หมวด 11
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขอ 223 พนักงานเทศบาลผูใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ และปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ถือวาผูนั้นมีความชอบ
จะไดรับบําเหน็จความชอบซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการไดเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามควรแกกรณี
ขอ 224 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพ
และปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะ
ในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับ
การเปนพนักงานเทศบาล
ขอ 225 การเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาล ที่อยูในหลักเกณฑตามที่กําหนด
ในหมวดนี้ ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณา
ในกรณีที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาลผูใด ใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้นทราบ
พรอมทั้งเหตุผลที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนให
ขอ 226 ในหมวดนี้
"ป" หมายความวา ปงบประมาณ
"ครึ่งปแรก" หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
"ครึ่งปหลัง" หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน
"ครึ่งปที่แลวมา" หมายความวา ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลัง ที่ผานมาแลวแต
กรณี
ขอ 227 ใหผูบังคับบัญชาและผูที่ไดรับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลปละสองครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.จ. กําหนดในหมวด 14
ขอ 228 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ใหเลื่อนปละสองครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่หนึ่งครึ่งปแรก เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปที่ไดเลื่อน
(2) ครั้งที่สองครึ่งปหลัง เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปถัดไป
ขอ 229 การเลื่อ นขั้ น เงิน เดือ นพนัก งานเทศบาล ใหเ ลื่อนได ไม เ กิ น ขั้ นสู ง ของอัน ดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งนั้น
ขอ 230 พนักงานเทศบาลซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแตละครั้ง
ตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้

(1) ในครึ่งปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถ และดวย
ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ 227
แลวเห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
(2) ในครึ่งปที่แลวมาจนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตองไมถูกสั่งลงโทษทาง
วินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนซึ่งมิใช
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผูใดอยูในหลักเกณฑที่สมควรไดเลื่อนขั้นเงินเดือนและไดถกู
งดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในกรณีนั้นมาแลว
ใหผูบังคับบัญชาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําครึ่งปตอไปใหผูนั้นตั้งแตวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม
ของครั้งที่จะไดเลื่อนเปนตนไป
(3) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน
(4) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(5) ในครึ่งปที่แลวมาไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน
(6) ในครึ่งปที่แลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา
อบรม หรือดูงาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษาฝกอบรม และดูงาน
ณ ตางประเทศ ตองไดปฏิบัติหนาที่ราชการในครึ่งปที่แลวมาเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน
(7) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่นายกเทศมนตรี
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปน
ที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน
(8) ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน
แตไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุ ป สมบท หรื อ ลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย ณ เมื อ งเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ
(ง) ลาป ว ยเพราะประสบอั น ตรายในขณะปฏิ บั ติ ร าชการตามหน า ที่ ห รื อ
ในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาที่
(จ) ลาพักผอน

(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวย
ที่ไมใชวันลาปวยตาม (8) (ง) ใหนับเฉพาะวันทําการ
ขอ 231 พนักงานเทศบาลซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแตละครั้ง
ตองเปนผูอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ 230
และอยูใน
หลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย
(1) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางที่ดีได
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควาหรือประดิษฐสงิ่ ใด
สิ่งหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได
รับรองใหใชการคนควาหรือสิ่งประดิษฐนั้น
(3) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการตอสู
ที่เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ
(4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง
ราชการเปนพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย
(5) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเปน
พิเศษและงานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม
(6) ปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด รั บ มอบหมายให ก ระทํ า กิ จ กรรมอย า งใดอย า งหนึ่ ง จนสํ า เร็ จ
เปนผลดียิ่งแกประเทศชาติ
ขอ 232 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามขอ 230 และขอ 231
ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ต น หรื อ ผู ไ ด รั บ มอบหมายนํ า ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการ
ปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการตามขอ 227 มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง
โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตามเหมาะสม
กับการเปนขาราชการและขอควรพิจารณาอื่น ๆ ของผูนั้น แลวรายงานผลการพิจารณานั้น พรอมดวย
ขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือแตละระดับที่ไดรับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีดวย
ขอ 233 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหนับชวงเวลาการ
ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ 230 (8) (ช) ในครึ่งปที่แลวมาเปนเกณฑ

