
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลวังชัย 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล, 

เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
 

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

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 58) พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255๙ หนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.ท.จ. ที่ มท 0809.3/ว 11 ลงวันที่  30 กันยายน  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559  ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล, เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ าเป็นต้องประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนฯ  ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ในการนี้ เทศบาลต าบลวังชัยจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล, 
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล,  เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลวังชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล, เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล,  เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง”  

 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2563 – 31 เมษายน 2564 
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล, เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน

ครูเทศบาล,  เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  สังกัด  เทศบาลต าบลวังชัย โดยใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนฯ ดังนี้ 

 

  การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล    
 

  ข้อ  1.  ในหลักเกณฑ์นี้ 
  "ปี"  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
  "ครึ่งปีแรก"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ถึงวันที่  31  มีนาคม 
  "ครึ่งปีหลัง"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  ถึงวันที่ 30 กันยายน 

 "ครึ่งปีที่แล้วมา"  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา แล้วแต่กรณี 
  ข้อ  2.  ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจ า  ปีละสองครั้ง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เทศบาลวังชัย  
ประกาศก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจ า 
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  ข้อ  3.  การเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล และการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ให้เลื่อนปีละสอง
ครั้ง ดังนี้ 
   (๑)  ครั้งที่ ๑ เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก  โดยให้
เลื่อนในวันที่ ๑ เมษายน  ของปีที่ได้เลื่อน 
   (๒)  ครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง  โดยให้
เลื่อนในวันที่ ๑ ตุลาคม  ของปีถัดไป 
  ข้อ  4.  การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ให้เลื่อนได้ไม่
เกินข้ันสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่รับการแต่งตั้งนั้น 
   พนักงานเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่งประเภทและระดับที่ได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูง
ของอันดับหรือระดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น  เมื่อได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนในระดับถัดไปของแต่ละประเภทต าแหน่ง    

 
โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิมก่อน  หากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม  ให้ได้รับอัตราเงินเดือนในขั้นใกล้เคียงที่สูง
กว่าแล้วจึงเลื่อนขั้นเงินเดือน  เว้นแต่  กรณีดังต่อไปนี้ 
    (๑)  ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  ให้ได้รับเงินเดือนในต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ 
    (2)  ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  ให้ได้รับเงินเดือนใน
ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น  ระดับสูง 
    (3)  ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น  ระดับสูง  ให้ได้รับเงินเดือนใน
ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น  ระดับสูง 
  ข้อ 5  พนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจ า  ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นใน
แต่ละครั้งต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ  และด้วยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณา แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้
เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น 
   (๒)  ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษตามวินัยที่
หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ  
หรือความผิดท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนเอง  ซึ่งไม่ใช้ความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๓)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
   (๔)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเห็นผลอันสมควร 
   (๕)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้าราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน  หรือ
ได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
   (๖)  ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือ ปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
   (๗)  ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ หรือ 
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
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   (๘)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็น
ที่ตั้งของแต่ละส่วนงานราชการหรือหน่วยงาน 
   (๙)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน  
แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 
    (ก)  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอารา
เบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
    (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
    (ค)  ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกินสิบวันท าการ 
    (ง)  ลาปุวยเฉพาะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
    (จ)  ลาพักผ่อน 
    (ฉ)  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
    (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
    (ซ)  ลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตรเฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
    (ฌ)  ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
    การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัว  และวันลาปุวย ให้
นับเฉพาะวันท าการ 
  ข้อ  6 พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้อยู่
ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 6 และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการใด
ประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 
   (๑)  การปฏิบัติตามหน้าที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได ้
   (๒)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ตามความคิดริเริ่ม  หรือได้รับรองให้ใช้การค้นคว้า
หรือสิ่งประดิษฐน์ั้น 
   (๓)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก  หรือมีการต่อสู้เสี่ยง
ภัยต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
   (๔)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นพิเศษ  และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 
   (๕)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย  ยากล าบากเป็นพิเศษและงานนั้น
ได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
   (๖)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดียิ่ง
แก่ประเทศชาติ 
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  ข้อ 7  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตาม ข้อ 6 และ ข้อ 7 ให้ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามข้อ 3 มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้ง
ที่หนึ่งและครั้งที่สอง  โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา  พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ ของผู้นั้นแล้วรายงานผลการพิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูล
ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายกเทศมนตรี 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่ได้รับรายงาน
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีด้วยด้วย 
  ข้อ 8  การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการ 
และการปฏิบัติงานตามข้อ ๖ (๙) (ช) หรือลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ ๖ (๙) (ฌ) ให้นายกเทศมนตรี
พิจารณาสั่งเลื่อนขั้นได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น  ทั้งนี้  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ งานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ      
  ข้อ 9  นายกเทศมนตรีจะน าเอาเหตุที่พนักงานเทศบาลผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใน
กรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร้ายแรงหรือถูกฟูองคดีอาญา มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ให้
พนักงานเทศบาลผู้นั้นไม่ได้ 
  ข้อ 10 ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์และถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติ 
ศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  และเป็นการ
ถูกลงโทษจากการกระท าผิดเดียวกัน  ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้วเพระเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ  จะสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน  ซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระท าความผิดเดียวกัน
นั้นไม่ได ้
  ข้อ 11 ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลท าให้การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดนี้ให้นายกเทศมนตรี
พิจารณาสั่งเลื่อนขั้นพนักงานเทศบาลผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดนี้ 
  ข้อ 12  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้น
จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้
นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่ 30 กันยายนของปีที่
จะพ้นจากราชการ 
  ข้อ 13  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้น ถึง
แก่ความตายก่อนหรือในวันที่ ๑ ตุลาคม หรือ ๑ ตุลาคม ให้ให้นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือ
ประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญโดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
  ข้อ 14  พนักงานเทศบาลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 6 
เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  การลา  การมาท างานสายตามที่ก าหนดหรือเหตุจ าเป็นนอกจาก
กรณีดังกล่าวแต่นายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานผู้นั้นให้
นายกเทศมนตรีน าเสนอ ก.ท.จ. พร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะรายถ้า ก.ท.จ. เห็นชอบด้วยจึงจะสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนได ้ 
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ข้อ 15.  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นถึง
แก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้นายกเทศบาลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์
ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

