
 
 

ประกาศหลักเกณฑก์ารจัดท าแผนแม่บทการพัฒนา 
พนักงานเทศบาล 

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

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 17 (9)  ประกอบมาตรา  24  วรรคเจ็ด แหง่
พระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  และขอ้  27  แหง่ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการ 
วิธีการบริหารและการปฏิบตัิงานของพนกังานเทศบาลและกิจการอนัเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคล
ในเทศบาล   ลงวนัท่ี  22  พฤศจิกายน  2544  และคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลในการ
ประชมุครัง้ท่ี 4/2545  เม่ือวนัท่ี   29  เมษายน  2545  ไดมี้มตปิระกาศหลกัเกณฑก์ารจดัท าแผน
แมบ่ทการพฒันาพนกังานเทศบาลไว ้ ดงัตอ่ไปนี ้

  1.  ใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลจดัท าแผนแมบ่ทการพฒันาพนกังาน
เทศบาล เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางส าหรบัเทศบาล ในการจดัท าแผนการพฒันาพนกังานเทศบาล
ของตนเอง  

  2. ในแผนแม่บทการพฒันาพนกังานเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล
ก าหนดตามขอ้ 1  ตอ้งมีสาระส าคญัและองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้

(1) หลกัสตูรการพฒันาพนกังานเทศบาล 
(2) ระยะเวลาและวิธีการในการด าเนินการพฒันา 
(3) ก าหนดหนว่ยงานผูป้ฏิบตั ิรบัผิดชอบในการพฒันา 

  3.  ก าหนดใหเ้ทศบาลจดัท าแผนการพฒันาพนกังานเทศบาล ตามกรอบของแผน
แมบ่ทการพฒันาพนกังานเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด   โดยใหก้ าหนด
เป็นแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอตัราก าลงัของเทศบาลนัน้  

 

 



 

  4.  ในการจดัท าแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลใหเ้ทศบาลแตง่ตัง้                   
คณะกรรมการจดัท าแผนการพฒันาพนกังานเทศบาล  ประกอบดว้ย 

(1) นายกเทศมนตรี        เป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลดัเทศบาล        เป็นกรรมการ 
(3) ผูอ้  านวยการกอง และหวัหนา้สว่นราชการอ่ืน   เป็นกรรมการ 
(4) หวัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล หรือผูท่ี้      เป็นกรรมการ  

ไดร้บัมอบหมาย         และเลขานกุาร 

5.  แผนการพฒันาพนกังานเทศบาล  อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 
(1) หลกัการและเหตผุล 
(2) เปา้หมายการพฒันา 
(3) หลกัสตูรการพฒันา 
(4) วิธีการพฒันาและระยะเวลาด าเนินการพฒันา 
(5) งบประมาณในการด าเนินการพฒันา 
(6) การติดตามและประเมินผล 

6.  หลกัการและเหตผุลในการจดัท าแผนการพฒันา เป็นการหาความจ าเป็น        
ในการพฒันาพนกังานเทศบาล  การศกึษาวิเคราะหถ์ึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาพนกังาน           
เทศบาลต าแหนง่ตา่งๆ   ทัง้ในฐานะตวับคุคล  และฐานะต าแหนง่ตามท่ีก าหนดในสว่นราชการตาม
แผนอตัราก าลงัของเทศบาล ตลอดทัง้ความจ าเป็นในดา้นความรูค้วามสามารถทั่วไปในการปฏิบตัิงาน 
ดา้นความรูค้วามสามารถและทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะต าแหนง่ ดา้นการบรหิาร และดา้น
คณุธรรมและจรยิธรรม  

7.  เปา้หมายในการพฒันาพนกังานเทศบาล  ตอ้งก าหนดใหมี้ความชดัเจน และ
ครอบคลมุพนกังานเทศบาลทกุคน และต าแหนง่ตามแผนอตัราก าลงัของเทศบาลทกุต าแหนง่ โดย
ก าหนดใหพ้นกังานเทศบาลตอ้งไดร้บัการพฒันาทกุต าแหนง่ภายในรอบระยะเวลา 3 ปีของแผนการ
พฒันาพนกังานเทศบาล 

 

 



 

 

  8.  หลกัสตูรการพฒันา ส าหรบัพนกังานเทศบาลแตล่ะต าแหนง่ตอ้งไดร้บัการ
พฒันาอยา่งนอ้ยในหลกัสตูรหนึ่งหรือหลายหลกัสตูร  ดงันี ้

(1) หลกัสตูรความรูพื้น้ฐานในการปฏิบตัริาชการ 
(2) หลกัสตูรการพฒันาเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีรบัผิดชอบ 
(3) หลกัสตูรความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะต าแหน่ง 
(4) หลกัสตูรดา้นการบรหิาร 
(5) หลกัสตูรดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม 

  9.  วิธีการพฒันาพนกังานเทศบาล ใหเ้ทศบาลด าเนินการเอง หรืออาจมอบหมาย
ส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลหรือผูท่ี้เหมาะสมด าเนินการ  หรือด าเนินการรว่มกบั
ส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  สว่นราชการ หรือหนว่ยงานอ่ืน   โดยวิธีการพฒันา
วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได ้ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ดงันี ้

(1) การปฐมนิเทศ 
(2) การฝึกอบรม  
(3) การศกึษา หรือดงูาน 
(4) การประชมุเชิงปฏิบตักิาร หรือการสมัมนา 
(5) การสอนงาน การใหค้  าปรกึษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 

  ระยะเวลาด าเนินการพฒันาพนกังานเทศบาล ตอ้งก าหนดใหเ้หมาะสมกบั
กลุม่เปา้หมายท่ีเขา้รบัการพฒันา วิธีการพฒันา และหลกัสตูรการพฒันาแตล่ะหลกัสตูร 

  10.  งบประมาณในการด าเนินการพฒันา  เทศบาลตอ้งจดัสรรงบประมาณส าหรบั
การพฒันาพนกังานเทศบาล ตามแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลอยา่งชดัเจน แนน่อน เพ่ือใหก้าร
พฒันาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  11.  การติดตามและประเมินผลการพฒันา   เทศบาลตอ้งจดัใหมี้ระบบการตรวจสอบ 
ตดิตามและประเมินผลการพฒันาพนกังานเทศบาล  เพ่ือใหท้ราบถึงความส าเรจ็ของการพฒันา 
ความรูค้วามสามารถในการปฏิบตังิาน และผลการปฏิบตังิานของผูเ้ขา้รบัการพฒันา  

 



 

  12.  ใหเ้ทศบาลจดัท าแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลตามขอ้  5  แลว้เสนอให ้        
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  

ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานเทศบาลตามวรรคหนึ่ง  ใหค้ณะกรรมการ 
พนกังานเทศบาลพิจารณาถึงความจ าเป็นในการพฒันา กลุม่เปา้หมายท่ีเขา้รบัการพฒันา หลกัสตูร
การพฒันา วิธีการพฒันาและระยะเวลาการพฒันา งบประมาณท่ีเทศบาลจดัสรรส าหรบัการพฒันา 
เม่ือคณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณามีมตเิห็นชอบแลว้ใหเ้ทศบาลประกาศใชบ้งัคบัเป็น
แผนการพฒันาพนกังานเทศบาล  ตอ่ไป 
  เม่ือครบก าหนดรอบระยะเวลาการใชแ้ผนการพฒันาพนกังานเทศบาล  3 ปี แลว้ 
ใหเ้ทศบาลด าเนินการจดัท าแผนการพฒันาพนกังานเทศบาล  ตาม  ขอ้  5  เป็นระยะเวลา 3 ปี ใน
รอบถดัไป  ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามระยะเวลาของแผนอตัราก าลงัพนกังานเทศบาลดว้ย 

  13. ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล  ตามขอ้ 12  หาก         
คณะกรรมการพนกังานเทศบาล เห็นวา่แผนการพฒันาพนกังานเทศบาลยงัไมเ่หมาะสม  ใหเ้ทศบาล
ด าเนินการปรบัปรุง แผนการพฒันาพนกังานเทศบาลดงักลา่วตามความเห็นของคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาล     

  14.  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลตรวจสอบและก ากบัดแูลใหเ้ทศบาลด าเนินการ
พฒันาพนกังานเทศบาล ตามแผนการพฒันาพนกังานเทศบาล   ท่ีไดป้ระกาศใชบ้งัคบั  ทัง้นี ้ เทศบาล
ตอ้งจดัสรรงบประมาณเพ่ือใหส้ามารถด าเนินการตามแผนการพฒันาพนกังานดงักลา่ว ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี                   พ.ศ. 2545 
 
 

   รอ้ยต ารวจเอก 
(ปรุะชยั  เป่ียมสมบรูณ)์ 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 
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m. L~€1L'Hf11'fl.J~Vl11.:J1'U'Uflfll;l"l)€).:J€J.:litimtlnmt1.:i'1'J'U'Vle}:l~'\JU,:1Ln~e.i1;1~ ;,:i"l)€) 1 'H . '1. '1. 
' 

n.'Vl.lil. n.€l'U\,l. LL1;1~ n.Liit1.:i~V1EJ1 ~1Lil'Un11L'UL~m~.:im~111"HLL~'JL?l~wnEJ1'U ci'.ct 1'\J 'U'ULL~1'U 1~-ru 

., .. 
"ll€1LL?l~.:Jfl'J1ll'U'U'1€1 

rl~ 
('U1m.fo~u1 t111;1~~EJ) 

1€1.:J€1fi'U~mll'1.:IL?l~llf111tlnr11€1.:l'Vl€1.:l~'U 

Ll;l"ll1"4m1 n.lil. n.'VI. LLl;l~ n.t1'U\,l. 

' 0 Q.I Q.I ~ I II' o11::1. 

a1'Un'V'li;lJ'U11~uuu1V111.:i1'Uur1r11;1a1'U'Vlmt1'U 
' 

'1'l'Ull1\,11:01'Uvi''l 1 Uf111'\J~'V111.:!1'U'Uflfll;l'1'J'U'Vl€1.:J~'U 
"' ' 

L 'Vl1 o-l!:il!:ici'.Cil-~ooo ~a ci'.l!:,(i)~ 

L 'Vl1G'f11 O-©©ci'.Cil-~Ocf:ct 

~tl1~?11'U.:J1'U ('U1EJ~1~~,j 'U€1m~.:i) o~-ctCill!:ICil-minlb~ 
'U 



Ll'H.J~ L 'U'Un1'HUIF11"HLm "!.IL ~lJL~lJ'U'S~n1P1FlW~n'S'SlJn1'Sm'11.:J'li1'~1"1!n1'rn.:iFi n1'S ~V11'S 

a1'U~.:iwrl'l L~eJ,:j lJ1\Jl'S;i1'Uvl'11 t!LMmnuviarnnru'flLLa~L1,l'U1"llm'Sfll'IL~eJn n1'S'U'S'S'1LLa~LL\;l.:J~,:j n1'SEJ1E.l 1'SLeJ'U .. . 
m-sfoLeJ'U n1'SL~eJ'U'S~~'U LLa~n1'SL~eJ'Ui'UL1'UL~eJ'U OU'Ua.:J1'U~ l!:il!:i Y'l~P1~n1E.l'U Y'I.P1. l!:ict'.<£<£ LLa~~LLffi"ll vi11L~lJ 

L vJ eJ'U'S~ LE.1"1!1.J LL n 'S1"1!n1'S LL a~ Ln l'l'U'S~ ~Vlfi mY'l 1 'Um'S'U~'Vl1'S .:11'U"!Je),:je),:j 19 n1'S'U~'Vl1'S"11'U~ .:JVl1 l'l L U'Ua1'U'S1lJ 

ml'! E.IB1'U1'1 \Jl1lJF111lJ 1 'U111\Jl'S1 (i){ri (ct) LL iA.:iY-l'S~'S1"1!UqjqJ°i 'S~L ti E.l'U'U~'Vl1'S.:11'U~ F1Flaa1 

Y'I .P1. l!:ict'.c£l!:i LLa~lJ~"lleJ.:iflru~m-s11m-snm.:ii1-s1"!!m'SeJ.:JFln1'S'U~Vl1'Sa1'U~.:J'Vl11'1 1 'Um'S'U'S~"l!lJFlf .:i~ (i)Q ct'.bm • 
Ldei1'U~ l!:ict'. \Jla1FllJ Y'I.P1 l!:ict'.bm ii11~1it11'utl-s.:iLLm"lltl'S~n1P1Flru~m-s11m-sna1.:ii1-s1"!!mW.:iflm 'U~'Vl1'S • • 
a1'U~.:J'Vl11'1 L~eJ,:j lJ1\Jl'S~1'Uvl'11 t1LMmnuV1arnnru,i' LLa~L~eJ'U 1 "llm'Sfll'IL~eJn n1'S'U'S'S'1LLa~LL\;l,:Ji;Y,:i n1'SEJ1E.l 1-SLeJ'U .. . 
m-sfo1ei'U m-sL~eJ'U'S~~u LLa~m-sL~eJ'Ui'UL1'UL~eJ'U ouua.:i1'U~ l!:il!:i Y'l~Pl~mEJ'U Y'l.iat. l!:i<t'.<£<£ LLa~~LLm"ll vi11L~11 

~,:j\;}e) 1 t1-d' 
1,1 ■ I .J' q I al 1,1 ' Q I CU CU 

"lleJ m u'S~n1P1'UL'SE.ln11 u-s~n1P1F1ru~m-s11m-sna1.:i"l11-s1"!!n1-sei.:iF1n1'S'U'SV11'S'11 '1.:J'Vl11'1 

L~eJ,:j lJ1\Jl'S~1'Uvl'11t1LMmnuV1arnnru'flLLa~L1eJ'U1"llm'Sfll'ILaeJn n1'S'U'S'S'1LLa~LL~.:i~.:i n1'SEJ1E.l n1'SLeJ'U m i''ULeJ'U .. . 
m-sL~eJ'U'S~~u LLa~m-sL~eJ'Ui'UL1'UL~eJ'U (ouu~ iri) Y'l.131. l!:ictbl!:i 

"!Je) l!:i tl-s~miati!l m "UU.:Jfl'U~.:ILL~1'Ut11'1'11n1'Um~t1-s~mP1 L U'U~'U 1 ti 

"!leJ m 1irmL~nm1111'U 'Vll.111'1 <£ m-s1ei'U "!leJ l!:ib "!leJ l!:iiri "!leJ l!:i~ 'liei l!:i~ LLa~'!leJ l!:i~ 

'Vll.111'1 ct m-si''ULeJ'U '!leJ mo "!leJ mCil 'UeJ ml!:> 'UeJ mm LLa~iei me£ "lleJ.:J'U'S~n11"1Flru~m-s11m-sna1.:ii1 1"1!n1'S 

e).:ifln1'S'U~'Vl1'S"11'U~.:JVl11'1 L~eJ,:j lJ1(;l'S~1'Uvl'11t1LMmnuV1anLnW'flLLi;l~L1u'U1'1ln1'Sfll'ILaeJnn1'S'U'S'S'1LLa LL~.:i~.:i .. . 
m-sE11E.1 m-s1ei'U m-s1'u1ei'U m-sL~eJ'U'S~~u LLa~m-sL~eJ'Ui'UL~'UL~eJ'U a.:i1'U~ l!:il!:i Y'l~Pl~mEJ'U Y'I.P1. l!:ict 

~LLffi 'llLvilJL~lJ LL a~ 1 V11-UF111lJ\;leJ 1 tJ,QLLVl'U 

"111111,i cc 
m-s la'l.lm1::iu la'l.l~'Un~1'Ud1'l.l\1eN i\'l.l 

'1Je.l l!:ib n1'SLeJ'ULLa~foLeJ'U"!J1'S1"lln1'Sel.:ifln1'S'U~Vl1'S"11'Ui.:i'Vl11'1 'Vl~elY'l'Un.:i1mb'UY1 .:ia'U~'U 

Ll'IE.IF111lJalJFl'Sh"lleJ.:1~'1Je) LeJ'U 1 i~1Li1'Un1'S 1~ 'Un"Srul.l'lmruvi~.:i ~.:i-d' 
" 

(m) n1'SLeJ'ULLa~i''U LeJ'U~'1eJ'ULL"11.:16U'U1~ ~'1eJ'Ufll'ILaein 1~ 'U\JhLL 'Vl'U.:J~lil~LL\;l.:J~,:j Vi~e) ~1~1''U 
" " 

n1'Sfll'ILaeimvJmL\;l.:J~.:i1 i~1'S.:1~1LL Vl'U.:11 'U'S~~'U~'1.:i('U i.:i-d' 1 i1L U'U 1 'U\;\1lJ'Vlamnru'f!LLa~L1eJ'U 1 'll~ L~E.11,, e).:J\Jl1lJ 
" 

F1ru~m-s11m-snm.:ii1-s1"!!m-se.1.:iFi m-su~vi1-sa1'Ui.:iV111'1 (n. '1.) n1V1'\Jl'l 

/(l!:i) m-s1ei'U ... 



