
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  

การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
และรอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2565 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
------------------------------- 

 

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล)  ลงวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6  ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล, เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าเป็นต้องประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนฯ  ให้ทราบโดย
ทั่วกัน 
       ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง”  

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 (1 ตุลาคม 2564 –         
31 มีนาคม 2565) และรอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2565 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ข้อ 3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนฯ ดังนี้ 

 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  

1. ในหลักเกณฑ์นี้ 
"ปี"  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
"ครึ่งปีแรก"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ถึงวันที่  31  มีนาคม

        "ครึ่งปีหลัง"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  ถึงวันที่ 30 กันยายน 
"ครึ่งปีที่แล้วมา"  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา แล้วแตก่รณ ี
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  2. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลปีละสองครั้ง               
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  3. การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ให้เลื่อนปีละสองครั้ง   ดังนี้ 
       (1)  ครั้งที่หนึ่ง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้
เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
       (2)  ครั้งที่สอง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อน 
ในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป  
  4.   การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับหรือระดับ
เงินเดือนส าหรับประเภทต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น   
  5.   พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะ
จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินแล้ว  เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควร
จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น  

(2)  ในครึ่งปีที่แล้วต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (3)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
  (4)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  (5)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน หรือได้
ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
  (6)  ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการ การ
วิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
  (7)  ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน      
 (8)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่
อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน   
  (9)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันแต่ไม่
รวมถึงวันลาตามข้อ (6) และ (7) และวันลาดังต่อไปนี้ 
         (ก)  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
         (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
         (ค) ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว           
รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
         (ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ          
เดินทางไป หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 

/(จ) ลาพักผ่อน... 
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         (จ)  ลาพักผ่อน 
         (ฉ)  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
         (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
         (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
         (ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

 การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับ
เฉพาะวันท าการ 
  6. พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้
อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5  และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใด
ประการหนึ่งหรือหลายประการ ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
  (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้ใช้การ
ค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 
  (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก  หรือมีการต่อสู้  เสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
  (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็น
พิเศษ  และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 
  (5)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษและ
งานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
  (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่
ประเทศชาติ 
  7. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามข้อ 5  และข้อ 6  ให้ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นน าผลการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามข้อ 2 มาเป็นหลักในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอ่ืนๆ ของผู้นั้นแล้วรายงานผลการ
พิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ ง  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือแต่ละระดับที่ ได้รับ          
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
  8. การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้นับช่วงเวลาการ ปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานตามข้อ  5 (9)  ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่  ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 5 (5) หรือ (6) 
หรือ (7) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 
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  ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ ใดโอน เลื่อนต าแหน่ง  ย้าย  สับเปลี่ยนหน้าที่ ไปช่วย               
ราชการในหน่วยงานอื่น  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใดหรือลาไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศตามข้อ  5 (9) (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาให้น าผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผู้
นั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  9. ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณารายงานผล           
จากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 7 ประกอบกับข้อ 11  ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ  5 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น  ถ้าเห็นว่าพนักงานผู้นั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 6  ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 
  ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขึ้นให้ได้เพรามีข้อจ ากัดเกี่ยวกับโควตาที่จะใช้
เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลังพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นมีผลการ
ปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะใช้
เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของ
ข้าราชการผู้นั้นเป็นจ านวนสองขั้นได้ ทั้งนี้  ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชการที่ครองต าแหน่งอยู่ 
ณ วันที่ 1 มีนาคม    
  10.   การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมา          
ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 5 (9) (ช) หรือลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้าน
อาชีพตามข้อ 5 (9) (ฌ) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น ทั้งนี้         
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  11.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                                                              
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วน
ต าบลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลมี
สถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการ 

12. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะน าเอาเหตุที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูกแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟูองคดีอาญา มาเป็นเหตุในการ
ไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นไม่ได้ 

13.  ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์และถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเป็นการ
ถูกลงโทษจากการกระท าความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือ
ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระท าความผิด
เดียวกันนั้นไม่ได้ 
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14.  ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลท าให้การเลื่อน

ขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศก าหนดนี้ 

15.  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้น
จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น        
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่ 
30 กันยายน ของปีที่จะพ้นจากราชการ 

16.  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นถึง
แก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

