
 
 

ประกาศหลักเกณฑก์ารเล่ือนขั้นเงนิเดือนพนักงานเทศบาล 

*********************** 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24  วรรคเจ็ด  แห่ง
พระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ.  2542  และขอ้  40  แห่งประกาศ
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล   เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการคดัเลือก 
การบรรจุและแต่งตัง้  การยา้ย การโอน  การรบัโอน  การเลื่อนระดบัและการเลื่อนขัน้เงินเดือน ลงวนัที่  22  
พฤศจิกายน  2544    และคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล ในการประชมุครัง้ที่   2/ 2545  เมื่อวนัที่  
27  กมุภาพนัธ ์ 2545       ไดม้ีมติใหก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาลไว ้
ดงัต่อไปนี ้

  1.   ในหลกัเกณฑน์ี ้
  "ปี"  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
  "ครึง่ปีแรก"  หมายความว่า  ระยะเวลาตัง้แต่วนัที่  1  ตลุาคม  ถึงวนัที่  31  มีนาคม 
  "ครึง่ปีหลงั"  หมายความว่า  ระยะเวลาตัง้แต่วนัที่  1  เมษายน  ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 
  "ครึง่ปีที่แลว้มา"  หมายความว่า  ระยะเวลาครึง่ปีแรกหรือครึง่ปีหลงั  ที่ผ่านมาแลว้                 
แต่กรณี 

  2.   ใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล              
การปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลปีละสองครัง้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่คณะกรรมการพนกังาน            
เทศบาลก าหนด 

  3.   การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาล  ใหเ้ลื่อนปีละสองครัง้        ดงันี ้
  (1)  ครัง้ที่หนึ่งครึง่ปีแรก  เลื่อนวนัที่ 1 เมษายนของปีที่ไดเ้ลื่อน 
  (2)  ครัง้ที่สองครึง่ปีหลงั  เลื่อนวนัที่ 1 ตลุาคมของปีถดัไป 

  4.   การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาล  ใหเ้ลื่อนไดไ้ม่เกินขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือน
ส าหรบัต าแหน่งที่ไดร้บัแต่งตัง้   



  5.   พนกังานเทศบาลซึ่งจะไดร้บัการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนครึง่ขัน้ในแต่ละครัง้ตอ้ง
อยู่ในหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(1) ในครึง่ปีที่แลว้มาไดป้ฏิบติังานตามหนา้ที่ของตนดว้ยความสามารถ และดว้ยความ
อตุสาหะจนเกิดผลดีหรือความกา้วหนา้แก่ราชการ  ซึ่งผูบ้งัคบับญัชาไดพ้ิจารณาประเมินตามขอ้  2   แลว้
เห็นว่าอยู่ในเกณฑท์ี่สมควรจะไดเ้ลื่อนขัน้เงินเดือนครึง่ขัน้  

