
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3 
***************************************************************************************** 

ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า จะด าเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล                
และลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ 

  ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 25๖2 – 31 มีนาคม 25๖3 เลื่อนขั้นเงินเดือน 
วันที่ 1 เมษายน 25๖3 
  ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 25๖3 – 30 กันยายน 25๖3 เลื่อนขั้นเงินเดือน 
วันที่ 1 ตุลาคม 25๖3 

  อาศัยอ านาจตามความประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
จึงก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ า ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในหลักเกณฑ์นี้ 
  "ปี" หมายความว่า ปีงบประมาณ 
  "ครึ่งปีแรก" หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
  "ครึ่งปีหลัง" หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 
  "ครึ่งปีที่แล้วมา" หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลัง ที่ผ่านมาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ 2 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล             
และลูกจ้างประจ าปีละสองครั้ง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับ               
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ข้อ 3 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ า ให้เลื่อน              
ปีละสองครั้ง ดังนี้ 
 (1) ครั้งที่ 1 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อน                   
ในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
 (2) ครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อน           
ในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป 
  ข้อ 4 การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ า ให้เลื่อนได้
ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง   
  ข้อ 5 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและความอุตสาหะ               
จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ 2 แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์                
ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น  

 
/(2) ในครึ่งปีที่แล้ว... 
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 (2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย                     
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
 (4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 (5) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน หรือได้
ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
 (6) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย         
ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
 (7) ในครึ่ งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ                          
หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
 (8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกเทศมนตรีก าหนด    
เป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน                    
แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) และ (7) และวันลาดังต่อไปนี้ 
         (ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย                  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
         (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
         (ค ) ลาปุวยซึ่ งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว           
รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
         (ง ) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ          
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
         (จ) ลาพักผ่อน 
         (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
         (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
         (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา                  
ตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
         (ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
  การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาปุวย ให้นับเฉพาะวันท าการ 
  ข้อ 6 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5  
และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1) ปฏิบัติ งานตามหน้าที่ และมีผลการประเมินการปฏิบัติ งานในระดับดี เด่นและ                          
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้
 (2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษและทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รั บรองให้ใช้             
การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 
 (3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้เสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

/(4) ปฏิบัติงาน... 
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 (4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ     
เป็นพิเศษและปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 
 (5) ปฏิบัติงานต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษ                 
และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
 (6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดียิ่ง
แก่ประเทศชาติ 
 ข้อ 7 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ า 
ตามข้อ 5 และข้อ 6 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามข้อ 2 มาเป็น
หลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรม
การมาท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอ่ืนๆ ของผู้นั้น
แล้วรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึง
นายกเทศมนตรี 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่ได้รับรายงาน
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีด้วย 
  ข้อ 8 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานตามข้อ 5 (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 5 (5) หรือ (6) 
หรือ (7) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 
  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดโอน เลื่อนต าแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ไปช่วยราชการ                      
ในหน่วยงานราชการอ่ืน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือลาไปปฏิบัติงาน       
ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 5 (9) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมาให้น าผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน              
ของผู้นั้นทุกต าแหน่งและทุกต าแหน่งมาประกอบการพิจารณาด้วย  
  ข้อ 9 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกเทศมนตรีพิจารณารายงานผล                     
จากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 7 ประกอบคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ถ้าเห็นว่าพนักงานเทศบาล                   
พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ าผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น                 
ตามข้อ 5 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ้าเห็นว่า               
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ าอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 6 ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่                
ผู้นั้นหนึ่งขั้น 
  ในกรณีที่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ าผู้ใดมีผลการปฏิบัติงาน               
และอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน                   
หนึ่งขั้นได้ เพราะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับโควตาที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนครึ่งปีหลังพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ าผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ใน
หลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน              
ในคราวนั้น นายกเทศมนตรีอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
และลูกจ้างประจ าผู้นั้นเป็นจ านวนสองขั้นได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 ของจ านวนพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่ครองต าแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 
  ข้อ 10 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล                       
และลูกจ้างประจ า ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 5                
(9) (ช) หรือลาไปฟ้ืนฟูสมรรถรถภาพด้านอาชีพตามข้อ 5 (9) (ฌ) ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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  ข้อ 11 นายกเทศมนตรีจะน าเอาเหตุที่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ า 
ผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟูองคดีอาญา               
มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ า                       
ผู้นั้นไม่ได ้
  ข้อ 12 ในกรณีที่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ า ผู้ใดถูกสั่งลงโทษ              
ทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเป็นการถูกลงโทษจากกการกระท าความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระท าความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 
  ข้อ 13 ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลท าให้                 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ าผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์               
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
และลูกจ้างประจ าผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดนี้ 
  ข้อ 14 ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ าผู้ใด                   
อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการค านวณ
บ าเหน็จบ านาญในวันที่ 30 กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 
  ข้อ 15 ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ าผู้ใดอยู่ใน
เกณฑ์ที่จะได้ เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือ ในวันที่  1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม                           
ให้นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์การค านวณบ าเหน็จบ านาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้น
ถึงแก่ความตาย 
  ข้อ 16 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ าผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะ
ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5 เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ การลา                       
การมาท างานสายตามที่ก าหนดหรือเหตุจ าเป็นนอกจาการกรณีดังกล่าว แต่นายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า               
มีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ าผู้นั้น                        
ให้นายกเทศมนตรีน าเสนอ ก.ท.จ.พร้อมด้วยเหตุผล เพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.ท.จ.เห็นชอบด้วย                
จึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได ้

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   30   เดอืน กันยายน พ.ศ.2562 
                                                            
 

 
(นายณรงค์ เอกวนาการ) 

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 


