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การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
ความหมาย 
  การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล หมายถึง การให้บ าเหน็จความดีความชอบตอบแทน
ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ประพฤติตนอยู่ในจรรยา มีระเบียบวินัย และปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของเทศบาล และ พนักงานผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการ และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นที่   น่าพอใจของทางราชการ ถือว่าผู้นั้น
มีความชอบจะได้รับบ าเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นค ำชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ  รำงวัล หรือการไดเ้ลื่อนขั้น
เงินเดือน ตามควรแก่กรณี   
  ฉะนั้น  การเลื่อนขั้นเงินเดือน จึงหมายถึง  การสั่งให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือนในขั้นที่
สูงขึ้น เพื่อตอบแทนความดีความชอบที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติในรอบปีที่แล้วมา 
 
ประเภทของการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 1. การเลื่อนข้ันเงินเดือนประจ าปี 
 2. การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
องค์ประกอบของการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 1. คุณภาพและปริมาณงาน 
 2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
 3. ความสามารถและความอุตสาหะ 
 4. คุณธรรมและจริยธรรม  
    5. การรักษาวินัย 
 6. การปฏิบัติตนเหมาะสม 
 
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุร ี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
  1.   ในหลักเกณฑ์นี้ 
  "ปี"  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
  "ครึ่งปีแรก"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ถึงวันที่  31  มีนาคม 
  "ครึ่งปีหลัง"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  ถึงวันที่ 30 กันยายน 
  "ครึ่งปีท่ีแล้วมา"  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา แล้วแต่กรณี 
  2.   ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลปีละสองครั้ง 
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  3.   การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ให้เลื่อนปีละสองครั้ง   ดังนี้ 
       (1)  ครั้งทีห่นึ่ง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้
เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
       (2)  ครั้งที่สอง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้
เลื่อน ในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป  
  4.   การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับหรือระดับเงินเดือน
ส าหรับประเภทต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น   
  5.   พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1) ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและด้วยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ 2 แล้วเห็นว่า
อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งข้ัน     
   (2) ในครึ่งปีที่แล้วต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (3)  ในครึ่งปทีี่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
   (4)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
   (5)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
สี่เดือนหรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
   (6)  ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือ
ปฏิบัติการ การวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
   (7)  ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน    
   (8)  ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกเทศมนตรี
ก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือ
หนว่ยงาน   
    
 
 
 



 

   (9)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน
แต่ไม่รวมถึงวันลาตามข้อ (6) และ (7) และวันลาดังต่อไปนี้ 
          (ก)  ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
          (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
          (ค)  ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว           
รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
          (ง)  ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ          
เดินทางไป หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
         (จ)  ลาพักผ่อน 
         (ฉ)  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
          (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
          (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
           (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาปุวยให้นับเฉพาะวันท าการ 
  6.   พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็น
ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งข้ันตามข้อ 5  และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใด
ประการหนึ่งหรือหลายประการ  ดังต่อไปนี้ด้วย 
   (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่
ดีได้  
   (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือ
ได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 
   (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้  
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
   (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการเป็นพิเศษและปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 
   (5)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อยยากล าบาก 
เป็นพิเศษและงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
   (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็น
ผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 
   
 
 
 
 



 

  7.   การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามข้อ 5 และข้อ 6 ให้ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นน าผลการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามข้อ 2 มาเป็นหลักในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งทีห่นึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน  
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอ่ืนๆ ของผู้นั้นแล้วรายงาน
ผลการพิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายกเทศมนตรี 
   ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือแต่ละระดับที่ได้รับ          
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีด้วย 
  8.  การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานตามข้อ 5(9) ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 5(5) หรือ (6) 
หรือ (7) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 
  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดโอน เลื่อนต าแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ไปช่วยราชการ 
ในหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใดหรือลาไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศตามข้อ 5(9)(ช) ในครึ่งปีที่แล้วมาให้น าผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผู้นั้น
ทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  9.   ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกเทศมนตรีพิจารณารายงานผลจาก
ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 7 ประกอบกับข้อ 11 ถ้าเห็นว่าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งข้ันตามข้อ 5 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการให้เลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น  ถ้าเห็นว่าพนักงานผู้นั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 6 ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 
  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีควรจะได้รับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขึ้นให้ได้เพรามีข้อจ ากัดเก่ียวกับโควตาที่
จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลังพนักงานเทศบาลผู้นั้นมีผล
การปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจ ากัดเก่ียวกับจ านวนเงิน
ที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกเทศมนตรีอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้น 
เป็นจ านวนสองขั้นได้ ทั้งนี้  ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชการที่ครองต าแหน่งอยู่  ณ วันที่  
1 มีนาคม    
  10.   การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมา    
ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 5 (9)(ช) หรือลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้าน
อาชีพตามข้อ 5 (9) (ฌ) ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น ทั้งนี้  ให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  11.  ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลทุกประเภท
ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และ
หัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีท่ีเทศบาลมีสถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
เป็นเลขานุการ 
  12.  นายกเทศมนตรีจะน าเอาเหตุที่พนักงานเทศบาลผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟูองคดีอาญา มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นไม่ได้ 



 

  13.  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์และถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
และเป็นการถูกลงโทษจากการกระท าความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูก
ลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุ
จากการกระท าความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 
  14.  ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลท าให้การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นายกเทศมนตรี
พิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
ก าหนดนี้ 
  15.  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้น
จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้
นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่ 30 กันยายน 
ของปีที่จะพ้นจากราชการ 
  16.  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นถึง
แก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือ
ประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
  17.  พนักงานเทศบาลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 
5 เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาท างานสาย ตามที่ก าหนด หรือเหตุจ าเป็น
นอกจากกรณีดังกล่าว แต่นายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนให้
พนักงานเทศบาลผู้นั้น ให้นายกเทศมนตรีน าเสนอ ก.ท.จ.ลพบุรี พร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย 
ถ้า ก.ท.จ.ลพบุรีเห็นชอบด้วย จึงจะสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนได้ 
 
 
 