(2)  ในครึง่ปีที่แลว้มาจนถึงวนัออกค าสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนตอ้งไม่ถกูสั่งลงโทษทางวินยั          
ที่หนกักว่าโทษภาคทณัฑ ์ หรือไม่ถกูศาลพิพากษาในคดีอาญาใหล้งโทษในความผิดที่เก่ียวกบัการปฏิบติั
หนา้ที่ราชการ  หรือความผิดท่ีท าใหเ้สื่อมเสียเกียรติศกัดิ์ของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตนซึ่งมิใช่ความ   
ผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ในกรณีที่พนกังานเทศบาลผูใ้ดอยู่ในหลกัเกณฑท์ี่สมควรไดเ้ลื่อนขัน้เงินเดือนและไดถู้ก 
งดเลื่อนขัน้เงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินยัหรือถกูศาลพิพากษาในคดีอาญาใหล้งโทษในกรณีนัน้       
มาแลว้  ใหผู้บ้งัคบับญัชาเลื่อนขัน้เงินเดือนประจ าครึง่ปีต่อไปใหผู้น้ัน้ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน  หรือวนัที่ 1 
ตลุาคม ของครัง้ที่จะไดเ้ลื่อนเป็นตน้ไป 
  (3)  ในครึง่ปีที่แลว้มาตอ้งไม่ถกูสั่งพกัราชการเกินกว่าสองเดือน 
  (4)  ในครึง่ปีที่แลว้มาตอ้งไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 
  (5)  ในครึง่ปีที่แลว้มาไดร้บับรรจเุขา้รบัราชการมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสี่เดือน 
  (6)  ในครึง่ปีที่แลว้มาถา้เป็นผูไ้ดร้บัอนญุาตใหไ้ปศกึษาในประเทศ  หรือไปศกึษา อบรม  
หรือดงูาน ณ ต่างประเทศ  ตามระเบียบว่าดว้ยการใหข้า้ราชการไปศกึษาฝึกอบรม  และดงูาน  ณ  
ต่างประเทศ  ตอ้งไดป้ฏิบติัหนา้ที่ราชการในครึง่ปีที่แลว้มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสี่เดือน 
  (7)  ในครึง่ปีที่แลว้มาตอ้งไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนครัง้ที่นายกเทศมนตรี  หรือ
ผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายก าหนดเป็นหนงัสือไวก้่อนแลว้  โดยค านึงถึงลกัษณะงานและสภาพทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้
ของแต่ละสว่นราชการหรือหน่วยงาน 
  (8)  ในครึง่ปีที่แลว้มาตอ้งมีเวลาปฏิบติัราชการหกเดือน  โดยมีวนัลาไม่เกินยี่สิบสามวนั
แต่ไม่รวมถึงวนัลาดงัต่อไปนี ้
         (ก)  ลาอปุสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอดิุอาระเบีย  
เฉพาะวนัลาท่ีมีสิทธิ์ไดร้บัเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าดว้ยการจ่ายเงินเดือน 
         (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเกา้สิบวนั 
         (ค)  ลาป่วยซึ่งจ าเป็นตอ้งรกัษาตวัเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว           
รวมกนัไม่เกินหกสิบวนัท าการ 
         (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบติัราชการตามหนา้ที่หรือในขณะ          
เดินทางไปหรือกลบัจากปฏิบติัราชการตามหนา้ที่ 
         (จ)  ลาพกัผ่อน 



         (ฉ)  ลาเขา้รบัการตรวจเลือกหรือเขา้รบัการเตรียมพล 
         (ช)  ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศ 

การนบัจ านวนวนัลาไม่เกินยี่สิบสามวนัส าหรบัวนัลากิจส่วนตวัและวนัลาป่วย             
ที่ไม่ใช่วนัลาป่วยตาม (8) (ง)  ใหน้บัเฉพาะวนัท าการ 

  6.   พนกังานเทศบาลซึ่งจะไดร้บัการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้ในแต่ละครัง้ตอ้ง
เป็นผูอ้ยู่ในหลกัเกณฑท์ี่จะไดร้บัการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนครึง่ขัน้ตามขอ้ 5  และอยู่ในหลกัเกณฑ์
ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดงัต่อไปนีด้ว้ย 
  (1)  ปฏิบติังานตามหนา้ที่ไดผ้ลดีเด่น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนัก่อใหเ้กิด
ประโยชนแ์ละผลดียิ่งต่อทางราชการและสงัคมจนถือเป็นตวัอย่างที่ดีได ้
  (2)  ปฏิบติังานโดยมีความคิดรเิริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือไดค้น้ควา้หรือประดิษฐ์          
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชนต่์อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการไดด้ าเนินการตามความคิดรเิริ่ม
หรือไดร้บัรองใหใ้ชก้ารคน้ควา้หรือสิ่งประดิษฐ์นัน้ 
  (3)  ปฏิบติังานตามหนา้ที่ที่มีสถานการณต์รากตร  าเสี่ยงอนัตรายมาก  หรือมีการต่อสู้      
ที่เสี่ยงต่อความปลอดภยัของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
  (4)  ปฏิบติังานที่มีภาระหนา้ที่หนกัเกินกว่าระดบัต าแหน่งจนเกิดประโยชนต่์อทางราชการ
เป็นพิเศษ  และปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ที่ของตนเป็นผลดีดว้ย 
  (5)  ปฏิบติังานตามต าแหน่งหนา้ที่ดว้ยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษ
และงานนัน้ไดผ้ลดียิ่งเป็นประโยชนต่์อทางราชการและสงัคม 
  (6)  ปฏิบติังานที่ไดร้บัมอบหมายใหก้ระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเรจ็เป็นผลดี
ยิ่งแก่ประเทศชาติ 