- l!:i -

(l!:i) fl1iLB'ULLm:fo1a'U1'U~1LL'Vli.J-:Ji.h::IJ1'VI a1EJ.:i1'U i::~u LLa::~1LL'Vli.J.:JL~mn'U1'U~1LL'Vli.J.:J 11-:i 

(m) fl1iLtl'ULL'1::fu1a'UL(,lEJfl1i'1'ULi.J~mJn'U1'U~1LL'Vli.J.:Ji.h::IJ1'VI '11EJ.:J1'U i::~u LLa::~1LL \J-:JL~hJ 

i::'Vl11-:itl-:Jfl fl1~~'Vl1ia1'U~.:J'Vl1 t,\ 'Vl~tltl-:Jfl fl~flPlirna1U-Vlel.:J~°LJ~'U 

(<i.'.) fl1i 1a'ULL'1::½' u 1a'U 1 u~1 LL 'Vli.J-:i i.Ji:: Lfl'VI a1EJ-:i1'U LLa::i::~rn~11 L\,"l EJ~1LL V1i.l-:i~1 11 L~11 

'Vl~tl1J1~11i.:J ~1LL 'Vli.J-:J1 'Ui.Ji:: LiWI '11EJ-:J1'UL~1l Lt,\ EJi::~'U~1fl11L~1l 1 'UtJ.:Jflfl1i'U~'Vl1ia1°LJ~.:J'Vl1\,"l 'VI~ 

i.JflPlitJ-:Ja1°LJ'Vltl.:J~'U~'U 

(ct) fl1iLa'ULL'1::i'u 1a'U~~~1i.:J~1LL V1i.l-:i~1fl11L~11 ml.I (<i.'.) LL~1i.Ji::a.:if-1'lla 1au'VI~ 
" 1 i.JLLi.:ii-:i 1 'U~1LL'VI\J.:JL~1l 

fl1i Ltl'U LL'1::fu La°LJ 1 ~mfl fl1i'U~'Vl1iri1°LJ'oij.:J'Vf1(,l LLa::v-:ifl m,J flPlia-:ia1uvf a.:i~°LJ~°LJ~ L EJ1'!Je)-:J 

i.J1::a1'Utl°LJ L\,"lEJri1'Vl'Ut,\1'U~fu La°LJLLa:: 1 ma'Uiji:,m 1 °LJ1'UL~ EJ1tl°LJ L ~ma'UaP1ru::fl1i1lfl11'n1i1-Ufl11 .:!fl fl11 

'U~'Vl1ia1°LJ'oij.:J'Vf1\,"l (fl. ,I.,!.) P1N::fl1i1lfl1Wl1Jfl-:J1'UL 'Vll"1U1'1 (fl.VI.,!.) 'Vl~tlP1N::fl111lfl1iW1Jfl-:J1'Ua1 ~1'U'1 

(fl. tl'U\Jl.'oij-:J'Vf1\,"l) LLa,LLimru vl,11iflJ11 ~Pl11l.f Li1'U"lltl'U 

L ~ ai.Ji:: LEJ"ll'U1 'Ufl1i1J'U L 1a1i1-Ufl111 ~~811 L 1a111-Ufl1i'Vl~tl L 1'11'vi1-:J1'U'lltl-:J~~ tl°LJ111 
" 

911l.l~ ri1'Vl°LJ\,"l 1 °LJ'Vl1l1\,"lil 1 'U'UN::~ L 'U°LJW1Jfl.:J1°LJa1'U'Vltl.:J~°LJ~'Ui!'U L 'U°LJL 1a111"llfl1i"!Jtl.:J'!J1i1"llfl1itl.:Jfl fl1 'U~'Vl1i 

a1u~-:i'V11(,l 

'!Jtl \!:)gv fl11Ltl'ULL"1::fl1ii''ULtl'U\Jl1l.l'Htl l!:>b (l!:i) L~tltl-:Jflfl1i'U~'Vl1ia1°LJ~.:J'Vl1t,\1~'La m~a-:i 

"!Jtl Pl111l L i1°LJ"lltl'U fl11fu Ltl°LJ'!l1i1"ll fl118.:Jflfl11'U~'V111a1°LJ'oij-:J'Vf1(,l 'Vl~elW 'Ufl-:J1'Ua1'U'Vlel-:J~'U~'U111~11-:J 1 LL 'VI\J.:J 

~11-:i P1ru::m111n11'!l1i1"llfl1it1-:ifln11u~V111ri1'Ui-:iV11(,l (fl. ,1. ,1.) m,iij11~ Li1°LJ"llau 1 ~tu 1a'U-ff111"1Jn11 -:Jflfl11 

'U~'Vl1iri1°LJ 'oij-:J'Vl1 (,\ ,I 1 fl e)-:J fl fl 1iU~'Vl11ri1'Ui .:J'Vl1t,\ ~°LJ 'Vl~elW'U fl-:J1'Ua1'UVI a-:i ~'U ,11 fl a-:i fl m,J flPlitJ.:Ja1'UVI -:J~°LJ~'U 

~~1i-:J~1 LL 'VI\J-:Ji.J1:: L.f1'VI '11 EJ-:J1'U 1::~'U LL rt:: ~1 LL 'VI\J-:JL~ EJ1 tl'U flU~1 LL 'VI\J-:J~11-:J LLrt::i.J1::'1-:Jfl"!Jtl La 111 L tl'U 
" 
i111"1Jn11a-:if-1fl11u~vi11a1'U~-:ivi1(,l"!Ja-:ia-:if-1n11u~vi1ia1'U~-:ivi1(,lt1°LJ L\,"lEJ°LJ1EJfla-:if-1fl11u~V111ri1 ~-:i'V11\,"l 

LLrt::'U1EJfltl.:Jf-1 mi.JflP11v-:iri1uvf e),:J~°LJ~ L~ mia-:i 1~9lfl'1-:JV'UEJtll.l 1 'Ufl11 Ltl'ULLa::fo 1aul!°LJLLa1 LLrt::Li1aPiru::n i1lfl11 

'!J1i1"llfl1itl-:Jf-1fl1iU~'Vl11ri1'U~-:J'V11\,"l (fl.,J.,J.) Hlvl,111ru11~Pl111lL~°LJ"lltl'ULLa11~°LJ1EJfle)-:Jflfl1iU~'Vl11ri1 ~-:J'Vl1(,l 

aarn··hi-:i½'u Lv°LJ1 ~~1i-:J~1LL'VI\J-:Ji.J1::Lfl'VI '11EJ.:J1'U 1::~'U LL"1::~1LL'VI\J-:JL~ EJ'Jfl'U L\,"1EJ1 m~i''UeJ\Jli1L~°LJL~a L Vl1L~1l 

LLr1::1~LL~.:irhi-:itu1au1'1-1v-:if-1fl1i'U~V11iri1ui-:ivi1(,l 'Vl1vmf-1mi.JnP11a.:iri1uvfa.:i~u~uV1i1u L~aaafl1-11i 1ma'U 

L\,"l EJ,i::~a-:iiji:.m 1 u1°LJL~v1nu 

ia l!:i~ m11a'ULLa::m1fu Ltl'U911l.l'!la l!:ib (m) u1vna.:if-1 fl11'U~V111ri1ui-:ivi1(,l~,1::½'u amLa:: 

°LJ1EJfltl-:Jfl mi.JflP11a-:ia1'UV18-:J~'U~°LJ~ L~EJ'l'!Jtl-:J~a-:i 1 ~m111fj°LJEJt11l 1 °LJfl1i Ltl°LJLLrt::½'u Ltl'U L(,lEJfl11'1'UL ,J~EJ°LJ 1LL'VI\J-:J 

~,:Jfl~11 

~ eJP1ru::m11Jfl1i'!J1i1"llfl118-:Jf-1 fl1 i'U~V111a1'1J'oij-:J'Vl1t,\ (fl. ,J. ,J.) 1~vl ';J1if1.111 '1-1Pl11l.l Li1'U tl'ULLa1 

1 ~'U1EJfltl.:Jf-1fl1iU~'Vl1iri1'U~-:J'Vl1(,ltJtJflf11i-:ifo 1au1 ~~1i-:J~1LL 'VI\J-:J'\.h:: Lfl'VI '11EJ-:J1'U 1::~u LLa::9i°1LL 

Lt,\EJ1 m~i'UeJ\Jli1L~'UL~el'UL V11L~1l LL rt:: 1 ~LL~-:i1-11i-:i½'u Ltl'U 1 ~8-:Jf-1fl1iU~'Vl11ri1'Ui-:J'Vl1t,\~°LJ 'Vl~tltl-:Jf-1 m 

ri1u'lii'e1-:i~°LJ~°LJ'V111'U L~tleltlflf11i-:i 1 ma'U L\,"lEJ,J::~a,:iiji:.m 1 °LJ1°LJL~EJ1tl'U 

I iv l!:>~ m11v'U ... 
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-ifo I!>~ n111el'ULLr1::nTi-St1Le.J'U\Jl111-iie.1 l!>b (<i'.) m::vi1hi~mde.1-ii111"!.1n11e.1.:iPi'n11 ~vr11 

ri1'U ';J.:J'V11 ~ 'VI~ avnr n .:i1 'U ri1 'Ur1 e.l.:J fi'U ~'Ucj't!w;1li' m 1,1 1~ tl'U1 ti ne.1.:i Pl n11tl ~'Vl11ri1'U';J .:J'Vl1 ~ LL 1;'I Z'U1 tin .:i Pl m 
" 

tln1-11e.1.:iri1'Ur1a.:ifi'LI~'U~ L~m-iie.1.:i H1\Jlnr1.:i ~'Ut1e.1111 'l.ln11 Le.J'ULLr1::-s't1 Le.J'Ut!'ULL'11 Lde.11-1ru::n1111n11-ii'1 1"!.1n11 

e.1.:iPi'n11t1~'Vl11ri1'U';J.:JV11~ (n. '1. ,1.) hivl,111ru11 "Hm11i L ~'U"!.1e.Jtf LL'11 1 "H'U1t1ne.1.:iPi' n11t1~'Vl11ri1'U .,.:ivr1~ 

e.1e.1mi1i.:i-st1 Le.l'U 1~ tlL mi-st1eJ\Jl11 L~'UL~ e.l'U\Jl11Jtl1::n1f'11-1ru:: m11Jn11nr11.:i-ii'111"!.1n11e.1.:iPi' n11 ~'Vl11 

ri1'U';J.:J'Vl1~ (n. ,1.) L~e.l.:J 1J1(,));51'Ui11 tlL~tl1f1tln11L 'H"a111"!.1n11e.l.:JP!n11tl~'Vl11ri1'U-;j'.:J'Vl1~ 1i-st1L~'UL~e.l'U LLrlZ L \1 .. 
LL1ij.:Jf11i.:i-ru Le.l'U 1 'He.l.:JP1n11tl~V111ri1'U';J.:J'V11~ Vl~e.l e.1.:iPi'mtl n1-11e.1.:iri1'Ur1e.1.:ifi'U~m1111t1 L flmrnn1-11i me.J'U 

1~ t1'1::~e.1.:iijt:.rn L 'U1'UL~ t11f1'U 

-iie.1 I!>~ 'Vl1 m1Le.J'ULLr1::m1-s'u1e.1'U\Jl11J-ae.1 l!>b (ct) 'LI1t1ne.1.:iPi'm1t1~'Vl11ri1'lJf,:m1~e.11,1-st11e.1'U 

'Vl~e.1v1t1cj't!'U1tli11.:i~1LL'Vl'U.:JL~1Jrie.1'LI1i-sum1LL~.:i~~1i Lde.11-1ru::nn1im1-ii'111"!.1m1e.1.:iPi'm1t1~'Vl11ri1 
- " 

(n. '1. '1.) 1iYl,111ru11 'Hl-1111JL~'U"!.1e.ltfLL~1 L~tl1i-rua\Jl11L~'UL~e.l'UL'VhL~1J 

"a111"!.1n11e.l.:JR n11t1~V111ri1'Uf .:J'Vl1~mi-st1n11LL~.:J ~.:i L ii11.:i~1 LL 'Vl'U.:J 'lh:: L.f1'VI 1 tl.:J1'U 
" 

LLr1::1::~rn~1i 1~t1~1LL 'Vl-u.:iJ1n11L~1J\Jl11J-iie.1 I!>~ 'Vl1ntl1::a.:iPi',1:: 1a'U1 tli11.:i~1LL vr-u.:iL~1Jne.1'LI1ifom LL~.:i~.:i 

1 'Ue.1.:iPi' mtln1-11e.1.:iri1'Ur1 e.1.:ifi'U~'U 'U1t1ne.1.:iPi'm1u~vr11a1'U,1.:iwr~e.11,1ijfi1i.:i 1 ma'U 1 tle.1.:if-1 mtl nF11e.1.:ia1'U ., a.:ifii.i 

~i.i 1i Lde.1F1ru::n111Jm1-ii'111"!.1m1e.1.:iPi'm1u~m1ri1'Lif .:i'Vl1 ~ (n.'1. ,1_) 1iYl,111ru11 "H1-11111L~'U"!.le.Jt1LL'11 L~t1 11e.1e.1n 

1-11i.:i1me.1'U~e.JLde.11i-stJLL1ij.:Jf11i.:ifo1e.1i.i,11ne.1.:iPi'mtlnf'l1e.J.:iri1'Ur1e.J.:Jfi'U~'ULL'11 

VI 2.1 'l fl <I: 

n T~ Le>'U LLil::i'u fa'U-u111"llnTnh::1J1'VI ~'U 

-ife.1 mo n11Le.l'U"a111"!.1n11e.l.:JPln11tl~'Vl11'11iJ';J.:J'V11~ 1 tlLiJ'U"a111"!.1n11'lhZL.f1'Vl~'U L tll-1111! 

al! F11 h"lle.1.:i cj'"l.la 1 e.J'U Ldaa.:i Pi'n11t1 ~V111ri1i.i -;j'.:i'Vl1 ~ 1i-s't1 'Vli.J.:i~mL 1ij .:i 1-1112..1tl1::a.:i fi-su Le.J'U-a111"!.1 m1 .:i Pi'n11 " . 

tl~'Vl11'11'U f .:JVl1 ~ ITT~ '11 n'11'U11"!.1n11~'U L \1e.l ~ f1 n11tl~'Vl11'11'U ';J.:J'V11 ~ LL r1Z'11'U 11"!.1n11~'U~ L .,i t11"a e.l.:J 
" 

tl1::'11'Uf1'U 1~ tlf11'Vl'U~1'U~'Stl Le.l'ULLrlZ 1 mmJijt:,.Ji;l L 'U1'Ub~ t11f1'U L ~e.lL'1'Ue.ll-lf.lJZn111Jn11-ii'111"!.1n11 .:JPln11 

t1~'Vl11ri1'U'1.:J'Vl1~ (n. ,1_ ,1.) vl,111ru11i1-11111L~'U"!.1t1t1 Lde.1F1ru::m12..1n11-ii'111"!.1n11e.1.:iPi'm1t1~'Vl11ri1 f.:iV11~ 

(n. '1. ,1.) vl,111ru11 \1Fl111JL ~'U"!.1e.ltfLL'11 L \1'U1tlne.J.:Jfl m1t1~'V111ri1'Uf.:i'Vl1~mm1-11i.:i 1 me.J'ULLrlZLL1ij.:Jf11~ 1 me.J'U 

1 "Hri1'LI11"!.1n11~'U~ L~ t11-ii'e.1.:iL ~e.1e.1e.1n1-11i.:i-st1 Le.J'U 1~t1,1::~e.1.:iijt:-i1;11 'U1'UL~mn'U LLr1:: 1 ~11t1.:i1'UF1ru::n 12..1n11 

-if111"!.1m1e.1-:i1-1m1t1~V111ri1'U-;j'-:iwr~ (n. ,1_ ,1_) 'Vl11t1 
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ff1'U~ 11:J 

n11iu le1'U-u111'!fn11th::uw1~'U 

ia '1'1C,) nTsfo LeJ'U"1J111"llm1·th::L.nV1~'Uvfh.i'1 -di111"llnTrn11dja,:i 1i1u11'1 LL'1::LL~ i.:iLiJ'U • 
i111"llm1a.:i1-1 m1u~V111ri1'U~.:iV11~ L~E.Jm11ial!fl1 hi '!lel.:!~'!la Lel'U 1 ~~1 L 'U'Um1.t11 EJ 1i'Vl~mnru,i Lm:: ia'U 1 'll 

'IJ 

~.:i~ahl-d' 

(Cil) m1-ru Lv'Uiti.:imlmEJ 1i'Vl~mnru,i ~.:id 
'IJ 

(n) vi°1LL 'Vl'U.:!~'1::'1.hlJ11 -at 'Uf111fo Lel'U ia.:iL 'U'Ul1i1LL 'Vl'U.:!11.:!~iiai;i11L1'UL~el'U 

('!J) ~~-rum1u11~LL'1::LL\ll.:ii.:i1~~11.:i\ii1LL'VllJ.:! ,h::LflVI c'l1EJ.:!1'U LL'1::1::~u1 ia.:iii 

flf\Jl."llJmi \;)'j,:j i;) 1lJ fl (\Ji."flJU1i LQYn ::i1V1-ru \ii1 LL 'VllJ.:! \;)1lJ~ f11'Vl'U ~ 1-n 'U1J1i;)1~1'Uf11'Vl'U~ \ii1 LL 'VllJ.:!i1'U . . ~ 

(fl) "1J111"llf111'lh::LflVl~'U 'Vl1n hlLflEJ 1~-run11U11'1 LL'1::LL\ll.:ii.:i1 ~~11.:i\ii1LL 'Vl'U.:im fl(l.11~ • • • 
i.:iLL~1::~U'U~f1!qJ1\;l~'Vl~elL viE.Ju 1~~~1n1Tt!'UiJ'U 1 tlL 'U'U~rua1JmiLovn::i1V1-ru~1LL 'VllJ.:!lJ1flel'U 'Vl~el 1~ L El 1~-ru 

LL~.:ii.:i 1~m.mm1aau LL ~.:!'U'U'Vl~am1R~ L~an 1 'Umru~iiL 'Vl\;lW LPl"cl~1~-:S1 L'U'Uiti.:ic'lel'lJLL ~.:i-u'U1 ~~1i.:l\;l1LL 'Vl'U.:! • 
~ ia.:i 1 i1~ i.:i LL~tl~fl!f1!1\;l~'Vl~el L vi EJU 1~~~1n11i!'UL 'U'U~f\Jc'llJmiLuvn::ri1V1-ru 11i1LL 'Vl'U.:!lJ1flel'U 'Vl1n'1 LL\ll.:ii.:i 

