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การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

ความหมาย 
  การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานเทศบาล หมายถึง การให้บ าเหน็จความดีความชอบตอบ

แทนใหแ้ก่พนักงานเทศบาลที่ประพฤติตนอยู่ในจรรยา มีระเบียบวินัย และปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่

ผา่นมาอย่างมปีระสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของเทศบาล และ พนักงานผูใ้ดปฏิบัติตน

เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นที่   น่าพอใจ

ของทางราชการ ถือว่าผูน้ั้นมคีวามชอบจะได้รับบ าเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นค ำชมเชย เครื่องเชิดชู

เกียรต ิ รำงวัล หรอืการได้เลื่อนขัน้เงินเดือน ตามควรแก่กรณี   

  ฉะนั้น  การเลื่อนขั้นเงินเดือน จึงหมายถึง  การสั่งให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือนใน

ขั้นที่สูงขึ้น เพื่อตอบแทนความดีความชอบที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติในรอบปีที่แล้วมา 

 

ประเภทของการเลื่อนขั้นเงนิเดือน 
 1. การเลื่อนขั้นเงนิเดือนประจ าปี 

 2. การเลื่อนขั้นเงินเดอืนกรณีถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 

 

องค์ประกอบของการเลื่อนขัน้เงนิเดือน 
 1. คุณภาพและปริมาณงาน 

 2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

 3. ความสามารถและความอุตสาหะ 

 4. คุณธรรมและจรยิธรรม  

    5. การรักษาวินัย 

 6. การปฏิบัติตนเหมาะสม 

 

กฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 ๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขัน้  

เงินเดอืนพนักงานเทศบาล หมวด 11 ขอ้ 223-250 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2553   
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ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนกังานเทศบาล 

  1. หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนักงานเทศบาล หมายถึงดังนี้ 

  "ป"ี  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 

  "คร่ึงปีแรก"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแตว่ันที่  1  ตุลาคม  ถึงวันที่  31  มีนาคม 

  "คร่ึงปีหลัง"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแตว่ันที่  1 เมษายน  ถึงวันที่ 30 กันยายน 

  "คร่ึงปีที่แล้วมา" หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรอืครึ่งปีหลัง  ที่ผา่นมาแล้ว                 

แตก่รณี 

  2.   ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล              

การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลปีละสองครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงาน            

เทศบาลก าหนด 

  3.   การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้ 

   (1)  ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก  เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 

   (2)  ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง  เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป 

  4.   การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ให้เลื่อนได้ไม่เกินขัน้สูงของอันดับ

เงินเดอืนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแตง่ตัง้   

  5.   พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้ง

ต้องอยู่ในหลักเกณฑด์ังต่อไปนี้ 

 (1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และ

ด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรอืความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตาม

ข้อ  2   แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงนิเดือนครึ่งขั้น  

  (2)  ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษ

ทางวนิัย  ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผดิที่เกี่ยวกับ

การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรอืความผดิที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน

ซึ่งมิใช่ความ   ผดิที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผูใ้ดอยู่ในหลักเกณฑท์ี่สมควรได้เลื่อนขั้นเงนิเดือนและได้ถูก 

งดเลื่อนขัน้เงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหล้งโทษในกรณีนัน้       

มาแล้ว  ให้ผู้บังคับบัญชาเลื่อนขั้นเงินเดอืนประจ าครึ่งปีต่อไปให้ผู้นัน้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  หรอืวันที่ 1 

ตุลาคม ของครั้งที่จะได้เลื่อนเป็นต้นไป 
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   (3)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 

   (4)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มเีหตุผลอันสมควร 

   (5)  ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเขา้รับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่

เดือน 

   (6)  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผูไ้ด้รับอนุญาตให้ไปศกึษาในประเทศ  หรอืไป

ศกึษา อบรม  หรอืดูงาน ณ ตา่งประเทศ  ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศกึษาฝกึอบรม  และ

ดูงาน  ณ  ตา่งประเทศ  ต้องได้ปฏิบัติหนา้ที่ราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

   (7)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา  หรอืมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่

นายกเทศมนตรี  หรอืผูซ้ึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแลว้  โดยค านึงถึงลักษณะงานและ