  7.   การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาลตามขอ้ 5  และ  ขอ้ 6  ให้
ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้หรือผูไ้ดร้บัมอบหมายน าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน
ที่ไดด้  าเนินการตามขอ้  2  มาเป็นหลกัในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนครัง้ที่หนึ่งและครัง้ที่สอง  โดย
พิจารณาประกอบกบัขอ้มลูการลา  พฤติกรรมการมาท างาน  การรกัษาวินยั  การปฏิบติัตามเหมาะสมกบั
การเป็น พนกังานเทศบาลและขอ้ควรพิจารณาอ่ืน ๆ  ของผูน้ัน้ แลว้รายงานผลการพิจารณานัน้  พรอ้มดว้ย
ขอ้มลูดงักลา่วต่อผูบ้งัคบับญัชาชัน้เหนือขึน้ไปตามล าดบัจนถึงนายกเทศมนตรี 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้เหนือแต่ละระดบัที่ไดร้บั          
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีดว้ย 
 
 



  8.   การพิจารณาผลการปฏิบติังานและผลสมัฤทธิ์ของงาน  ใหน้บัช่วงเวลาการ               
ปฏิบติัราชการและการปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศตามขอ้  5 (8) (ช)  ในครึ่งปีที่แลว้มาเป็น
เกณฑ ์เวน้แต่  ผูอ้ยู่ในหลกัเกณฑต์ามขอ้ 5 (5) หรือ (6)  ใหน้บัช่วงเวลาปฏิบติัราชการไม่นอ้ยกว่าสี่เดือน
เป็นเกณฑพ์ิจารณา 
  ในกรณีที่พนกังานเทศบาลผูใ้ดโอน  เลื่อนต าแหน่ง  ยา้ย  สบัเปลี่ยนหนา้ที่  ไปช่วย               
ราชการในต่างกระทรวง  ทบวง  กรม  ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบติังานนอกเหนือหนา้ที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด
หรือลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศตามขอ้  5 (8) (ช)  ในครึง่ปีที่แลว้มาใหน้ าผลการปฏิบติั
ราชการและการปฏิบติังานของผูน้ัน้ทกุต าแหน่งและทกุแห่งมาประกอบการพิจารณาดว้ย 

  9.   ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนแต่ละครัง้  นายกเทศมนตรพีิจารณารายงานผล 
จากผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ 7   ถา้เห็นว่าพนกังานเทศบาลผูใ้ดอยู่ในหลกัเกณฑท์ี่จะไดร้บัการพิจารณา 
เลื่อนขัน้เงินเดือนครึง่ขัน้ตามขอ้  5   และปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานเทศบาล  ใหเ้ลื่อนขัน้       
เงินเดือนใหแ้ก่ผูน้ัน้ครึง่ขัน้  ถา้เห็นว่าพนกังานผูน้ัน้มีผลการปฏิบติังานอยู่ในหลกัเกณฑต์ามขอ้  6  ให้
เลื่อนขัน้ เงินเดือนใหแ้ก่ผูน้ัน้หนึ่งขัน้ 
  ในกรณีที่พนกังานเทศบาลผูใ้ดไดร้บัการเลื่อนขัน้เงินเดือน ครึง่ปีแรกไม่ถึงหนึ่งขัน้  ถา้ใน
การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนครึง่ปีหลงั  นายกเทศมนตรีไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานครึง่ปีแรกกบัครึง่ปี
หลงัรวมกนัแลว้เห็นว่ามีมาตรฐานสงูกว่าการที่จะไดร้บัการเลื่อนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้ส  าหรบัปีนัน้  
นายกเทศมนตรีอาจมีค าสั่งใหเ้ลื่อนขัน้เงินเดือนรวมทัง้ปีของพนกังานผูน้ัน้เป็นจ านวนหนึ่งขัน้ครึง่ไดแ้ต่ผล
การปฏิบติังานทัง้ปีของพนกังานผูน้ัน้จะตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑป์ระการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ
ดงัต่อไปนีด้ว้ย 
  (1)  ปฏิบติังานตามหนา้ที่ไดผ้ลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนัก่อใหเ้กิดประโยชน์
และผลดีต่อทางราชการและสงัคม 
  (2)  ปฏิบติังานโดยมีความคิดรเิริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือไดค้น้ควา้  หรือประดิษฐ์สิ่งใด      
สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชนต่์อทางราชการ 
  (3)  ปฏิบติังานตามหนา้ที่ที่มีสถานการณต์รากตร  าเสี่ยงอนัตราย  หรือมีการต่อสูท้ี่เสี่ยง
ต่อความปลอดภยัของชีวิต 
  (4)  ปฏิบติังานที่มีภาระหนา้ที่หนกัเกินกว่าระดบัต าแหน่งจนเกิดประโยชนต่์อทางราชการ
และปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ที่ของตนเป็นผลดีดว้ย 

