
  
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล               

พ.ศ. 2562 
………………………………………… 

 
โดยที่เป็นการสมควรประกาศใช้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู         

และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ให้มีมาตรฐานแห่งวิชาชีพและระบบการบริหารงานบุคคลที่สอดคล้อง
เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งไม่ต่่ากว่ามาตรฐานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก่าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2544 
ข้อ 32 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 
เห็นชอบก่าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 
ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในประกาศดังต่อไปนี้ 
(1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก่าหนด

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558       
และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เฉพาะในส่วนที่บังคับใช้        
กับพนักงานครูเทศบาล ที่ด่ารงต่าแหน่งในสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล ที่ด่ารงต่าแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา 

(2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก่าหนด
โควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษส่าหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ่า
ของเทศบาล พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เฉพาะในส่วนที่บังคับใช้กับพนักงานครู
เทศบาล ที่ด่ารงต่าแหน่งในสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 
ที่ด่ารงต่าแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา 

หมวด 1 บททั่วไป 

ข้อ 4 ในประกาศนี ้
“พนักงานครูเทศบาล” หมายความว่า ผู้ด่ารงต่าแหน่งในสายงานการสอน และสายงาน

บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
 

/“บุคลากร… 
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“บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล” หมายความว่า ผู้ด่ารงต่าแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา 

สังกัดเทศบาล 
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ 
“ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
“ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 
“ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา แล้วแต่กรณี 
 “ค่ากลาง” หมายความว่า ผลรวมของเงินเดือนต่่าสุดกับเงินเดือนสูงสุดแต่ละอันดับ              

ที่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลได้รับตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก่าหนด   
หารด้วยสอง เพ่ือให้ได้ตัวเลขที่จะน่าไปใช้คิดฐานในการค่านวณ 

“ฐานในการค่านวณ” หมายความว่า ตัวเลขที่จะน่าไปใช้ในการคิดค่านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลแต่ละอันดับ โดยแบ่งออกเป็น 

(1) ฐานในการค่านวณระดับล่าง ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนต่่าสุดตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลก่าหนดกับค่ากลาง หารด้วยสอง 

(2) ฐานในการค่านวณระดับบน ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลก่าหนดกับค่ากลาง หารด้วยสอง 

ในกรณีที่ค่านวณตามวิธีการดังกล่าวแล้ว มีผลท่าให้ฐานในการค่านวณระดับล่าง              
ของอันดับเงินเดือนที่สูงกว่า มีค่าต่่ากว่าหรือเท่ากับฐานในการค่านวณระดับบนของอันดับเงินเดือนที่ต่่ากว่า     
ซึ่งอยู่ถัดลงไป คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลอาจปรับฐานในการค่านวณระดับล่างของอันดับเงินเดือน 
ที่สูงกว่านั้นเสียใหม่ให้สูงขึ้นได้ โดยต้องน่าภาพรวมของฐานในการค่านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบ          
มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

“ช่วงเงินเดือน” หมายความว่า ช่วงของเงินเดือนระหว่างเงินเดือนขั้นต่่าถึงค่ากลาง          
หรือระหว่างค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง แล้วแต่กรณี และช่วงเงินเดือนที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
ปรับให้สอดคล้องกับฐานในการค่านวณด้วย 

หมวด 2 การเลื่อนเงินเดือน 

ข้อ 5 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ให้นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พนักงานครู    
และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล จ่านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรีหรือหัวหน้า
ส่วนราชการของเทศบาล ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหาร
สถานศึกษาของเทศบาล จ่านวนไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ ท่าหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา 
และเสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล ทั้งนี้ ให้พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล เป็นเลขานุการ 

การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทั่ว ไปนี้ และให้น่ าผลการประเมินผลการปฏิบัติ งานที่ ได้ด่า เนินการตามมาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ยวกับ                  
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลมาประกอบการพิจารณา 

 
 

/การพิจารณา… 
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การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลให้พิจารณา      

โดยยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์          
ต่อผู้เรียนเป็นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ก่าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งให้
พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบกับข้อมูล
การลา พฤติกรรมการมาท่างาน และข้อควรพิจารณาอ่ืนของผู้นั้น 

การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล โดยมิได้ด่าเนินการ      
ตามวรรคสองและวรรคสาม แต่ใช้วิธีการหารเฉลี่ยเพ่ือให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน       
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันจะกระท่ามิได้ 

ข้อ 6 เพ่ือประโยชน์ในการจัดสรรวงเงินงบประมาณอย่างเป็นธรรม ให้เทศบาลบริหารวงเงิน
ในการเลื่อนเงินเดือนในภาพรวมของเทศบาล 

การ เลื่ อน เ งิ น เดื อนพนั กงานครู และบุ คล ากรทางการศึ กษา เทศบาลแต่ ล ะคน                     
ในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละหกของฐานในการค่านวณ และให้เทศบาลประกาศอัตราร้อยละ
ของฐานในการค่านวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค่านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้ทราบ           
เป็นการทั่วไป อย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีค่าสั่งเลื่อนเงินเดือน 

การค่านวณเงินส่าหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
ข้อ 7 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล โดยปกติให้เลื่อนปี

ละสองครั้ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ครั้งที่หนึ่ง เป็นการเลื่อนเงินเดือนส่าหรับการปฏิบัติราชการ ในครึ่งปีแรก         

โดยให้เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
(2) ครั้งที่สอง เป็นการเลื่อนเงินเดือนส่าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง          

โดยให้เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป 
ข้อ 8 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลแต่ละคน             

ในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง 
ในกรณีที่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ผู้ใดที่ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง

ของอันดับเงินเดือนตามที่ ก.ท. ก่าหนด การเลื่อนเงินเดือนให้ค่านวณจากฐานในการค่านวณของอันดับ
เงินเดือนของต่าแหน่งและวิทยฐานะท่ีด่ารงอยู่ 

การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ที่ เป็นต่าแหน่ง              
ที่มีวิทยฐานะซึ่งไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในการประเมินต่าแหน่งและวิทยฐานะส่าหรับต่าแหน่ง       
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ เพ่ือด่ารงไว้ซึ่งความรู้  ความสามารถ ความช่านาญการ              
หรือความเชี่ยวชาญในต่าแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ไม่มีสิท ธิได้รับการพิจารณา       
เลื่อนเงินเดือนในระดับดีข้ึนไป หรือให้งดการเลื่อนเงินเดือน แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง        
ของอันดับเงินเดือนส่าหรับต่าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด่ารงอยู่ หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งอ่ืน        
หรือวิทยฐานะที่สูงขึ้น และเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่่ากว่าเงินเดือนขั้นสูงของอันดับเงินเดือนในต่าแหน่ง         
และวิทยฐานะใหม่ ให้นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้ โดยให้น่าผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว โดยให้เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งหรือวิทยฐานะใหม่นั้น 

 
/ข้อ 9… 
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ข้อ 9 ให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก่าหนดค่ากลาง ฐานในการค่านวณช่วงเงินเดือน      

และวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ตามมาตรฐานทั่วไปนี้  
ข้อ 10 ให้นายกเทศมนตรีจัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้พนักงานครู  

และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 
การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่ งให้ประกอบด้วย อัตราร้อยละที่ ได้รับ            

การเลื่อนฐานในการค่านวณ จ่านวนเงินที่ได้รับการเลื่อน และเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อน          
ตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น 

ในกรณีที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลผู้ใด          
ให้แจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือน 

ข้อ 11 พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่่ากว่าระดับพอใช้       
หรือร้อยละหกสิบ 

(2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่ งลงโทษทางวินัยที่หนัก กว่าโทษภาคทัณฑ์        
หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิด         
ที่ท่าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อต่าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท่าโดยประมาท        
หรือความผิดลหุโทษ 

