
 
 

ประกาศหลักเกณฑก์ารเล่ือนข้ันเงนิเดือนพนักงานเทศบาล 

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

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24  วรรคเจ็ด  แหง่
พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  2542  และขอ้  40  แหง่ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล   เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก 
การบรรจแุละแตง่ตัง้  การยา้ย การโอน  การรบัโอน  การเล่ือนระดบัและการเล่ือนขัน้เงินเดือน ลงวนัท่ี  22  
พฤศจิกายน  2544    และคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล ในการประชมุครัง้ท่ี   2/ 2545  เม่ือวนัท่ี  
27  กมุภาพนัธ ์ 2545       ไดมี้มตใิหก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาลไว ้
ดงัตอ่ไปนี ้

  1.   ในหลกัเกณฑนี์ ้
  "ปี"  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
  "ครึง่ปีแรก"  หมายความวา่  ระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  ถึงวนัท่ี  31  มีนาคม 
  "ครึง่ปีหลงั"  หมายความวา่  ระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี  1  เมษายน  ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
  "ครึง่ปีท่ีแลว้มา"  หมายความวา่  ระยะเวลาครึง่ปีแรกหรือครึง่ปีหลงั  ท่ีผา่นมาแลว้                 
แตก่รณี 

  2.   ใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล              
การปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาลปีละสองครัง้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการพนกังาน            
เทศบาลก าหนด 

  3.   การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาล  ใหเ้ล่ือนปีละสองครัง้        ดงันี ้
  (1)  ครัง้ท่ีหนึ่งครึง่ปีแรก  เล่ือนวนัท่ี 1 เมษายนของปีท่ีไดเ้ล่ือน 
  (2)  ครัง้ท่ีสองครึง่ปีหลงั  เล่ือนวนัท่ี 1 ตลุาคมของปีถดัไป 

  4.   การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาล  ใหเ้ล่ือนไดไ้มเ่กินขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือน
ส าหรบัต าแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้   



  5.   พนกังานเทศบาลซึ่งจะไดร้บัการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนครึง่ขัน้ในแตล่ะครัง้ตอ้ง
อยูใ่นหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

(1) ในครึง่ปีท่ีแลว้มาไดป้ฏิบตังิานตามหนา้ท่ีของตนดว้ยความสามารถ และดว้ยความ
อตุสาหะจนเกิดผลดีหรือความกา้วหนา้แก่ราชการ  ซึ่งผูบ้งัคบับญัชาไดพ้ิจารณาประเมินตามขอ้  2   แลว้
เห็นวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์สมควรจะไดเ้ล่ือนขัน้เงินเดือนครึง่ขัน้  