1 ~~11.:i\ii1LL '\ll'U.:! 1 'Utl1::LflV11"ll1f111 ~i!'U,i::ia.:i L 'U'U~c'lel'lJLL ~.:i-u'U1m 'Ul1i1LL 'Vl'U.:! c'l1EJ.:!1'U~,J::-ru Lel'U LL ::uru;i 
'IJ 'IJ u 

aarnL~.:i-u'Ui!'Uei'.:i1~E.Jm~n 

(.:i) m1-r'lJLel'UL~elLL\ll.:ii.:i1~~11.:i\ii1LL'Vl'U.:!~ia.:i~1Lij'Um1R~L~eln'Vl~elit1.:itl1::Lij Uflfl'1 • 
~'lla1awil::it1.:i~1'Um1R~L~t1n'Vl~t1~1'Um1tl1::Li1'Uuflfl'1na'U 
'IJ • 

(,i) m1-ru LeJ'UL~mL~.:ii.:i1 ~~11.:i\ii1LL 'Vlll.:i1 'Uc'l1EJ.:!1'UL~ '!Jt1.:ia.:i1-1m1u~V111ri1'U~ V11~1~ 

ia.:i1~ii~c'lel'lJLL ~.:i-u'U1m °LJ~1LL'Vl'U.:! c'l1EJ.:!1'Ui!'UiJ'UUnl;i1am1u11'1elU 'Vl~el 1~ii~c'lel'lJR~L~an 1~ VI~ m~-ru 
\j a~ 1 \j \.I " 

m1R~L~an1'U~1LL'Vl'U.:! c'l1EJ.:!1'Ui1'UiJ'Uuru-iham1LL~.:ii.:iau u 'IJ 

(l!:>) m1-ru1ti'U"1J111"lln11tl1::LflVl~'Ui;)1lJ (Cil) 1~~1L'U'Un111m'UmM~mruV1~.:i ~.:id 

(n) m1-ru Lel°LJ~c'lel'lJLL ~-l'U'l..11~ m~-rum1R~L~t1n 1 'Ul1i1LL 'Vl'U-l~,J::LL~.:ii.:i L~E.Jn1 foPl"cl 
'IJ 'IJ 

i;i11iit1 Cilo (l!:>) 1~EJ1~~11.:i\ii1LLV1'U.:i~aarnL~.:i-u'U1~ V1~t11~-rum1R~L~ani!t.1 J.:i-d'1~L'U'U1tlmlJ'Vl~mn '1LL'1:: 

Liat.11 'll~ L~mia.:ii;i11iflru::m11J m1n'11.:ii111"llm1a.:iRm1u~V111ri1'U~.:iV11~ (n. ,i .) n1V1'U~ 

( '!J) m1fo Lel'U"1J111"llm1tl1:: LflVl~'Usil.:iii~n"clru::.:i1tJL viEJULfifo.:i 1~ nu\ii1LL 'Vl'U.:!U~'Vl11 

(fl) m1-ru Lt1'U"1J111"1lm1tl1:: LflVl~tJ 1 'Ul1i1LL V1-u.:itl1::L.nV1J11 tlLL'1::tl1::L.nV11"l!1m1 

n11-ru Lel'U"1J111"lln11tl1:: L.f1VI ~°LJ i;)1lJ111fl'VI~.:! lJ1'lJ11'1 Lrn:: LL~.:ii.:i L 'U'U"1l111"lln11 .:i1-1m1 • 
'lJ~'Vl11"11°LJ~.:!'Vl1~ 1 ~e),:jl')f)1'j'lJ~'Vl11"11'U~.:!'Vl1~ LL'1::"11'U11"lln11~'U~ L~E.11"1lel.:!tl1::a1t.1n'U 1~ E.Jf11'Vl'U~1 -ru Lel°LJ 

LL'1:: L 'ITTv'Uiii:.J'1 L 'U1'UL~E.11tl°LJL ~ elLc'l'Uelfl ru::m11Jf111"1J111"lln11el-lfl n11U~'Vl11"11'U~.:!'Vl1~ (n. '1. '1.) ~'111ru1 

1 ~fl11lJL ~'U"llelU L~aflru::m11im1i111"llm1a.:i1-1m1U~V111ri1'U~.:iV11~ (n. '1. ,i.) w,111ru11 ~fl11lJL ~'U aULL'11 

1 ~t.11 El nt1.:i1-1n11U~'Vl11"11'U~.:!'Vl1~ele)f)f11i.:i-ru Lel'ULL'1:: LL~.:! i.:i L 'U'U"1J111"lln11el.:!1"1 m1U~'Vl11"11'U~.:!'Vl1~ LL'1:: 1 ~ 
LL1ij.:!f11i.:i-ru Lel'U 1 ~ri1t.111"lln11~'UV111U L Yiaaanfl1i.:i 1 ma'U L~E.1'1::ia.:iiicm L 'U1'UL~E.11tl'U 

L ~t1tl1:: LEJ"lltl1 'Un11tl'u L 1'1111"llm11 ~~a11 L 1m11"lln11V1~m 1'11vi1.:i1'U'!Ja.:i~ at.11J 1 

i;i11i~ n1V1'U~ 1 'U'VllJ1~il L 'U'!Jru::~L 'U'U"1J111"llm1tl1:: L.f1Vl~'Ui!'U L 'U'UL 1'1111"1ln11'!la.:ii111"llm1a.:i1"1m u~V111 

"11'U~.:!'Vl1~ 
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-ifo '11~ n11fofa'IJ-ii'111'1Jn11·1.htLflVl~'I.JtJ111J"Uel Q'l(i) (~) ('ll) n1t'V11lmv1EJ1i{LL~.:J 'Vl\11~-rn • 
fl111J--i\'1 L'U'IJ F1111Ji'F1111Ja11J11t:1 'lhtaun11cl'Vl1.:i1'1.J LLatfl111J-ti1'1.J1nin11'!lel.:J~~~t•1rn tel'IJ LLat'l.h tEJ'll'\J 

V •~ V 

~VI 1.:i11'1Jn11~t 1~-ru LLatil'Vli1.:i~el-ru1el.:i~1mb'IJ11'1Jn11~'1.Ji.:i nv1~ elel n tv1 EJ~ila1'1.J1~ 1 'IJ n11elelnP11~ u11~ 
V • 

LL\Jl.:ii.:i\Jl11J~ n{l'Vl1J1 EJn1i'U~'Vl1i.:J1'1.J1i flfla'!lel.:J"U1i1'1Jn1i'l.bt LflVli!'IJ 1 f11'Vl'I.Jv111 ~i!'I.JiJan~rut.:J1'1.JL vi 'U LfiEJ.:i 

1~ fl'U i;i1 LL 'Vl'U.:JU~'Vl11~ ~t-r 'U t el'IJ1J1U11~ LL at LL\Jl-:1 i.:i L 'U'IJ-ii'1i1'1Jn11 el.:J fl n1i'U~'Vl1i'11'1.Ji.:i'Vl1 vi 1 'I.Ji;i 1 LL 'Vl'U.:J it LflVI • 
'U~'Vl1i'Vlel.:J~'IJ '1.htLflVlel1'1.J1fJn1i'Vlel.:J~\J 'Vl~el'11EJ.:J1'1.J'U~'Vl11'1t:11'1.JPin~11 \1-r'U tel'IJLLat LL\Jl.:ii.:i L 'U'IJ-ii'1 1'lln11 

el.:J fl n1i'U~'Vl1i'11i.Ji.:J'Vl1vl'il1mrl.~,ru n1i19vl L~eln tv1 EJ 1 \11J1~11.:ii;i1 LL 'Vl'U.:J 1 '1.J'lhtLflVI '11EJ-:11'1.J LLatit~'U'ffilJa.:i 
V V 

'Vlamnru'1 n1il9v1L~eln LLat1fin1il9vlL~elnL yjel,r'U tel'IJ 1 \1'U1'Vlamnru'1 LLat1fin11~n1 'I.Jvl 11 

G11V1-r u n1119 v1 L~ el rn!~ 11 .:i i;i 1 LL V1'U.:iu~V111 L vi el LL\Jl.:i i .:i 1 \1il 1 t ~u~ a .:it'IJ \111 lJ ~ n1V1'1.Jv11 'IJ'Vl1J1 v1 Ci) '1 ih EJ 
V V 

m119v1L~eln 1J11 iu.:iRu tv1EJel'I.Jta1J • 
-ii'el '11'11_n11-rutel'IJ-ii'111'1Jm1,.htLflVl~'IJ\Jl11J-ii'el Q'l(i) (~) (fl) nit'V11lmv1EJ'IJ1EJnel.:Jf"1n11 ~'Vl11 

ri1'1.Ji.:iV11v1~~t-r u telmLatri1'1.J11'1Jm1~'1.J~ L~EJ,-ii'el.:i1~ l11na.:ifi'IJEJellJ1 'I.Jm1 tel'I.Ji!'IJLL~1 1 \1el.:i1-1m1 ~V111 

ri1'1.Ji.:iV11v1L'1'1.JeJL~el.:J"lJelfl111JL °'1iJ'llelUm1-ru 1eli.J\Jlelflrutm11J m1-ii'111'llm1el.:i1-1m1u~V111ri1i.Ji.:iV11v1 ( . ~. ~ .) 
tv1 EJ 1 \1{LL~.:J L 'VI\Jl~am111--i\'1 L 'U'IJ fl111li'fl111J'111J1it:l 'l.bt'1'Un1it:lJ'V11.:J1'1.J LLatfl111J-ti1'1.J1nl n1i"llel.:J~~ ~t el tel'IJ . ~ -~ ~ 

LLat'l.11t fo'IJ'IJ~V11.:i11'llm1~t 1~-ru L~elflrutn111Jm1-ii'111'llm1el.:ifln11u~V111ri1'1.Ji.:iV11v1 (n. ~-~.) vi 11ru1 

1 \1fl111JL °'1'1.J'll.el'ULL~1 1 \1iJ1EJnel.:iflm1u~V111ri1'1.Ji.:iV11v1elel nP11i.:i-ru lai.J G11vi-ru m1~t'U11~ LL at LL\Jl.:ii.:i \1~11.:i • 
i;i1LL 'Vl'U.:J1 \JUitLflVI '11EJ.:J1'1.J LLat1t~u1v1 LL at 1 m~-rrn~'IJL~el\JL'Vh1~ 1 \1flrutn111Jn11-ii'111'1Jn1iel-:lfln11 

'U~'Vl1i'11'1.Ji.:J'Vl1vl (n.~. ~.) L'U'IJ~f11'Vl'I.Jvl 
V 

-uel m~ m1l~-rrn~'IJL~el'IJLLatn111~-rrn~'IJ'IJw--ii1i;i1LL 'Vl'U.:i1 iLtl'IJ1 'l.1l1111J111\Jl1~1'1.Ji1 'IJLLat ... ,, 
'Vlamnru'111~1EJn1ii1'1.J" 

"Uel ~ n111v1~el~1t'Vl11.:J~1L 'U'I.Jn11 'Vl~el~1L 'U\Jn1i\Jl11J1J1\Jli~1'1.Ji, 1 U'Vl~el'Vlamn 
V "" 

1il LL~1La~~ 1 \1~1L il'I.Jn11m1JUV1U.:iRu 1'IJ1J1\Jl1~1'1.Ji11 'IJ'Vl~el'Vl~mnru'1 L~m1'1.JLL~1 La~~ ... 

""'"" 7 i. /4/ 
( el'IJ'VN,_; L~1~'1.J~1) • 

,r~lJ\J\Jl~11n1initVli1.:JlJ'Vl1~ 1 VIEJ ... 



1i;ic.1~L'U'Ufl1'S'1lJl-11'SLLm"lJL~lJL~l.llh::rnP11-Hl.1::n'S'~l.Jn11mn:rvrunnuL'V1PIU1'1 L~eN lJ 1Jl'S;i1'U ... 
vi'1hJLMc.11nuviimnru"fiLL'1::L~e:i'U1"llm1fi'i;iL~e:in m1u11'1LL'1::LL~..:i~..:i n1-s~1c.1 rn11e:i'U m1-rule:i1.J n -sL~B'U • 
1::~u LL'1::fl1'SL~e:J'U.ff'UL1'UL~el'U U'UU'1..:J1'U~ bb 'l"l')Pl~n1c.l'U 'l"l.131. bctei'.Ci'. LL'1::~LLm"lJL~lJL~lJ LvJmJ ::1cJ"ll'U 

LLfl'S1"!lfl1'SLL'1:: Lni;ii.h::~'Vl 5.fl1'\"l b 'Ufl1'SU~Vl1'S..:J1'U"llel..:JL 'V1131U1m 'U'UG11'U'S1l.l 

m~c.1rl11.J1'11Jl1l.ll'l11l.lb'Ul.l11Jl'S1 b<i'.1-S'Sl'lL~i;i 1.h::n0um1Jl11 c.,lrl (ct) LL-i-i..:i'l"l-s::11"!luqJty~ ::Luc.1u 

U~Vl1'S..:J1'UUl'll'l'1i;'f1'U'Vle)..:J~'U '\"l.131. bct<i:'.b LL'1::lJ~"lJel..:J1'lru::m1l.lfl11nmw1tl'n..:i1'UL 'V1131U1'1 1 'Ufl11i..l-s::"!l l'lf ..:i~ • • 
c.,o/bctbc., -L~01'U~ bet 1Jl'111'll.J 'l"l.131. bctbc., iil-l~b\1i.J,rui.J-s..:iLLm "llU'S::fl1P11'1ru::m-sl.Jm1n'11..:J'l"liJn..:J1'UL PIU1l;'I • • 
L~el..:J l.J11Jl'S;i1'Uvi'11 i..lLMc.11n'UV1imnru"fiLL'1::L~B'U1"ll~11f\i;iL~eln fl1'S'U'S'S'1LLa::LL~..:J~..:J fl1'S~1c.l m11B'U fl1 fo1v'U ... . 
fl11L~el'U1::~'U LL'1::fl1'SL~v'U.ff'UL1'UL~B'U U'UU'1..:J1'U~ bb 'l"l')Pl~fl1c.l'U 'l"l.131. bct<i:'.G:'. LLl;'l::~LLm"llL~lJL~lJ ~..:J 

1

B 1i.Jil 

-ifo Ci) i.J1::mP1dL~c.1n-i1 i.J-s::n1P11"1ru::m-sl.lm-sn'11..:i'V'ltl'n..:i11.JL'VlPl'U1'1 L~v..:i l.l11Jl'S;i 1.Jvi'11i.J ... 
LMc.11n'UV1imnru"flLL'1::L~v'U1"lln1'SRi;iL~Bn fl11'U1'S'1LL'1::LL~..:J~..:J fl11~1tl m11B'U m1-r'Ule:i'U fl1'SL~B • 
LL'1::fl1'SL~v'U.ff'UL1'UL~ffl.l (U'U'U~ c.,Cil) 'l"l.131. bctbb 

-ifo b i..l1::fl1P1ffim-ffu..:iR'U~..:JLL~1'Uti'i;i-;;,1n11.Jffi~u1::fl1131L'U'U~'U1i.J 

offei m 1i1c.1m~nm1l.lb'U V1l.l1i;i <I:'. m1101.J offei bet offei bb offei bG'ii offei b~ -uei b~ -ff0 o LL'1:: 

'UB Q"IO 'V11 LL'1:: Vll.J'Ji;i ct m1-r'U le:i'U "LJB Q'l(o) "LJB mb "LJe) Q"IQ'l "LJB m<i:'. LL'1::"LJB met "llel..:JU1::n1P11'lru::n 'Sl.lfl11 

n'11..:J'l"liJn..:J1'UL'Vl P1U1l;'I L~B..:J l.J11Jl'S;i1'Uvi'11 uLMc.11nuviimnru"fi LLl;'l::L~v'U1 "llfl11Ri;iL~Bn fl1'S'U11'1LL'1 LL~..:J~..:J ... . 
m1~1c.1 m-sle:i'U m-s-r'Ule:i'U fl11L~B'U1::~'U LLl;'l::fl11L~v'U.ff'UL1'UL~B'U '1..:J1'Uvi bb 'l"l')Pl~n1c.l'U 'l"l.131. bct<i:'.G:'. 

