ประกาศสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนเจาหนาที่ของสถาบัน
พ.ศ. ๒๕๖๓
__________________________________________________________

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนเจาหนาที่ของสถาบัน
สงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) ใหมีความเหมาะสม
และชัดเจนยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ (๓) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
สงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบขอ ๒๐ แหงขอบังคับคณะกรรมการสถาบันสงเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
และขอ ๑๓ แหงระเบียบคณะกรรมการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ. ๒๕๖๓ ผูอํานวย
การสถาบันจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนเจาหนาที่ของสถาบัน พ.ศ.
๒๕๖๓
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
"สถาบัน" หมายความวา สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน (องคการมหาชน)
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
"ผูอํานวยการ" หมายความวา ผูอํานวยการสถาบัน
"เจาหนาที่" หมายความวา ผูที่สถาบันจางไวปฏิบัติงานเปนการประจําซึ่งไดรับการบรรจุแตง
ตั้งเปนเจาหนาที่ตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาจางหรือคําสั่งจาง และหมายความรวมถึงลูกจางที่สถาบันได
จางปฏิบัติงานดวย
"การประเมินผลการปฏิบัติงาน" หมายความวา การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
เพื่อประโยชนของสถาบันในการพิจาณาเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน
หรือการปรับเพิ่มเงินเดือนหรือคาตอบแทนอื่นประจําป การเลื่อนระดับ การปรับหรือเลื่อนตําแหนงหนาที่ การ
ใหรางวัลพิเศษประจําป รวมทั้งการตอสัญญาหรือยกเลิกสัญญา

- ๒ "การเลื่อนเงินเดือน" ใหหมายความรวมถึง การขึ้นเงินเดือน การปรับเพิ่มเงินเดือน หรือคา
ตอบแทนอื่นประจําป ตามขอบังคับหรือระเบียบอื่นใดซึ่งคณะกรรมการไดกําหนดไวตามแตกรณีดวย
"ปงบประมาณ" หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมของปหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
ของปถัดไป และใหใช ป พ.ศ. ของปถัดไปเปนชื่อปงบประมาณนั้น
ขอ ๔ ใหนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของเจาหนาทีต่ ามระเบียบคณะกรรมการสถาบัน
สงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ.๒๕๖๓ มาใชในการเลื่อนเงินเดือนตามประกาศนี้
ขอ ๕ เจาหนาที่ผูใดจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน จะตองผานทดลองงานและปฏิบัติ
งานมาแลวไมตํ่ากวาสี่เดือนในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงจะไดรับการเลื่อนเงินเดือนประจําปเสมือน
ปฏิบัติงานครบรอบการประเมินในแตละรอบ
ขอ ๖ เจาหนาที่ผูใดไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน แตอยูระหวางถูกสอบสวนความผิดทาง
วินัยกอนมีการเลื่อนเงินเดือน ใหผูอํานวยการสั่งชะลอการเลื่อนเงินเดือนไวกอนจนกวาการสอบสวนความผิด
ทางวินัยนั้นจะถึงที่สุด
เมื่อการสอบสวนทางวินัยถึงที่สุดในปงบประมาณใด และปรากฏวาเจาหนาที่ผูนั้น ไมถูก
ลงโทษทางวินัย หรือถูกลงโทษแตเปนโทษไมสูงกวาโทษตักเตือนเปนลายลักษณอักษรหรือไมมีมลทิน หรือมัว
หมอง ใหผูอํานวยการสั่งเลื่อนเงินเดือนใหเจาหนาที่ผูนั้นยอนหลังไดไปถึงวันแรกของปงบประมาณที่มีสิทธิที่ได
เลื่อนเงินเดือน
ขอ ๗ เจาหนาที่ผูใดที่ผูอํานวยการเห็นสมควรใหเลื่อนเงินเดือนและกอนที่จะมีคําสั่งเลื่อนเงิน
เดือนตามปกติ ปรากฏวาเจาหนาที่ผูนั้นถูกเรียกพลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดสอบความพรั่ง
พรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือตองออกจากตําแหนงไปเพราะเหตุเจ็บปวยซึ่งแพทยได
ตรวจรักษาแลว เห็นวาไมสามารถปฏิบัติงานตอไปไดอีก ใหผูอํานวยการสั่งเลื่อนเงินเดือนในปงบประมาณนั้น
โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ผูนั้นมีสิทธิจะไดเลื่อนเงินเดือน
ขอ ๘ เจาหนาที่ซึ่งไมอยูในเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
(๑) ไมผานทดลองงาน หรือผานการทดลองงานแตปฏิบัติงานมาแลวไมครบสี่เดือนในรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๒) ไดรับการพิจารณาตามระดับคะแนนและระดับผลงานตํ่ากวาพอใช
(๓) ในชวงปงบประมาณที่ผานมา มีการลางานเกินกวาสิทธิการลาที่กําหนดไว ในแตละ
ประเภท
(๔) ในชวงปงบประมาณที่ผานมา มีการขาดงานโดยไมมีเหตุผลอันควร
(๕) ถูกลงโทษทางวินัยและเปนโทษสูงกวาโทษตักเตือนเปนลายลักษณอักษร หรือมีมลทิน
หรือมัวหมอง
(๖) เหตุอื่นๆ ตามที่กําหนดในระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชนของสถาบัน ผูอํานวยการอาจผอนผันเกณฑตาม
วรรคหนึ่งเฉพาะ (๓) (๔) และ (๕) ก็ได