(2)  ในครึง่ปีท่ีแลว้มาจนถึงวนัออกค าสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนตอ้งไมถ่กูสั่งลงโทษทางวินยั          
ท่ีหนกักวา่โทษภาคทณัฑ ์ หรือไมถ่กูศาลพิพากษาในคดีอาญาใหล้งโทษในความผิดท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิ
หนา้ท่ีราชการ  หรือความผิดท่ีท าใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัดิข์องต าแหนง่หนา้ท่ีราชการของตนซึ่งมิใชค่วาม   
ผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
  ในกรณีท่ีพนกังานเทศบาลผูใ้ดอยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์สมควรไดเ้ล่ือนขัน้เงินเดือนและไดถ้กู 
งดเล่ือนขัน้เงินเดือนเพราะถกูสั่งลงโทษทางวินยัหรือถกูศาลพิพากษาในคดีอาญาใหล้งโทษในกรณีนัน้       
มาแลว้  ใหผู้บ้งัคบับญัชาเล่ือนขัน้เงินเดือนประจ าครึง่ปีตอ่ไปใหผู้น้ัน้ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน  หรือวนัท่ี 1 
ตลุาคม ของครัง้ท่ีจะไดเ้ล่ือนเป็นตน้ไป 
  (3)  ในครึง่ปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ถกูสั่งพกัราชการเกินกวา่สองเดือน 
  (4)  ในครึง่ปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ขาดราชการโดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร 
  (5)  ในครึง่ปีท่ีแลว้มาไดร้บับรรจเุขา้รบัราชการมาแลว้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ส่ีเดือน 
  (6)  ในครึง่ปีท่ีแลว้มาถา้เป็นผูไ้ดร้บัอนญุาตใหไ้ปศกึษาในประเทศ  หรือไปศกึษา อบรม  
หรือดงูาน ณ ตา่งประเทศ  ตามระเบียบวา่ดว้ยการใหข้า้ราชการไปศกึษาฝึกอบรม  และดงูาน  ณ  
ตา่งประเทศ  ตอ้งไดป้ฏิบตัหินา้ท่ีราชการในครึง่ปีท่ีแลว้มาเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ส่ีเดือน 
  (7)  ในครึง่ปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนครัง้ท่ีนายกเทศมนตรี  หรือ
ผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายก าหนดเป็นหนงัสือไวก้่อนแลว้  โดยค านงึถึงลกัษณะงานและสภาพทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้
ของแตล่ะสว่นราชการหรือหนว่ยงาน 
  (8)  ในครึง่ปีท่ีแลว้มาตอ้งมีเวลาปฏิบตัริาชการหกเดือน  โดยมีวนัลาไมเ่กินย่ีสิบสามวนั
แตไ่มร่วมถึงวนัลาดงัตอ่ไปนี ้
         (ก)  ลาอปุสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอดุิอาระเบีย  
เฉพาะวนัลาท่ีมีสิทธ์ิไดร้บัเงินเดือนระหวา่งลาตามกฎหมายวา่ดว้ยการจา่ยเงินเดือน 
         (ข)  ลาคลอดบตุรไมเ่กินเกา้สิบวนั 
         (ค)  ลาป่วยซึ่งจ  าเป็นตอ้งรกัษาตวัเป็นเวลานานไมว่่าคราวเดียวหรือหลายคราว           
รวมกนัไมเ่กินหกสิบวนัท าการ 
         (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบตัริาชการตามหนา้ท่ีหรือในขณะ          
เดนิทางไปหรือกลบัจากปฏิบตัริาชการตามหนา้ท่ี 
         (จ)  ลาพกัผอ่น 



         (ฉ)  ลาเขา้รบัการตรวจเลือกหรือเขา้รบัการเตรียมพล 
         (ช)  ลาไปปฏิบตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

การนบัจ านวนวนัลาไมเ่กินย่ีสิบสามวนัส าหรบัวนัลากิจส่วนตวัและวนัลาป่วย             
ท่ีไมใ่ชว่นัลาป่วยตาม (8) (ง)  ใหน้บัเฉพาะวนัท าการ 