สภาพท้องที่อันเป็นที่ตัง้ของแตล่ะสว่นราชการหรอืหนว่ยงาน 

   (8)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไม่เกิน

ยี่สิบสามวันแต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 

           (ก)  ลาอุปสมบท  หรอืลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย  เฉพาะวันลาที่มสีิทธิ์ได้รับเงนิเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าดว้ยการจา่ยเงินเดือน 

           (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 

           (ค)  ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรอื

หลายคราว รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 

           (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนา้ที่

หรอืในขณะ เดินทางไปหรอืกลับจากปฏิบัติราชการตามหนา้ที่ 

           (จ)  ลาพักผอ่น 

           (ฉ)  ลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

           (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สบิสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย             

ที่ไม่ใชว่ันลาป่วยตาม  

    (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ 

  6.  พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนหนึ่งขัน้ในแต่ละครั้งต้อง

เป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5  และอยู่ในหลักเกณฑ์

ประการใดประการหนึ่งหรอืหลายประการดังต่อไปนีด้้วย 

   (1)  ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ได้ผลดีเด่น  มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  อัน

ก่อใหเ้กิดประโยชน์และผลดียิ่งตอ่ทางราชการและสังคมจนถอืเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
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   (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้าหรอื

ประดิษฐ์  สิง่ใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ด าเนินการตาม

ความคิดริเริ่มหรอืได้รับรองให้ใชก้ารค้นคว้าหรอืสิ่งประดิษฐ์นัน้ 

   (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มสีถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก  หรอืมี

การตอ่สู้  ที่เสี่ยงตอ่ความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

   (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ตอ่

ทางราชการเป็นพิเศษ  และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

   (5)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ดว้ยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย 

ยากล าบากเป็นพิเศษและงานนั้นได้ผลดยีิ่งเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการและสังคม 

   (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายใหก้ระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จ

เป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 

  7.  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนักงานเทศบาลตามข้อ 5  และ  ข้อ 6  ให้

ผูบ้ังคับบัญชาชั้นต้นหรอืผูไ้ด้รับมอบหมายน าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ 

งานที่ได้ด าเนินการตามข้อ  2  มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง  

โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา  พฤติกรรมการมาท างาน  การรักษาวินัย  การปฏิบัติตาม

เหมาะสมกับการเป็น พนักงานเทศบาลและข้อควรพิจารณาอื่น ๆ  ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการ

พิจารณานั้น  พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผูบ้ังคับบัญชาช้ันเหนอืขึน้ไปตามล าดับจนถึงนายกเทศมนตรี 

  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ผูบ้ังคับบัญชาชั้นเหนอืแตล่ะระดับที่ได้รับ          

รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีดว้ย 

  8.   การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้นับช่วงเวลาการ               

ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  5 (8) (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็น

เกณฑ ์เว้นแต่  ผู้อยู่ในหลักเกณฑต์ามข้อ 5 (5) หรอื (6)  ให้นับชว่งเวลาปฏิบัติราชการไม่นอ้ยกว่าสี่

เดือนเป็นเกณฑพ์ิจารณา 

  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผูใ้ดโอน  เลื่อนต าแหนง่  ย้าย  สับเปลี่ยนหน้าที่  ไปช่วย               

ราชการในต่างกระทรวง  ทบวง  กรม  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนอืหน้าที่หรอืงานพิเศษอื่น

ใดหรอืลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  5 (8) (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาให้น าผลการ

ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกต าแหนง่และทุกแหง่มาประกอบการพิจารณาด้วย 

  9.   ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง  นายกเทศมนตรีพจิารณารายงานผล 

จากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 7   ถ้าเห็นว่าพนักงานเทศบาลผูใ้ดอยู่ในหลักเกณฑท์ี่จะได้รับการพิจารณา 

เลื่อนขัน้เงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ  5   และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาล  ให้เลื่อนขัน้      
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เงินเดอืนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น  ถ้าเห็นวา่พนักงานผูน้ั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  6  ให้

เลื่อนขัน้ เงนิเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขัน้ 

  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผูใ้ดได้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือน ครึ่งปีแรกไม่ถึงหนึ่งขั้น  ถ้า

ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง  นายกเทศมนตรไีด้พิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรกกับ

ครึ่งปีหลังรวมกันแลว้เห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการที่จะได้รับการเลื่อนขัน้เงนิเดือนหนึ่งขัน้ส าหรับปีนัน้  

นายกเทศมนตรีอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขัน้เงินเดือนรวมทั้งปีของพนักงานผูน้ั้นเป็นจ านวนหนึ่งขัน้ครึ่งได้แต่

ผลการปฏิบัติงานทั้งปีของพนักงานผูน้ั้นจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลาย

ประการดังต่อไปนีด้้วย 

   (1)  ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ได้ผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อัน

ก่อใหเ้กิดประโยชน์และผลดีต่อทางราชการและสังคม 

   (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรอืได้ค้นคว้า  หรอื

ประดิษฐ์สิ่งใด  สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการ 

   (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มสีถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตราย  หรอืมีการ

ต่อสูท้ี่เสี่ยงตอ่ความปลอดภัยของชีวิต 

   (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ตอ่

ทางราชการและปฏิบัติงานในต าแหนง่หน้าที่ของตนเป็นผลดดี้วย 

  (5)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ดว้ยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย  

ยากล าบากและงานนั้นได้ผลดีเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการและสังคม 

   (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายใหก้ระท ากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จ

เป็นผลดีแก่ประเทศชาติ 

  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผูใ้ดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑท์ี่ควรจะได้รับการเลื่อน

ขั้นเงนิเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น  แตไ่ม่อาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้  เพราะมีขอ้จ ากัดเกี่ยวกับ

จ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น  ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดอืนครึ่งปีหลัง  พนักงาน

เทศบาล ผูน้ั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือนหนึ่งขั้นอีก  และไม่มขี้อจ ากัด

เกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดอืนในคราวนั้น  นายกเทศมนตรอีาจมคี าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือน

รวมทั้งปีของพนักงานเทศบาลผูน้ั้นเป็นจ านวนสองขั้นได้ 

  10.  การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดอืนครึ่งปีให้แก่พนักงานเทศบาล  ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมา 

ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  5 (8) (ช) ให้นายกเทศมนตรี

พิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้นเมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยให้สั่งเลื่อนย้อนหลัง 
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ไปในแต่ละครั้งที่ควรจะได้เลื่อน  ทั้งนี้  ให้มกีารประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

นายกเทศมนตรีก าหนด 

  11.  ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนแตล่ะครั้ง  ถ้านายกเทศมนตรี เห็นสมควรให้         

พนักงานเทศบาลผูใ้ดได้เลื่อนขั้นเงินเดอืน  แตป่รากฏว่าได้มคี าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน             

พนักงานเทศบาลผูน้ั้นว่ากระท าผดิวินัยอย่างร้ายแรงก่อนมคี าสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน  ให้นายกเทศมนตรี          

รอการเลื่อนขั้นเงนิเดือนไว้ก่อน  และให้กันเงินส าหรับเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ด้วย  เมื่อการสอบสวนและ              

การพิจารณาแล้วเสร็จ  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาดังนี้ 

   (1)  ถ้าผู้ถูกแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผิด  หรอืจะต้องถูก

ลงโทษภาคทัณฑ์  ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืนที่รอการเลื่อนไว้ได้  ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่ง

ครั้งให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแตล่ะครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงนิเดือนไว้ แมว้่าผูน้ั้นจะได้ออก

จากราชการไปแล้วก็ตาม 

   (2)  ถ้าผู้ถูกแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดอืน  หรอื

ลดขั้นเงนิเดือน  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดอืนที่รอการเลื่อนไว้  ถ้าได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง

ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่จะถูกลงโทษ  ถ้าผูน้ั้นได้ออกจากราชการไปแล้วดว้ย

เหตุอื่นที่มิใชเ่พราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ให้งด

เลื่อนขัน้เงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้นเงนิเดือนครั้งสุดท้าย  แตถ่้าเป็นผูพ้้นจากราชการไปเพราะ

เกษียณอายุตามกฎหมาย       ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือน

ที่นายกเทศมนตรีได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ในวันที่  30  กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่ผู้นัน้จะ

พ้นจากราชการ  ส่วนในครั้งอื่นให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขัน้

เงินเดอืนไว้ 

   (3)  ถ้าผู้มีอ านาจแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีค าสั่งลงโทษ ปลดออก  

หรอืไล่ออก  จากราชการหรอืมีค าสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรอืมัวหมอง  ให้งดเลื่อนขัน้

เงินเดอืนทุกครั้งที่ได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ 

  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผู้ที่ถูกแต่งตัง้

คณะกรรมการสอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหลายกรณี  ให้แยกพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 

  12.   ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนแตล่ะครั้ง  นายกเทศมนตรีเห็นสมควรใหผู้ใ้ด            

ได้เลื่อนขั้นเงนิเดือน  แตป่รากฏว่าผูน้ั้นถูกฟ้องคดีอาญาในความผดิที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ

หรอืความผดิที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรตศิักดิ์ของต าแหน่งหนา้ที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผดิที่ได้กระท า

โดยประมาท ความผิดลหุโทษ  หรอืความผิดที่พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้  และศาลได้

ประทับฟ้องคดีน้ันแล้วก่อนมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือน  ใหน้ายกเทศมนตรีรอการเลื่อนขั้นเงินเดอืนไว้ก่อน   
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และให้กันเงนิส าหรับเลื่อนขั้นเงนิเดือนไว้ด้วย  เมื่อศาลได้มคี าพิพากษาแล้ว  ให้นายกเทศมนตรี

พิจารณา  ดังนี้ 

   (1)  ถ้าศาลพิพากษาว่าผู้นั้นไม่มคีวามผดิ  ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืนที่รอการ

เลื่อนไว้ได้   ถ้าได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง  ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืนย้อนหลังไปในแต่ละ

ครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้  แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม 

   (2)  ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจ าคุก  ให้งดเลื่อนขั้นเงนิเดือนที่รอ

การเลื่อนไว้  ถ้าได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ใน

ครั้งที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษ  ถ้าผูน้ั้นได้ออกจากราชการไปแล้วดว้ยเหตุอื่นที่มิใชเ่พราะเหตุ

เกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดอืนในครั้ง

ที่จะได้เลื่อนขั้นเงนิเดือนครั้งสุดท้าย  แต่ถ้าเป็นผู้พ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมาย

ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือนที่นายกเทศมนตรีได้รอการเลื่อน

ขั้นเงนิเดือนไว้ในวันที่  30  กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่ผูน้ั้นจะพ้นจากราชการ  ส่วนในครั้งอื่นให้

สั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ 

   (3)  ถ้าศาลพิพากษาใหล้งโทษจ าคุกหรอืโทษหนักกว่าจ าคุก  ให้งดเลื่อนขัน้

เงินเดอืนทุกครั้งที่ได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ 

  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผู้ที่ถูกฟ้องคดีอาญา

หลายคดีให้แยกพิจารณาเป็นคดี ๆ  ไป 

  13.ในกรณีที่นายกเทศมนตรไีด้รอการเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนักงานเทศบาลผูใ้ดไว้           

เพราะเหตุถูกแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 11  และเหตุถูกฟ้องคดีอาญาตามข้อ 12   ให้ผู้มี

อ านาจดังกล่าวรอการเลื่อนขั้นเงนิเดือนผูน้ั้นไว้จนกว่าการสอบสวนและการพิจารณาทางวินัยแล้วเสร็จ    

และจนกว่าศาลมีค าพิพากษาแล้วจึงให้ผูม้ีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืนพิจารณาการเลื่อนขัน้เงินเดือน

ตามข้อ 11 (1) (2) หรอื (3)  หรอืตามข้อ 12 (1) (2) หรอื (3)  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี ้  โดยถือเกณฑ์

จ านวนครั้งที่จะต้องงดเลื่อนขั้น เงินเดือนที่มากกว่าเป็นหลักในการพิจารณา  เว้นแต่      ผูน้ั้นได้พ้นจาก

ราชการไปแล้ว ตามผลของการถูกแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 11  หรอืตามผลของการถูก

