
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 
อาศัยอำนาจตามมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 10 การเลื่อนขั้นเงินเดือน และข้อ 417/29 หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทน
ประจำปี ของประกาศคณะกรรมการพนักส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (จนถึงปัจจุบัน) องค์การ
บริหารส่วนตำบลตาอ็อง จึงประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี้ 

ข้อ 1 การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้ 
        (1) ครั้งที่ หนึ่ง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้

เลื่อนในวันที่ 1 เมษายน ของปีที่ได้เลื่อน 
        (2) ครั้งที่ สอง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้

เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป 
ข้อ 2 พนักงานส่วนตำบลผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมต่อตำแหน่งหน้าที่ และปฏิบัติราชการมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ถือว่าผู้นั้นมีความดีความชอบสมควรได้
เลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก 

ข้อ 3 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ จะประเมินใน
รูปแบบคณะกรรมการภายใต้ หลักเปิดเผย โปร่งใส โดยองค์การบริหารส่วนตำบล จะดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้น 2 คณะ ดังนี้ 

        (1) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประเมิน
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีหน้าที่ ให้คำปรึกษาและพิจารณา
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  
พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทุกประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง โดย ใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ต่อไป  

        (2) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน มีหน้าที่ พิจารณาและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ  ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส  เป็นธรรม  
ยึดหลักคุณธรรม  โดยให้นำผลการปฏิบัติงาน  พฤติกรรมในการทำงาน และสมรรถนะของพนัก งาน มาเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น/ค่าจ้าง เสร็จแล้วรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เพ่ือ
ออกคำสั่งเลื่อนขั้น/ค่าจ้าง ต่อไป 

ข้อ 4 ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้งจะพิจารณาจากการมาทำงาน ไม่ลาเกินจำนวนครั้งที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดไว้ 

ข้อ 5 จำนวนโควตา และวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 
        (1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน) ให้มีโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น 

ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนพนักงานส่วนตำบล ณ วันที่ 1 มีนาคม  
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          (2) การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) ให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินร้อยละ 6 ของ
อัตราเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ณ วันที่ 1 กันยายน โดยให้นำวงเงินที่ใช้เลื่อนไปแล้วครั้งที่ 1 เมษายน มาหัก
ออก  
         (3) การแบ่งกลุ่มพนักงานส่วนตำบล เพื่อพิจารณาจัดสรรโควตาสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือน
เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 ประเภททั่วไป (ปง.-อส.) วิชาการ(ปก.-ชก.พิเศษ) อก.ท้องถิ่น (ต้นและ
กลาง) และบริหารท้องถิ่น (ต้นและกลาง) 

กลุ่มที่ 2  ประเภทวิชาการ (เชี่ยวชาญ)  อก.ท้องถิ่น (สูง) และบริหารท้องถิ่น (สูง) 
  ข้อ 7 หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานจ้าง เว้นแต่พนักงานจ้างทั่วไป 
   (1) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานงานในรอบปีที่แล้วมาในตำแหน่งที่จะเลื่อน
ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 8 เดือน (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน )  
   (2) พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า ระดับดี ได้
ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน 
   ทั้งนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ 4 ของ
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ณ วันที่ 1 กันยายน  
   กรณีพนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทนถึงขั้นสูงของอัตราค่าตอบแทน ให้ได้ รับอัตรา
ค่าตอบแทนพิเศษได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงตำแหน่งนั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทน
พิเศษตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีที่มีการประเมิน ถึง 30 กันยายนของปีถัดไป 
   (3) องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ข้อ 8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
    1.1) ปริมาณผลงาน 
    1.2) คุณภาพผลงาน 
    1.3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
    1.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
   (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของ
แต่ละสมรรถนะ แล้วให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับ
สมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่กำหนด โดยในแต่ละรอบการประเมิน ให้นำผลคะแนนการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดย
กำหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน  ดังนี้ 
   ดีเด่น  95 – 100  คะแนน 
   ดีมาก  85 – 94   คะแนน 
   ดี  75 – 84    คะแนน 
   พอใช้  65 – 74   คะแนน 
   ปรับปรุง  น้อยกว่า 65  คะแนน 
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  เมื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดแล้ว ให้จัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างตามลำดับคะแนนผลการประเมิน เสนอ
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส ความโปร่งใส และความเป็น
ธรรมของการประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือนำไปใช้ในการเลื่อน
อัตราค่าตอบแทนและการบริหารงานบุคคลต่อไป ทั้งนี้  เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปผู้รับการ
ประเมินทราบและให้คำปรึกษาแนะนำแก่พนักงานจ้าง เพ่ือแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
  ทั้งนี้ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ต้องถือปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (จนถึงปัจจุบัน) 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  ตุลาคม พ.ศ. 2559 

                                                   
                 (นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