  6.   พนกังานเทศบาลซึ่งจะไดร้บัการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้ในแตล่ะครัง้ตอ้ง
เป็นผูอ้ยู่ในหลกัเกณฑท่ี์จะไดร้บัการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนครึง่ขัน้ตามขอ้ 5  และอยูใ่นหลกัเกณฑ์
ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 
  (1)  ปฏิบตังิานตามหนา้ท่ีไดผ้ลดีเดน่  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนัก่อใหเ้กิด
ประโยชนแ์ละผลดียิ่งตอ่ทางราชการและสงัคมจนถือเป็นตวัอยา่งท่ีดีได ้
  (2)  ปฏิบตังิานโดยมีความคิดรเิริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือไดค้น้ควา้หรือประดษิฐ์          
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชนต์อ่ทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการไดด้  าเนินการตามความคิดรเิริ่ม
หรือไดร้บัรองใหใ้ชก้ารคน้ควา้หรือสิ่งประดษิฐ์นัน้ 
  (3)  ปฏิบตังิานตามหนา้ท่ีท่ีมีสถานการณต์รากตร  าเส่ียงอนัตรายมาก  หรือมีการตอ่สู้      
ท่ีเส่ียงตอ่ความปลอดภยัของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
  (4)  ปฏิบตังิานท่ีมีภาระหนา้ท่ีหนกัเกินกวา่ระดบัต าแหนง่จนเกิดประโยชนต์อ่ทางราชการ
เป็นพิเศษ  และปฏิบตังิานในต าแหนง่หนา้ท่ีของตนเป็นผลดีดว้ย 
  (5)  ปฏิบตังิานตามต าแหนง่หนา้ท่ีดว้ยความตรากตร าเหน็ดเหน่ือย ยากล าบากเป็นพิเศษ
และงานนัน้ไดผ้ลดียิ่งเป็นประโยชนต์อ่ทางราชการและสงัคม 
  (6)  ปฏิบตังิานท่ีไดร้บัมอบหมายใหก้ระท ากิจกรรมอยา่งใดอย่างหนึ่งจนส าเรจ็เป็นผลดี
ยิ่งแก่ประเทศชาติ 

  7.   การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาลตามขอ้ 5  และ  ขอ้ 6  ให้
ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้หรือผูไ้ดร้บัมอบหมายน าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตังิาน
ท่ีไดด้  าเนินการตามขอ้  2  มาเป็นหลกัในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนครัง้ท่ีหนึ่งและครัง้ท่ีสอง  โดย
พิจารณาประกอบกบัขอ้มลูการลา  พฤตกิรรมการมาท างาน  การรกัษาวินยั  การปฏิบตัติามเหมาะสมกบั
การเป็น พนกังานเทศบาลและขอ้ควรพิจารณาอ่ืน ๆ  ของผูน้ัน้ แลว้รายงานผลการพิจารณานัน้  พรอ้มดว้ย
ขอ้มลูดงักลา่วตอ่ผูบ้งัคบับญัชาชัน้เหนือขึน้ไปตามล าดบัจนถึงนายกเทศมนตรี 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้เหนือแตล่ะระดบัท่ีไดร้บั          
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีดว้ย 
 
 



  8.   การพิจารณาผลการปฏิบตังิานและผลสมัฤทธ์ิของงาน  ใหน้บัชว่งเวลาการ               
ปฏิบตัริาชการและการปฏิบตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศตามขอ้  5 (8) (ช)  ในครึ่งปีท่ีแลว้มาเป็น
เกณฑ ์เวน้แต ่ ผูอ้ยูใ่นหลกัเกณฑต์ามขอ้ 5 (5) หรือ (6)  ใหน้บัชว่งเวลาปฏิบตัริาชการไมน่อ้ยกว่าส่ีเดือน
เป็นเกณฑพ์ิจารณา 
  ในกรณีท่ีพนกังานเทศบาลผูใ้ดโอน  เล่ือนต าแหนง่  ยา้ย  สบัเปล่ียนหนา้ท่ี  ไปชว่ย               
ราชการในตา่งกระทรวง  ทบวง  กรม  ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตังิานนอกเหนือหนา้ท่ีหรืองานพิเศษอ่ืนใด
หรือลาไปปฏิบตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศตามขอ้  5 (8) (ช)  ในครึง่ปีท่ีแลว้มาใหน้  าผลการปฏิบตัิ
ราชการและการปฏิบตังิานของผูน้ัน้ทกุต าแหนง่และทกุแหง่มาประกอบการพิจารณาดว้ย 