 (5)  ปฏิบติังานตามต าแหน่งหนา้ที่ดว้ยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย  ยากล าบากและงาน
นัน้ไดผ้ลดีเป็นประโยชนต่์อทางราชการและสงัคม 
  (6)  ปฏิบติังานที่ไดร้บัมอบหมายใหก้ระท ากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเรจ็เป็นผลดี           
แก่ประเทศชาติ 



  ในกรณีที่พนกังานเทศบาลผูใ้ดมีผลการปฏิบติังานอยู่ในเกณฑท์ี่ควรจะไดร้บัการเลื่อนขัน้
เงินเดือนครึง่ปีแรกหนึ่งขัน้  แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้ใหไ้ด ้ เพราะมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัจ านวน
เงินที่จะใชเ้ลื่อนขัน้เงินเดือนของสว่นราชการนัน้  ถา้ในการเลื่อนขัน้เงินเดือนครึง่ปีหลงั  พนกังานเทศบาล 
ผูน้ัน้มีผลการปฏิบติังานอยู่ในเกณฑไ์ดร้บัการเลื่อนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้อีก  และไม่มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบั
จ านวนเงินที่จะใชเ้ลื่อนขัน้เงินเดือนในคราวนัน้  นายกเทศมนตรีอาจมีค าสั่งใหเ้ลื่อนขัน้เงินเดือนรวมทัง้ปี
ของพนกังานเทศบาลผูน้ัน้เป็นจ านวนสองขัน้ได ้

  10.   การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนครึง่ปีใหแ้ก่พนกังานเทศบาล  ซึ่งในครึง่ปีที่แลว้มา          
ไดร้บัอนญุาตใหล้าไปปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศตามขอ้  5 (8) (ช) ใหน้ายกเทศมนตรีพิจารณา
สั่งเลื่อนไดค้รัง้ละไม่เกินครึง่ขัน้เมื่อผูน้ัน้กลบัมาปฏิบติัหนา้ที่ราชการ  โดยใหส้ั่งเลื่อนยอ้นหลงัไปในแต่ละ
ครัง้ที่ควรจะไดเ้ลื่อน  ทัง้นี ้ ใหม้ีการประเมินผลการปฏิบติังานตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีนายกเทศมนตรี
ก าหนด 

  11.    ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนแต่ละครัง้  ถา้นายกเทศมนตรี เห็นสมควรให ้        
พนกังานเทศบาลผูใ้ดไดเ้ลื่อนขัน้เงินเดือน  แต่ปรากฏว่าไดม้ีค  าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน             
พนกังานเทศบาลผูน้ัน้ว่ากระท าผิดวินยัอย่างรา้ยแรงก่อนมีค าสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือน  ใหน้ายกเทศมนตรี          
รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไวก้่อน  และใหก้นัเงินส าหรบัเลื่อนขัน้เงินเดือนไวด้ว้ย  เมื่อการสอบสวนและ              
การพิจารณาแลว้เสรจ็  ใหน้ายกเทศมนตรพีิจารณาดงันี ้
  (1)  ถา้ผูถู้กแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผิด  หรือจะตอ้งถกูลงโทษภาคทณัฑ ์ 
ใหส้ั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไวไ้ด ้ ถา้ไดร้อการเลื่อนขัน้เงินเดือนไวเ้กินหนึ่งครัง้ใหส้ั่งเลื่อนขัน้
เงินเดือนยอ้นหลงัไปในแต่ละครัง้ที่ไดร้อการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว ้แมว้่าผูน้ัน้จะไดอ้อกจากราชการไปแลว้ก็
ตาม 
  (2)  ถา้ผูถู้กแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนจะตอ้งถกูลงโทษตดัเงินเดือน  หรือลดขัน้
เงินเดือน  ใหง้ดเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไว ้ ถา้ไดร้อการเลื่อนขัน้เงินเดือนไวเ้กินหนึ่งครัง้ใหง้ดเลื่อน
ขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไวใ้นครัง้ที่จะถกูลงโทษ  ถา้ผูน้ัน้ไดอ้อกจากราชการไปแลว้ดว้ยเหตอ่ืุนที่มิใช่
เพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น   ใหง้ดเลื่อนขัน้
เงินเดือนในครัง้ที่จะไดเ้ลื่อนขัน้เงินเดือนครัง้สดุทา้ย  แต่ถา้เป็นผูพ้น้จากราชการไปเพราะเกษียณอายุตาม
กฎหมาย       ว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น   ใหง้ดเลื่อนขัน้เงินเดือนที่นายกเทศมนตรีได้
รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไวใ้นวนัที่  30  กนัยายนของครึง่ปีสดุทา้ยก่อนที่ผูน้ัน้จะพน้จากราชการ  สว่นใน
ครัง้อื่นใหส้ั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนยอ้นหลงัไปในแต่ละครัง้ที่ไดร้อการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว ้
  (3)  ถา้ผูม้ีอ  านาจแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนมีค าสั่งลงโทษ ปลดออก  หรือไลอ่อก  
จากราชการหรือมีค าสั่งใหอ้อกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมอง  ใหง้ดเลื่อนขัน้เงินเดือนทกุครัง้ที่ได้
รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว ้



  การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรบัผูท้ี่ถูกแต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนว่ากระท าผิดวินยัอย่างรา้ยแรงหลายกรณี  ใหแ้ยกพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 

  12.   ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนแต่ละครัง้  นายกเทศมนตรีเห็นสมควรใหผู้ใ้ด            
ไดเ้ลื่อนขัน้เงินเดือน  แต่ปรากฏว่าผูน้ัน้ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ที่ราชการหรือ
ความผิดท่ีท าใหเ้สื่อมเสียเกียรติศกัดิข์องต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดท่ีไดก้ระท าโดย
ประมาท ความผิดลหโุทษ  หรือความผิดท่ีพนกังานอยัการรบัเป็นทนายแกต่้างให ้ และศาลไดป้ระทบัฟ้อง
คดีนัน้แลว้ก่อนมีค าสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือน  ใหน้ายกเทศมนตรีรอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไวก้่อน  และใหก้นัเงิน
ส าหรบัเลื่อนขัน้เงินเดือนไวด้ว้ย  เมื่อศาลไดม้ีค  าพิพากษาแลว้  ใหน้ายกเทศมนตรีพิจารณา  ดงันี ้
  (1)  ถา้ศาลพิพากษาว่าผูน้ัน้ไม่มีความผิด  ใหส้ั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไวไ้ด ้          
ถา้ไดร้อการเลื่อนขัน้เงินเดือนไวเ้กินหนึ่งครัง้  ใหส้ั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนยอ้นหลงัไปในแต่ละครัง้ที่ไดร้อการ
เลื่อนขัน้เงินเดือนไว ้ แมว้่าผูน้ัน้จะไดอ้อกจากราชการไปแลว้ก็ตาม 
  (2)  ถา้ศาลพิพากษาใหล้งโทษเบากว่าโทษจ าคกุ  ใหง้ดเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไว ้ 
ถา้ไดร้อการเลื่อนขัน้เงินเดือนไวเ้กินหนึ่งครัง้  ใหง้ดเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไวใ้นครัง้ที่ศาลพิพากษา
ใหล้งโทษ  ถา้ผูน้ัน้ไดอ้อกจากราชการไปแลว้ดว้ยเหตอ่ืุนที่มิใช่เพราะเหตเุกษียณอายุตามกฎหมายว่าดว้ย
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น  ใหง้ดเลื่อนขัน้เงินเดือนในครัง้ที่จะไดเ้ลื่อนขัน้เงินเดือนครัง้สดุทา้ย  
แต่ถา้เป็นผูพ้น้จากราชการไปเพราะเหตเุกษียณอายุตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิ่น  ใหง้ดเลื่อนขัน้เงินเดือนที่นายกเทศมนตรีไดร้อการเลื่อนขัน้เงินเดือนไวใ้นวนัที่  30  กนัยายนของ
ครึง่ปีสดุทา้ยก่อนที่ผูน้ัน้จะพน้จากราชการ  ส่วนในครัง้อื่นใหส้ั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนยอ้นหลงัไปในแต่ละครัง้ที่
ไดร้อการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว ้
  (3)  ถา้ศาลพิพากษาใหล้งโทษจ าคกุหรือโทษหนกักว่าจ าคกุ  ใหง้ดเลื่อนขัน้เงินเดือนทุก
ครัง้ที่ไดร้อการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว ้
  การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรบัผูท้ี่ถูกฟ้องคดีอาญาหลายคดี
ใหแ้ยกพิจารณาเป็นคดี ๆ  ไป 

