
 
ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลสะลวง 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 

องค์การบรหิารส่วนต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13  ประกอบกับมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลในการ

ประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบให้ออกประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ

ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.2558 คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

เชียงใหม่  ในการประชุมครัง้ที่ 13/2558  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558  มีมติให้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลขึ้นใหม่ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

เชียงใหม่  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.2558  

  ข้อ 2 ประกาศก าหนดนีใ้หใ้ช้บังคับตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในหมวด 10 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

เชียงใหม ่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล ฉบับลงวนัที่ 

28 ตุลาคม พ.ศ.2545 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

  ข้อ 4 ในประกาศก าหนดนี ้

    "ป"ี  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 

    "คร่ึงปีแรก"  หมายความวา่  ระยะเวลาตัง้แต่วันที ่ 1  ตุลาคม  ถงึวนัที่  31  มีนาคม 

    "คร่ึงปีหลัง"  หมายความวา่  ระยะเวลาตัง้แต่วันที ่ 1  เมษายน  ถงึวันที ่30 กันยายน 

         "คร่ึงปีที่แล้วมา"  หมายความว่า  ระยะเวลาคร่ึงปีแรก หรอืครึ่งปีหลังที่ผา่นมา แล้วแตก่รณี 

  ข้อ 5 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลปีละสองคร้ัง ตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข้อ 6 การเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนักงานส่วนต าบลให้เลือ่นปลีะสองคร้ัง ดงันี ้

(1) คร้ังที่ 1 เป็นการเลื่อนขั้นเงนิเดือนส าหรับการปฏิบตัิราชการในคร่ึงปีแรก โดยให้เลื่อน 

ในวันที ่1 เมษายนของปีทีไ่ด้เลื่อน 

(2) คร้ังที่ 2 เป็นการเลื่อนขั้นเงนิเดือนส าหรับการปฏิบตัิราชการในคร่ึงปีหลัง โดยให้เลือ่น 

ในวันที ่1 ตุลาคมของปีถัดไป 

  ข้อ 7 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับหรือระดับ

เงินเดือนส าหรับประเภทต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น   
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  ข้อ 8 พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่

ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

       (1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความ

อุตสาหะจนเกิดผลดีหรอืความกา้วหน้าแกร่าชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พจิารณาประเมินตามข้อ  5   แล้วเห็นว่า

อยู่ในเกณฑท์ี่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้น  

    (2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาล

พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติ

ศักดิข์องต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

      (3) ในคร่ึงปีที่แล้วมาตอ้งไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกวา่สองเดือน 

      (4) ในคร่ึงปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

      (5) ในคร่ึงปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเขา้รับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สี่เดือนหรือได้

ปฏิบัติราชการมาแล้วเปน็เวลาไม่นอ้ยกวา่สี่เดอืนกอ่นถงึแกค่วามตาย 

      (6) ในคร่ึงปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน หรือปฏิบตัิ  การ

วิจัยในประเทศหรือตา่งประเทศ  ต้องมเีวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกวา่สี่เดือน 

          (7) ในคร่ึงปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรอื

ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกวา่สี่เดือน 

      (8) ในคร่ึงปีที่แล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนครัง้ที่นายกองคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลก าหนดเปน็หนงัสอืไว้กอ่นแล้ว  โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพทอ้งที่อนัเปน็ที่ตั้งของแตล่ะส่วน

ราชการหรอืหน่วยงาน 

      (9) ในคร่ึงปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบตัิราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไม่เกนิยีส่ิบสามวนัแต่ไม่

รวมถงึวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังตอ่ไปนี ้

           (ก)  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธฮีัจย ์ณ เมอืงเมกกะ  ประเทศซาอุดอิาระเบยี  

เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจา่ยเงนิเดือน 

           (ข)  ลาคลอดบตุรไม่เกนิเก้าสิบวัน 

           (ค)  ลาป่วยซึง่จ าเป็นต้องรักษาตัวเปน็เวลานานไมว่่าคราวเดียวหรอืหลายคราวรวมกัน 

ไม่เกนิหกสิบวนัท าการ 

           (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรอืในขณะเดนิทาง

ไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที ่

           (จ)  ลาพักผอ่น 

           (ฉ)  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรอืเข้ารับการเตรยีมพล 

           (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองคก์ารระหว่างประเทศ 

           (ซ)  ลาไปช่วยเหลอืภรยิาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธไิด้รับเงนิเดือนระหวา่งลาตาม

กฎหมายว่าด้วยการจา่ยเงินเดือน 

           (ฌ)  ลาไปฟื้นฟสูมรรถภาพด้านอาชีพ 
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 การนับจ านวนวนัลาไม่เกนิยี่สบิสามวนัส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ให้นับเฉพาะวันท าการ 

  ข้อ 9 พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็น

ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 8  และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใด

ประการหนึ่งหรอืหลายประการดังต่อไปนีด้้วย 

      (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันกอ่ให้เกดิประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถอืเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
 

      (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคดิรเิร่ิมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นควา้หรือประดิษฐ์สิง่ใดสิ่ง

หนึ่งซึ่งเปน็ประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ด าเนนิการตามความคดิรเิร่ิม หรือได้รับรองให้