LL'1::~ LLm "lJL ~l.J L~l.J LL'1:: 1 m "tll'l11l.J~ei 1 i..1-rl'LL 'Vl'U 

"Vl3J'lfl cc 
m':i1eJ'LILLfl::iu 1e1'Ll'W'Un.:i1whuie1.:i~'U 

"LJe) bet m-s fa'ULL'1::-ru 1eJ'U'l"liJn..:J1'UL'V1PlU1l;'I Vl~eJ'l"liJn..:J1'Ui;'f1'U'VleJ..:J~'U~'U 1i;icJl'l11lJ~lJl'l b,J"l]e)..:J 

~"lleJleJ'U b\1~1L'U'Ufl1-S1m'Umruli;imruwd..:i ~-:id 
'IJ 

(c.,) fl1-:ile:J'ULL'1::-rule:J'U~~elULL"l)..:J"U'U1~ ~~eJ'URi;iL~eJn 1m 'U~1LLVI\J..:J~'1::LL~.:J~-:J Vl~el ~1~-ru 
'IJ 'U 

fl1':iR\;lL~eJmvJmL\9l..:J~..:i1 i1~1-s..:i\J\'1LL vitl-:i1 'U':i::~u~~-:iil'U ,X-:i'll 1 i1L 'U'U 1 i..lml.lviimnru"fiLL'1::L~el'U 1 "ll~ LMc.11 0-:i1Jl1l.l 
'U 

1"1ru::m1~.m11nm-:i'l"li!n.n'UL 'V1Pl'U1'1 (n.vi .) n1vi1.Ji;i 

/ (b) n 1 Lel'U ... 
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(b) m11el'Ubbfl:::i''IJLeJ'U1'UIJl1bbVli.l.:i'\.h:::uw1 G'f1tl.:J1'U ':i:::~'IJ bb'1:::\;11bbVli..i.:ib~tl1n'U1'UIJl1bbVli..i.:i 11.:J 

(m) fl1':i LeJ'Ubbf!:::i''IJ LeJ'U Ll'ltlfl1':i'1'1.Jb 'lJ~m.Jn'U1 'U\;11 bb vii..i.:i'th::: b.fl'VI G'f1tl.:J1'U 1:::~'IJ bb"1:::1JrnbV1i..i.:i 

b~11 ':i:::Vl'J1.:Jb 'VI f'l'IJ1'1 Vl~eJel.:Jfln':i'U nfol':iel.:J'11'U'Vlel.:J~'U~'U 

(c:i'.) fl1';j Lel'Ubbfl:::i''IJ Lel'U 1 'UIJ11 bb viiJ.:i 'U':i::: b.fl'VI G'f1tl.:J1'U bbf!:::';i:::~'I.Jb~11 Ll'ltl i,\'1 bb viiJ.:1~1 11 b~1l 

Vl~elm~11.:ii,\'1bb vi,J.:i 1 'U'U':i:::b.fl'VI G'f1t1.:i1'Ub~11 Ll'lm:::~'IJ~1n11b~111 'UL 'Vlf'l'l.l1'1 V1~elel.:JF1m'lJnfol1e:i.:iri1'Uvf m ·'U~'U 

(er) m1 Lel'Ubbfl:::i''IJ 1e:i'U~~~11.:ii,\'1bb viiJ.:i~1n11 L~11 1J1111 (c:i'.) LL~1'lJwG'f.:iF1'1Jel LeJ'UVl~el'!l ~1t11 'lJ 
V • " 

bb~.:J~.:J 1 'U\;11bb vi,J-1 b~11 

n11 LeJ'L!Lrn:::i''IJ Lel'U 1 ~b 'Vlf'l'l.l1'1 Lbfl:::el.:iflm'lJ nfol1el.:iri1'Uvf e:i.:i~'U~'U~ b~t11-uel.:i'lJ1::: 1'Un'U 

11'1 t1 n1V1'U~1'U~i''l.l 1 el'Ubbfl::: 1 ruel'Uij e.Jfl 1 'U1'Ub~ t11n'U L ~ e:i LG'l'Uelfolru:::m111 n11-u111"!ln11e:i.:iF1 n11 

ri1'U~.:ivi1~ (n:..i."1.) folru:::m111m1wi!n.:i1'Ub'Vlf'l'U1"1 (n.'Vl.'1.) vi~e:ifolru:::m111m1wi!n.:i1'Uri1'U\;\'1'1.Jf! ( .el'l.l\Jl. 

~.:JVl11'1) bb~1bb~mru 'W'11':io.t11 ~fi'l111lb ~'U"!leJ'IJ 

b ~el'U':i::: Ltl"!l'U1 'Ufl1':i1J'IJ b 1'11':i1"1Jfl1':i 1 ~~el11 b 1'11':i1"1Jfl1':iVl~el b 1'11V11.:J1'U'!Jel.:J~~1el'U1l \Jl111~ 
" 

f11Vl'Ul'l 1 'UV11111'1d 1 'U'llru:::~ L 'U'Uwi!n.:i1'Uri1'Uvf el.:J~'U~'Ul!'U b 'U'Ub 1m11"1Jfl1':i'!lel.:Jwi!n.:i1'UL 'Vlf'l'l.l1"1 

'Uel bb fl1':iLeJ'Ubb"1:::n11i''IJLeJ'U\Jl11l'Uel bet (b) b~elb'Vlf'l'IJ1'11~bG'f'Uelb~el.:J'!Je)fi'l1111b 'U"!lel'U 

m1i'u tm..1wi!n.:i1'Ub 'VI f'l'l.l 1'1 V1~elw i!n.:i1'Uri1'UV1el.:J~'U~'U111 ~11.:i i,\'1 LbVli..i.:1~11.:i fol ru:::m111 m 1wi!n.:i1'Ub f'l'l.l1'1 

(n. 'VI. '1.) el1'1ij1l~ L ~'U"!lel'l.l 1 ~i''l.l fa'Uwi!n.:i1'Ub 'VI f'1'1.l1'1'11m 'VI f'l'l.l1'1~'U V1~elwi!n.:i1'Uri1'Uvf e:i.:i~'U'11 nel.:ifl m nfol1e:i.:i 

'11'U'VleN~'U~'U ~~1':i .:J\;11 bb viiJ.:i'lJ':i::: b.fl'VI G'f1tl.:J1'U ':i:::~'IJ bb'1::: 1Jl1 bbVli..i.:J b~ tl1 fl'Ufl'IJIJ11 bb vi,J,:i~'l1.:J bb"1:::'U ':i:::G'f.:J rl 
" 

'!lel LeJ'U1l1 b 'U'UW1J n.:J1'Ub 'VI f'1'1.l1 '1'1lel.:Jb'Vlf'l'l.l1"1'1'U Ll'lt1'U1t1m'Vlf'l1J'U\Jl~bb"1:::'U1t1nmF1 m'lJnfol':iel.:J'11'U'VleJ.:J~'U~ b · m-uel.:i 

1~ 1J1n"1.:i~'Ut1el1J1 'Llfl1':i Lel'Ubb"1:::i''IJ fa'Ul!'Ubb~1 bb"1:::b~elfolru:::m111m1wi! n.:i1m'Vlf'l'l.l1'1 (n. vi. "1.) 1~-w 11ru1 

1~fol111lb~'U"!lel'Ubb~11~'U1tlnb'Vlf'11l'U\Jl~eleJnF11i.:ifoLel'U1~~1':i.:JIJl1bbVli..i.:J'lJ':i:::b.fl'VI G'f1tl.:J1'U ':i:::~'IJ bb'1:::IJl1bbV1iJ.:J ~tl1fl'U 

n'IJ!Ji1bbV1i..i-:1~11.:i 11'1t11 m~i''I.Je1'1J111b1'Ub~el'Ub'V11b~11 bb'1::: 1 ~bblij.:JFJ1i.:i-r'IJ 1e:i'U1 ~ b'Vlf'1'1.J1'1 vi~ele:i.:iflmtJ fol':iel.:i 

'11'U'VleN~'U~'U'Vl':i1'U b~elelelnF11i.:i 1 mel'U Ll'lt1'1:::~el.:iije..i"11 'U1'Ub~tl1fl'U 

'Uel bG'll fl1':iLel'Ubb'1:::fl1':ii''ULeJ'U\Jl11l'Uel bet (m) 'U1tlnb'Vlf'11l'U\Jl~~'1:::i''IJLeJ'Ubb"1:::'U1tl el.:Jfln':i 

'lJnme:i.:iri1'UV1el.:J~'U~'U~ b~t11-uel.:i~ el.:J 1 ~m11J~'Ut1e:i1J 1 'Ufl1':i LeJ'Ubb"1:::i'u fa'U 11'1 t1 fl1':i'1'1.Jb 'lJ~t1'U\;\'1 Lb viiJ.:i~.:i ~11 

b~e:ifolru:::m111m1wi!n.:i1'Ub'Vlf'l'IJ1'1 (n.'VI. "1.) 1~-w '111ru11 ~m111b~'U"!lel'I.Jbb~1 1~'U1t1mvi 1l'U\Jl~ 

eJelnF11i.:ii''IJ Lel'U1 ~~1':i.:J\;J1bbVli..i.:J'lJ':i:::b.fl'VI l;'i1tl.:J1'U ';i:::~'\.J bb'1:::\;11bbVli..i.:Jb~1l Ll'lt11 m~i''I.JeJ\Jl';i1b~'Ub~eJ'U Yl1b~1l 

bb'1::: 1 ibblij.:Jfl1i.:ii''IJ Lel'U 1 ~b 'Vlf'l'IJ1'1~'U Vl~elel.:Jfl m'lJnme:i.:iri1'U'Vlel.:J~'U~'U'Vl':i1'1.J b ~e)elelnr1'1i.:i1 mel'U Ll'l liJ:::~el.:J 

ije..i"11 'U1'Ub~tl1fl'U 

"LJel b~ n111e:i'Ubb"1:::m1i'u1el'U\Jl11l"LJeJ bc:t'(c:i'.) m:::vi11~~m~elwi!n.:i1'Ub'Vlf'l'l.l1f!V1~elw "'n.:i1'U 

ri1'U'VleJ.:J~'U~'U~l!'U1;11~fol':i 1 '1 1~ t1'U1t1 m 'Vlf'l1J'Ul,l~bb"1:::'U1 t1 neJ.:ifl mu nfol':iel.:J'11'U'Vlel.:J~'U~'U~ L~m-ue:i.:i 1 V \Jln"1.:i 
" 

~'Ut1e:i111'Un111el'Llbbf!:::fo LeJ'Ul!'Ubb~1 L~e:ifolru:::m11Jm1wi!n.:i1'Ub'Vlf'l'l.l1~ (n.'VI. '1.) 1~-w'111ru11 ~m11Jb 'U"!lel'U 

bb~1 1 i'U1t1m 'Vlf'11l'Ul,l~el el n r\'1 i .:if u 1 el'U 1~ t11 vi1i·fo 0m1 b~'U b;i el 'Um 11 'lJ ':i::: n1 f'1 fol ru::: m111 n 1 n "11.:J 

wi!n.:i1m 'VI f'l'l.l1'1 (n. 'VI.) b~el.:i 111m;j1'U~11 'lJL~t11n'l.lm11~wi1n.:i1'Ub'Vlf'l'l.l1"1 hii''l.lb~'Ub~el'U bb"1:::1 ~Lb .:iF11i.:i ... 
i''IJ Lel'U 1 ib Vlf'l'IJ1'1Vl~elel.:Jfln':i'Unfol':iel.:J'11'U'Vlel.:J~'U~'U'Vl':i1'1.J b ~ eJelelnfi'1i.:i 1 mel'U 1~t1'1:::~el.:iije..i"11 'U1'U b~tl1fl'U 

I 

/"LJeJ b~ m11t'U ... 
! 
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-ifo l!>ci fl11LEJ'ULL'1::rn1fu1a'U1J1111ia l!>tt (tt) ,.m1m'VIP11J'U1J1~m'iilfo 1a'UV1~mj'1EJ~i!'U ,J~11-:i 
~ ' u 

~1LL 'Vl'IJ-:!L~11ria'U 1~furn1LL~-:i~-:i 1~ L:i1a1-1ru::m111rn1Y"1'\Jn-:i1'UL 'Vll"ltJ1'1 (n. 'VI.".) 1~°Vl'iil11ru11 \11-11111L mmu 

LL~'J L~EJ1~fu51J111L1'UL~e)'ULVl1L~l.J . 

l'l '\J n-:i 1'\J L VI PltJ 11;1 ffi~ f tJ n11 LL~-:! ~-:IL \1 ~11-:i \Jh LL 'Vl'IJ-:1 ,J 1:: L/1 VI a1E.1-:11'\J LL'1:: 1:: .,tJL~lJ u 

1~EJ~1LL V1'1J-:iJ1n-J1L~111J1111'lia l!>~ V11ntJ1::a.:iiii'iil:: LEJ'U 1 ,J~11 .:i ~1LL 'Vl'IJ.:IL~11ria'U 1~forn1LL~.:i~.:i L 'Ua.:iiii m nma-:i 

~'J'UVIEl.:!~'U~'U 'U1E.lnL'Vll"ll.J'UIJl~e)1,Jilfil1i.:i 1 ma'U 1 ,Ja-:iiiimtJn1-11eJ.:l~'J'UVleJ.:l~'U~'U 1~ L~eJflru::m11Jfl11 '\Jn.:ITU 

LVIPltJ1'1 (n. VI. 'iil.) 1~°Vl'iil11ru11 \1m111L"H'U"!fEJtJLL~1 1~E.Jm1aanR1i.:i1 ma'U~m~a 1~frnL~.:iR1i.:i-ru 1e:i'U'iil1 e:i.:ifirn 

,Jn1-11e:i.:i~1'Uvf a.:i~'U~'ULL~1 

'UEI mo mru~iJ L 'Vl~~'1fl'J1l.J';J1 L 'U'UL ~eJ L \1n11U~'V111.:!1'U"1JEl.:I L VI PltJ1'1 LL'1::n11'Ufi'U~ 1'1ifl11 

"lleJWl'\Jn.:11'\JL 'VI PltJ1'1 L 'U'U 1 i.Ja ~1.:iiltJ 1::~'Vl6I11l'I 'Vl~eJL ~ eJLLm "1lUqj'Vl1fl1111"ll~ LLEJ-:1~ Ln~;1'UL 'U,'U~ ::'Vl11.:! 

l'l,r n.:i1'UL 'VI P1u11;1 ntJ'U1EJ n L 'Vll"ll.l'UIJl~'Vl~a~tl1'1111"!f'U LL'1:: hla11J11t1~1 L il'Un11 LEJ'UV'l,r n.:11'\JL 'VI PltJ 11;1 ::V111.:i u • 

L 'Vll"ltJ1'11Jl1l.J'Vlanm111a~ l-11 L 'iil 1~ L \1~v'UfitJ°ilJ11l.J'U1::mP11J11Jl1!1'Uvi'11 tJ LL'1::V1arnnru'111~1E.lfl11i!'U 

V1111f! er 
nT'a LeJ'IJ m,::i'u le1'Uir111"!fn11tl'l':: IJl'VI ~'LI 

.,J 
ih'Ll'VI @ 

n1'l' lv'Wv-nl'n.:i 1'1J L 'VI fil'l.11 a 1 tl L tl'IJ ii111"!fn1'l'tl'l'::1Jl'VI ~'LI 

'lia m@ rn1 LEJ'Lll'li1n.:i1'UL 'VIP1tJ11;11 ,J L U'U"U111'1ifl11'l..h:: LI1'Vl ~'U 1~ E.Jm111"1~1-11h"llm 

L~EIL'Vll"ltJ1'11~ftJ'Vl'\J-:l~e) LL~.:IWJ111'l..h::a.:ififu LEl'Ul'li1n.:i1'UL Vll"ltJ1'1m~'iil1n~1'U11'1ifl11~'U 1 \1 L 'Vll"l 1'1LL'1:: 
u 

~'J'U11'1in11~'U~ L~ E.l'J'Uel-:l'U1::a1'U f1'U 1~ El fl1'Vl'U~1'U~ -ru LeJ'ULL'1:: 1 m eJ'Uil ~1;11 'U1'UL~ E.11 fl'IJ L ~ La'UeJ 

1-1ru::m11Jfl11l'l'\Jn.:!1'UL 'Vll"ltJ1'1 (n.'Vl." .) °Vl'iil11ru11 \11-11111 L "H'U"!feJU L~eJ1-1ru::m111fl11V'li1nnuL 'Vll"l'U1'1 n.'Vl. 'iil.) 

°Vl'iil11ru11 \11-11111L 'H'U"!feltJ LL~'J 1 \1'\J1 Elm 'VI Pll.J'UIJI ~eJeJnR1i.:i1 \1Lel'ULL'1:: LL~-:lfil1i.:i1 ma'UL \1~1'U'l1'1i 11~'\J 

~L~ m'lie:i.:i L ~eJEJeJ nR1i.:i-r tJ LEJ'U 1~EJ'iil::~ a.:iil ~1;11 'U1'\JL~E.11n'U LL'1:: 1 \111 EJ.:11'Uflru::m111rn'l'V'l'\Jn.:11'UL PltJ1'1 

(n.'Vl.'iil.) 'Vl1.1U 

~'J'Uvl ID 

m--si'u le1'1J'tl1'l'1"!fn1'l'tl'l'::1Jl'Vl~'LI 

"UeJ ml!> rn1fu LEJ'IJ'U111"!ffl11'U1:: LI1'Vl~'U~1111 '!li111'1ifl11fl11d'.le:i.:i 111tJ'l1'iil LL'1::LL~ ~.:IL'U'IJ • 
l'l'\Jn.:11'UL'VIP1U1'1 L~E.lfl11l.Ja~fl1L'ii1"1Je),:j~"(Je) LeJ'U 1 \1~1L'U'Ufl11I11E.1 L~'Vlarnnru'1LL'1::L~eJ'IJ 1 "1J ~,:j~e) 1 ,Jil 

u 

(@) rn1ftJLEJ'U~eJ.:ie:i~mEJL~'Vl"'mnru'fi ~.:iil 
u 

(n) ~1LL'Vl'IJ.:l~'iil::'IJ11111 m 'Ufl11ftJ LEl'U ~el.:IL U'U~1LL'Vl'IJ,:j'J1.:!~i15m1L1'UL~el'U 

( "1J) ffi~f tJ n11tJ11'iil LL'1:: LL~.:i~,:i L \1~11.:i ~1 LL 'Vl'IJ-:1 tJ1:: LI1'Vl a1E.1.:i1'U LL'1:: 1::~tJ L 
u • 

1-1rua1Jmim.:i1J11l.Jflf;lJal.JtJ°i Ltll'l1::611'VlftJ~1 LL 'Vl'IJ,:j1Jl1l.J~fl1'Vl'U~ 111 'Ul.J11Jl'S:01'Ufl1'Vl'IJ~ ~1 LL 'Vl'IJ.:li!'U . . ... 
., ' 

/(fl) "1J111'1in11 ... 
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(fl) "U1':i1"l!f11':i'l.h::: b.fl'Vl~'\J 'Vl1n 1:w bflEJ 1~fof11':i'U':i':i'1bbrt:::bb~-:ii-:i1 ,X~1':i-:ii;i1bb'Vlil-rffi 1-1ru1~ , , , 

i-:ibb~';i:::i;J'U'U~ruru1\91~'Vl~e) b vi EJ'U 1~:w~1n11'1'1Jt'U 1 ti b 'U'Ufl{UG'flJ'U1iun•n:::a1V1"S'Ui;i1bb V1i.l-:i111ria'IJ 'Vl~e) 1:w b El 1~1''U ., ., , 

bb~-:ii-:i 1~ m-rn f11';jG'fe)'U bb "l!-:l'n'\J'Vl~e)f11';jfl~ baeJn 1 'Un':iru~ih 'Vl\91Wbf'f~~1:w~1 b 'LJ'IJ(;le)-:JG'fe)'U bb "l!-:J'n'IJ1 ,,,~1':i-:1 1 bb 'Vl'U-:1 , 

