
 
 
 
 

ประกาศองค�การบรหิารส�วนตําบลบางใบไม� 
เรื่อง  เกณฑ�และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพ่ือการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล 

ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

   อาศัยอํานาจตามความในหมวด 10 การเลื่อนข้ันเงินเดือน แห�งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส�วนตําบลจังหวัดสุราษฎร�ธานี เรื่อง หลักเกณฑ�และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การ
บริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2546 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 41) พ.ศ. 2564 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส�วนตําบลจังหวัดสุราษฎร�ธานี เรื่อง หลักเกณฑ�และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน
ส�วนตําบล พ.ศ. 2558 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ที่ นร 0205/ว117  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540 เรื่อง ระบบเป@ดในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
ข�าราชการ จึงประกาศเกณฑ�และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพ่ือการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน
ส�วนตําบล ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต�อไปน้ี 
 ข�อ 1  พนักงานส�วนตําบลผู�ใดปฏิบัติตนเหมาะสมต�อตําแหน�งหน�าที่ และปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับอันเปEนที่พอใจของทางราชการถือว�าผู�น้ันมีความชอบจะได�รับบําเหน็จ
ความชอบ ซึ่งอาจเปEนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการให�เลื่อนข้ันเงินเดือนตามควรแก�กรณี 
 ข�อ 2  การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส�วนตําบลให�เลื่อนป)ละสองครั้ง ดังน้ี 
  (1) ครั้งที่ 1 เปEนการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งป)แรก โดยให�
เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของป)ที่ได�เลื่อน 
  (2) ครั้งที่ 2 เปEนการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งป)หลัง โดยให�
เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคมของป)ถัดไป 
 ข�อ 3 การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส�วนตําบลให�เลื่อนได�ไม�เกินข้ันสูงของอันดับหรือระดับ
เงินเดือนสําหรับประเภทตําแหน�งที่ได�รับแต�งต้ังน้ัน 
 ข�อ 4 พนักงานส�วนตําบลซึ่งจะได�รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันในแต�ละครั้งต�อง
อยู�ในหลักเกณฑ�ดังต�อไปน้ี 

 (1) ในครึ่งป)ที่แล�วมาได�ปฏิบัติงานตามหน�าที่ของตนด�วยความสามารถ และด�วย 
ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก�าวหน�าแก�ราชการ ซึ่งผู�บังคับบัญชาได�พิจารณาประเมินแล�วเห็นว�าอยู�ใน
เกณฑ�ที่สมควรจะได�เลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ัน  

  (2) ในครึ่งป)ที่แล�วมาจะต�องไม�ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว�าโทษภาคทัณฑ� หรือไม�
ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให�ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน�าที่ราชการ หรือความผิดที่ทําให�เสื่อมเสีย
เกียรติศักด์ิของตําแหน�งหน�าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช�ความผิดที่ได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (3) ในครึ่งป)ที่แล�วมาต�องไม�ถูกสั่งพักราชการเกินกว�าสองเดือน 
 (4) ในครึ่งป)ที่แล�วมาต�องไม�ขาดราชการโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร 
 
 

(5) ในครึ่งป)… 
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 (5) ในครึ่งป)ที่แล�วมาได�รับบรรจุเข�ารับราชการมาแล�วเปEนเวลาไม�น�อยกว�าสี่เดือน หรือ
ได�ปฏิบัติราชการมาแล�วเปEนเวลาไม�น�อยกว�าสี่เดือนก�อนถึงแก�ความตาย 

 (6) ในครึ่งป)ที่แล�วมาสําหรับผู�ได�รับอนุญาตให�ไปศึกษา ฝNกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศหรือต�างประเทศ ต�องมีเวลาปฏิบัติราชการไม�น�อยกว�าสี่เดือน  

 (7) ในครึ่งป)ที่แล�วมาสําหรับผู�ได�รับอนุญาตให�ลาติดตามคู�สมรสไปปฏิบัติราชการ หรือ
ปฏิบัติงานในต�างประเทศ ต�องมีเวลาปฏิบัติราชการไม�น�อยกว�าสี่เดือน 

 (8) ในครึ่งป)ที่แล�วมาต�องไม�ลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่นายกองค�การ
บริหารส�วนตําบล หรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายกําหนดเปEนหนังสือไว�ก�อนแล�ว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพ
ท�องที่อันเปEนที่ต้ังของแต�ละส�วนราชการหรือหน�วยงาน 