ข้อ 16.  พนักงานเทศบาลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5 
เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาท างานสาย ตามที่ก าหนด หรือเหตุจ าเป็นนอกจาก
กรณีดังกล่าว แต่นายกเทศบาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้นั้น ให้
นายกเทศบาลน าเสนอ ก.ท.จ.จังหวัด  พร้อมด้วยเหตุผล เพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.ท.จ.จังหวัดเห็นชอบ
ด้วย จึงจะสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนได้ข้อ 18.  เลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า ให้น าแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

  ข้อ  17.  หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี  ให้พนักงานจ้างเว้นแต่พนักงานจ้างทั่วไป 
ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมาในต าแหน่งที่จะเลื่อนค่าตอบแทน
ไม่น้อยกว่า 8 เดือน (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) เพื่อจูงใจให้พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาย
และประสิทธิผลดี ในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี  

2) พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดีได้ไม่เกิน
อัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ 4 ของอัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ณ วันที่ 1 กันยายน  

กรณีพนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทนถึงขั้นสู งของอัตราค่าตอบแทน ให้ได้รับอัตรา
ค่าตอบแทนพิเศษได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงต าแหน่งนั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีที่มีการประเมินถึง 30 กันยายนของปีถัดไป 

ข้อ 18 ในกรณีที่มีการค านวณเพ่ือปรับอัตราค่าตอบแทน หรือเลื่อนค่าตอบแทน หากค านวณแล้วมี
เศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 10 บาท 

ข้อ 19 ให้เทศบาลจัดท าค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงาจ้างตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในข้อ 29 โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่แล้วมาจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

  (1)  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดี
หรือความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี  

  (2)  ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาใน
คดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (3)  ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  (4)  ต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกเทศบาลก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อน

แล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 



 
   (5)  ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 
    (ก )  ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพีธี ฮัจย์  ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ไม่เกิน 120 วัน 
    (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
    (ค)  ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
    (ง)  ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
    (จ)  ลาพักผ่อน 
    (ฉ)  ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับ
การฝึกวิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม 
    (ช)  การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน ส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาปุวย
ให้นับเฉพาะวันท าการ 
 
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
    ประกาศ  ณ  วันที่   30 เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

                                                       
               (นายชาติ  มณีสา) 
                       ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย  ปฏิบัติหน้าที ่
           นายกเทศบาลต าบลวังชัย     