~(;l e),:J 1 -B'1 ~ i-:i bb~tl~qjqj1\91~'Vl~m vi EJ'U 1~:w~ 1n11'1'1Jb 'U'U~ rua11'U1i bOYn:::a1V11''U i;i1 bb 'Vlil-:1111rieJ'U 'Vl1 n'1 bb~-:ii-:i 

1 ,X~1':i-:ii;i1 bb 'Vli.i-:J 1 '!Jtl':i::: b.fl'V11"ll1f11':i ~t!'U'1:::1J1 eJ-:Jb 'U'IJ~G'leJ'Ubb 61!-:J"U'U 1m '1Ji;i'1 bb vr,l,:i G'l1fl-:J1'U~'1:::f'U leJ'IJ bb :::uni; 
'\J '\J -~ 

G'leJ'U bb 61!-:J"U'IJt!iJEJ-:J 1:wEJ n b~ n 

( -:i) f11':i1''U leJ'Ub ~e) bb~-:ii-:i1 ,X~1':i-:ii;i1bb 'Vli.i-:J~(;le)-:1~1 b ii'Uf11':ifl~ baeJn'Vl~e)(;Je)-:J'l.h:::dj 

~"lJe) leJ'U'1::: IJl e),:J ~1'\J f11 ':if!~ ba eJ n'VI~ eJ ~1'Uf11':itl ':i::: bil '\J'U flfl ari e)'IJ 
'\J ' 

( '1) m':ifo 1am~mb~-:ii-:i1 iX~1':i-:ii;i1bbV1i.l-:i1 'Ua1EJ-:11'1J1~ "lleJ-:Jb'Vlf'f'U1rt 1~ IJleJ-:i 1:wii~aa 
., ., '\J 

1m '\J\,11bb 'Vlil-:J G'l1EJ-:11'UtJ'U,j'IJ'\Jnl;';ie)f11':i'U':i':i\leJ~ Vl~eJ 1:wii~G'leJ'Ufl~baeJ·n 1~ V!~eJm~"S'I.Jn1':ifl~ baeJn 1 'U 
a~ , \J \J \J ., ., ., 

QJ~CV.c::ii ICV I 

"'1EJ-:11'U'\J'\J"lJ'U'UfiJ"l!':ieJf11':ibb\91-:J\91-:JeJEJ 
., '\J 

(l!J) f11':ifoleJ'\J"U1':i1"l!f11':itl':i:::b.fl'Vl~'\J\,11lJ (C9l) 1iX~1b'U'\Jf11':i1m'IJmM~m&vril-:i i;i',:i-Q 

(n) f11':i'S'U leJ'\J~G'fe)Ubb "l!-:J'n'U1~ m~1''Uf11':ifl~ baeJn 1 '1Ji;i1bb'Vli.l-:J~'1::: bb~-:ii-:i l~EJ m 
'\J '\J 

1J1111"1ia (9)(9) (l!l) L~EJ 1 ,X~1':i-:i1,11bb'Vlil-:i~aarnb "ll-:i-n'U 1~ vr~a 1~fom':ifl~b~ant!'IJ ~-:i-d 1 iXbtl'U 1 tl\91111'Vl~mn 

b1a'IJ 11J~bMEJ1-ua-:im11F1ru:::m':il.lf11':inrt1-:i'V'lt!n-:i1'Ub 'Vlf'f'U1rt (n. 'V1.) n1V1'Uv1 

( "lJ) f11':i'S'U leJ'\J"U1':i1"11f11':itl':i:::b.fl'Vl ~'U~-:iii~m~ru:N1'Ub vi f.J'UbREJ-:11~ n'Ui;i'1 bb 'Vlil-:J'U~'Vl1':i 

(fl) f11':i'S'U leJ'\J"U1':i1"11f11':itl':i:::b.fl'Vl~'U 1'U\,11bb'Vli.i-:itl':i:::b.fl'Vlvl'11 tlbbrt:::tl':i:::b.fl'V11"l!1f11':i 

f11 ':if 'U leJ'IJ"U1':i1"l! n 1 ':itl':i::: b.fl'Vl ~'\J \911111':i':il'l'Vlil-:J 111'\J':i':i \I bbrt::: bb ~,:i ~,:i b 'U'\J'V'l tJ M 1'\Jb f'f'U1rl , 

1,,, b 'V1 f'f'U1rl bbrt:::i.'11 '\J ':i1"l!n1':i ~'U~ bM f.J16U a-:itl ':i:::G'l1'\J fl'U fa f.J fl1'Vl'\J ~1'U"S'U 1 el'Ubbrl::: 1 m eJ'IJii em 1 'U1'\Jb f.J1 fl'U 

b~ma'UeJl'lru:::m':il.lf11':i'V'ltJn-:J1'\Jb'Vlf'fU1rt (n. 'Vl. '1.) W\11':iru11 iXr11111 b ~'\J"lleJU b~eJF1ru:::m':i11f11':i'V'ltJn-:i1'Ub f'fu1a 

(n. 'V1. '1.) w \11':iru11 iXm111 b i1'1J"lleJ'Ubb~1 1 iX'\J1EJ m 'V1 P!lJ'U\Jl~e)eJnr11i-:ifu leJ'IJ bbrt::: bb~-:J~,:J b 'U'\J'V'ltJ n-:J1'Ub Pl'U1rl 

bbrt::: 1 iXbb~-:ir11i-:i-ru LeJ'\J 1 iXci1'1J':i1"l!f11':i~'U'Vl':i1U b~aaanr11i-:i 1 'Vl1eJ'U 1~EJ'1:::~ei-:iiii:-m 1 'IJ1'Ub~mn'U 

b ~ eJtl':i::: LFJ"l!'U1 'Un1':i\JU b 1 rl1':i1"l!n1':i1 ,,,~el11b 1r11':i1"l!n1':i'Vl~e) b 1rl1Vl 1-:11'U"lJeJ-:J ~~ e)'U1J1 
'\J 

\Jl111~fl1v'l'\J~ 1 'U'VllJ'J~-d 1 'U"llru:::~ b 'U'\J"U1':i1"l!f11':itl':i::: b.fl'Vl~'Ut!'IJ b 'U'Ub 1"'1':i1"l!f11':i"lleJ-:J'V'ltJn-:J1'\Jb 'V1 f'f'U1rl 

"Ue) Q'H;fl n1':i'S'UleJ'IJ"U1':i1"l!n1':i'lh:::bfl'Vl~'U\911lJ"Ue) GTll!J (l!J) ("ll) m:::vi11m~EJ1iX:a'bb'1-:Jb'Vl\91t:-Jrl , 
1'11111~1 b 'U'\J m111{m111a11J1':i(l tl':i:::G'!Un1':iruvi1-:11'\J bbrt:::l'li111"ll1'U1ru f11';j"lJe),:J~~'1:::'lJe) leJ'U bbrt:::tl ::: LEJ"l!'U 

'\J ., '\J 

~'V11-:J':i1"l!n1':i'1::: 1~-ru bba:::iivrt!-:iifa-r'U':ieJ-:!'11 nl.'11'\J':i1"l!f11':ii'IJ'1-:in~~aa n 1~ EJ ~ii e51'U1'11 '1Jn1':iaanr11 -:J'U':i':i'1 ,., . , 

bb~-:i i-:i 1J1111~ n-!J'Vl111 EJ f11':iU~V11 ':i-:J1'\J'4 flflrt"ll a-:i-u1':i1"l!n1':itl':i::: b.fl'Vlt!'U I n1V1'\J~11 ~t!'Uii~ n~ru:::-:11'\Jb vi UbREJ-:i 

1~ fl'\J\,11 bb 'Vlil-:iu~'Vl1':i~ \1:::-r 'U leJ'U 111U':i':i'1 bbrt:::bb~-:1 ~-:i b 'U'\J'V'l\J n-:i1'Ub 'V1 f'f'U1rl 1 'IJ\,11 bb 'Vl1.J-:Jtl':i::: b.fl'Vl'U~Vl1':i ., e)-:J~'U , 

tl':i::: b.fl'V101'\J1EJf11':i'VleJ-:J~'U Vl~el"'1EJ-:11'\JU~Vl1':iG'lm'IJPi n~1 1 iXf u leJ'U bbrt::: bb~-:1 i-:i b 'U'\J'V'ltJn-:11'\Jb 'Vlf'f'U1rl'11 i:n~-ru ,., 

f11':iflvlbaeln lv!EJ 1 iXm~1';i-:l\,11bb vii..l-:i1 '!Jtl':i~b.fl'Vl G'l1EJ-:11'\J bbrl~';i:::i;i'um:w~-:in11b~lJ . 

Vl~mnru"fi n1':ifl~baeJn bbrt:::15f11':ifl~ baamvfofu leJ'\J 1 iX-J1vi~mnru"t'ibbrt:::15f11':i~fl1 'U~ H 
i.'11Vlf'U n 1':i fl vi baeJ n ~~1':i-:11,11 bb V11.J-:JU~V11 ':i b ~ eJ bb~-:1 ~-:i1 ,Xij';i~i;J'U~ a-:i=fi'IJ \91111~ fl 1'Vl'\J~ 1 'UVl111 ~ C9l '1~1 El 

'\J '\J 

f11':iflv!baeJn 1111 iu-:if!U lv!EJel'\J lalJ , 
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-ifri .nci'. n1':if'U Ltl'Uoff 1':i1'llfl1':i'U';i~ bfl'Vl~'U(,111J"U8 .nl!, (\!,) (R) m~vh 1m~tl'U1tlflb 

~lil~f 'U 1m..1 LLa~~1'U':i1'llfl1':i~'U~ L~ tl1-ua~ 1~(;1fl'1~V'Ut1a111 'U fl1':i 1am!'U LL"1 1 ~L 'Vll'f'U1aLa'Ua L~a~ am 111 

L ~'U'llm.J fl 1':i f 'U La'U \JI aR ru~ m':i11 fl1'fVi 'U fl~1'U L 'VI l'f'U 1a (fl. 'VI. Iii.) 1~ tl 1 ~( LL'<il ~ L Vf (,l i:.Jam111 Iii 1 L tl'U m111 i 
• 'IJ 

m111a1111':it:1 'U':i~a'Um':iruvi'1~1'U LLa::R1111i1'U1q,J fl1':i'!la~~vilil ~'lJa La'U LLa::i.J':i:: Ltl'll'Uv1'Vl1~':i1'l!m':i :: 1~·fo 

b~aRru::m':i1lfl1':i'W'Ufl~1'Ub 'Vll'f'U1'1 (fl. 'VI. Iii.) ~lil1':iru11 ~R111lb ~'U"tl8'Ubb"11 ~'U1tlflb 'Vll'f1J'U(,l~e)e)fll•11'1 f'U Ltl'U 

'11Vlf'Ufl1':ilil~'U':i':ilil bb'1:ibb\Jl~i~1 ~~1':i~~11bb Viti~ 1 'Ui.J ':i:i bfl'VI i;'f1tl~1'U bba~':i~~'U1~ bb'1~ 1 'ITT~f'U b~'Ub~el'Ub 'Vl11~ • 
1 ~Rru::m':i11 fl1':i'W'Ufl~1'Ub 'Vll'f'U1'1 (fl. 'VI. Iii.) b tl'U~fl1Vl'U~ 

'IJ 

-ua .net fl1':i 1~frn~'Ub~ a'ULL'1::fl1':i 1~f rn~'U'\.J':i~'il1~1LL Vl'U~1 ~L tl'U 1 ,J(,111J111(,l':i~1'U~ 1 'ULLa:: ... 
" 

,,,ir flbfl flJ'111~1 cl fl1':i'U'U" 

-ua oc fl1':i1~~m.b~vi11~~1L 'U'Ufl1':i vi~a~1Lil'Un1-sm11111(,l-s~1'Ui11 ,Jvi~aviirrn 
'IJ ... 

1ilbbi1La~lil 1 i~1L il'Un1-sm11'U'VIU~fl'U 1'U1J1(,l'S~1'U~11 ,Jvi~aV1irmmu,i'L~1Jlil'UbL"1 La~lil ... 

v,m0n7£ ~ 
(B'U'W~,; b~1~'Um) • 

f ;i1J'U(,1~11fl1'Sfl':i:i'VI ':i1~1JVl1~ 1 'VI tl ... 



Lfltl~ b 'U'UnT'J°G'fllflTrnm "lib ~1Jb~ll'\..h:::mf'lflru:::m111m1mn.:iwi1n.:i1'U~'J'U~l1'l1'1 b~cl.:J 1J \;l)ti1'U 

i11i.JL~tl1fl'UVl'1nLnru'flbb":::bia'U1"llm1AV1baan n11'U11'oilbb":::bL\Jl.:Ji.:i m1EJ1tl m1Lcl'U m1·fo1mJ n11b~ 'U)=~'U 
' 

LLmm11L~cl'U.ff'Ub~'Ub~cl'Ua1V1'r'Uw1Jn.:J1'U~1'U~1'U" tli.J'U".:J'J'U~ \!'.)\!'.) W9f'l~n1tl'U W.f'I. l!'.lctci'.ci'. bb":::~Lbm"ll ~llb~ll 

L ~ ai.J1::: LEJ"ll\J bbf111"1ln1ibL"::: Liivii.J1:::aV16.fl1W 1 'Un1i'U~Vl11.:J1'U"llcl.:Je),:Jf'1 n11'U~Vl1i~1'U~1'U" b 'U'U~11J111J 

cl11'1EJ81'U1'oil(;111Jfl111l1'U111m1 l!'.lb 111flb~VI i.J1:::ncJ'UlJ1(;1i1 @rrl (ct) bb\1.:JW1:::11 
' 111:11 -=t. t Vc:tt. -=i,. QI Io 

1::: L 'U t1'U'U1V111.:i11J'U fl Rmn'UVI a.:it:i'U w. f'I. l!'.lctci'.l!'.l LL":::lJ(;l"lJcJ.:Jfl ru::: m111 n11n"1.:imrn.:i1'LI,n (;11'!.J" 
' 

1'Un11i.J1:::"1!1Jflf.:i~ mo/1!'.lctbm b~cl11J~ \!')ct \;lri1flll W.f'I. l!'.lctbm il11~1"HU'S'UUi.:Jbbm"ll'l.h:::mf'lflru:::n 11Jm1 
' ' ' 

n"1.:iwi1n.:i11J'11'U~1'U" L~cl.:J 1J1(;1)ti1'Ui11 Ub~EJ1fl'UVl'1mnru"f1Lb":::Lia'U1"llm1AV1Laan n11'U)1'oi!Lrn bb\Jl.:ii.:i ... ' 
m1EJ1EJ n1iLcl'U m1-r'U Lcl1J m1b~cl'U1:::~'U bb":::m1b~cl1J.ff'UL~'UL~cl1J'11Vl-r'Uwi1n.:i11J~1'U~1'U" mr ".:J11J~ 

\!'.)\!'.) W9f'l~n1tl1J W.f'I. l!'.lctci'.ci'. bb":::~bbm"llb~llb~ll ~,:i~a1i.Jd 
ifo c., i.J1:::mf'ldL~t1n-J1 i.J1:::mf'1P1ru:::m111m1nm.:iwi1n.:i11J?b'U~1'U" L~m 1J1(;11ti 1Ji11i.J ... 

L~EJ1fl'UV1amnru"flLL":::L1a1Jl"llm1AviL~an m1'U11'oi!LL":::LL~.:i~.:i m1v1EJ m1fa'U m1-r'U1a1J m1L~a 1:::~u 
' 

Lb":::m1L~el1J.ff'UL~'UL~cl1.Ja1Vl'S'UW1Jn.:J1'U'11'U~1'U" (u'U'U~ mm) W.f'I. l!'.lctbl!'.l 

-Ucl \!'.) i.J1:::mf'lirl m "H'U.:JA'Ui.:ibb~11Jtlfl'oil1n1'U~Hi'i.J1:::mf'IL'U1J~1J 1 u 
-ua m 1"HEJm~nm11111J Vlll1VI ci'.n11Lcl'U -ua l!'.lb ifo l!'.lrrl -ua l!'.l~ -ua l!'.l~ -ua mo -ua c., Lb"::: 

-ua me., Vl1 bbrt::: Vlll1VI ct n11-s'u Lcl'U ifo ml!'.l -ua mm -ua ma:'. ifo met LLG'l:::-ua mb "llcl.:JU1:::mf'IP1ru:::n 111m1 

nm.:iw,!n.:i11J~1'U~1'UG'I b~e),:J 1J1(;1iti1'Ui11 Ub~EJ1fl'UVl'1mnru6flbb":::L1ai.J1 "lln11AV1Laan n11'U11'oilbb" ... ' 
n11fJ1EJ n11Lcl'U n1i'S'ULcl1J n11b~cl'U1:::~'U bb":::fl11b~cl'U.ff'Ub~'Ub~cl'Ua1V1-r'UW1Jn.:J1'U~11J~1'U" .:J1'U~ 

\!'.)\!'.) W9f'l~n1tl'U W.f'I. l!'.lcta:'.ci'. bb":::~LLm"llL~llb~lJ bb":::1m"Hfl111J~cl1i.JdbbVl'U 

"'V1111VI «: 
0111a'LI LLfl~ iu 1a'Ll'Vi'U n.:i1'1Ja 1'1.J'VI a.:i ~'LI 

-ua l!'.lb m1fa'ULL":::fo1a'Uwi1n.:i11JG11'U~1u" vi~awi1n.:i1'U~11Jvfa.:i~1J~'U 1vi0P11111 lJfl1h 

"l)e),:J~"l)e) Lcl'U 1 \1~1 b 'U'U m1 hit 'Umrul.vi mru'Vl~.:J ~.:id 
\I I I/ I 

(c.,) n1i Lcl'Ubb":::'S'U Lcl'U~'1cl'Ubb ,l.:i-u''U1~ ~'1cl'UAVI b~clfl 1m 'U~1bb Vl'U.:Jvi-.a:m~.:i~-:i Vl~cl vi1~-s'U 
~ ~ 

m1AviLaam ~mL\Jl.:i~.:i 1 "H~11.:i~1LL vi'll.:i 1 'LI1:::~'U~G1.:iii''U ~.:id 1 lXL tl'U 1 U(;111JV1amnru"fl LLG'l:::L1a'U 1 "ll~L~m 
~ 

/(1!'.l) n 11a'U ... 