(3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
(4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า    

สี่เดือน หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
(6) ในครึ่ งปีที่แล้วมา ส่าหรับผู้ ได้รับอนุญาตให้ ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน            

หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
(7) ในครึ่งปีที่แล้วมา ส่าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ              

หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
(8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท่างานสายเกินจ่านวนครั้งที่นายกเทศมนตรี

ก่าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค่านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่ อันเป็นที่ตั้งของเทศบาล             
หรือสถานศึกษา 

(9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน        
แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลา ดังต่อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาปุวยซึ่งจ่าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว

รวมกันไม่เกินหกสิบวันท่าการ 
 
 

/(ง) ลาปุวย… 
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(ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ

เดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือน           

ระหว่างลาตามกฎหมาย 
(ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
การนับจ่านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส่าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาปุวย   

ที่ไม่ใช่วันลาปุวยตาม (9) (ง) ให้นับเฉพาะวันท่าการ 
ข้อ 12 พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ซึ่งนายกเทศมนตรีได้ส่งหรืออนุญาต         

ให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ตามความจ่าเป็นหรือความต้องการของเทศบาลเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือเป็นคุณวุฒิขาดแคลน ทั้งนี้ ต้องเป็นคุณวุฒิที่ คณะกรรมการกลาง     
พนักงานเทศบาลรับรองและก่าหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลก่อนไปศึกษา ให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน            
ในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลที่ได้รับมอบหมายและต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ยื่นค่าขอต่อนายกเทศมนตรีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลที่ได้รับมอบหมายเพ่ือพิจารณาเห็นชอบก่อนไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย 

(2) ศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ส่าเร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต และตามระยะเวลา     
ของหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลไปศึกษา 
ฝึกอบรม หรือวิจัย ได้ก่าหนดไว้โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลา 

(3) มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยต้องมีผล
การศึกษา ผลการฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

(ก) การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไม่ต่่ากว่า 2.5 
(ข) การศึกษาระดับปริญญาโท  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไม่ต่่ากว่า 3.2 
(ค) การศึกษาระดับปริญญาเอก มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไม่ต่่ากว่า 3.5 
(ง) การฝึกอบรม หรือวิจัย มีผลการฝึกอบรมหรือมีความก้าวหน้าในการวิจัย         

ที่มีคุณภาพสูง แล้วแต่กรณี 
(4) มีการใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาที่ได้ศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย เพ่ือประโยชน์               

ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา          
ที่สังกัด โดยจัดท่าเป็นรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพ
การศึกษาเสนอต่อนายกเทศมนตรีทุกครั้งที่มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลก่าหนด 

 
 

/ให้คณะกรรมการ… 
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ให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 
พิจารณาผลการศึกษา ผลการฝึกอบรม หรือความก้าวหน้าในการวิจัย และรายงานเสนอแนวความคิด        
หรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษาดังกล่าว เป็นหลักในการพิจารณา          
เลื่อนเงินเดือน และรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณา      
หากเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้รอการเลื่อนเงิ นเดือนไว้ก่อน เมื่อผู้นั้น      
ส่าเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือวิจัย และกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนเงินเดือน
ย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ 

การเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค่านวณ        
ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมิน 

เมื่อนายกเทศมนตรีได้สั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล      
ตามความในข้อนี้แล้ว ให้รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลทราบ 
พร้อมทั้งจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 13 การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน         
ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 11 (9) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์พิจารณา เว้นแต่อยู่ในหลักเกณฑ์
ตามข้อ 11 (5) และ (6) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนมาเป็นเกณฑ์พิจารณา 

ในกรณีท่ีพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ผู้ใดโอน เลื่อนต่าแหน่ง ย้าย เปลี่ยนต่าแหน่ง 
สับเปลี่ยนหน้าที่ ไปช่วยราชการในหน่วยงานอ่ืน หรือได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงาน
นอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามข้อ 11 (9) (ช)     
ในครึ่งปีที่แล้วมา ให้น่าผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกต่าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบ           
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย 