ฟ้องคดีอาญาตาม ข้อ 12  กรณีใดกรณีหนึ่ง  จงึจะพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้

ตามผลของกรณีนั้นโดยไม่ต้องรอผลของอกีกรณีหนึ่ง  

 14.   ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพจิารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดอืนให้พนักงาน

เทศบาลผู้ใด  แตผู่้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ

บ านาญ  ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการค านวณ

บ าเหน็จบ านาญให้ผูน้ั้นใน วันที่  30  กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการ 
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  15.   ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพจิารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดอืนให้พนักงาน

เทศบาลผู้ใด  แตผู่้นั้นได้ตายในหรอืหลังวันที่ 1 เมษายน  หรือวันที่ 1 ตุลาคมหรอืออกจากราชการไม่

ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หลังวันที่ 1 เมษายนหรอืวันที่ 1 ตุลาคม  แต่ก่อนที่จะมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืนในแต่ 

ละครัง้  ผูม้ีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืนจะสั่งเลื่อนขัน้เงินเดอืนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 เมษายน

หรอืวันที่ 1 ตุลาคมครึ่งปีที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้  แต่ถ้าผู้นั้นได้พ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตาม

กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปก่อนที่จะมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือนเพื่อ

ประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ  นายกเทศมนตรจีะสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนให้ผู้นัน้ย้อนหลังไปถึง

วันที่ 30 กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้ 

  16.   พนักงานเทศบาลผูใ้ดไม่อยู่ในหลักเกณฑท์ี่จะเลื่อนขั้นเงินเดอืนได้ครึ่งขัน้ตามข้อ 

5  เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลาหรือการมาท างานสายตามที่

ก าหนด  แตน่ายกเทศมนตรพีิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดอืนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้

นายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพจิารณาอนุมัตใิห้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืนเป็น

การเฉพาะราย 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขัน้เงนิเดือนของเทศบาลต าบลยอด 
 

1. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
  1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ของตนเองด้วยความสามารถและความ

อุตสาหะจนเกิดผลดแีก่ราชการ 

  2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ 

  3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกพักราชการเกินกว่า 2 เดือน 

  4) ในครึ่งปีที่แล้วมาไม่ขาดราชการโดยไม่มเีหตุผลอันสมควร 

  5) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 4 เดือน    

       6) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผูไ้ด้รับอนุญาตให้ไปศกึษาในประเทศ  ศกึษา อบรม ดูงาน 

ณ ตา่งประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปี ที่แลว้มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 4 เดือน 

  7) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ นายกเทศมนตรี

ก าหนดเป็นหนังสอืไว้ก่อนแล้ว 

  8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมเีวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกินจ านวนที่

นายกเทศมนตรีก าหนด ดังนี ้  
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   ก) ได้ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือหลาย

คราว เกิน 60 วันขึ้นไป 

   ข) ได้ลาคลอดเกิน 90 วัน ขึน้ไป 

   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 20 วันขึน้ไป 

   ง) ได้ลากิจส่วนตัวเกิน 20 วันขึน้ไป 

   จ) ได้ลาพักผอ่นเกิน 20 วันขึน้ไป 

   ฉ) ได้ลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

   ช) ได้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

   ซ) ได้ลาติดตามคู่สมรส 

   ฌ) ได้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพเกิน 60 วันขึ้นไป และ  

  9) ได้มาท างานสายเกิน 10 วันขึน้ไป  

 

2. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น        
  ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น 0.5 ขั้น  ดังนี้ 

  1) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผูไ้ด้รับอนุญาตให้ไปศกึษาในประเทศ  ศกึษา อบรม ดูงาน 

ณ ตา่งประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปี ที่แลว้มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 เดือน 