- l!i -

(l!i) m11t1'LILLatfult1'Ll1'Lll1i1LL'Vlil.:itl1tb.f1'V1 '11EJ.:J1'LI 1t~\J LLatl1i1LL'Vlil.:JL~mn'Ll1'Lll1i1LL'Vlil.:i 11.:J 

(m) m1fa'LJLLat1''Ult1'Ll1~1:Jn11~\JL'U~l:J'Lln'Ll1'LIIJi1LL'Vlil.:J'\.l1tLflV1 '111:J.:J1'LI 1t~'U LLat(;l LL'Vli..i.:J 

L~:w 1tV111.:ia.:ifi'm1u~vn1,i-m11i1ua V1~t1t1.:ifi'mtlnfl1t1.:i'11'L!'Vlt1.:J~'Ll~'LI 

(<i.'.) m11t1'LILLat1''U 1a'Ll1 'Lll1i1 LL 'Vlil.:i tl1t Lfl'Vl '111:J.:J1'LI LLat1t~'UL~lJ 1~ EJl1i1 LL 'Vl'U.:J~1 11L~lJ 

'Vl~tllJ1~11.:il1i1LL 'Vlil.:i1 'Ll'UWLfl'Vl '111:J.:J1'LIL~lJ 1~1:J1t~'UJ1n11 L~l.11 'Lltl.:Jfln11'U~'Vl11'11'Lll1i1'Ua 'Vl~tl .:ifi'n1 

tl n fl 1t1.:i'11'L!V1 a.:i~'Ll~'LI 

(er) m1lt1'LILLat1'u 1t1'Ll~~~11.:il1i1LLV1i..i.:iJ1n11L~lJ (;11lJ (<i.'.) LL~1tl1ta.:ifi',.mlt1'Ll'Vl~t1"!.I 
'U 

LL~.:JIJY.:J 1 'Ll1Ji1 LL 'Vli..i.:J L~:W 

m11t1'LILLatfo 1a'LI 1 ia.:i fi' m1u~V111'11'L! 11i1umrntt1.:ifi' mtlnfl1t1.:i'11'Ll'Vlt1.:J~'Ll~'LI~ L 

i.J1t'11'Lln'LI fa l:Jf11'Vl'Ll~'J'Ll~1''U fa'LJ LL at 1 mt1'L!i1~a 1 'Ll'J'LIL~ l:J1tl'LI L ~el L'1'Llt1flru~m1:Wn11"1i'111"!1n11 ' .:Jfln11 

'U~V111'11'L!~.:iwr~ (n. \I. \I.} Rru~m1lJn11~i!n.:i1'L!L 'Vlf'1'U1a (n.'Vl. \I.} V1~t1flru~m1:wn11~i!n.:i1mb 11i1ua 

(n.tl'U\;l.~.:J'Vl'J~) LL~1LL~mru ~\111ru11ifl11lJL~'Ll"lltl'U 

L ~t1tl1t 1EJ"lliJ1 'Lln11i!u L 1a111"!1n111 ~~t111 L 1a111"!1n11V1~m 1a1vi1.:i1'L!"!Jt1.:i~~ eJ'Lll.11 

m:w~Fi1'Vl'LI~ 1 'LIV1:w1~il 1 'Ll"!Jrut~ L 'U'L!~i!n.:i1'Llri1'LIV1t1.:i~'Ll~'L!i!'L! L 'U'LIL 1a111"!lm1"!Jt1.:i~i!n.:i1'Llri1'L!11i1,.rn 

"li'a l!i"11 n11ltl'LILLatm11'ult1'Ll(;l1:W"li't1 l!ib (l!i) Ldt1a.:ifi'm1u~V111'11'Ll~hua1~La m~a.:i 

"!Jt1m1:wL ~'Ll"!lt1um11'u 1t1'Ll~i!n.:i1'Llri1'L!l1i1ua V1~t1~i!n.:i1'L!ri1'LIV1t1.:i~'Ll~'L!:w1~11.:i 11i1 LL V1i..i.:i~11.:i fl rutn 1lJm1 

~i!n.:i1'Llri1'L!l1i1ua (n.eJ'l.J\;l. ~.:iV11~) t11\li1:w~ L ~'Ll"!ltl'U 1 i1'u fa'L!~i!n.:i1'L!'11'L!l1i1ua\11na.:ifi'm1u~V111ri1 11i1ua 

~'LI V1~t1~i!n.:i1'Llri1'LIV1t1.:J~'Ll\11 na.:ifi'mtl nfl1t1.:iri1'Ll'VI a.:i~'Ll~'LI ~~11.:i 11i1LL 'Vlil.:itlw Lfl'Vl a11:J.:J1'LI 1t u LL at 
'U 

1Ji1LL 'Vli..i.:J L~mn'Lln'UIJi1LL 'Vli..i.:J~11.:J LLattl1t'1.:Jfl"!Jtl 1 tl'Lll.11 L 'U'Ll~1Jn.:J1'LJ1;"11'LJ~1Ua"!Jt1.:Jtl.:Jfl n11'U~'Vl111;"11'L!IJi uai!'LJ 

1~1:J'L!11:Jnt1.:i A n11u~V111ri1'Lll1i 1u a LLat'L!11:Jnt1.:iA mtlnfl1t1.:iri1'LIV1t1.:J~'LI~ L~ 1:J1"1i't1.:i 1~ (;lna.:i~'Lll:Jtl:W 1 'Llm1 eJ'LILLat 

1'u1a'Lli!'LILL~1 LLatLdt1flrutm1:wm1~i!n.:i1'L!ri1'L!IJi1ua (n.t1'l.J(;l.~.:JV11~) 1~vl\111ru11im1:wL~'Ll"!lt1'ULL~1 ~mr.m 
tl.:Jfln11'U~'Vl111;"11'L!IJi1'Uat1t1nfi1i..:i1'ult1'Ll1~~11.:JIJi1LL'Vli..i.:Jtl1tb.f1'V1 '111:J.:J1'LI 1t~'U LLatlJi1LL'Vli..i.:JL~mn'Llt1U 1LL'Vli..i.:J 

~11.:J 1~1:J 1 'ITT~foeJ(;l11L~'LIL~tl'LIL'Vl1L~:W LLat 1 iLL~.:ifi1i.:i1'u 1t1'Ll1 ~tl.:Jfln11'U~'Vl11'11'LJIJi1'Ua 'Vl~tltl.:Jfln1 nfl1tl.:J 

1;"11'L!'Vltl.:J~'Ll~'Ll'V111'U L~tltleJnfi1i.:i 1 \ntl'LI 1~1:J\lt!ii't1.:ii1~a 1 'Ll1'LIL~l:J1n'LI 

"li'a l!i~ m11t1'LILLatm11'ufa'L!(;l1:W"li't1 ~b (m) 'L!11:Jnt1.:ifi'm1u~V111ri1'Lll1i1ua~\ltfo1 'LILLat 

'Ll1 EJ na.:ifi' mtl nfl 1t1.:iri1'LIV1 a.:i~'Ll~'LI~ L~1:J1"1i'a.:i liia.:i1 ifl11:w ~'Lll:Jtl:W 1 'LI n111amLat1'u 1a'LI 1~ EJ n11iu L i.J~EJ'LI 

11i1LLV1il.:i~.:imh1 

Ldt1flrutm1:wn11~i! n.:i1'Llri1'Lll1i 1ua ( n. eJ'U(;l. ~ .:iwr ~) 1~-vl \111ru1 h1fl11:w L ~'Ll"!I 'ULL~1 

1~'Ll11:Jnt1.:iAn11u~V111ri1'L!IJi1uaat1nFhi.:ifofa'Ll1i~11.:il1i1LL'Vlil.:itl1tLfl'Vl a1u.:i1'L! 1t~u Lrntl1i1LL 

L~EJ 1 m~1''UeJ(;l11 L~'LIL~tl'LIL V11L~:W LL at 1 iLL~.:iFi1i..:i1'u LeJ'Ll1 it1.:Jfln11'U~'V111ri1'L111i1ua~'LJ 'Vl~tltl.:Jflm 

ri1'Ll'Vlt1.:J~'Ll~'Ll'V111u L~t1t1t1nfi1i.:i1 ma'L! 1~1:J\ltlii't1.:ii1~a 1 'Ll1'LIL~mn'LI 

1-ifo ~ti n 1 lt1lJ ... 



- Q1 -

ifo l!J~ n11LE1'\JLLmm11-i'u LE1'U\Jl1:w-ua l!Jb (ci'.) m::vi11~~m~E1W1Jfl,n'U&11'Ui1uaV1~E1 1Jfl.:i1'U 

'11'\J'Vl a.:i ~'U ~'Ucri!'U'1lJ Pl 11,i LflEJ'U1f.JnEl.:ifl fl11'U~'Vl11'11'U\Jl 1umm::'U1ElflEl.:ifl mtJflma.:iri1'UV1 a.:i~'U~'U~ L 'm-ua.:i 
\I 

L~\Jl fla.:i~'UEJm.J1 'Ufl11 LEl'ULLa::i'u 1am!'ULL~1 LdaP1ru::fl11:wm1wi1fl.:i1'U'11'U1J11ua (fl. au\Jl. ~.:i'Vl')fl) 1~ ,111ru1 

1 ~Pl11:WL '\.1'U'!!El'ULL~11 ~'U1EJflE1.:iRfl11U~'Vl11'11'U\Jl1U'1EIElflf'i1i.:ii'u LEl'U Lfl El 1 m~i'Uel\Jl11 L~'UL~El'U\Jl1:W 1::fl11'1 

P1ru::m1:wm1fla1.:iwi!fl.:i1"Uri1"Ui1ua (fl. ElUlJl.) L~a.:i :w1\Jl1~1"Ui11 tJL~EJ1num11 ~wi1n.:i1"U&11"Ui1 a 1~-i'u ... 
L~'UL~El'U LL a:: 1 ~LLi.:if'i1i.:ifo LEl'U 1 ~a.:iRm1u~m1ri1"Ui1ua 'Vl~t1t1.:iRmtJflP11a.:iri1"Uvf t1.:i~'U~m111u L ..i El El El fl 

fi1i.:it ma"U LflEJ'1::~a.:iil~rn 1 "U1'UL~EJ1n'U 

"UEl mo fl11LEl'ULLa::n11'iULEl'U\Jl1:W"UEI l!Jb (er) 'U1ElflEl.:iflfl11U~V111ri1'U1J11U'1El1'1i''UL 'U'Vl~El 

EJ1EJ cr,r'U 1 ,J~11.:ii1 LL V1i.i.:i L~:WflEl'U 1~-ru fl11LL~.:i~~ 1~ Ldt1P1ru::m1:Wfl11W1Jfl.:i1'U'11'U\Jl1'U'1 (fl. El'U\Jl. .:i'Vl')fl) 
\I 

1~Yl,111ru11 ~Pl11:W L '\.1'U'llEl'ULLa11flEJ L~'i'Uel\Jl11L~'UL~El'UL vh L~:W 

wir fl.:i1'U'11'U\Jl1'U'1rri~-ru fl11LL~~ ~.:it \1 ~11 .:ii1 LL 'Vli.i~ tJ1:: L.fl'Vl '11 EJ.:i1'U LL'1::1:: .,'UL~:W 

LflEJIJ11LL V1i.i.:itJt1fl'J1 L~:w\Jl1:w-ua l!J~ V11fltJ1::a.:iR,1:: LEl'U 1 tJ~11.:i1J11LLV1i.i.:iL~:wna"U 1~-i'um1LL~.:i~.:i 1 "Ua~flm flP11E1~ 

ri1"Uvf a.:i~'U~'U 'U1 EJflEJ.:i R fl 11u~V111ri11.J i 1u am'1 il Fi 1i.:it ~ El'UL tJ El~ R fl1tJ fl Pl 1t1~&11'Uvf a.:i~ ~'UL~ 

L~EIP1fl1::m1:Wfl11W1Jfl.:i1'U'11'U\Jl1'Url (fl. ElU\Jl. ~~'Vl'Jfl) L~~'111fll11 ~Pl11:WL'\.1'U'!!El'ULLa1 LflEJfl11ElElflf'11~ i 'ITTEl'U 

~El~El 1~fo LL ':ij.:if'i 1i~-ru LEl'U'11flEl.:iR mtJflP11t1.:iri1'U'V1 m~'U~ 'ULLa1 

"UEl Q'l(i) mru~lJL'VI\Jle.Jrlfl'J1:W~1L 'U'UL ~El 1 ~fl11'U~'V111.:i1'U"!JEl.:iE1.:iRfl11U~'V111'11'U\Jl1 rlLLrl:: • 
fl11U~'U~11'!!fl11"1JE1.:iwi! fl.:i1'U'11'U\Jl1'Url L 'U'U 1 ,Ja ~1.:iiltJ1::a'Vlfi.fl1W 'Vl~EIL vi mui1 "!JD ~'Vl1Pl11:W"U fl LLEJ.:i Lnfli'l'U 

1 'U~ 'U~1::V111.:iwir fl.:i1'U'11'U \Jl1'Url f)'lJ'U1EJ fl a.:iR fl11'U~'Vl11'11'U\Jl1Url'Vl~Elcrih'll:W'll'U LL1;'1:: Ll.1'11:W11'1 ~1 'U'Ufl11 
\I • 

LEl'UW ,r fl.:i 1 'U'11'U \JI 1'U r11::V111.:i a.:i fl fl11'U ~'Vl11'11 'U \Jl1 'U" \Jl1:W via flPl11:W al! Pl11 '11~ 1 ~~ ElU ~'U~ m:w 

lJ1\Jl1~1'Ui1 L tJ LLrl::vtanLfl fll'f111~1E.Jfl11i!'U ... 

'Vl:W1fl ~ 

n11Le>'ULLa::i'u le1-uif1"i11m1-ai.h::Lfl'Vl~'U 

d 
a1'U'Vl Iii 

fl1"a le>-uvnrn,:11-u a1'U ~1'U a hi L tl-u-ti1-a1"!ffl1"a\h::Lfl'V1 ~'U 

-ua ml!J F111LEl'UW1Jn.:i1'U&11'U1J11'U'11 ,J L 'U'U-u111'1lm1tJ1::L.fl'Vl~'U LflEJP111:wal1P111'1"!lm 

Ldt1a.:i R fl 11u~V111&11'U1J11ur11~-ruvii!.:i~fo LL ':ij.:i m1:wtJ1::a~ fl'i'U LEJ'Uwi! fl~1'U'11'U\Jl1'Ur10fl '11fl'11'U11 n11~'U 

1 ~a~R m1u~V111&11'U 1J11ur1 LLr1::ri1"U11'!!n11~'U~ L~ EJ1-ut1~tJ1 ::a11.J n"U fa EJ n1V1'Ufl1'U~ -ru LEJ'ULrn:: 1 m 1.J11e.ir1 

1 'U'J'U L~ EJ1 f)'IJ L yj Elb?l'U El Pl ru:: fl 11 lJ fl1 "iW ,r fl~ 1'U'11'U \JI 1 'U" (fl. El'U 111. ~ ~Vf 1 fl) Yi '11"a ru11~fl11:W L 'U'llEl'U 

L~EIP1fll::m1:Wfl11W1Jfl.:i1'U'11'U\Jl1'U'1 (fl. tlU\Jl. ~.:ivt1fl) Yi '111ru11 ~Pl11:W L '\.1'U'llEl'ULLa1 1 ~'U1ElflEl~Rfl1 'U~'Vl11 

'11'U\Jl1'UrlEIElfli-i'1i.:i 1 mEl'ULL'1::LL':ij~fi1i.:i 1 mEl'U 1 ~'11'U11'1lfl11~'U~ L~EJ'J"UEI~ L vi EIEIE1flf'i1i~-ru LEl'U LflEJ,J:: 

1'u1'UL~EJ1f)'U Lbrl:: 1 ~11EJ.:i1'UP1fll::m1:Wfl11W1Jfl.:i1'U'11'U\Jl1'Url ( fl. El'U \Jl. ~.:ivt'Jfl) 'Vl11'U 



... n.e1!+u ;DU, Bf:/ 

~n.L~n.t~n.Lt-U,ti.M.t-Gll.!.LUll,L!.L~t mo,, n.~n.~IA.U'i ~tri,tLUll,U.LJ:rl.Q,, ~~mll.n. 1. _p.~m111.n. 1. ~n.111.Ly ~rtL~ 

Lrtrl.B11~~t-Bll.rl.Lt-L!A,L~t 1G~ll1.!.LUll,U,L~t i L~B~» 1,!.LUll,L!.L~t i n.,ti.tLUrl.1.,rtll,1'31 ~tri,B~ i 
' ' 

rt1Jrn~m1n. 1, ~~[:t-B~~~f3~1 rt BU\ tt-¥L~UBCm~ i 

fl.L!.IA.l~!.LUll,L!.n.t~» 1,n.e1 fl.kt-¥ L~t-~,,» t ~~,, ~n.L~n.t~n.Lt-U,ti.M.n.Q, ,c-rc-~,, ~~,me1 fl.kt-¥L~UBB~n.L~n.t~ 

!.Lll1.~n. LU~t-BU'3Ln.» 1. t~i,n.1311,n.~ irtLtY» 1,Lm!.L~~ (~1111.c-~ -~n.B "U) ~n.L~n.t~n.Lt-U,ti.M.!.LUrt!.W~mYBpi 

n,1311,n, irtLtY» 1. Lm!.L~~ ( ~1111.c-~. ~ n.G ·u) ~n.L~nt~n.Lt-U ,ti.M.!.LUrtUU~m YBrt!JiG~, n.~ rn ~m1n. 1. 