ข้อ 14 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล        
ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 11 (9) (ช) หรือถูกสั่ง
ให้ไปท่าการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ หรือได้รับอนุญาตให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพ       
ด้านอาชีพ เนื่องจากได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้าย
เพราะเหตุกระท่าการตามหน้าที่จนท่าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ เมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนได้ครั้งละไม่เกินร้อยละสามของฐานเงินเดือนผู้นั้นในแต่ละรอบ
การประเมินส่าหรับช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงาน หรือช่วงเวลาที่ถูกสั่งให้ไปท่าการนั้น          
หรือช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ โดยให้ใช้ผลการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพประกอบการพิจารณาด้วย โดยให้สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ควรจะได้เลื่อน        
ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ีนายกเทศมนตรีก่าหนด 

ข้อ 15 นายกเทศมนตรีจะน่าเอาเหตุที่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลผู้ใด  
ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท่าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟูองคดีอาญา
มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลผู้นั้นไม่ได้ 

 ข้อ 16 ในกรณีที่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย   
ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือความผิดที่ท่าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต่าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิด             
ที่ได้กระท่าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และเป็นการถูกลงโทษจากการกระท่าความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่ง
ไม่เลื่อนเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษจะสั่งไม่เลื่อน
เงินเดือนซ้่าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระท่าความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 

/ข้อ 17… 
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 ข้อ 17 ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้ว มีผลท่าให้    

การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลผู้ใด ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก่าหนดไว้         
ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลผู้นั้นเสียใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก่าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ 

 ข้อ 18 ในครึ่งปีที่แล้วมา ถ้าพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์
ที่จะเลื่อนเงินเดือน แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ่าเหน็จ
บ่านาญข้าราชการ ให้นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้น เพ่ือประโยชน์ในการค่านวณบ่าเหน็จบ่านาญ  
ในวันที่ 30 กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 

 ข้อ 19 ในครึ่งปีที่แล้วมา ถ้าพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์
ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน แต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้นายกเทศมนตรี
สั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้น เพ่ือประโยชน์ในการค่านวณบ่าเหน็จบ่านาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

 ข้อ 20 พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อน
เงินเดือนได้ตามข้อ 11 เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาท่างานสาย 
ตามที่ก่าหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้ แต่นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผล       
เป็นกรณีพิเศษ ให้นายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ             
สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายได้ ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค่านวณของพนักงานครู         
และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลผู้นั้น 

 พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนเงินเดือนได้
ตามมาตรฐานทั่วไปนี้ แต่นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ     
ให้นายกเทศมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเสนอคณะกรรมการกลาง      
พนักงานเทศบาลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 21 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล                   
ที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย อยู่ในวันก่อนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ ให้ด่าเนินการตามมาตรฐานทั่วไป      
ฉบับเดิมต่อไป 

 ข้อ 22 ในวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ ถ้าพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
ผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน และนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือน แต่ผู้นั้น     
ถูกรอการเลื่อนเงินเดือนเพราะเหตุกรณีถูกฟูองคดีอาญาตามมาตรฐานทั่วไปที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ ให้นายกเทศมนตรีมีค่าสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล     
ผู้นั้นที่ได้รอไว้ทั้งหมด 

 
 
 
 
 

/ข้อ 23… 
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 ข้อ 23 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ครั้งที่ 1 ที่มีผลนับตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2562 ส่าหรับครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561        
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ให้น่าผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ครั้งที่ 1 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ตามมาตรฐานทั่วไปฉบับเดิมมาใช้ประกอบเป็นคุณสมบัติ
การเลื่อนเงินเดือนในครั้งนี้ 

ประกาศ ณ วันที่                         พ.ศ. 2562 
 

 

พลเอก 

                  (อนุพงษ์  เผ่าจินดา) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


