
 
ประกาศเทศบาลต าบลพิกุลออก 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานเทศบาล, 
เล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล, เล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  

และเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
ประจ าปี 2564 

------------------------------- 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครนายก เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม 2559 วันท่ี 19 มกราคม 2559 หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 11 ลงวันท่ี  10 กันยายน  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า และประกาศ ก.ท.จ.นครนายก เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 6) 
ฉบับลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2559  ได้ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล, เล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล,  เล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเล่ือนค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าเป็นต้องประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนฯ  ให้ทราบโดย
ท่ัวกัน 

      ในการนี้ เทศบาลต าบลพิกุลออกจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล, เล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล,  เล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเล่ือนค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลพิกุลออก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล, เล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล,  เล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเล่ือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง”  

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2563– 30 กันยายน 2564 
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล, เล่ือนขั้นเงินเดือน

พนักงานครูเทศบาล,  เล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบล    
พิกุลออก โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนฯ ดังนี้ 

 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
1. ในหลักเกณฑ์นี้ 

  "ปี"  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
  "ครึ่งปีแรก"  หมายความว่า  ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  ถึงวันท่ี  31  มีนาคม 
  "ครึ่งปีหลัง"  หมายความว่า  ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี  1  เมษายน  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
  "ครึ่งปีท่ีแล้วมา"  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีหลังท่ีผ่านมา แล้วแต่กรณี 
 
 

2. ให้ผู้บังคับ... 
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  2.   ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลปีละสองครั้ง ตาม
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  3.   การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ให้เล่ือนปีละสองครั้ง   ดังนี้ 
       (1)  ครั้งท่ีหนึ่ง เป็นการเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้
เล่ือนในวันท่ี 1 เมษายนของปีท่ีได้เล่ือน 
       (2)  ครั้งท่ีสอง เป็นการเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้
เล่ือน ในวันท่ี 1 ตุลาคมของปีถัดไป  
  4.   การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลให้เล่ือนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับหรือระดับ
เงินเดือนส าหรับประเภทต าแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ังนั้น   
  5.   พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะ
จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ  202   แล้ว  เห็นว่าอยู่
ในเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น  

 (2)  ในครึ่งปีท่ีแล้วต้องไม่ถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  หรือความผิดท่ีท าให้เส่ือมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (3)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถูกส่ังพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
  (4)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  (5)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน หรือได้
ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
  (6)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการ การ
วิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
  (7)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน     
  (8)  ในครึ่งปีท่ีแล้ว มาท างานสายไม่เกิน 12 ครั้ง และมีท่ีพักอยู่ในตัวจังหวัดนครนายก มาสาย
ไม่เกินเวลา 08.45 น.  
  (9)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันแต่ไม่
รวมถึงวันลาตามข้อ (6) และ (7) และวันลาดังต่อไปนี้ 
         (ก)  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
         (ข)  ลาคลอดบตุรไม่เกินเก้าสิบวัน 
         (ค)  ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว           
รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
         (ง)  ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีหรือในขณะ          
เดินทางไป หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 

(จ) ลาพักผ่อน... 
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         (จ)  ลาพักผ่อน 
         (ฉ)  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
         (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
         (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
         (ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

 การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับ
เฉพาะวันท าการ 
  6.   พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้
อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5  และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใด
ประการหนึ่งหรือหลายประการ ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างท่ีดี
ได้ 
  (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้ใช้
การค้นคว้าหรือส่ิงประดิษฐ์นั้น 
  (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีมีสถานการณ์ตรากตร าเส่ียงอันตรายมาก  หรือมีการต่อสู้  เส่ียงต่อ
ความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
  (4)  ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหน้าท่ีหนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็น
พิเศษ  และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีของตนเป็นผลดีด้วย 
  (5)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าท่ีด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษและ
งานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
  (6)  ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่
ประเทศชาติ 
                    (7)  ในครึ่งปีท่ีแล้ว มาท างานสายไม่เกิน 12 ครั้ง และถ้าท่ีพักอยู่ในตัวจังหวัดนครนายก ให้มา
สายได้ไม่เกินเวลา 08.45 น.   
  7.   การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามข้อ 5  และข้อ 6  ให้ผู้บังคับบัญชา
ช้ันต้นน าผลการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีได้ด าเนินการตามข้อ 2 มาเป็นหลักในการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งท่ีหนึ่งและครั้งท่ีสอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นๆ ของผู้นั้นแล้วรายงานผลการ
พิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายกเทศมนตรี 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือแต่ละระดับท่ีได้รับ          
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีด้วย 
  8. การพิจารณาผลการปฏิบั ติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้นับช่วง เวลาการ               
ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานตามข้อ  5 (9)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่  ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 
5 (5) หรือ (6) หรือ (7) ใหน้ับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าส่ีเดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 
 