  9.   ในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนแตล่ะครัง้  นายกเทศมนตรีพิจารณารายงานผล 
จากผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ 7   ถา้เห็นวา่พนกังานเทศบาลผูใ้ดอยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะไดร้บัการพิจารณา 
เล่ือนขัน้เงินเดือนครึง่ขัน้ตามขอ้  5   และปฏิบตัิตนเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานเทศบาล  ใหเ้ล่ือนขัน้       
เงินเดือนใหแ้ก่ผูน้ัน้ครึง่ขัน้  ถา้เห็นวา่พนกังานผูน้ัน้มีผลการปฏิบตังิานอยูใ่นหลกัเกณฑต์ามขอ้  6  ให้
เล่ือนขัน้ เงินเดือนใหแ้ก่ผูน้ัน้หนึ่งขัน้ 
  ในกรณีท่ีพนกังานเทศบาลผูใ้ดไดร้บัการเล่ือนขัน้เงินเดือน ครึง่ปีแรกไมถ่ึงหนึ่งขัน้  ถา้ใน
การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนครึง่ปีหลงั  นายกเทศมนตรีไดพ้ิจารณาผลการปฏิบตัิงานครึง่ปีแรกกบัครึง่ปี
หลงัรวมกนัแลว้เห็นวา่มีมาตรฐานสงูกวา่การท่ีจะไดร้บัการเล่ือนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้ส  าหรบัปีนัน้  
นายกเทศมนตรีอาจมีค าสั่งใหเ้ล่ือนขัน้เงินเดือนรวมทัง้ปีของพนกังานผูน้ัน้เป็นจ านวนหนึ่งขัน้ครึง่ไดแ้ตผ่ล
การปฏิบตังิานทัง้ปีของพนกังานผูน้ัน้จะตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑป์ระการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ
ดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 
  (1)  ปฏิบตังิานตามหนา้ท่ีไดผ้ลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนัก่อใหเ้กิดประโยชน์
และผลดีตอ่ทางราชการและสงัคม 
  (2)  ปฏิบตังิานโดยมีความคิดรเิริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือไดค้น้ควา้  หรือประดิษฐ์สิ่งใด      
สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชนต์อ่ทางราชการ 
  (3)  ปฏิบตังิานตามหนา้ท่ีท่ีมีสถานการณต์รากตร  าเส่ียงอนัตราย  หรือมีการตอ่สูท่ี้เส่ียง
ตอ่ความปลอดภยัของชีวิต 
  (4)  ปฏิบตังิานท่ีมีภาระหนา้ท่ีหนกัเกินกวา่ระดบัต าแหนง่จนเกิดประโยชนต์อ่ทางราชการ
และปฏิบตังิานในต าแหนง่หนา้ท่ีของตนเป็นผลดีดว้ย 

 (5)  ปฏิบตังิานตามต าแหนง่หนา้ท่ีดว้ยความตรากตร าเหน็ดเหน่ือย  ยากล าบากและงาน
นัน้ไดผ้ลดีเป็นประโยชนต์อ่ทางราชการและสงัคม 
  (6)  ปฏิบตังิานท่ีไดร้บัมอบหมายใหก้ระท ากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเรจ็เป็นผลดี           
แก่ประเทศชาติ 



  ในกรณีท่ีพนกังานเทศบาลผูใ้ดมีผลการปฏิบตังิานอยูใ่นเกณฑท่ี์ควรจะไดร้บัการเล่ือนขัน้
เงินเดือนครึง่ปีแรกหนึ่งขัน้  แตไ่มอ่าจสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้ใหไ้ด ้ เพราะมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัจ านวน
เงินท่ีจะใชเ้ล่ือนขัน้เงินเดือนของสว่นราชการนัน้  ถา้ในการเล่ือนขัน้เงินเดือนครึง่ปีหลงั  พนกังานเทศบาล 
ผูน้ัน้มีผลการปฏิบตังิานอยูใ่นเกณฑไ์ดร้บัการเล่ือนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้อีก  และไมมี่ขอ้จ ากดัเก่ียวกบั
จ านวนเงินท่ีจะใชเ้ล่ือนขัน้เงินเดือนในคราวนัน้  นายกเทศมนตรีอาจมีค าสั่งใหเ้ล่ือนขัน้เงินเดือนรวมทัง้ปี
ของพนกังานเทศบาลผูน้ัน้เป็นจ านวนสองขัน้ได ้