  (9) ในครึ่งป)ที่แล�วต�องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม�เกินย่ีสิบสามวัน แต�
ไม�รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังต�อไปน้ี 
      (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย� ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได�รับเงินเดือนระหว�างลาตามกฎหมายว�าด�วยการจ�ายเงินเดือน 
        (ข) ลาคลอดบุตรไม�เกินเก�าสิบวัน 
        (ค) ลาปQวยซึ่งจําเปEนต�องรักษาตัวเปEนเวลานานไม�ว�าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม�เกินหกสิบวันทําการ 
      (ง) ลาปQวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน�าที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน�าที่ 
      (จ) ลาพักผ�อน 
       (ฉ) ลาเข�ารับการตรวจเลือกหรือเข�ารับการเตรียมพล 
       (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค�การระหว�างประเทศ 
 การนับจํานวนวันลาไม�เกินย่ีสิบสามวันสําหรับวันลากิจส�วนตัวและวันลาปQวยที่ไม�ใช�วันลาปQวย 
ให�นับเฉพาะวันทําการ 
 ข�อ 5 พนักงานส�วนตําบลซึ่งจะได�รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนหน่ึงข้ันในแต�ละครั้งต�อง
เปEนผู�อยู�ในหลักเกณฑ�ที่จะได�รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันตามข�อ 4 และอยู�ในหลกัเกณฑ�ประการใด
ประการหน่ึงหรือหลายประการดังต�อไปน้ีด�วย 
   (1) ปฏิบัติงานตามหน�าที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด�นและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก�อให�เกิดประโยชน�และผลดีย่ิงต�อทางราชการและสังคมจนถือเปEนตัวอย�างทีดี่
ได� 
   (2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือได�ค�นคว�าหรือประดิษฐ�สิ่งใด
สิ่งหน่ึงซึ่งเปEนประโยชน�ต�อทางราชการเปEนพิเศษ และทางราชการได�ดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได�
รับรองให�ใช�การค�นคว�าหรือสิ่งประดิษฐ�น้ัน 
   (3) ปฏิบัติงานตามหน�าที่ที่มีสถานการณ�ตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต�อสู�
เสี่ยงต�อความปลอดภัยของชีวิตเปEนกรณีพิเศษ 
   (4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน�าที่หนักเกินกว�าระดับตําแหน�งจนเกิดประโยชน�ต�อทาง
ราชการเปEนพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหน�งหน�าที่ของตนเปEนผลดีด�วย 
 
 
 