- ๓ ขอ ๙ การเลื่อนเงินเดือนเจาหนาที่ของสถาบันใหเปนไปตามเกณฑดังตอไปนี้
คะแนนรวม
ระดับผลการปฏิบัติงาน
เกณฑพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน (รอยละ)
๙๕-๑๐๐
ดีเดน
๕.๐๑ - ๗.๕๐
๘๕-๙๔.๙๙
ดีมาก
๓.๐๑ – ๕.๐๐
๗๕-๘๔.๙๙
ดี
๑.๐๑ - ๓.๐๐
๖๕-๗๔.๙๙
พอใช
๐.๐๕ - ๑.๐๐
๕๐ – ๖๔.๙๙
ตองปรับปรุง
๐
ขอ ๑๐ เมื่อสถาบันไดคํานวณวงเงินงบประมาณประจําปสําหรับการปรับเพิ่มเงินเดือน หรือ
เปนกรณีวงเงินที่ตองเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการแลวแตกรณีเรียบรอยแลว ใหปดเศษเงินเดือน
ใหเปนหลักหนวย โดยหากเงินเดือนหลักสตางค ตั้งแต ๐.๐๑ - ๐.๔๙ ใหปดลงเปน ๐ บาท หากเงินเดือนหลัก
ตั้งแต ๐.๕๐ – ๐.๙๙ บาท ใหปดขึ้นเปนจํานวนเต็มหลักหนวย
ขอ ๑๑ ผูอํานวยการเปนผูพิจารณาและผูอนุมัติอัตราเงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือน
ของเจาหนาที่ทุกตําแหนง
ใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับของเจาหนาที่ผูที่ไดรับการเลื่อนเงินเดือน พิจารณา
เสนอเลื่อนเงินเดือนเจาหนาที่ในสังกัดพรอมเหตุผลการพิจารณาตอผูอํานวยการเพื่ออนุมัติตามวรรคหนึ่ง
ผูอํานวยการอาจพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อทํา
หนาที่กลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกอนเสนอผูอํานวยการตามวรรคหนึ่งก็ได
กรณีการเลื่อนเงินเดือนของตําแหนงผูตรวจสอบภายในตามประกาศนี้ ใหผูอํานวยการและ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารวมกันแลวเสนอใหคณะกรรมการใหความเห็นชอบกอนจึงจะดําเนินการ
เลื่อนเงินเดือนได
ขอ ๑๒ ในแตละรอบการประเมิน ใหหนวยงานภายในของสถาบัน พิจารณาเสนอเลือ่ นเงิน
เดือนของเจาหนาที่ตามเกณฑที่กําหนดในประกาศนี้ และใหสํานักที่รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล ดําเนินการ
แจงเวียนแบบประเมิน รวมทัง้ กําหนดระยะเวลาทีจ่ ะนําสงแบบประเมินเพือ่ พิจารณา และรวบรวมแบบประเมิน ซึ่ง
ผูรับผิดชอบแตละสํานักไดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานแลว เพื่อนําเสนอผานรองผูอํานวยการที่รับผิดชอบ
กํากับดูแลหรือไดรับมอบหมาย เพื่อนําเสนอผูอํานวยการพิจารณาตามลําดับ
กรณีเจาหนาที่ที่ไดรับการปรับยายระหวางรอบประเมิน
ปจจุบันเปนผูเสนอการเลื่อนเงินเดือน

ใหหนวยงานที่เจาหนาที่สังกัดอยู

- ๔ ขอ ๑๓ ใหงานทรัพยากรบุคคลรวบรวมสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อ
การเลื่อนเงินเดือนตามแบบฟอรมที่กําหนดตามขอ ๑๒ และใหนําเสนอพิจารณาตามลําดับจนถึงผูอํานวยการ
ขอ ๑๔ ใหผูอํานวยการเปนผูรักษาการตามประกาศนี้และมีอํานาจออกคําสั่งหรือกําหนดหลัก
เกณฑหรือวิธีการปฏิบัติตางๆ รวมทั้งกําหนดแบบฟอรมเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามประกาศนี้ไดเทาที่ไม
ขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามประกาศนี้ ใหผูอํานวยการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
คําวินิจฉัยของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวรานนท ปติวรรณ)
ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
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