ใช้การค้นควา้หรือสิ่งประดิษฐน์ั้น 

      (3)  ปฏิบัติงานตามหนา้ทีท่ี่มีสถานการณต์รากตร าเสีย่งอันตรายมาก  หรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยง

ต่อความปลอดภัยของชีวติเปน็กรณีพเิศษ 

      (4)  ปฏิบัติงานทีม่ีภาระหน้าที่หนักเกนิกวา่ระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชนต์่อทางราชการ

เป็นพิเศษ  และปฏิบตัิงานในต าแหนง่หนา้ที่ของตนเปน็ผลดีด้วย 

      (5)  ปฏิบัติงานต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษและ

งานนัน้ได้ผลดียิง่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 

      (6)  ปฏิบัติงานทีไ่ด้รับมอบหมายให้กระท ากจิกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดียิง่แก่

ประเทศชาต ิ

  ข้อ 10 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามข้อ 8  และข้อ 9  ให้

ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามข้อ  5  มาเป็นหลักในการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง   โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา  พฤติกรรมการมาท างาน  

การรักษาวินัย  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่น ๆ  ของผู้นั้นแล้วรายงาน

ผลการพิจารณานั้น  พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายกองค์การ

บรหิารส่วนต าบล 

ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง    ให้ผูบ้ังคับบัญชาชัน้เหนือขึน้ไปแต่ละระดับที่ได้รับ 

รายงานเสนอความเหน็เพื่อประกอบการพจิารณาของนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลดว้ย 

  ข้อ 11 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานให้นับชว่งเวลาการปฏิบัติราชการ

และการปฏิบัติงานตามข้อ  8 (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 8 (5) หรือ (6)  

หรือ (7)  ให้นับชว่งเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกวา่สี่เดือนเป็นเกณฑพ์ิจารณา 

  ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดโอน  เลื่อนต าแหน่ง  ย้าย  สับเปลี่ยนหน้าที่ไปช่วยราชการใน

หน่วยราชการอื่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใด  หรือลาไปปฏิบัติงานใน

องคก์ารระหว่างประเทศตามข้อ  8 (9) (ช)  ในคร่ึงปีที่แล้วมาให้น าผลการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติงานของ

ผู้นั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 
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  ข้อ 12 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา

รายงานผลจากผูบ้ังคับบัญชาตามข้อ 10 ประกอบกับข้อ 14   ถา้เห็นว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์

ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ  8   และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการให้

เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผูน้ั้นครึ่งขั้น  ถา้เห็นว่าพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  

9  ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แกผู่้นั้นหนึ่งขั้น 

  ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการ

เลื่อนขั้นเงินเดือนคร่ึงปีแรกหนึ่งขั้น  แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้เพราะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับโควตาที่

จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถา้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนคร่ึงปีหลังพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นมีผลการ

ปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะใช้

เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของ

พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเป็นจ านวนสองขั้นได้ ทั้งนี ้ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 ของจ านวนพนักงานส่วนต าบลที่

ครองต าแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 

  ข้อ 13 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมา

ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  8 (9) (ช) หรือลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน

อาชีพตามข้อ 8 (9) (ฌ) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น   ทั้งนี้ ให้มี

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ข้อ 14 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

พนักงานส่วนต าบล เพื่อท าหน้าที่พจิารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล

ทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 

และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีสถานศึกษาในสังกัด

ให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเป็นเลาขานุการ 

  ข้อ 15 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะน าเอาเหตุที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูกแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างรา้ยแรงหรอืถูกฟ้องคดีอาญา มาเป็นเหตุในการไม่

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นไม่ได้ 

  ข้อ 16 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์และถูก

ศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย

เกยีรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเป็น

การถูกลงโทษจากการกระท าความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัย

หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระท า

ความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 

  ข้อ 17 ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลท าให้การ

เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นายกองค์การ

บรหิารส่วนต าบลพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้

ในประกาศก าหนดนี ้
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  ข้อ 18 ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้น

จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ ในวันที่ 30 

กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 

  ข้อ 19 ในครึ่งปีที่แล้วมาถา้พนักงานส่วนต าบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นถึง

แกค่วามตายกอ่นหรอืในวันที่ 1 เมษายน หรอื 1 ตุลาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้

ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถงึแกค่วามตาย 

  ข้อ 20 พนักงานส่วนต าบลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตาม

ข้อ 8  เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  การลา   หรือการมาท างานสายตามที่ก าหนดหรือเหตุ

จ าเป็นนอกจากกรณีดังกล่าว แต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อน

ขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบลผู้นั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน าเสนอ ก.อบต.จังหวัด  พร้อมด้วย

เหตุผล เพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะรายถา้ ก.อบต.จังหวัด เห็นชอบด้วยจึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 

  ข้อ 21 ให้ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามประกาศนี้  ตั้งแต่การ

เลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559  เป็นต้นไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบและถอืปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที ่ 25  กันยายน  พ.ศ.2560 

 

         รอ้ยต ารวจตร ี    

(โกมินทร ์  ทิพจร) 

นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลสะลวง 

 

 

 

 

 