(5) ปฏิบัติงาน… 
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   (5) ปฏิบัติงานตามตําแหน�งหน�าที่ด�วยความตรากตรําเหน็ดเหน่ือย ยากลําบากเปEน
พิเศษ และงานน้ันได�ผลดีย่ิงเปEนประโยชน�ต�อทางราชการและสังคม 
   (6) ปฏิบัติงานที่ได�รับมอบหมายให�กระทํากิจกรรมอย�างใดอย�างหน่ึงจนสําเร็จเปEนผลดี
ย่ิงแก�ประเทศชาติ 
  โดยจะต�องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบลระดับดีเด�น ตาม
หลักเกณฑ�และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ข�อ 6 การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส�วนตําบลตามข�อ 4 และข�อ 5 ให�
ผู�บังคับบัญชาช้ันต�นนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได�ดําเนินการตามหลักเกณฑ�และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมาเปEนหลักในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งที่หน่ึงและ
ครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข�อมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเปEนข�าราชการและข�อควรพิจารณาอื่น ๆ ของผู�น้ันแล�วรายงานผลการพิจารณาน้ัน พร�อมด�วย
ข�อมูลดังกล�าวต�อผู�บังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปตามลําดับจนถึงนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 
 ข�อ 7  การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิของงานให�นับช�วงเวลาการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติตามข�อ 4 (9) ในครึ่งป)ที่แล�วมาเปEนเกณฑ� เว�นแต�ผู�อยู�ในหลักเกณฑ�ตามข�อ 4 (5) หรือ 
(6) หรือ (7) ให�นับช�วงเวลาปฏิบัติราชการไม�น�อยกว�าสี่เดือนเปEนเกณฑ�พิจารณา 
 ในกรณีที่พนักงานส�วนตําบลผู�ใดโอน เลื่อนตําแหน�ง ย�าย สับเปลี่ยนหน�าที่ไปช�วยราชการใน
หน�วยราชการอื่น ได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติงานนอกเหนือหน�าที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือลาไปปฏิบัติงานใน
องค�การระหว�างประเทศตามข�อ 4 (9) (ช) ในครึ่งป)ที่แล�วมาให�นําผลการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติงาน
ของผู�น้ันทุกตําแหน�งและทุกแห�งมาประกอบการพิจารณาด�วย 
 ข�อ 8 ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนแต�ละครั้ง นายกองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณา
รายงานผลจากผู�บังคับบัญชาตามข�อ 6 ประกอบกับมติหรือข�อพิจารณาและข�อเสนอความเห็นเกี่ยวกับ 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานส�วนตําบลของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล 
ถ�าเห็นว�าพนักงานส�วนตําบลผู�ใดอยู�ในหลักเกณฑ�ที่จะได�รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันตามข�อ 4 
และปฏิบัติตนเหมาะสมกับเปEนข�าราชการให�เลื่อนข้ันเงินเดือนให�แก�ผู�น้ันครึ่งข้ัน ถ�าเห็นว�าพนักงานส�วนตําบล 
ผู�น้ันอยู�ในหลักเกณฑ�ตามข�อ 5 ให�เลื่อนข้ันเงินเดือนให�แก�ผู�น้ันหน่ึงข้ัน 
 ในกรณีที่พนักงานส�วนตําบลผู�ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู�ในเกณฑ�ที่ควรจะได�รับการเลื่อน
ข้ันเงินเดือนครึ่งป)แรกหน่ึงข้ันแต�ไม�อาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนหน่ึงข้ันให�ได� เพราะมีข�อจํากัดเกี่ยวกับ 
โควตาที่จะใช�เลื่อนข้ันเงินเดือนของส�วนราชการน้ัน  ถ�าในการเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งป)หลังพนักงานส�วนตําบล 
ผู�น้ันมีผลการปฏิบัติงานและอยู�ในเกณฑ�ได�รับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหน่ึงข้ันอีก และไม�มีข�อจํากัดเกี่ยวกับ
จํานวนเงินที่จะใช�เลื่อนข้ันเงินเดือนในคราวน้ัน นายกองค�การบริหารส�วนตําบลอาจมีคําสั่งให�เลื่อนข้ันเงินเดือน
รวมทั้งป)ของพนักงานส�วนตําบลผู�น้ันเปEนจํานวนสองข้ันได� ทั้งน้ี ต�องอยู�ในโควตาร�อยละ 15 ของจํานวน
ข�าราชการที่ครองตําแหน�งอยู� ณ วันที่ 1 มีนาคม 
 ข�อ 9  การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งป)ให�แก�พนักงานส�วนตําบลซึ่งในครึ่งป)ที่แล�วมาได�รบั
อนุญาตให�ลาไปปฏิบัติงานในองค�การระหว�างประเทศตามข�อ 4 (9) (ช) หรือลาไปฟUVนฟูสมรรถภาพด�านอาชีพ
ตามข�อ 4 (9) (ฌ) ให�พิจารณาสั่งเลื่อนข้ันได�ครั้งละไม�เกินครึ่งข้ัน ทั้งน้ี ให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ�และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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 ข�อ 10 กรณีที่พนักงานส�วนตําบลผู�ใดถูกแต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล�าวหาว�า
กระทําความผิดวินัยอย�างร�ายแรงหรือถูกฟXองคดีอาญา จะนําเอาเหตุดังกล�าวในการไม�พิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนให�พนักงานส�วนตําบลผู�น้ันไม�ได� 
 ข�อ 11 กรณีที่พนักงานส�วนตําบลผู�ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว�าโทษภาคภัณฑ�และถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาให�ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน�าที่ราชการหือความผิดที่ทําให�เสื่อมเสีย
เกียรติศักด์ิของตําแหน�งหน�าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช�ความผิดที่ได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
และเปEนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน ถ�าถูกสั่งไม�เลื่อนข้ันเงินเดือนมาแล�วเพราะเหตุที่ถูก
ลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให�ลงโทษ จะสั่งไม�เลื่อนข้ันเงินเดือนซ้ําอีกครั้งหน่ึงเพราะเหตุ
จากการกระทําความผิดเดียวกันน้ันไม�ได� 
 ข�อ 12 กรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล�วมีผลทําให� 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานส�วนตําบลผู�ใดไม�เปEนไปตามหลักเกณฑ�ที่กําหนดไว�ในประกาศฉบับน้ี ให�
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส�วนตําบลผู�น้ันเสียใหม�ให�เปEนไปตาม
หลักเกณฑ�ที่กําหนดไว� 
 ข�อ 13  ในครึ่งป)ที่แล�วมาถ�าพนักงานส�วนตําบลผู�ใดอยู�ในเกณฑ�ที่จะได�เลื่อนข้ันเงินเดือนแต� 
ผู�น้ันจะต�องพ�นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว�าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วน
ท�องถ่ินให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนให�ผู�น้ันเพ่ือประโยชน�ในการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญในวันที่ 30 กันยายนของป)ที่จะพ�นจากราชการ   
 ข�อ 14  ในครึ่งป)ที่แล�วมาถ�าพนักงานส�วนตําบลผู�ใดอยู�ในเกณฑ�ที่จะเลื่อนข้ันเงินเดือนแต�ผู�น้ัน
ถึงแก�ความตายก�อนในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน
ให�ผู�น้ันเพ่ือประโยชน�ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยให�มีผลในวันที่ผู�น้ันถึงแก�ความตาย 
 ข�อ 15 พนักงานส�วนตําบลผู�ใดไม�อยู�ในหลักเกณฑ�ที่จะได�รับการเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ัน
ตามข�อ 4 เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลาหรือการมาทํางานสายตามที่กําหนด แต�
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาแล�วเห็นว�า มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนข้ันเงินเดือนให�พนักงานส�วน
ตําบลผู�น้ัน ให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลนําเสนอคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
พร�อมด�วยเหตุผลเพ่ือพิจารณาเปEนการเฉพาะราย ถ�าคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
เห็นชอบด�วยจึงจะสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนได� 
 ข�อ 16  ให�ใช�เกณฑ�และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพ่ือการเลื่อนข้ันเงินเดือน
พนักงานส�วนตําบล ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2565  

 ทั้งน้ี ต้ังแต�วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปEนต�นไป 

 ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 
 
 
         (นางเนาวรัตน�  เพ็ชรรัตน�) 
      ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล ปฏิบัติหน�าที ่
                                                       นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� 