  2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ นายกเทศมนตรี

ก าหนดเป็นหนังสอืไว้ก่อนแล้ว 

  3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกินจ านวนที่

นายกเทศมนตรีก าหนด ดังนี ้  

   ก) ได้ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือหลาย

คราว  ไม่เกิน 40 วัน 

   ข) ได้ลาคลอดเกิน 90 วัน ขึน้ไป 

   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ไม่เกิน15 วัน    

   ง) ได้ลากิจส่วนตัวระหว่าง 10-15 วัน 

   จ) ได้ลาพักผอ่นระหว่าง 11-15 วัน 

   ฉ) ไม่ได้ลาเขา้รับการตรวจเลือกหรอืเข้ารับการเตรียมพล 

   ช) ไม่ได้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

   ซ) ไม่ได้ลาติดตามคู่สมรส 
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   ฌ) ได้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 40 วัน และ  

  4) ได้มาท างานสายไม่เกิน 5 วัน  

 และอยู่ในหลักเกณฑป์ระการหนึ่งประการใด ดังนี้ 

 1) ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ได้ผลดเีด่น อันก่อใหเ้กิดประโยชน์และผลดตี่อทางราชการ 

 2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่ม คน้คว้า ประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการ

เป็นพิเศษ 

 3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มสีถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก 

  4) ปฏิบัติงานที่มีภาระที่หนักกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ ต่อทางราชการเป็น

พิเศษ 

  5) ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหนา้ที่ดว้ยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็น

พิเศษ และงานนั้นเป็นประโยชนต์่อทางราชการ 

  6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายใหท้ ากิจกรรมจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 

 

3. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนท้ังปี 1.5 ขั้น  
 กรณีที่พนักงานได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดอืนครึ่งปีแรกไม่ถึง 1.0 ขั้น  ดังนี้ 

  1) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผูไ้ด้รับอนุญาตใหไ้ปศกึษาในประเทศ  ศกึษา อบรม ดูงาน 

ณ ตา่งประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปี ที่แลว้มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 เดือน 

  2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ นายกเทศมนตรี

ก าหนดเป็นหนังสอืไว้ก่อนแล้ว 

  3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกินจ านวนที่

นายกเทศมนตรีก าหนด ดังนี ้  

   ก) ได้ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือหลาย

คราว  ไม่เกิน 30 วัน 

   ข) ได้ลาคลอด 90 วัน 

   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ไม่เกิน 10 วัน    

   ง) ได้ลากิจส่วนตัวระหว่าง  6-10 วัน 

   จ) ได้ลาพักผอ่นระหว่าง  6-10 วัน 

   ฉ) ไม่ได้ลาเขา้รับการตรวจเลือกหรอืเข้ารับการเตรียมพล 

   ช) ไม่ได้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 



11 

 

   ซ) ไม่ได้ลาติดตามคู่สมรส 

   ฌ) ได้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 30 วัน และ  

  4) ได้มาท างานสายไม่เกิน 3 วัน  

  และอยู่ในหลักเกณฑป์ระการหนึ่งประการใด ดังนี้ 

ถ้าในครึ่งปีหลัง นายกเทศมนตรีได้พิจารณาผลกำรปฏิบัติงำนครึ่งปีแรก  กับครึ่งปีหลังรวมกัน 

เห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงนิเดือน 1.0 ขั้น ส าหรับปีนัน้ ใหเ้ลื่อนขั้นเงินเดอืน 

 

รวมทั้งปี จ านวน 1.5 ขั้นได้ แต่ผลการปฏิบัติงานทั้งปีของพนักงานจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการหนึ่ง

ประการใด (คล้ำยคลึงกับหลักเกณฑผ์ูท้ี่ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น) 

 

4. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนท้ังปี 2.0 ขั้น   
 กรณีที่พนักงานได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดอืนครึ่งปีแรกไม่ถึง 1.5 ขั้น  ดังนี้ 

  1) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผูไ้ด้รับอนุญาตให้ไปศกึษาในประเทศ  ศกึษา อบรม ดูงาน 

ณ ตา่งประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปี ที่แลว้มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 เดือน 