เวนแต ผูอยูในหลักเกณฑตามขอ 230 (5) หรือ (6) ใหนับชวงเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือนเปน
เกณฑพิจารณา
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผูใดโอน เลื่อนตําแหนง ยาย สับเปลี่ยนหนาที่ไปชวยราชการ
ในหนวยราชการอื่น ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษ อื่นใด หรือลาไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ 230 (8) (ช) ในครึ่งปที่แลวมาใหนําผลการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานของผูนั้นทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย
ขอ 234 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง นายกเทศมนตรีพิจารณารายงาน
ผลจากผูบังคับบัญชาตามขอ 232 ถาเห็นวาพนักงานเทศบาลผูใดอยูในหลักเกณฑที่จะไดรบั การพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ 230 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ ใหเลื่อนขั้นเงินเดือน
ใหแกผูนั้นครึ่งขั้น ถาเห็นวาพนักงานเทศบาลผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในหลักเกณฑตามขอ 231 ให
เลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นหนึ่งขั้น
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผูใดไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่งปแรกไมถึงหนึ่งขั้น ถาใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลัง นายกเทศมนตรีไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปแรกกับครึ่งป
หลั ง รวมกั น แล ว เห็ น ว า มี ม าตรฐานสู ง กว า การที่ จ ะได รั บ การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นหนึ่ ง ขั้ น สํ า หรั บ ป นั้ น
นายกเทศมนตรีอาจมีคําสั่งใหเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปของพนักงานเทศบาลผูนั้นเปนจํานวนหนึ่งขั้นครึ่ง
ไดแตผลการปฏิบัติงานทั้งปของขาราชการผูนั้นจะตองอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลาย
ประการดังตอไปนี้ดวย
(1) ปฏิ บัติงานตามหนาที่ไดผลดี มี ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล อัน กอให เกิด
ประโยชนและผลดีตอทางราชการและสังคม
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควา หรือประดิษฐ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการ
(3) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตราย หรือมีการตอสูที่
เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิต
(4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง
ราชการและปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย
(5) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากและ
งานนั้นไดผลดีเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปน
ผลดีแกประเทศชาติ
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ควรจะไดรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนครึ่งปแรกหนึ่งขั้น แตไมอาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นใหได เพราะมีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวน

เงินที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนของสวนราชการนั้น ถาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลัง พนักงานเทศบาล
ผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับ
จํานวนเงินที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกเทศมนตรีอาจมีคําสั่งใหเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งป
ของพนักงานเทศบาลผูนั้นเปนจํานวนสองขั้นได
ขอ 235 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งในครึ่งปที่แลวมา
ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ 230 (8)(ช) ใหนายกเทศมนตรี
พิจารณาสั่งเลื่อนไดครั้งละไมเกินครึ่งขั้นเมื่อผูนั้นกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยใหสั่งเลื่อนยอนหลังไป
ในแตละครั้ ง ที่ควรจะไดเ ลื่อน ทั้ งนี้ ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติง านตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
นายกเทศมนตรีกําหนด
ขอ 236 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง ถานายกเทศมนตรี เห็นสมควรให
พนักงานเทศบาลผูใดไดเลื่อนขั้นเงินเดือน แตปรากฏวาไดมี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พนักงานเทศบาลผูนั้นวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงกอนมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ใหนายกเทศมนตรีรอ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนไวกอน และใหกันเงินสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไวดวย เมื่อการสอบสวนและการ
พิจารณาแลวเสร็จ ใหนายกเทศมนตรีพิจารณาดังนี้
(1) ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมมีความผิด หรือจะตองถูกลงโทษภาคทัณฑ
ใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวได ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้งใหสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว แมวาผูนั้นจะไดออกจากราชการไปแลวก็ตาม
(2) ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขั้น
เงินเดือน ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้งใหงดเลื่อน
ขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวในครั้งที่จะถูกลงโทษ ถาผูนั้นไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอื่นที่มิใช
เพราะเหตุ เ กษีย ณอายุ ต ามกฎหมายวา ด ว ยบํา เหน็จบํานาญขา ราชการส วนทอ งถิ่น ใหงดเลื่อ นขั้น
เงินเดือนในครั้งที่จะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดทาย แตถาเปนผูพนจากราชการไปเพราะเกษียณอายุตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่นายกเทศมนตรีไดรอ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนไวในวันที่ 30 กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่ผูนั้นจะพนจากราชการ สวนในครั้ง
อื่นใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว
(3) ถาผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีคําสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก
จากราชการ หรือมีคําสั่งใหออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่
ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3) สําหรับผูที่ถูกแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหลายกรณี ใหแยกพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป

ขอ 237 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง นายกเทศมนตรีเห็นสมควรใหผูใด
ไดเลื่อนขั้นเงินเดือน แตปรากฏวาผูนั้นถูกฟองคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให และศาลไดประทับ
ฟองคดีนั้นแลวกอนมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ใหนายกเทศมนตรีรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวกอน และให
กันเงินสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไวดวย เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาแลว ใหนายกเทศมนตรีพิจารณา ดังนี้
(1) ถาศาลพิพากษาวาผูนั้นไมมีความผิด ใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวได
ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้ง ใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนไว แมวาผูนั้นจะไดออกจากราชการไปแลวก็ตาม
(2) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษเบากวาโทษจําคุก ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว
ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้ง ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวในครั้งที่ศาลพิพากษาใหลงโทษ
ถาผูนั้นไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอื่นที่มิใชเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดทาย แตถาเปนผูพนจากราชการ
ไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่
นายกเทศมนตรีไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวในวันที่ 30 กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่ผูนั้นจะพนจากราชการ
สวนในครั้งอื่นใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว
(3) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือโทษหนักกวาจําคุก ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือน
ทุกครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3) สําหรับผูที่ถูกฟองคดีอาญาหลาย
คดีใหแยกพิจารณาเปนคดี ๆ ไป
ขอ 238 ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลผูใดไว
เพราะเหตุถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 236 และเหตุถูกฟองคดีอาญาตามขอ 237 ใหผมู อี าํ นาจ
ดังกลาวรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนผูนั้นไวจนกวาการสอบสวนและการพิจารณาทางวินัยแลวเสร็จและจนกวา
ศาลมีคําพิพากษาแลวจึงใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามขอ 236 (1)
(2) หรือ (3) หรือตามขอ 237 (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี ทั้งนี้ โดยถือเกณฑจํานวนครั้งที่จะตองงดเลื่อน
ขั้น เงินเดือนที่มากกวาเปนหลักในการพิจารณา เวนแตผูนั้นไดพนจากราชการไปแลวตามผลของการถูก
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 236 หรือตามผลของการถูกฟองคดีอาญาตามขอ237 กรณีใด
กรณีหนึ่ง จึงจะพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวไดตามผลของกรณีนั้นโดยไมตองรอผลของ
อีกกรณีหนึ่ง