. 
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  ในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลผู้ใดโอน  เ ล่ือนต าแหน่ง  ย้าย  สับเปล่ียนหน้าท่ีไปช่วย               
ราชการในหน่วยงานอื่น  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าท่ีหรืองานพิเศษอื่นใดหรือลาไปปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  5 (9) (ช)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมาให้น าผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน
ของผู้นั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  9.   ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง  นายกเทศมนตรีพิจารณารายงานผล จาก
ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 7 ประกอบกับข้อ 11  ถ้าเห็นว่าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ  5 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ให้เล่ือนขั้นเงินเดือน
ให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น  ถ้าเห็นว่าพนักงานผู้นั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 6  ให้เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 
  ในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีควรจะได้รับการเล่ือน
ขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนหนึ่งขึ้นให้ได้เพรามีข้อจ ากัดเกี่ยวกับโควตาท่ีจะใช้
เล่ือนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลังพนักงานเทศบาลผู้นั้นมีผลการ
ปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินท่ีจะใช้
เล่ือนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกเทศมนตรีอาจมีค าส่ังให้เล่ือนขั้นเงินเดือนรวมท้ังปีของข้าราชการผู้นั้นเป็น
จ านวนสองขั้นได้ ท้ังนี้  ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชการท่ีครองต าแหน่งอยู่ ณ วันท่ี 1 มีนาคม    
  10.   การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานเทศบาล  ซึ่งในครึ่งปีท่ีแล้วมา          
ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 5 (9) (ช) หรือลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
อาชีพตามข้อ 5 (9) (ฌ) ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาส่ังเล่ือนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น ท้ังนี้  ให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  11. ให้ น ายก เทศมนตรี แ ต่ ง ต้ั ง คณะกร รมการพิ จ า รณา เ ล่ื อนขั้ น เ งิ น เ ดื อน                                                              
พนักงานเทศบาล เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
ทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีท่ีเทศบาลมีสถานศึกษาในสังกัดให้แต่งต้ัง
ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้พนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล 
เป็นเลขานุการ 

12.  นายกเทศมนตรีจะน าเอาเหตุท่ีพนักงานเทศบาลผู้ใดถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนใน
กรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟูองคดีอาญา มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นไม่ได้ 

13.  ในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลผู้ใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์และถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือความผิดท่ีท าให้เส่ือมเสียเกียรติ
ศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเป็นการ
ถูกลงโทษจากการกระท าความผิดเดียวกัน ถ้าถูกส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุท่ีถูกลงโทษทางวินัย
หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระท า
ความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 

14. ในกรณี... 
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14.  ในกรณีท่ีผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาท่ีถึงท่ีสุดแล้วมีผลท าให้การเล่ือน

ขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นายกเทศมนตรี
พิจารณาส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
ก าหนดนี้ 

15.  ในครึ่งปีท่ีแล้วมาถ้าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้เล่ือนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้น
จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้
นายกเทศมนตรีส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันท่ี 30 กันยายน 
ของปีท่ีจะพ้นจากราชการ 

16.  ในครึ่งปีท่ีแล้วมาถ้าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้เล่ือนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นถึง
แก่ความตายก่อนหรือในวันท่ี 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้นายกเทศมนตรีส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อ
ประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ โดยให้มีผลในวันท่ีผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

17.  พนักงานเทศบาลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5 
เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาท างานสาย ตามท่ีก าหนด หรือเหตุจ าเป็น
นอกจากกรณีดังกล่าว แต่นายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษท่ีต้องเล่ือนขั้นเงินเดือนให้พนักงาน
เทศบาลผู้นั้น ให้นายกเทศมนตรีน าเสนอ ก.ท.จังหวัด  พร้อมด้วยเหตุผล เพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะราย          
ถ้าก.ท.จังหวัดเห็นชอบด้วย จึงจะส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนได้ 

 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล 
ใช้ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนขั้นเงินเดือนเช่นเดียวกับพนักงานเทศบาล 

 การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ า (ลูกจ้างประจ า)  
   หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท. 0809.3/ว 11 ลงวนัท่ี 30 
กันยายน 2559  

ข้อ  4  หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า ให้น าแนวทางการเล่ือนขั้น
เงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครนายก เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

พนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับท่ี 6 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2559)   
ข้อ  29  หลักเกณฑ์การเล่ือนค่าตอบแทนประจ าปี     ให้พนักงานจ้างเว้นแต่พนักงาน

จ้างท่ัวไป ได้รับการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
1) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีท่ีแล้วมาในต าแหน่งท่ีจะเล่ือน

ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 8 เดือน (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) เพื่อจูงใจให้พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติงานของตนได้
อย่างมีประสิทธิภายและประสิทธิผลดี ในวันท่ี 1 ตุลาคมของทุกปี  

2) พิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ีมีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดีได้
ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้... 
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ท้ังนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเล่ือนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ 4 ของ
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ณ วันท่ี 1 กันยายน  

กรณีพนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทนถึงขั้นสูงของอัตราค่าตอบแทน ให้ได้รับอัตรา
ค่าตอบแทนพิเศษได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงต าแหน่งนั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทน
พิเศษต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม ของปีท่ีมีการประเมินถึง 30 กันยายนของปีถัดไป 

ข้อ 30 ในกรณีท่ีมีการค านวณเพื่อปรับอัตราค่าตอบแทน หรือเล่ือนค่าตอบแทน หาก
ค านวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 10 บาท 

ข้อ 31 ใหเ้ทศบาลจัดท าค าส่ังเล่ือนค่าตอบแทนของพนักงาจ้างตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในข้อ 29 โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนในรอบปีท่ีแล้วมาจะต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจน
เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี  

(2) ต้องไม่ถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษา
ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือความผิดท่ีท าให้เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของ
ต าแหน่งหน้าท่ีของตนซึ่งมิใช่ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(4) ต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งท่ีนายกเทศมนตรีก าหนดเป็น

หนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องท่ีอันเป็นท่ีต้ังของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
(5) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 40 ไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพีธี ฮั จย์  ณ เมือ ง เมกกะ  ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย ไม่เกิน 120 วัน 
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว

รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
(ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าท่ีหรือในขณะ

เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับ

การฝึกวิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน ส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาปุวยให้นับเฉพาะ

วันท าการ 
              จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

               ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓                                                                                                                                                                                                                                                       

                     
                         