  2) ในครึง่ปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ นายกเทศมนตรี

ก าหนดเป็นหนังสอืไว้ก่อนแล้ว 

  3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกินจ านวนที่

นายกเทศมนตรีก าหนด ดังนี ้  

   ก) ได้ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือหลาย

คราว  ไม่เกิน 20 วัน 

   ข) ได้ลาคลอด 90 วัน 

   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ไม่เกิน 5 วัน    

   ง) ได้ลากิจส่วนตัวระหว่าง  1.5 วัน 

   จ) ได้ลาพักผอ่นระหว่าง  1-7 วัน 

   ฉ) ไม่ได้ลาเขา้รับการตรวจเลือกหรอืเข้ารับการเตรียมพล 

   ช) ไม่ได้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

   ซ) ไม่ได้ลาติดตามคู่สมรส 

   ฌ) ได้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 10 วัน และ  

  4) ไม่ได้มาท างานสาย 
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  และอยู่ในหลักเกณฑป์ระการหนึ่งประการใด ดังนี้ 

 ในกรณีที่พนักงานมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับ การเลื่อนขัน้เงนิเดือน 

ครึ่งปีแรก 1.0 ขัน้ แตไ่ม่อาจเลื่อนขัน้ได้  เพราะมีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับวงเงินที่ใชเ้ลื่อนขัน้เงินเดือน ถ้าใน

การเลื่อนขัน้เงินเดือนครึ่งปีหลัง พนักงานมีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน เกณฑ์ได้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือน 

1.0 ขัน้อีก และไม่มีขอ้จ ากัดเกี่ยวกับวงเงิน นายกเทศมนตรีอาจมคี าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้ง ปี  

2.0 ขั้นได้  

 

การบรหิารวงเงนิทีใ่ช้ในการเลื่อนขัน้เงินเดอืนพนักงานเทศบาล 
 

 1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน ) 
  ให้มโีควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขัน้ ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชการ 

ณ วันที่ 1 มีนาคม  หากมีเศษถึงครึ่งให้ปัดเป็นจ านวนเต็ม ถ้าไม่ถึงครึ่งให้ปัดทิง้  

 

 2. การเลื่อนขั้นเงินเดอืนครั้งที่ 2   (1 ตุลาคม)  
  ให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงิน ร้อยละ 6 ของอัตราเงนิเดือนพนักงาน ณ วันที่ 1 กันยายน 

โดยใหน้ าวงเงินที่ได้ใช้เลือ่นขั้นเงนิเดือนไปแล้ว ในครั้งที่ 1 (1 เมษายน) มาหักออกก่อน ทั้งนี้ ต้องอยู่ใน   

โควตาร้อยละ 15  ของจ านวนพนักงานเทศบาล  ณ วันที่ 1 มีนาคม 

 

 3. พนักงานท่ีได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ (เต็มขั้น)  
     และได้รับเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 2 (0.5 ขั้น) ร้อยละ 4 (1.0 ขั้น) และร้อยละ 6 

(1.5 ขัน้)  

     เลื่อนขัน้เงินเดือนครั้งที่ 1 ต้องอยู่ในโควตารอ้ยละ 15 

    เลื่อนขัน้เงินเดือนครั้งที่ 2 ให้อยู่ในวงเงินรอ้ยละ 6  

   แต่ไม่ต้องน าเงินตอบแทนพิเศษ (ร้อยละ 2,4,6) ที่ใช้ไปแล้ว ในครั้งที่ 1 มาหักออก 

 

 4. การเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี้ 
   4.1 ให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงนิเดือน ส าหรับการเลื่อนขัน้เงินเดือนใน

แตล่ะประเภทและระดับต าแหน่งตามตารางการก าหนดฐานในการค านวณและช่วงเงนิเดือน  
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   4.2 ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที ่๑ (๑ เมษายน)  ต้องอยู่ใน

โควตาร้อยละ 15  ณ วันที่ ๑ มีนาคม  ครั้งที ่๒ (๑ ตุลาคม) ภายในวงเงนิร้อยละ 6 ของเงนิเดือน ณ  

วันที ่๑ กันยายน ตามล าดับ 

   4.3 ให้แยกวงเงนิการเลื่อนขั้นเงินเดอืนออกเป็นอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ 

    • กลุ่มผู้ด ารงต าแหนง่ประเภทบริหาร 

    • กลุ่มผู้ด ารงต าแหนง่ประเภทปฏิบัติ 

   4.4 ให้แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดอืนให้พนักงานเทศบาลทราบ ซึ่งเป็นข้อมูล

เฉพาะของแตล่ะบุคคลส าหรับพนักงานเทศบาลที่ไม่ได้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือน ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้