  10.   การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนครึง่ปีใหแ้ก่พนกังานเทศบาล  ซึ่งในครึง่ปีท่ีแลว้มา          
ไดร้บัอนญุาตใหล้าไปปฏิบตัิงานในองคก์ารระหวา่งประเทศตามขอ้  5 (8) (ช) ใหน้ายกเทศมนตรีพิจารณา
สั่งเล่ือนไดค้รัง้ละไมเ่กินครึง่ขัน้เม่ือผูน้ัน้กลบัมาปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ  โดยใหส้ั่งเล่ือนยอ้นหลงัไปในแตล่ะ
ครัง้ท่ีควรจะไดเ้ล่ือน  ทัง้นี ้ ใหมี้การประเมินผลการปฏิบตังิานตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีนายกเทศมนตรี
ก าหนด 

  11.    ในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนแตล่ะครัง้  ถา้นายกเทศมนตรี เห็นสมควรให ้        
พนกังานเทศบาลผูใ้ดไดเ้ล่ือนขัน้เงินเดือน  แตป่รากฏวา่ไดมี้ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน             
พนกังานเทศบาลผูน้ัน้วา่กระท าผิดวินยัอยา่งรา้ยแรงก่อนมีค าสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือน  ใหน้ายกเทศมนตรี          
รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไวก้่อน  และใหก้นัเงินส าหรบัเล่ือนขัน้เงินเดือนไวด้ว้ย  เม่ือการสอบสวนและ              
การพิจารณาแลว้เสรจ็  ใหน้ายกเทศมนตรพีิจารณาดงันี ้
  (1)  ถา้ผูถ้กูแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนไมมี่ความผิด  หรือจะตอ้งถกูลงโทษภาคทณัฑ ์ 
ใหส้ั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวไ้ด ้ ถา้ไดร้อการเล่ือนขัน้เงินเดือนไวเ้กินหนึ่งครัง้ใหส้ั่งเล่ือนขัน้
เงินเดือนยอ้นหลงัไปในแตล่ะครัง้ท่ีไดร้อการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว ้แมว้า่ผูน้ัน้จะไดอ้อกจากราชการไปแลว้ก็
ตาม 
  (2)  ถา้ผูถ้กูแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนจะตอ้งถกูลงโทษตดัเงินเดือน  หรือลดขัน้
เงินเดือน  ใหง้ดเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไว ้ ถา้ไดร้อการเล่ือนขัน้เงินเดือนไวเ้กินหนึ่งครัง้ใหง้ดเล่ือน
ขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวใ้นครัง้ท่ีจะถกูลงโทษ  ถา้ผูน้ัน้ไดอ้อกจากราชการไปแลว้ดว้ยเหตอ่ืุนท่ีมิใช่
เพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน   ใหง้ดเล่ือนขัน้
เงินเดือนในครัง้ท่ีจะไดเ้ล่ือนขัน้เงินเดือนครัง้สดุทา้ย  แตถ่า้เป็นผูพ้น้จากราชการไปเพราะเกษียณอายตุาม
กฎหมาย       วา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน   ใหง้ดเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีนายกเทศมนตรีได้
รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไวใ้นวนัท่ี  30  กนัยายนของครึง่ปีสดุทา้ยก่อนท่ีผูน้ัน้จะพน้จากราชการ  สว่นใน
ครัง้อ่ืนใหส้ั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนยอ้นหลงัไปในแตล่ะครัง้ท่ีไดร้อการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว  ้
  (3)  ถา้ผูมี้อ  านาจแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนมีค าสั่งลงโทษ ปลดออก  หรือไลอ่อก  
จากราชการหรือมีค าสั่งใหอ้อกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมอง  ใหง้ดเล่ือนขัน้เงินเดือนทกุครัง้ท่ีได้
รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว ้



  การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรบัผูท่ี้ถกูแตง่ตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนวา่กระท าผิดวินยัอยา่งรา้ยแรงหลายกรณี  ใหแ้ยกพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 

  12.   ในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนแตล่ะครัง้  นายกเทศมนตรีเห็นสมควรใหผู้ใ้ด            
ไดเ้ล่ือนขัน้เงินเดือน  แตป่รากฏวา่ผูน้ัน้ถกูฟ้องคดีอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัหินา้ท่ีราชการหรือ
ความผิดท่ีท าใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัดิข์องต าแหนง่หนา้ท่ีราชการของตน  ซึ่งมิใชค่วามผิดท่ีไดก้ระท าโดย
ประมาท ความผิดลหโุทษ  หรือความผิดท่ีพนกังานอยัการรบัเป็นทนายแกต้า่งให ้ และศาลไดป้ระทบัฟ้อง
คดีนัน้แลว้ก่อนมีค าสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือน  ใหน้ายกเทศมนตรีรอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไวก้่อน  และใหก้นัเงิน
ส าหรบัเล่ือนขัน้เงินเดือนไวด้ว้ย  เม่ือศาลไดมี้ค าพิพากษาแลว้  ใหน้ายกเทศมนตรีพิจารณา  ดงันี ้
  (1)  ถา้ศาลพิพากษาวา่ผูน้ัน้ไมมี่ความผิด  ใหส้ั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวไ้ด  ้          
ถา้ไดร้อการเล่ือนขัน้เงินเดือนไวเ้กินหนึ่งครัง้  ใหส้ั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนยอ้นหลงัไปในแตล่ะครัง้ท่ีไดร้อการ
เล่ือนขัน้เงินเดือนไว ้ แมว้า่ผูน้ัน้จะไดอ้อกจากราชการไปแลว้ก็ตาม 
  (2)  ถา้ศาลพิพากษาใหล้งโทษเบากวา่โทษจ าคกุ  ใหง้ดเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไว ้ 
ถา้ไดร้อการเล่ือนขัน้เงินเดือนไวเ้กินหนึ่งครัง้  ใหง้ดเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวใ้นครัง้ท่ีศาลพิพากษา
ใหล้งโทษ  ถา้ผูน้ัน้ไดอ้อกจากราชการไปแลว้ดว้ยเหตอ่ืุนท่ีมิใชเ่พราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายวา่ดว้ย
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ใหง้ดเล่ือนขัน้เงินเดือนในครัง้ท่ีจะไดเ้ล่ือนขัน้เงินเดือนครัง้สดุทา้ย  
แตถ่า้เป็นผูพ้น้จากราชการไปเพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถ่ิน  ใหง้ดเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีนายกเทศมนตรีไดร้อการเล่ือนขัน้เงินเดือนไวใ้นวนัท่ี  30  กนัยายนของ
ครึง่ปีสดุทา้ยก่อนท่ีผูน้ัน้จะพน้จากราชการ  ส่วนในครัง้อ่ืนใหส้ั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนยอ้นหลงัไปในแตล่ะครัง้ท่ี
ไดร้อการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว ้
  (3)  ถา้ศาลพิพากษาใหล้งโทษจ าคกุหรือโทษหนกักวา่จ าคกุ  ใหง้ดเล่ือนขัน้เงินเดือนทกุ
ครัง้ท่ีไดร้อการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว ้
  การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรบัผูท่ี้ถกูฟ้องคดีอาญาหลายคดี
ใหแ้ยกพิจารณาเป็นคดี ๆ  ไป 

