
 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 การเลื่อนขั้นเงินเดือน หมายถึง การสั่งให้ข้าราชการ/
พนักงานได้รับเงินเดือนในขั้นที่สูงข้ึน เพื่อตอบแทนความดี
ความชอบที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติในรอบปีท่ีแล้วมา ผู้ใดปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจของทางราชการถือว่าผู้นั้นมี
ความชอบจะได้รับบ าเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นค าชมเชย เครื่อง
เชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามควรแก่กรณ ี
 
ประเภทของการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าป ี
2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ 
 
เลื่อนขั้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง 
 ครั้งท่ี 1 ครึ่งปีแรก เลื่อนวันที่ 1 เม.ย. ของปีท่ีได้เลื่อน 
 ครั้งท่ี 2 ครึ่งปีหลัง เลื่อนวันที่ 1 ต.ค.ของปีถัดไป 

องค์ประกอบของการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 1. คุณภาพและปริมารงาน  
 2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  
 3. ความสามารถและความอุตสาหะ  
 4. คุณธรรมและจริยธรรม  
 5. การรักษาวินัย  
 6.การปฏิบัติตนเหมาะสม  
 

 ปีหมายถึง ปีงบประมาณ 
 ครึ่งปีแรก(1 ต. ค.- 31 มี.ค.) 
 ครึ่งปีหลัง(1 เม.ย. – 30 ก.ย.) 

 
 
 
 

หลักเกณฑ์ผู้ที่ได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
1) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตน ความสามารถ 
และความอุตสาหะจนเกิดผลดีแก่ราชการ 
2) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษ 
ภาคทัณฑ ์
3) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถูกพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
4) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
5) ในครึ่งปีท่ีแล้วมามาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 4 เดือน 
6) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาถ้าเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ 
ศึกษา อบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปีที ่
แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
7) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งท่ี 
นายก อปท. ก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว 
8) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือนโดยมี
วันลาไม่เกิน 23 วัน แต่ไม่รวมถึงวันลา ดังน้ี 
 ก) ลาอุปสมบทหรือลาประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  
 ข) ลาคลอดไม่เกิน 90 วัน  
 ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลาไม่ว่าคราว
เดียวหรือหลายคราว ไม่เกิน 60 วัน 
 ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการ
ตามหน้าท่ี 
 จ) ลาพักผ่อน  
 ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  
 ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  
หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น  
ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น 0.5 
ขั้นและอยู่ในหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี ้
1.ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้ผลงานดีเด่นอันก่อให้เกิดประโยชน ์
2.ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่ม ค้นคว้าและการประดิษฐ์สิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร 
3.ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก 
4.ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าและเหน็ด
เหนื่อย 
 

หลักเกณฑ์ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนท้ังปี 1.5 ขั้น 
กรณีที่พนักงานได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกไม่ถึง1.0ขั้น 
ถ้าในครึ่งปีหลัง นายก อปท.ได้พิจารราผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรก
กับครึ่งปีหลังรวมกันเห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าท่ีจะได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 1.0ขั้นส าหรับปีนั้น ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปี 
จ านวน 1.5 ขั้นได้แต่ผลการปฏิบัติงานท้ังปีของพนักงานจะต้อง
อยู่ในหลักเกณฑ์ประการหนึ่งประการใด(คล้ายคลึงกับหลักเกณฑ์ผู้
ที่ได้รับการพิจารราเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0ขั้น) 
หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารราเลื่อนขั้นเงินเดือนท้ังปี2.0 ขั้น 
 
  ในกรณีที่พนักงานมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะ 
ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรก1.0ขั้น แต่ไม่อาจเลื่อนขั้นได ้
เพราะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับวงเงินท่ีใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนถ้าในการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง พนักงานมีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
เกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0ขั้นอีก และไม่มีข้อจ ากัด
เกี่ยวกับวงเงิน นายก อปท. อาจมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปี 
2.0 ขั้นได ้
 
  การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้น าผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานมาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมา
ท างานการรักษาวินัย การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการและข้อพิจารราอื่นๆ 
 
  พนักงานผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนเนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการการลาหรือการ
มาท างานสายแต่นายก อปท.เห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยมี
เหตุผลกรณีพิเศษให้ นายก อปท. เสนอจังหวัดเพื่อพิจารราอนุมัติ
ให้สั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 
 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ให้ อปท. แต่งตั้งคระกรรมการเพื่อ
พิจารราตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้และให้ นายกอปท.
เป็นผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานทุกต าแหน่งตาม
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 



 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งท่ี 1 (1 เมษายน)ให้มี โควตา 

  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของ 

 จ านวนข้าราชการ ณ วันท่ี 1 มีนาคม หากมีเศษถึงครึ่ง
ให้ปัดเป็นจ านวนเต็ม ถ้าไม่ถึงครึ่งให้ปัดทิ้ง 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม) ให้เลื่อนได้ ไม่เกิน
วงเงิน ร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือนพนักงาน ณ วันท่ี 1กันยายน 
โดยน าวงเงินท่ีได้ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนไปแล้ว ในครั้งท่ี 1 
(1เมษายน) มาหักออกก่อน ทั้งนี้ ต้องอยู่ในโควา ร้อยละ 15 ของ
จ านวนพนักงาน ณ วันท่ี 1มีนาคม 

พนักงานท่ีได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(เต็มขั้น) 
และได้รับเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 2 (0.5ขั้น) ร้อยละ4 

(1.0ขั้น)และร้อยละ 6(1.5ขั้น 
 เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งท่ี 1 ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 คลังความรู้ (KM) 

เรื่อง  การเลื่อนขั้นเงนิเดือน 

   พนักงานเทศบาล 

 

 
 

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 
อ าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 

www.nonghuaratcity.go.th 
0-4430-0738-9 

http://www.nonghuaratcity.go.th/