  13.   ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไดร้อการเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาลผูใ้ดไว ้          
เพราะเหตถุกูแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ 11  และเหตถุกูฟ้องคดีอาญาตามขอ้ 12   ใหผู้ม้ี
อ  านาจดงักลา่วรอการเลื่อนขัน้เงินเดือนผูน้ัน้ไวจ้นกว่าการสอบสวนและการพิจารณาทางวินยัแลว้เสรจ็    
และจนกว่าศาลมีค าพิพากษาแลว้จึงใหผู้ม้ีอ  านาจสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนพิจารณาการเลื่อนขัน้เงินเดือนตาม
ขอ้ 11 (1) (2) หรือ (3)  หรือตามขอ้ 12 (1) (2) หรือ (3)  แลว้แต่กรณี  ทัง้นี ้ โดยถือเกณฑจ์ านวนครัง้ที่
จะตอ้งงดเลื่อนขัน้ เงินเดือนที่มากกว่าเป็นหลกัในการพิจารณา  เวน้แต่      ผูน้ัน้ไดพ้น้จากราชการไปแลว้  

 



ตามผลของการถูกแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ 11  หรือตามผลของการถูกฟ้องคดีอาญาตาม 
ขอ้ 12  กรณีใดกรณีหนึ่ง  จึงจะพิจารณาการเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไวไ้ดต้ามผลของกรณีนัน้โดย
ไม่ตอ้งรอผลของอีกกรณีหนึ่ง  

 14.   ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขัน้เงินเดือนใหพ้นกังานเทศบาล
ผูใ้ด  แต่ผูน้ัน้จะตอ้งพน้จากราชการไปเพราะเหตเุกษียณอายุตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญ           
ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น  ใหน้ายกเทศมนตรสีั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนเพื่อประโยชนใ์นการค านวณบ าเหน็จ
บ านาญใหผู้น้ัน้ใน วนัที่  30  กนัยายนของครึง่ปีสดุทา้ยก่อนที่จะพน้จากราชการ 

  15.   ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขัน้เงินเดือนใหพ้นกังานเทศบาล
ผูใ้ด  แต่ผูน้ัน้ไดต้ายในหรือหลงัวนัที่ 1 เมษายน  หรือวนัที่ 1 ตลุาคมหรือออกจากราชการไม่ว่าดว้ยเหตุ          
ใด ๆ  หลงัวนัที่ 1 เมษายนหรือวนัที่ 1 ตลุาคม  แต่ก่อนที่จะมีค าสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนในแต่ละครัง้  ผูม้ี
อ  านาจสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนจะสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนใหผู้น้ัน้ยอ้นหลงัไปถึงวนัที่ 1 เมษายนหรือวนัที่ 1 
ตลุาคมครึง่ปีที่จะไดเ้ลื่อนนัน้ก็ได ้ แต่ถา้ผูน้ัน้ไดพ้น้จากราชการเพราะเหตเุกษียณอายุตามกฎหมายว่าดว้ย
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่นไปก่อนที่จะมีค าสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนเพื่อประโยชนใ์นการค านวณ
บ าเหน็จบ านาญ  นายกเทศมนตรีจะสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนใหผู้น้ัน้ยอ้นหลงัไปถึงวนัที่ 30 กนัยายนของครึง่ปี
สดุทา้ยที่จะไดเ้ลื่อนนัน้ก็ได ้

  16.   พนกังานเทศบาลผูใ้ดไม่อยู่ในหลกัเกณฑท์ี่จะเลื่อนขัน้เงินเดือนไดค้รึง่ขัน้ตามขอ้ 5  
เนื่องจากขาดคณุสมบติัเก่ียวกบัระยะเวลาการปฏิบติัราชการ การลาหรือการมาท างานสายตามที่ก าหนด  
แต่นายกเทศมนตรพีิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขัน้เงินเดือนใหโ้ดยมีเหตผุลเป็นกรณีพิเศษ ใหน้ายกเทศมนตรี
เสนอคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเพื่อพิจารณาอนมุติัใหส้ั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

ประกาศ ณ วนัที่               พ.ศ. 2545 

 
 

   รอ้ยต ารวจเอก 
(ปรุะชยั  เป่ียมสมบรูณ)์ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 

 
 
 