  13.   ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีไดร้อการเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานเทศบาลผูใ้ดไว ้          
เพราะเหตถุกูแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ 11  และเหตถุกูฟ้องคดีอาญาตามขอ้ 12   ใหผู้มี้
อ  านาจดงักลา่วรอการเล่ือนขัน้เงินเดือนผูน้ัน้ไวจ้นกวา่การสอบสวนและการพิจารณาทางวินยัแลว้เสรจ็    
และจนกวา่ศาลมีค าพิพากษาแลว้จงึใหผู้มี้อ  านาจสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนพิจารณาการเล่ือนขัน้เงินเดือนตาม
ขอ้ 11 (1) (2) หรือ (3)  หรือตามขอ้ 12 (1) (2) หรือ (3)  แลว้แตก่รณี  ทัง้นี ้ โดยถือเกณฑจ์ านวนครัง้ท่ี
จะตอ้งงดเล่ือนขัน้ เงินเดือนท่ีมากกว่าเป็นหลกัในการพิจารณา  เวน้แต่      ผูน้ัน้ไดพ้น้จากราชการไปแลว้  

 



ตามผลของการถกูแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ 11  หรือตามผลของการถกูฟ้องคดีอาญาตาม 
ขอ้ 12  กรณีใดกรณีหนึ่ง  จงึจะพิจารณาการเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวไ้ดต้ามผลของกรณีนัน้โดย
ไมต่อ้งรอผลของอีกกรณีหนึ่ง  

 14.   ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนขัน้เงินเดือนใหพ้นกังานเทศบาล
ผูใ้ด  แตผู่น้ัน้จะตอ้งพน้จากราชการไปเพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญ           
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ใหน้ายกเทศมนตรสีั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนเพ่ือประโยชนใ์นการค านวณบ าเหน็จ
บ านาญใหผู้น้ัน้ใน วนัท่ี  30  กนัยายนของครึง่ปีสดุทา้ยก่อนท่ีจะพน้จากราชการ 

  15.   ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนขัน้เงินเดือนใหพ้นกังานเทศบาล
ผูใ้ด  แตผู่น้ัน้ไดต้ายในหรือหลงัวนัท่ี 1 เมษายน  หรือวนัท่ี 1 ตลุาคมหรือออกจากราชการไมว่า่ดว้ยเหตุ          
ใด ๆ  หลงัวนัท่ี 1 เมษายนหรือวนัท่ี 1 ตลุาคม  แตก่่อนท่ีจะมีค าสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนในแตล่ะครัง้  ผูมี้
อ  านาจสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนจะสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนใหผู้น้ัน้ยอ้นหลงัไปถึงวนัท่ี 1 เมษายนหรือวนัท่ี 1 
ตลุาคมครึง่ปีท่ีจะไดเ้ล่ือนนัน้ก็ได ้ แตถ่า้ผูน้ัน้ไดพ้น้จากราชการเพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายวา่ดว้ย
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินไปก่อนท่ีจะมีค าสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนเพ่ือประโยชนใ์นการค านวณ
บ าเหน็จบ านาญ  นายกเทศมนตรีจะสั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนใหผู้น้ัน้ยอ้นหลงัไปถึงวนัท่ี 30 กนัยายนของครึง่ปี
สดุทา้ยท่ีจะไดเ้ล่ือนนัน้ก็ได ้

  16.   พนกังานเทศบาลผูใ้ดไมอ่ยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะเล่ือนขัน้เงินเดือนไดค้รึง่ขัน้ตามขอ้ 5  
เน่ืองจากขาดคณุสมบตัเิก่ียวกบัระยะเวลาการปฏิบตัริาชการ การลาหรือการมาท างานสายตามท่ีก าหนด  
แตน่ายกเทศมนตรพีิจารณาเห็นสมควรเล่ือนขัน้เงินเดือนใหโ้ดยมีเหตผุลเป็นกรณีพิเศษ ใหน้ายกเทศมนตรี
เสนอคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเพ่ือพิจารณาอนมุตัใิหส้ั่งเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

ประกาศ ณ วนัท่ี               พ.ศ. 2545 

 
 

   รอ้ยต ารวจเอก 
(ปรุะชยั  เป่ียมสมบรูณ)์ 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 

 
 
 