เลื่อนขัน้เงินเดือนให้ผูน้ั้นทราบด้วย 

   4.5 พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน ในแต่ละครั้ง

ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

   4.6  พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนในแต่ละครั้ง

ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้ หรอืร้อยละ ๖๐ 

   4.7 พนักงานเทศบาลที่บรรจุเข้ารับราชการทั้งกรณีบรรจุใหม่ และบรรจุกลับ 

ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน กล่าวคือ ถ้าจะอยู่ใน

เกณฑไ์ด้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนในวันที่ ๑ เมษายน หรอืวันที ่๑ ตุลาคม จะต้องได้รับการ

บรรจุเขา้รับราชการภายในวันที่ ๑ ธันวาคม หรอืวันที่ ๑ มิถุนายน แล้วแต่กรณี 

   4.8 พนักงานเทศบาลที่ถึงแก่ความตายก่อนหรอืในวันที่ 1 เมษายน หรอืวันที่ 

1 ตุลาคมต้องมีเวลาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมา เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า ๔ เดือน ก่อนวันที่ถึงแก่

ความตาย โดยผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืน สั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืนให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ  

   4.9 ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผูใ้ดถูกแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณี

ถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิวินัยอย่างรา้ยแรง หรอืถูกฟ้องคดีอาญา ถ้ามีผลการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงนิเดือน ก็ใหส้ั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืนให้แก่พนักงานเทศบาลผูน้ั้น 

โดยไม่ต้องรอการเลื่อนขั้นเงนิเดือนแต่อย่างใด 
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สรุปการก าหนดเกณฑ์การลา และ การมาท างานสาย เพื่อใช้ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 
     การลา 

 

   ขั้น 

ลาป่วย ลาคลอดบุตร 

ลาไปช่วย 

เหลือภรยิา 

ท่ีคลอดบุตร 

ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน 
ลาเข้ารับการ

ตรวจเลือก 

ลาไปอบรม 

ศกึษา ฯ 

หรือดูงาน 

ลาไปปฏิบัตงิานใน

องค์การระหว่าง

ประเทศ 

ลาติดตาม 

คู่สมรส 

ลาไปฟื้นฟู

สมรรถภาพ

ด้านอาชีพ 

มาสาย 

0.5 ขั้น 60 วัน เกิน 90 วัน 20 วัน 20 วันขึ้นไป 20 วัน ได้ลา ได้ลา ได้ลา ได้ลา 60 วัน 10 วัน 

1 ขั้น 40 วัน เกิน 90 วัน 15 วัน 10-15 วัน 11-15 วัน ไมไ่ด้ลา ไมไ่ด้ลา ไมไ่ด้ลา ไมไ่ด้ลา 40 วัน 5 วัน 

1.5 ขั้น 30 วัน ไมเ่กิน 90 วัน 10 วัน 6-10 วัน 6-10 วัน ไมไ่ด้ลา ไมไ่ด้ลา ไมไ่ด้ลา ไมไ่ด้ลา 30 วัน 3 วัน 

2 ขั้น 20 วัน ไมเ่กิน 90 วัน 5 วัน 1-5 วัน 1-7 วัน ไมไ่ด้ลา ไมไ่ด้ลา ไมไ่ด้ลา ไมไ่ด้ลา 10 วัน ไมไ่ด้มาสาย 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ 

……………………….…………… 

ตามที่เทศบาลเมอืงวังสะพุง  อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย   ได้จัดท าคู่มือการพิจารณา

การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลขึ้น  เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเลื่อนขั้น

เงินเดือนของพนักงานเทศบาล เพื่อให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง

เป็นไปด้วยความเป็นธรรม  โปร่งใส  มีความบริสุทธิ์ และยุติธรรม และมีความถูกต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน  

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ลงวันที่  30 ธันวาคม  2553 

เทศบาลต าบลยอดจึงประกาศใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของเทศบาล เมือง    

วังสะพุง โดยมีผลบังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบท้ายนี้  

  จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐  มกราคม  พ.ศ. 25๖๓ 

             

      (นายลือกฤต  มีสา) 

ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 

 



  