Wt ~~,me1 n.kn.,t,~n.111.L1Jf3~1 n.iinLIJ ~tri,t-BJ:rn ~, ~n.~tLUll,Ltnt~::m,, ~n.L~n.t~tL111.~n.tLU~t-B~ 1. 
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ประกาศหลักเกณฑก์ารพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการใหม่ 
 

--------------------------------------- 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 17 (9) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด  แหง่พระราชบญัญตัิ
ระเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  2542  และขอ้  25  แหง่ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังาน
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบตังิานของ
พนกังานเทศบาล  และกิจการอนัเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลในเทศบาล  ลงวนัท่ี  22  พฤศจิกายน  2544  
และคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลในการประชมุครัง้ท่ี  1/2545  เม่ือวนัท่ี  30  มกราคม  2545  มีมติ
เห็นชอบใหก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารพฒันาผูไ้ดร้บัการบรรจเุขา้รบัราชการใหม ่ ดงันี  ้
  1  ก าหนดใหผู้ไ้ดร้บัการบรรจเุขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาล  ทกุคนใหไ้ดร้บัการพฒันา
ตามท่ีก าหนดในหลกัเกณฑนี์ ้
  2  การพฒันาพนกังานเทศบาล  ตาม  ขอ้ 1  ใหด้  าเนินการพฒันาตามหลกัสตูร  ดงันี ้            
       1)  หลกัและระเบียบวิธีปฏิบตัริาชการ 
       2)  บทบาทและหนา้ท่ีของพนกังานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตย  อนัมี                 
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ 
       3)  แนวทางปฏิบตัตินเพ่ือเป็นพนกังานท่ีดี 
       4)  ความรูพื้น้ฐานในการปฏิบตัริาชการส าหรบัพนกังานบรรจใุหมแ่ละการพฒันา         
เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

หากเทศบาลมีความประสงคจ์ะพฒันาเพิ่มเตมิใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นในการพฒันา 
ของแตล่ะเทศบาลก็ใหก้ระท าได ้   ทัง้นี ้ เทศบาลท่ีจะด าเนินการจะตอ้งใชห้ลกัสตูรท่ีก าหนดในวรรคหนึ่ง  
ก าหนดเป็นหลกัสตูรหลกั  และเพิ่มเตมิหลกัสตูรความจ าเป็นท่ีเทศบาลพิจารณาเห็นว่า  มีความเหมาะสม      
ตอ่ไป 
 
 
 



  3  การพฒันาเก่ียวกบัการปฏิบตังิานในหนา้ท่ี  ใหเ้ทศบาลสามารถเลือกใชว้ิธีการพฒันา        
อ่ืน ๆ  ได ้ เช่น  การพฒันาโดยการปฐมนิเทศ  การพฒันาในระหวา่งปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ  การพฒันาโดย            
ผูบ้งัคบับญัชา  การฝึกภาคสนาม  การพฒันาเฉพาะดา้น 

 4  การพฒันานี ้ อาจกระท าไดโ้ดยเทศบาลตน้สงักดัหรือส านกังาน ก.ท.จ. หรือเทศบาล          
ตน้สงักดัรว่มกบัสว่นราชการอ่ืนก็ได ้

5  การพฒันาพนกังานเทศบาลบรรจใุหมใ่หด้  าเนินการ  ดงันี ้
       (1)  การปฐมนิเทศ  ใหก้ระท าก่อนมอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบตัิก่อนการบรรจเุขา้รบัราชการ 
       (2)  หลกัสตูรการพฒันาท่ีใหเ้ป็นไปตามหลกัสตูรท่ี  ก าหนดตามขอ้ 2   
       (3)  การเลือกวิธีการพฒันาพนกังานเทศบาลใหเ้ลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  หรือ หลาย
วิธีการควบคูก่นัไป  แลว้แตค่วามเหมาะสมของแตล่ะเทศบาล เชน่   งบประมาณ  ส่ือการฝึกอบรม  วิทยากร  
ระยะเวลา  ก าลงัคนท่ีรบัผิดชอบการฝึกอบรม  และจ านวนกลุม่เปา้หมายท่ีจะเขา้รบัการอบรม 

(4) การประเมินและตดิตามผลการพฒันา  โดยประเมินความรูแ้ละทกัษะ    ตลอดจน  
ทศันคตขิองผูเ้ขา้รบัราชการ   พฒันาและติดตามการน าผลไปใชใ้นการปฏิบตังิาน 
  6  การด าเนินการพฒันาพนกังานเทศบาลบรรจใุหมนี่ ้ ควรกระท าภายในระยะเวลาท่ี
พนกังานผูน้ัน้ยงัอยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ 

ประกาศ ณ วนัท่ี               พ.ศ. 2545 

 
 

   รอ้ยต ารวจเอก 
(ปรุะชยั  เป่ียมสมบรูณ)์ 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 

 
  

 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศหลักเกณฑก์ารพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

--------------------------------------- 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 17 (9) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด  แหง่พระราชบญัญตัิ
ระเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  2542  และขอ้ 26  แหง่ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังาน 
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบตังิาน           
ของพนกังานเทศบาลและกิจการอนัเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลในเทศบาล  ลงวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2544  
และคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลในการประชมุครัง้ท่ี  11/2544  เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2544 มีมต ิ        
เห็นชอบใหก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ดงันี  ้

 1  ใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบัมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการควบคมุดแูลและการพฒันา
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาโดยตรง  รวมทัง้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีเพิ่งยา้ยหรือโอนมาด ารง
ต าแหนง่        ซึ่งอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของตน 

  2  การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชานัน้  ผูบ้งัคบับญัชาอาจเป็นผูด้  าเนินการเองหรือมอบหมายให้
ผูท่ี้เหมาะสมด าเนินการ  โดยเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นรายบคุคล   หรือเป็นกลุม่  
ซึ่งอาจใชว้ิธีการฝึกอบรม  หรือวิธีการพฒันาอ่ืน  ๆ  โดยพิจารณาด าเนินการหาความจ าเป็นในการพฒันาจาก
การวิเคราะหปั์ญหาในการปฏิบตังิาน  การจดัท าแผนพฒันารายบคุคลหรือขอ้เสนอของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเอง 

 3  การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชานัน้  ตอ้งพฒันาทัง้  5  ดา้น  ไดแ้ก่ 
       (1)  ดา้นความรูท้ั่วไปในการปฏิบตังิาน  ไดแ้ก่  ความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตังิาน          
โดยทั่วไป  เช่น  สถานท่ี  โครงสรา้งของงานนโยบายตา่ง ๆ  
       (2)  ดา้นความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะต าแหนง่  ไดแ้ก่  ความรูค้วามสามารถ          
ในการปฏิบตังิานของต าแหน่งหนึ่งต  าแหนง่ใดโดยเฉพาะ  เชน่  งานฝึกอบรม  งานบนัทกึขอ้มลู  งานดา้นชา่ง  
เป็นตน้  
 
 
 



 
       (3)  ดา้นการบรหิาร  ไดแ้ก่  รายละเอียดท่ีเก่ียวกบัวิสยัทศันแ์ละกลยทุธในการบริหาร        
และการบริหารงาน เช่น  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจงูใจ  การประสานงาน 

(4) ดา้นคณุสมบตัสิว่นตวั  ไดแ้ก่  การชว่ยเสรมิบคุลิกภาพท่ีดี  สง่เสรมิใหส้ามารถปฏิบตัิ 
งานรว่มกบับคุคลอ่ืนไดอ้ยา่งราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  เชน่  มนษุยสมัพนัธก์ารท างาน  การส่ือความหมาย     
การเสรมิสรา้งสขุภาพอนามยั 
       (5)  ดา้นคณุธรรม  และจรยิธรรม  ไดแ้ก่  การพฒันาคณุธรรมและจรยิธรรม  ในการ             
ปฏิบตังิาน  เชน่  จรยิธรรมในการปฏิบตังิาน  การพฒันาคณุภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน  
การปฏิบตังิานอยา่งมีความสขุ 

  4  ขัน้ตอนการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  แบง่ไดด้งันี  ้
        (1)  การเตรียมการและการวางแผน  ใหก้ระท าดงันี ้

      (ก)  การหาความจ าเป็นในการพฒันา 
                  การหาความจ าเป็นในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแตล่ะคน  หมายถึง                    

การศกึษาวิเคราะหด์วู่า  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแตล่ะคนสมควรจะตอ้งไดร้บัการพัฒนาดา้นใดบา้ง  จงึจะ
ปฏิบตังิานไดส้  าเรจ็อยา่งมีประสิทธิภาพและปฏิบตังิานไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
             (ข)  ประเภทของความจ าเป็น  ไดแ้ก่  ดา้นความรูท้ั่วไปในการปฏิบตังิาน  ดา้นความรู้
และทกัษะเฉพาะของงานในแตล่ะต าแหนง่  ดา้นการบรหิาร  ดา้นคณุสมบตัสิว่นตัว  และดา้นคณุธรรมและ 
จรยิธรรม 
       (2)  การด าเนินการพฒันา  ใหก้ระท าดงันี ้
              (ก)  การเลือกวิธีพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีเหมาะสม 
                     เม่ือผูบ้งัคบับญัชาไดข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์อ่การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  จาก
การหาความจ าเป็นในการพฒันาแลว้  ผูบ้งัคบับญัชาควรน าขอ้มลูเหล่านัน้มาพิจารณาก าหนดกลุม่เปา้หมาย  
และเรื่องท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันา  ไดแ้ก่  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีสมควรจะไดร้บัการพฒันามี
ใครบา้ง  และแตล่ะคนสมควรจะไดร้บัการพฒันาในเรื่องอะไร  ตอ่จากนัน้ก็เลือกวิธีการพฒันาท่ีเหมาะสมกบั
กลุม่เปา้หมาย  อาจเป็นวิธีการท่ีด าเนินการไดใ้นขณะปฏิบตังิาน  เชน่  การสอนงาน  การสบัเปล่ียนงาน         
การใหค้  าปรกึษา  หรืออาจเป็นวิธีการพฒันาอ่ืน ๆ  เชน่  การฝึกอบรม  การศกึษาดงูาน  เป็นตน้ 
              (ข)  วิธีการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
                    ผูบ้งัคบับญัชาสามารถพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  โดยเลือกใชว้ิธีการพฒันาได้
หลายวิธีดว้ยกนั  เชน่  การสอนงาน  การมอบหมายงาน  การสบัเปล่ียนโยกยา้ยหนา้ท่ี  การรกัษาราชการแทน
หรือรกัษาการในต าแหนง่  การสง่ไปศกึษาดงูาน  การฝึกอบรม  การประชมุเชิงปฏิบตัิการ  และการสมัมนา  
เป็นตน้ 



 
 
       (3)  ขัน้การทดลองปฏิบตัิ  ใหก้ระท าดงันี ้
              (ก)  ใหท้ดลองปฏิบตั ิ โดยเริ่มตน้จากงานท่ีง่าย ๆ  ก่อน  แลว้คอ่ยใหท้  างานท่ียากขึน้
ตามล าดบั 
              (ข)  ใหผู้บ้งัคบับญัชาทบทวนถึงเหตผุลและขัน้ตอนวิธีการท างาน  เพ่ือตรวจสอบด ู       
วา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจและเรียนรูว้ิธีการท างานมากนอ้ยเพียงใด 
              (ค)  ชว่ยแกไ้ขขอ้บกพรอ่งหรือขอ้ผิดพลาดตา่ง ๆ  ท่ีอาจเกิดขึน้  โดยควรค านงึถึง          
สิ่งเหลา่นีด้ว้ยคือ  หลีกเล่ียงการวิพากษว์ิจารณใ์หย้กยอ่งชมเชยก่อนท่ีจะแกข้อ้ผิดพลาด  ใหผู้เ้ขา้รบัการสอน
แกไ้ขขอ้ผิดพลาดดว้ยตนเอง  อย่าแกไ้ขขอ้ผิดพลาดใหเ้กินขอบเขต  อย่าแกไ้ขขอ้ผิดพลาดตอ่หนา้ผูอ่ื้น  และ
อยา่ดว่นต าหนิผูเ้ขา้รบัการสอนเรว็เกินไป 
              (ง)  กระตุน้และใหก้ าลงัใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพ่ือใหมี้ก าลังใจและมีความเช่ือมั่น
ในตวัเองท่ีจะเรียนรูง้านตอ่ไป 
              (จ)  ใหด้  าเนินการสอนตอ่ไปเรื่อย ๆ  จนแนใ่จไดว้า่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้รียนรูแ้ละ
สามารถปฏิบตังิานนัน้ไดถ้กูตอ้งจงึยตุิการสอน 
       (4)  ขัน้ตอนติดตามผลใหก้ระท าดงันี ้
             (ก)  มอบหมายงานใหป้ฏิบตัิดว้ยตนเอง  
             (ข)  เปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยัได ้ ในกรณีท่ีมีปัญหา 
             (ค)  ตรวจสอบผลการปฏิบตังิานในระยะเริ่มแรก  และคอ่ย  ๆ  ลดการตรวจสอบลง  
เม่ือผูบ้งัคบับญัชาแนใ่จวา่  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบตังิานตามท่ีไดร้บัการสอนไดถ้กูต้อง 
             (ง)  แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบถึงผลการปฏิบตังิาน  ทัง้ในสว่นท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ปฏิบตัไิดดี้  และสว่นท่ียงัตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขเพิ่มเตมิเพ่ือเสรมิสรา้งความเช่ือมั่นในตวัเอง  และแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งเพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานสมบรูณย์ิ่งขึน้ 

ประกาศ ณ วนัท่ี               พ.ศ. 2545 

 
 

   รอ้ยต ารวจเอก 

(ปรุะชยั  เป่ียมสมบรูณ)์ 
รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 



คู่มือ 
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

พนักงานเทศบาลสามัญ 
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การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

ความหมาย 
  การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล หมายถึง การให้บ าเหน็จความดีความชอบตอบแทนให้แก่
พนักงานเทศบาลที่ประพฤติตนอยู่ในจรรยา มีระเบียบวินัย และปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของเทศบาล และ พนักงานผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นที่   น่าพอใจของทางราชการ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบจะ
ได้รับบ าเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นค ำชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ  รำงวัล หรือการไดเ้ลื่อนขั้นเงินเดือน ตามควรแก่
กรณี   
  ฉะนั้น  การเลื่อนขั้นเงินเดือน จึงหมายถึง  การสั่งให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือนในขั้นที่สูงขึ้น 
เพ่ือตอบแทนความดีความชอบที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติในรอบปีที่แล้วมา 
 
ประเภทของการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี 
 2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
องค์ประกอบของการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 1. คุณภาพและปริมาณงาน 
 2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
 3. ความสามารถและความอุตสาหะ 
 4. คุณธรรมและจริยธรรม  
    5. การรักษาวินัย 
 6. การปฏิบัติตนเหมาะสม 
 
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 ๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานเทศบาล หมวด 11 ข้อ 223-250 ลงวนัที่  30 ธันวาคม  2553   
 
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
  1. หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล หมายถึงดังนี้ 
  "ปี"  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
  "ครึ่งปีแรก"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ถึงวันที่  31  มีนาคม 
  "ครึ่งปีหลัง"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1 เมษายน  ถึงวันที่ 30 กันยายน 
  "ครึ่งปีท่ีแล้วมา" หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลัง  ที่ผ่านมาแล้ว                 
แต่กรณี 
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  2.   ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล              
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลปีละสองครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงาน            
เทศบาลก าหนด 
  3.   การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้ 
   (1)  ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก  เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
   (2)  ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง  เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป 
  4.   การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ให้เลื่อนได้ไม่เกินข้ันสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับ
ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง   
  5.   พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ  2   แล้วเห็นว่าอยู่
ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น  

  (2)  ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย  ที่
หนกักว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่งมิใช่ความ   ผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีสมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือนและได้ถูก งดเลื่อนขั้น
เงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีนั้น       มาแล้ว  ให้
ผู้บังคับบัญชาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าครึ่งปีต่อไปให้ผู้นั้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  หรือวันที่ 1 ตุลาคม ของครั้งที่จะ
ได้เลื่อนเป็นต้นไป 
   (3)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
   (4)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
   (5)  ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
   (6)  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ  หรือไปศึกษา อบรม  
หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ  ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  
ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
   (7)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกเทศมนตรี  
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของ
แต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
   (8)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน
แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 
           (ก)  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
           (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
           (ค)  ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว 
รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
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           (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ 
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
           (จ)  ลาพักผ่อน 
           (ฉ)  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
           (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย             
ที่ไม่ใช่วันลาป่วยตาม  
    (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ 
  6.  พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้อยู่ใน
หลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งข้ันตามข้อ 5  และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่ง
หรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 
   (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
   (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์  สิ่งใด
สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้
ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 
   (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก  หรือมีการต่อสู้  ที่
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
   (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการเป็นพิเศษ  และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 
   (5)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษ
และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
   (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดี
ยิ่งแก่ประเทศชาติ 
  7.  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามข้อ 5  และ  ข้อ 6  ให้ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นหรือผู้ได้รับมอบหมายน าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ งานที่ได้ด าเนินการตามข้อ  
2  มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง  โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา  
พฤติกรรมการมาท างาน  การรักษาวินัย  การปฏิบัติตามเหมาะสมกับการเป็น พนักงานเทศบาลและข้อควร
พิจารณาอ่ืน ๆ  ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้น  พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
ตามล าดับจนถึงนายกเทศมนตรี 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือแต่ละระดับที่ได้รับ          
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีด้วย 
  8.   การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการและ
การปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  5 (8) (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่  ผู้อยู่ใน
หลักเกณฑ์ตามข้อ 5 (5) หรือ (6)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 
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ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดโอน  เลื่อนต าแหน่ง  ย้าย  สับเปลี่ยนหน้าที่  ไปช่วยราชการในต่างกระทรวง  ทบวง  
กรม  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใดหรือลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศตามข้อ  5 (8) (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาให้น าผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกต าแหน่ง
และทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  9.   ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง  นายกเทศมนตรีพิจารณารายงานผล จาก
ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 7   ถ้าเห็นว่าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน
ครึ่งข้ันตามข้อ  5   และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาล  ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น  
ถ้าเห็นว่าพนักงานผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  6  ให้เลื่อนขั้น เงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 
  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่งปีแรกไม่ถึงหนึ่งข้ัน  ถ้าในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง  นายกเทศมนตรีได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังรวมกัน
แล้วเห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นส าหรับปีนั้น  นายกเทศมนตรีอาจมีค าสั่งให้
เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของพนักงานผู้นั้นเป็นจ านวนหนึ่งขั้นครึ่งได้แต่ผลการปฏิบัติงานทั้งปีของพนักงานผู้นั้น
จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 
   (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดีต่อทางราชการและสังคม 
   (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้า  หรือประดิษฐ์สิ่งใด  
สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
   (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตราย  หรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยง
ต่อความปลอดภัยของชีวิต 
   (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการและปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