ขอ 239 ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงาน
เทศบาลผูใด แตผูนั้น จะตองพ นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว าดวยบํา เหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ใหนายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญใหผูนั้นใน วันที่ 30 กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่จะพนจากราชการ
ขอ 240 ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงาน
เทศบาลผูใด แตผูนั้นไดตายในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคมหรือออกจากราชการไมวา
ดวยเหตุใด ๆ หลังวันที่ 1 เมษายนหรือวันที่ 1 ตุลาคม แตกอนที่จะมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในแตละครั้งผู
มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นยอนหลังไปถึงวันที่ 1 เมษายนหรือวันที่ 1
ตุลาคมครึ่งปที่จะไดเลื่อนนั้นก็ได แตถาผูนั้นไดพนจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นไปกอนที่จะมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญ นายกเทศมนตรีจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นยอนหลังไปถึงวันที่ 30 กันยายนของครึง่ ป
สุดทายที่จะไดเลื่อนนั้นก็ได
ขอ 241 พนักงานเทศบาลผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนไดครึ่งขั้นตามขอ
230 เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาทํางานสายตามที่
กํา หนด แตนายกเทศมนตรี พิจารณาเห็น สมควรเลื่อนขั้ นเงิน เดือนใหโ ดยมีเหตุ ผลเปนกรณีพิเศษให
นายกเทศมนตรีเสนอ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาอนุมัติใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนการเฉพาะราย
ขอ 242 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ใหดําเนินการตามขอ 224 โดยให
เทศบาลตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น คณะหนึ่ ง เพื่ อ พิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดในหมวดนี้ และให
นายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลทุกตําแหนง ตามความเห็นของ
คณะกรรมการ ดังกลาว
สําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา ใหเทศบาล
แตงตั้งคณะอนุกรรมการระดับโรงเรียนของแตละโรงเรียนขึ้นมาพิจารณากอนเสนอคณะกรรมการฯตาม
วรรคหนึ่ง โดยแยกพิจารณาตางหากจากพนักงานเทศบาลแลวรายงานให ก.ท. เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ขอ 243 ในการกําหนดโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ กําหนดวงเงินที่ใชในการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน และการกําหนดเงินตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล ใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนด
ข อ 244 พนั ก งานเทศบาลผู ใ ดถึ ง แก ค วามตาย เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการ
ใหเทศบาลพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ทั้งนี้ ใหนํากฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ 245 ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนของพนักงานเทศบาลผูถึงแกความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ เปนผูมีหนาที่รายงาน และเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ
โดยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ แลวเสนอใหผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี
ในการรายงานและการเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ ตามวรรคหนึ่ง
ใหกําหนดรายละเอียด ดังนี้
(1) ชื่อพนักงานเทศบาลผูถึงแกความตาย และประวัติการรับราชการของพนักงาน เทศบาล
ผูถึงแกความตาย
(2) รายงานเหตุที่พนักงานเทศบาลผูนั้นถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
(3) ความเห็นในการเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชน
ในการคํานวณบําเหน็จ
(4) สําเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย
(5) เอกสารอื่น ๆ ที่มีความจําเปนเพื่อประกอบการพิจารณา
ขอ 246 เมื่อนายกเทศมนตรีไดรับรายงานดังกลาวแลว ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้ง คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดื อนสําหรับพนั กงานเทศบาลผูถึงแกความตายเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชน ในการ
คํานวณบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษขึ้นคณะหนึ่ง จํานวนไมเกิน 3 คน ประกอบดวย ปลัดเทศบาล และ
ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษของ
พนักงานผูถึงแกความตายเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ขอ 247 ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ใหพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษตามขอ 245 โดยใหพิจารณา ดังนี้
(1) พนักงานเทศบาลผูนั้นถึงแกความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไม
(2) เหตุที่ทําใหถึงแกความตายเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูตาย
หรือจากความผิดของผูตายหรือไม
(3) ความเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จหรือไม
ขอ 248 เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาตามขอ 247 แลว ใหประชุมพิจารณาและมี
ความเห็นวาสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาลผูถึงแกความตายเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนใน
การคํานวณบําเหน็จ หรือไมหากเห็นวาควรเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษไดจะสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
จํานวนกี่ขั้น ทั้งนี้ใหนํากฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม
และเสนอความเห็นในการพิจารณาตอนายกเทศมนตรีพิจารณาตอไป

ใหนายกเทศมนตรี เสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษและความเห็นตาม
วรรคหนึ่ง ให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ 249 การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาลผูถึงแกความ
ตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาว ใหนายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจสั่งตามมติของ ก.ท.จ.
ตามขอ 248 โดยใหมีผลเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จเทานั้น
ข อ 250 การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นเป น กรณี พิ เ ศษสํ า หรั บ พนั ก งานครู เ ทศบาลที่ สั ง กั ด
สถานศึกษาผูถึงแกความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาวใหนายกเทศมนตรีเปนผูม อี าํ นาจสัง่
ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ โดยใหมีผลเพื่อประโยชน
ในการคํานวณบําเหน็จ ความชอบกรณีพิเศษแลวรายงานให ก.ท. ทราบ เพื่อแจงใหหนวยงานที่ไดรับการ
จัดสรรอัตราเงินเดือนของตําแหนงจากสํานักงบประมาณทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตอไป

