวันลาที่มีสิทธิ ได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
    (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ให้นับเฉพาะวัน
ทำการ 
  ข้อ 6 พนักงานส่วนตำบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้อง
เป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5  และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการ
ใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 
 
        /(1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่… 
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       (1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่
ดีได ้
       (2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ดำเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้
รบัรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 
       (3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรำเสี่ยงอันตรายมาก  หรือมีการต่อสู้
ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
       (4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตำแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการเป็นพิเศษ  และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 
       (5) ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อย ยากลำบากเป็น
พิเศษและงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
       (6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จเป็น
ผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 
  ข้อ 7 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลนำผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนตำบล  ประจำปี พ.ศ. 2564  ในแต่ละครั้งมาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน   
ครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา  พฤติกรรมการมาทำงาน  การรักษาวินัยการ
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ  ของผู้รับการประเมิน 
  ข้อ 8 ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีควรจะได้รับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้นแต่ไมอ่าจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นได้เพราะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับโควตา
ที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการ  ถ้าในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง  พนักงานส่วนตำบล
ผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่
จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีคำสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปี
ของข้าราชผู้นั้นเป็นจำนวนหนึ่งขั้นครึ่ง รวมเป็นจำนวนสองขั้นได้  ทั้งนี้  ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ  15  ของ
จำนวนข้าราชการที่ครองตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1  มีนาคม   
  ข้อ 9 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับ
อนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 5 (9) (ช) หรือลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ตามข้อ 5 (9) (ฌ) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น  ทั้งนี้  ให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ข้อ 10 ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนตำบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้
นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญใน
วันที่ 30  กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 
  ข้อ 11 ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนตำบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้
นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่  1  เมษายน หรือ 1 ตุลาคม  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญโดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
 
        /ข้อ 12 พนักงานส่วนตำบล.. 
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  ข้อ 12 พนักงานส่วนตำบลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
ตามข้อ  5  เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  การลา  การมาทำงานสายตามที่กำหนดหรือเหตุ
จำเป็นนอกจากรณีดังกล่าวแต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้น
เงินเดือนให้พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำเสนอ ก.อบต.จังหวัด พร้อมด้วย
เหตุผลเพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะรายถ้า ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบด้วยจึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
        (นางสาวนิตยา  เทพแป้น) 
                  นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลไชยคราม 
 