17.  พนักงานส่วนต าบลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5 
เพราะเหตุเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาท างานสาย ตามที่ก าหนด หรือเหตุจ าเป็นนอกจาก
กรณีดังกล่าว แต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนให้
พนักงานส่วนต าบลผู้นั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน าเสนอ ก.อบต.จังหวัด  พร้อมด้วยเหตุผล           
เพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบด้วย จึงจะสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนได้ 

 

การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

พนักงานจา้ง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559)   
ข้อ  4  หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี ให้พนักงานจ้างได้รับการพิจารณา

เลื่อนค่าตอบแทนผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
1) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมาในต าแหน่ งที่จะเลื่อน

ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 8 เดือน (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) เพ่ือจูงใจให้พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของตนได้
อย่างมีประสิทธิภายและประสิทธิผลดี ในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี  

2) พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดีได้ไม่
เกินอัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 
 

ทั้งนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ 4 ของอัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ณ วันที่ 1 กันยายน  

กรณีพนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทนถึงขั้นสูงของอัตราค่าตอบแทน ให้ได้รับอัตรา
ค่าตอบแทนพิเศษได้ไมเ่กินอัตราร้อยละ 6 ของอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงต าแหน่งนั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีที่มีการประเมินถึง 30 กันยายนของปีถัดไป 

ข้อ 6 ในกรณีที่มีการค านวณเพ่ือปรับอัตราค่าตอบแทน หรือเลื่อนค่าตอบแทน หาก
ค านวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับเพิ่มข้ึนเป็น 10 บาท 

 
/ข้อ 7 ให้... 
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ข้อ 7 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงาจ้างตามการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่แล้วมาจะต้องอยู่
ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจน
เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี  

(2) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษา
ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(4) ต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 

(5) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 40 ไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ลา อุปสมบท หรือลา ไปประกอบพีธี ฮัจย์  ณ เมื อง เมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ไม่เกิน 120 วัน 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว

รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
(ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการ

ฝึกวิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน ส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาปุวยให้นับเฉพาะวัน

ท าการ 
ข้อ 8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

  (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาองค์ประกอบ ดังนี้ 
   (ก) ประเมินผลงาน 
   (ข) คุณภาพผลงาน 
   (ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
   (ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด

สมรรถนะที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่
ละสมรรถนะแล้วให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะ 

/และพฤติกรรม... 
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และพฤติกรรมบ่ งชี้ ที่ ก าหนด โดยให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดมาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
  พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงานส่วนต าบลในลักษณะงาน
เดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
  พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
  พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะประจ าสายงาน 
3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น 
โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 
  ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยก าหนดช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
  ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100  คะแนน 
  ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ95  คะแนน  
  ดี ตั้งแต่ร้อยละ  75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน 
  พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน 
  ปรับปรุง                    น้อยกว่าร้อยละ 65 คะแนน 
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป องค์การ
บริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
และวิธีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเลือกใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก็ได้ ส าหรับพนักงาน
จ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดขึ้นได้เองหรือปรับใช้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้การ
ประเมินดังกล่าวต้องครอบคลุมงาน/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความส าเร็จของงาน ผลผลิตที่คาดหวังจากการ
ปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรม 

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

               ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕64                 
      
 
 

                  (นายนครินทร์   อาแว) 
                          รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 
             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 
 
 



 
 
 

   เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  

รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) และรอบการประเมิน           
ครั้งที่ 2/2565 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

1. เกณฑ์ก าหนดการลาในการพิจาณาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน              
การเลื่อนเงินเดือนและการเลื่อนค่าตอบแทน  

 1.1 เกณฑก์ าหนดการลา เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 

  -  ครึ่งปีทีแ่ล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ 6 เดือน 
  -  ครึ่งปีที่แล้วมามีวันเวลาลากิจและลาปุวยรวมแล้วไม่เกิน 23 วัน และไม่เกิน 8 ครั้ง 

 1.2  เกณฑก์ าหนดการลา เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น 

  -  ครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ 6 เดือน  

  -  ครึ่งปีที่แล้วมามีวันเวลาลากิจและลาปุวยรวมแล้วไม่เกิน 23 วัน และไม่เกิน 5 ครั้ง 

2. เกณฑ์ก าหนดการมาสายในการพิจาณาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน              
การเลื่อนเงินเดือนและการเลื่อนค่าตอบแทน  

 2.1  เกณฑก์ าหนดการมาสาย เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น 

  -  มาสายไม่เกิน  10  ครั้ง 

 2.2  เกณฑก์ าหนดการมาสาย เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 

  -  มาสายไม่เกิน 15  ครั้ง 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


