
 

หลักเกณฑ์การให้คุณใหโ้ทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  

……………………………. 
  ในการบริหารงานบุคคล นอกจากการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากรแล้ว 
จะต้องค านึงถึงความก้าวหน้าของบุคลากร การพิจารณาความดีความชอบกรณีมีผลการปฏิบัติมีผลสัมฤทธิ์เป็น
ผลดีแก่ทางราชการหรือตอบแทนผลการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและรักษาคนดีไว้ในองค์กร ในทาง
กลับกัน หากบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานโดยปราศจากผลสัมฤทธิ์ของงานหรือไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
รวมทั้งเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือชื่อเสียงขององค์กร ก็จ าเป็นต้องมีมาตรการ
ในการลงโทษต่อผลการปฏิบัติหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าวจะได้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีขึ้น ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ก.จ.)              
และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี(ก.จ.จ.สิงห์บุรี) ก าหนด ดังนี้ 
  1. เกณฑ์การให้คุณ 
      การให้คุณแก่บุคลากร เพ่ือตอบแทนผลการปฏิบัติงานจะใช้วิธีการประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่ประเมิน และผลงานที่สร้างชื่อเสียงกับองค์กร โดยก าหนดให้คุณเป็นลักษณะ
การจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน             
การประกาศคุณงามความดี การยกย่อง เชิดชู โดยถือปฏิบัติ ตามคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี(ก.จ.จ.สิงห์บุรี) 
ก าหนด ดังนี้ 

1.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน 
   - ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และ
ปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ถือว่าผู้นั้นมี
ความชอบ จะได้รับบ าเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นค าชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการได้เลื่อนขั้น
เงินเดือน ตามควรแก่กรณี 

   - การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดย
ค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความ



อุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินัย และการปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ    

  - การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่
ก าหนดในหมวดนี้  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาในกรณีท่ีไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ 

   - การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของ
อันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น  

  - ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นใน
แต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ  205 แล้ว
เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น  

(2)  ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย          
ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่งมิใช่ความ   ผิดที่ได้
กระท าโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 

  - ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นใน
แต่ละครั้งต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 208  และอยู่ใน
หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 
      (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
      (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์          
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้
รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 
      (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก  หรือมีการ               
ต่อสู้ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
      (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง          
ราชการเป็นพิเศษ  และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 
      (5)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษ
และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
      (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดี
ยิ่งแก่ประเทศชาติ 



  - การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นหรือผู้ได้รับมอบหมายน าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการ     
มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน   ครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง  โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการ
ลา  พฤติกรรมการมาท างาน  การรักษาวินัย  การปฏิบัติตามเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควร
พิจารณาอ่ืน ๆ  ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้น  พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ
ขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือแต่ละระดับที่ได้รับ          
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 

  - ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา
รายงานผล จากผู้บังคับบัญชา ถ้าเห็นว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ  ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น  ถ้าเห็นว่าข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในหลักเกณฑ์ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้
นั้นหนึ่งขั้น 

  ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่งปีแรกไม่
ถึงหนึ่งขั้น  ถ้าในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาผล
การปฏิบัติงานครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังรวมกันแล้วเห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หนึ่งขั้นส าหรับปีนั้น  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการ
ผู้นั้นเป็นจ านวนหนึ่งขั้นครึ่งได้ 

  ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่          
ควรจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น  แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้  เพราะ            
มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น  ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือน             
ครึ่งปีหลัง  ข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก  และ           
ไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมี
ค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นเป็นจ านวนสองขั้นได้ 

  ๑.๒ การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น 
   - ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับข้าราชการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ แรงจูงใจ และเป็นสวัสดิการต่าง ๆ ในการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่ก าหนดไว้
ส าหรับข้าราชการพลเรือน 

  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่บริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน   ค่าจ้าง  และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนส าหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ต่ ากว่าที่ก าหนดในมาตรา 35  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นอาจก าหนดตอบแทนอ่ืนแก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมอีกได้   

  การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัดตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง ต้องมีลักษณะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และเป็นการจ่ายให้ใน
ลักษณะของสวัสดิการส าหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยให้น าเงินในส่วนที่
เหลือจากกรณีที่ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ไม่สูงกว่าร้อยละสี่สิบตามมาตรา 35           
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาใช้  แต่ทั้งนี้วงเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนของข้าราชการหรือลูกจ้างท่ีได้รับแต่ละคนต้องไม่เกินห้าเท่าของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง  

  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับข้าราชการและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ดังต่อไปนี ้
      (1)  ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นประเภทเพ่ิมขึ้นใหม่นอกเหนือจากประเภทตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด  และก าหนดอัตราค่าตอบแทน  
ตลอดทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนประเภทใหม่นั้น   
      (2) ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามประเภทที่คณะกรรมการมาตรฐานการ    
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด  แต่ก าหนดอัตราค่าตอบแทนส าหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ประเภทนั้นให้ได้รับในอัตราที่สูงกว่าอัตราตามที่กฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการ            
พลเรือนจะได้รับ 

  การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา  
ก าหนดโดยค านึงถึงสิทธิ สวัสดิการที่ข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับ ความจ าเป็น ความเหมาะสม ภาระด้าน
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้  ให้เปรียบเทียบกับข้าราชการ และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่ืน ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการประเภทอื่น และภาคธุรกิจเอกชนประกอบด้วย 

  - เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแล้ว  ให้เสนอเรื่องให้  ก.จ.จ. 
พิจารณา  ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ให้ค านึงถึงสิทธิ สวัสดิการของข้าราชการ  และลูกจ้างที่ได้รับ ความ
จ าเป็น ความเหมาะสม งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้เปรียบเทียบกับข้าราชการ
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการประเภทอ่ืน และภาคธุรกิจ
เอกชนด้วย 

  ให้ ก.จ.จ. เสนอเรื่องการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง และความเห็นให้               
ก.จ. พิจารณา เมื่อ ก.จ. พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศใช้บังคับต่อไป  ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับไม่ก่อนวันที่  ก .จ. มีมติให้ความเห็นชอบการก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนนั้น 

  -การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับข้าราชการหรือลูกจ้าง  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากที่ก าหนดไว้เดิม หรือการยกเลิกการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนั้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ โดยอนุโลม 



  -การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับข้าราชการหรือลูกจ้าง   ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากที่ก าหนดไว้เดิม ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ โดยอนุโลม เว้นแต่ การก าหนดให้มีอัตราค่าตอบแทนลดลงต่ ากว่าอัตราที่กฎหมาย
หรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนจะได้รับ หรือการยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
นั้น จะกระท ามิได้  

  -  ในกรณีที่ อ งค์ การบริ หารส่ วนจั ง หวัดก าหนดประโยชน์ ตอบแทน อ่ืนส าหรั บ            
ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้ว  หากปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นไม่
สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้เป็นไป  ตามที่กฎหมายก าหนด 
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่
ก าหนดเป็นล าดับแรก เพ่ือมิให้ขัดหรือแย้งและไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

   ๑.๓ การประกาศคุณงานความดี การยกย่อง เชิดชู 
   - มีการยกย่องชมเชยบุคลากรดีเด่นในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการท างาน  ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  เพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากรในสังกัด 
 

   ๑.๔ การให้โทษ 
   - มีการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา 
   - มีการบันทึกชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร 
   - มอบหมายงานอื่นให้ปฏิบัติเนื่องจากกระท าความผิด 
   - ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงือ่นไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 

   

   

   

  

   

   

 