  (5)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย  ยากล าบากและงาน
นั้นได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
   (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดีแก่
ประเทศชาติ 
  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น  แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้  เพราะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้น
เงินเดือนของส่วนราชการนั้น  ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง  พนักงานเทศบาล ผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่
ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก  และไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนใน
คราวนั้น  นายกเทศมนตรีอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของพนักงานเทศบาลผู้นั้นเป็นจ านวนสองขั้นได้ 
  10.  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานเทศบาล  ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมา ได้รับ
อนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  5 (8) (ช) ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้ง
ละไม่เกินครึ่งขั้นเมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยให้สั่งเลื่อนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ควรจะได้เลื่อน  
ทั้งนี้  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกเทศมนตรีก าหนด 
  11. ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้งถ้านายกเทศมนตรี เห็นสมควรให้พนักงาน
เทศบาลผู้ใดได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  แต่ปรากฏว่าได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพนักงานเทศบาลผู้นั้นว่า
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  ให้นายกเทศมนตรีรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน   
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และให้กันเงินส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ด้วย  เมื่อการสอบสวนและการพิจารณาแล้วเสร็จ  ให้นายกเทศมนตรี
พิจารณาดังนี้ 
   (1)  ถ้าผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผิด  หรือจะต้องถูกลงโทษภาคทัณฑ์  
ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้  ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้งให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม 
   (2)  ถ้าผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน  หรือลดขั้น
เงินเดือน  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้  ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้งให้งดเลื่อนขั้น
เงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่จะถูกลงโทษ  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เพราะเหตุ
เกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อน
ขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย  แต่ถ้าเป็นผู้พ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุตามกฎหมาย       ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่นายกเทศมนตรีได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ในวันที่  30  
กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่ผู้นั้นจะพ้นจากราชการ  ส่วนในครั้งอ่ืนให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละ
ครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 
   (3)  ถ้าผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีค าสั่งลงโทษ ปลดออก  หรือไล่ออก  
จากราชการหรือมีค าสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่ได้รอการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 
  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหลายกรณี  ให้แยกพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 
  12.   ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง  นายกเทศมนตรีเห็นสมควรให้ผู้ใดได้เลื่อนขั้น
เงินเดือน  แต่ปรากฏว่าผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ท าให้
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ  
หรือความผิดที่พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้และศาลได้ประทับฟ้องคดีนั้นแล้วก่อนมีค าสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน  ให้นายกเทศมนตรีรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน  และให้กันเงินส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ด้วย  เมื่อ
ศาลได้มีค าพิพากษาแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีพิจารณา  ดังนี้ 
   (1)  ถ้าศาลพิพากษาว่าผู้นั้นไม่มีความผิด  ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้   ถ้า
ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง  ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้น
เงินเดือนไว้  แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม 
   (2)  ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจ าคุก  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว ้ 
ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่ศาลพิพากษาให้
ลงโทษ  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย  แต่ถ้าเป็นผู้พ้น
จากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้งดเลื่อนขั้น
เงินเดือนที่นายกเทศมนตรีได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ในวันที่  30  กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่ผู้นั้นจะพ้น
จากราชการ  ส่วนในครั้งอ่ืนให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 
   (3)  ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกหรือโทษหนักกว่าจ าคุก  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุก
ครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 
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  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผู้ที่ถูกฟ้องคดีอาญาหลายคดีให้แยก
พิจารณาเป็นคดี ๆ  ไป 
  13.ในกรณีที่นายกเทศมนตรีได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลผู้ใดไว้เพราะเหตุถูก
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 11  และเหตุถูกฟ้องคดีอาญาตามข้อ 12  ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวรอการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนผู้นั้นไว้จนกว่าการสอบสวนและการพิจารณาทางวินัยแล้วเสร็จ และจนกว่าศาลมีค าพิพากษาแล้วจึงให้ผู้
มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามข้อ 11 (1) (2) หรือ (3)  หรือตามข้อ 12 (1) (2) 
หรือ (3)  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  โดยถือเกณฑ์จ านวนครั้งที่จะต้องงดเลื่อนขั้น เงินเดือนที่มากกว่าเป็นหลักในการ
พิจารณา  เว้นแต่ผู้นั้นได้พ้นจากราชการไปแล้ว ตามผลของการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 11  หรือ
ตามผลของการถูกฟ้องคดีอาญาตาม ข้อ 12  กรณีใดกรณีหนึ่ง  จึงจะพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อน
ไว้ได้ตามผลของกรณีนั้นโดยไม่ต้องรอผลของอีกกรณีหนึ่ง  

 14.   ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้ใด  แต่
ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ให้นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญให้ผู้นั้นใน วันที่  30  กันยายน
ของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการ 
  15.   ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้ใด  แต่
ผู้นั้นได้ตายในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน  หรือวันที่ 1 ตุลาคมหรือออกจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หลังวันที่ 1 
เมษายนหรือวันที่ 1 ตุลาคม  แต่ก่อนที่จะมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ 
ละครั้ง  ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 เมษายนหรือวันที่ 1 
ตุลาคมครึ่งปีที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้  แต่ถ้าผู้นั้นได้พ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปก่อนที่จะมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ  
นายกเทศมนตรีจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ 30 กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายที่จะได้เลื่อนนั้นก็
ได้ 
  16.   พนักงานเทศบาลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ครึ่งขั้นตามข้อ 5  
เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลาหรือการมาท างานสายตามที่ก าหนด  แต่
นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษให้นายกเทศมนตรีเสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของเทศบาลเมืองแจระแม 
 

1. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
  1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองด้วยความสามารถและความอุตสาหะจน
เกิดผลดีแก่ราชการ 
  2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ 
  3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกพักราชการเกินกว่า 2 เดือน 
  4) ในครึ่งปีที่แล้วมาไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  5) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน    
       6) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ  ศึกษา อบรม ดูงาน ณ ต่าง
ประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปี ที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
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  7) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ นายกเทศมนตรีก าหนดเป็น
หนังสือไว้ก่อนแล้ว 
  8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกินจ านวนที่
นายกเทศมนตรีก าหนด ดังนี้   
   ก) ได้ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือหลายคราว เกิน 60 
วันขึ้นไป 
   ข) ได้ลาคลอดเกิน 90 วัน ขึ้นไป 
   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 20 วันขึ้นไป 
   ง) ได้ลากิจส่วนตัวเกิน 20 วันขึ้นไป 
   จ) ได้ลาพักผ่อนเกิน 20 วันขึ้นไป 
   ฉ) ไดล้าเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
   ช) ไดล้าไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
   ซ) ได้ลาติดตามคู่สมรส 
   ฌ) ได้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพเกิน 60 วันขึ้นไป และ  
  9) ได้มาท างานสายเกิน 10 วันขึ้นไป  
 

2. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น        
  ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น 0.5 ขั้น  ดังนี ้
  1) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ  ศึกษา อบรม ดูงาน ณ ต่าง
ประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปี ที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน 
  2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ นายกเทศมนตรีก าหนดเป็น
หนังสือไว้ก่อนแล้ว 
  3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกินจ านวนที่
นายกเทศมนตรีก าหนด ดังนี้   
   ก) ได้ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือหลายคราว  ไม่เกิน 
40 วัน 
   ข) ได้ลาคลอดเกิน 90 วัน ขึ้นไป 
   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ไม่เกิน15 วัน    
   ง) ได้ลากิจส่วนตัวระหว่าง 10-15 วัน 
   จ) ได้ลาพักผ่อนระหว่าง 11-15 วัน 
   ฉ) ไม่ได้ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
   ช) ไมไ่ด้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
   ซ) ไม่ได้ลาติดตามคู่สมรส 
   ฌ) ได้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 40 วัน และ  
  4) ได้มาท างานสายไม่เกิน 5 วัน  
 และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการหนึ่งประการใด ดังนี้ 

 1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อทางราชการ 
 2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่ม ค้นคว้า ประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการเป็นพิเศษ 
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3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก 
  4) ปฏิบัติงานที่มีภาระที่หนักกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ ต่อทางราชการเป็นพิเศษ 
  5) ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษ และงาน
นั้นเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
  6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 
 

3. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 1.5 ขั้น  
 กรณีท่ีพนักงานได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกไม่ถึง 1.0 ขั้น  ดังนี ้

  1) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ  ศึกษา อบรม ดูงาน ณ ต่าง
ประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปี ที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน 
  2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ นายกเทศมนตรีก าหนดเป็น
หนังสือไว้ก่อนแล้ว 
  3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกินจ านวนที่
นายกเทศมนตรีก าหนด ดังนี้   
   ก) ได้ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือหลายคราว  ไม่เกิน 
30 วัน 
   ข) ได้ลาคลอด 90 วัน 
   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ไม่เกิน 10 วัน    
   ง) ได้ลากิจส่วนตัวระหว่าง  6-10 วัน 
   จ) ได้ลาพักผ่อนระหว่าง  6-10 วัน 
   ฉ) ไม่ได้ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
   ช) ไม่ได้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
   ซ) ไม่ได้ลาติดตามคู่สมรส 
   ฌ) ได้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 30 วัน และ  
  4) ได้มาท างานสายไม่เกิน 3 วัน  
  และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการหนึ่งประการใด ดังนี้ 

ถ้าในครึ่งปีหลัง นายกเทศมนตรีได้พิจารณาผลกำรปฏิบัติงำนครึ่งปีแรก  กับครึ่งปีหลังรวมกัน เห็นว่ามี
มาตรฐานสูงกว่าที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น ส าหรับปีนั้น ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน 

 
รวมทั้งปี จ านวน 1.5 ขั้นได้ แต่ผลการปฏิบัติงานทั้งปีของพนักงานจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการหนึ่งประการใด 
(คล้ำยคลึงกับหลักเกณฑ์ผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น) 

 
4. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2.0 ขั้น   
 กรณีท่ีพนักงานได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกไม่ถึง 1.5 ขั้น  ดังนี้ 

1) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ  ศึกษา อบรม ดูงาน ณ ต่าง
ประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปี ที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน 
 

2)  
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  2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ นายกเทศมนตรีก าหนดเป็น
หนังสือไว้ก่อนแล้ว 
  3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกินจ านวนที่
นายกเทศมนตรีก าหนด ดังนี้   
   ก) ได้ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือหลายคราว  ไม่เกิน 
20 วัน 
   ข) ได้ลาคลอด 90 วัน 
   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ไม่เกิน 5 วัน    
   ง) ได้ลากิจส่วนตัวระหว่าง  1.5 วัน 
   จ) ได้ลาพักผ่อนระหว่าง  1-7 วัน 
   ฉ) ไม่ได้ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
   ช) ไม่ได้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
   ซ) ไม่ได้ลาติดตามคู่สมรส 
   ฌ) ได้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 10 วัน และ  
  4) ไม่ได้มาท างานสายและอยู่ในหลักเกณฑ์ประการหนึ่งประการใด ดังนี้ 

 ในกรณีที่พนักงานมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ท่ีควรจะได้รับ การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ครึง่ปีแรก 1.0 ขั้น แต่ไม่อาจเลื่อนขั้นได้  เพราะมีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับวงเงินที่ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน ถ้าในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนครึ่งปีหลัง พนักงานมีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน เกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้นอีก และไม่มี
ข้อจ ากัดเก่ียวกับวงเงิน นายกเทศมนตรีอาจมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้ง ปี 2.0 ขั้นได้  
 
การบริหารวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
 
 1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน ) 
  ให้มโีควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชการ ณ วันที่ 1 
มีนาคม  หากมีเศษถึงครึ่งให้ปัดเป็นจ านวนเต็ม ถ้าไม่ถึงครึ่งให้ปัดทิ้ง  
 
 2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2   (1 ตุลาคม)  
  ให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงิน ร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือนพนักงาน ณ วันที่ 1 กันยายน โดยให้น า
วงเงินที่ได้ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนไปแล้ว ในครั้งที่ 1 (1 เมษายน) มาหักออกก่อน ทั้งนี้ ต้องอยู่ใน   โควตาร้อยละ 15  
ของจ านวนพนักงานเทศบาล  ณ วันที่ 1 มีนาคม 
 
 3. พนักงานที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ (เต็มขั้น)  
     และได้รับเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 2 (0.5 ขั้น) ร้อยละ 4 (1.0 ขั้น) และร้อยละ 6 (1.5 ขั้น)  
     เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 
    เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 ให้อยู่ในวงเงินร้อยละ 6  
   แต่ไม่ต้องน าเงินตอบแทนพิเศษ (ร้อยละ 2,4,6) ที่ใช้ไปแล้ว ในครั้งที่ 1 มาหักออก 
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 4. การเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี้ 
   4.1 ให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือน ส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละ
ประเภทและระดับต าแหน่งตามตารางการก าหนดฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือน  
   4.2 ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน)  ต้องอยู่ในโควตาร้อย
ละ 15  ณ วันที่ ๑ มีนาคม  ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม) ภายในวงเงินร้อยละ 6 ของเงินเดือน ณ  วันที่ ๑ กันยายน 
ตามล าดับ 
   4.3 ให้แยกวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนออกเป็นอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ 
    • กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร 
    • กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทปฏิบัติ 
   4.4 ให้แจ้งผลการเลื่อนขัน้เงินเดือนให้พนักงานเทศบาลทราบ ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะของแต่
ละบุคคลส าหรับพนักงานเทศบาลที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้น
ทราบด้วย 
   4.5 พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ในแต่ละครั้งต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   4.6  พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องมีผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้ หรือร้อยละ ๖๐ 
   4.7 พนักงานเทศบาลที่บรรจุเข้ารับราชการทั้งกรณีบรรจุใหม่ และบรรจุกลับ ต้องมีเวลา
ปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน กล่าวคือ ถ้าจะอยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที ่๑ ตุลาคม จะต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการภายในวันที่ ๑ 
ธันวาคม หรือวันที่ ๑ มิถุนายน แล้วแต่กรณี 
   4.8 พนักงานเทศบาลที่ถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือวันที ่1 ตุลาคม
ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน ก่อนวันที่ถึงแก่ความตาย โดยผู้มี
อ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน สัง่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย เพ่ือประโยชน์ในการค านวณ
บ าเหน็จบ านาญ  
   4.9 ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหา
ว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา ถ้ามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์ได้รับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน ก็ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้นั้น โดยไม่ต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่อย่าง
ใด 
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สรุปการก าหนดเกณฑ์การลา และ การมาท างานสาย เพื่อใช้ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

     การ
ลา 
 
   ขั้น 

ลาป่วย 
ลาคลอด

บุตร 

ลาไปช่วย 
เหลือภริยา 
ที่คลอดบุตร 

ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน 
ลาเข้ารับ
การตรวจ

เลือก 

ลาไปอบรม 
ศึกษา ฯ 

หรือดูงาน 

ลาไปปฏิบัติงาน
ในองค์การ

ระหว่างประเทศ 

ลา
ติดตาม 
คู่สมรส 

ลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ด้านอาชีพ 

มาสาย 

0.5 ขั้น 60 วัน เกิน 90 วัน 20 วัน 20 วันขึ้นไป 20 วัน ได้ลา ได้ลา ได้ลา ได้ลา 60 วัน 10 วัน 
1 ขั้น 40 วัน เกิน 90 วัน 15 วัน 10-15 วัน 11-15 วัน ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา 40 วัน 5 วัน 

1.5 ขั้น 30 วัน ไม่เกิน 90 
วัน 

10 วัน 6-10 วัน 6-10 วัน ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา 30 วัน 3 วัน 

2 ขั้น 20 วัน ไม่เกิน 90 
วัน 

5 วัน 1-5 วัน 1-7 วัน ไมไ่ด้ลา ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา 10 วัน ไม่ได้มาสาย 



 
 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ 

……………………….…………… 

ตามท่ี เทศบาลเมืองแจระแม  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี    ได้จัดท าคู่มือ
การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลขึ้น เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของพนักงานเทศบาล เพ่ือให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลยอดเป็นไปด้วย
ความเป็นธรรม  โปร่งใส  มคีวามบริสุทธิ์ และยุติธรรม และมีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนด  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ลงวันที่  30 ธันวาคม  2553 เทศบาลเมือง      
แจระแมจึงประกาศใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของเทศบาลเมืองแจระแม โดยมีผลบังคับ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม   พ.ศ. 255๙ 

 

(นางสาวปลิดา  สิทธิธรรม) 
นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม 

 

  


































